دروس في التفسير
تفسير جزء َعم
اإلمام يوسف القرضاوي
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المقدمة
بقلم سماحة العالمة يوسف القرضاوي
بسم هللا الرحمن الرحيم
ْ
اب َولَ ْم َي ْجعَ ْل لَهُ َع َو ًجا * قَ َي ًما
ع ْب َد َه ْال َكتَ َ
علَى َ
{ال َح ْمدُ َ هّلِلَ الهذَي أَ ْنزَ َل َ
ت
سا َ
صا َل َحا َ
َليُ ْنذ ََر بَأ ْ ً
شدَيدًا َم ْن لَدُ ْنهُ َويُبَش ََر ْال ُمؤْ َمنَينَ الهذَينَ يَ ْع َملُونَ ال ه
سنًا * َما َك َثينَ فَي َه أَ َبدًا * َويُ ْنذ ََر الهذَينَ قَالُوا ات ه َخذَ ه
اّلِلُ
أَ هن لَ ُه ْم أَ ْج ًرا َح َ
َولَدًا * َما لَ ُه ْم َب َه َم ْن َع ْل ٍم َو ََل َِلبَائَ َه ْم َكبُ َر ْ
ت َك َل َمةً تَ ْخ ُر ُج َم ْن أَ ْف َوا َه َه ْم
َإ ْن يَقُولُونَ إَ هَل َك َذبًا } [الكهف.]5 -1
وأزكى صلوات هللا وتسليماته على من كان مرجعه القرآن ،ونوره القرآن ،وخلقه
القرآن ،محمد سيد المرسلين ،وخاتم النبيين .وعلى آله الطييبن ،ورضي هللا عن
صحابته أجمعين ،ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(أما بعد)
فقد أكرمني هللا تعالى – وهو أكرم األكرمين -بصحبة كتابه منذ طفولتي المبكرة .فقد
أتممت حفظه وتجويده ،وأنا دون العاشرة ،ومنذ ذلك الوقت ،وأنا قرينه ومالزمه ،في
كل مراحل حياتي :طفولتي وشبابي ،ويفاعتي وكهولتي وشيخوختي .وكان هو
مصدري األول في توجهاتي وتوجيهاتي ،ودروسي وخطبي ،ومحاضراتي وكتبي
ورسائلي ،وبرامجي اإلذاعية والتلفازية .منذ بدأت رحلتي في الدعوة إلى هللا تعالى،

َّللاِ
َح َس ُن َق ْواال ِم َّم ْن َد َعا ِإَلى َّ
{و َم ْن أ ْ
وأنا طالب بالقسم االبتدائي باألزهر الشريفَ :
ِِ
وع ِمل صالِحا وَق ِ ِ
ين} [فصلت.]33 :
ال ِإَّنني م َن اْل ُم ْسلم َ
ََ َ َ ا َ َ
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وقد حفظنا من أحاديث رسولنا الكريم ،ما رواه عنه عثمان بن عفان" :خيركم من تعلم
القرآن وعلمه" .رواه البخاري.
وما روى أنس بن مالك قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إن هلل أهلين من
الناس!" قالوا  :من هم يا رسول هللا ؟ قال " :أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته " .رواه
أحمد وابن ماجه والحاكم.
وليس أحب إلى مثلي أن يكون من أهل القرآن ،أهل هللا وخاصته ،وأن يكون القرآن
شفيعا له يوم القيامة .كما قال عليه الصالة والسالم ،فيما رواه عنه أبو أمامة الباهلي
ا
شفيعا ألصحابه" رواه مسلم.
قال " :اقرءوا القرآن ،فإنه يأتي يوم القيامة ا

وقد ُعنيت بدراسة التفسير في المرحلة الثانوية ،والمرحلة الجامعية بكلية أصول
الدين ،وكنت أحصل في الغالب على أعلى الدرجات.

وكنت أدخل المسابقات التي تعقدها الكلية للطالب في فترة الصيف ،وفي الغالب
كانت في جزء من القرآن ،من تفسير المنار للعالمة رشيد رضا .وفي سنة كان في
المنطق وموسوعاته .وقد كنت بحمد هللا أول الفائزين في هذه المسابقات.
لقد حفظت القرآن في ُكتَّاب الشيخ حامد أبو زويل ،أحد الكتاتيب األربعة في قريتنا
الكبيرة (صفط تراب).
وكان الشيخ حامد قارئا متقنا لكتاب هللا ،عفيف النفس ،ال يذهب إلى المقابر مع بقية
حازما ،وكان يدعو لي أن أكون
ومعلما
جيدا،
القراء كل يوم خميس .وكان محف ا
ظا ا
ا
ا
كبيرا.
عالما ا
ا
وكان أهلي وأقاربي ،وأهل بلدتي بصفة عامة يعتبرونني (ابن القرآن) كما كنت أعتبر
نفسي االبن األول للقرآن .كنت أحسن حفظه ،وأحسن تالوته ،فكان الناس من
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صغري يحبون تالوتي .ومنذ انتسبت إلى األزهر الشريف بالمعهد الديني في طنطا،
وكان عمري أربعة عشر عاما .بدأ الناس يصرون على أن أصلي بهم إماما في
بعض الصلوات .وخصوصا في فجر شهر رمضان ،وال سيما فجر الجمعة .وقد
كنت أختم فيها سورة السجدة في الركعتين ،وكانت تغلبني دموعي فابكي ،ويبكي
الناس من خلفي.
وقد كتبت في وقت ِ
مبكر في كتابي (ثقافية الداعية) ما يتَّصل بالقرآن الكريم
يتعلق بثقافة ِ
وخصائصه  ،وما َّ
المفسر  ،وأشرت إلى كثير من الضوابط المهمة في
وتدبره َّ ،
فهم كتاب هللا َّ
وحذرت من عدد من األخطاء ،وتقصي ار في فهم
عز وجل ُّ
توسعت بذكر هذه الضوابط والمحاذير ،في الفهم والتأويل لكتاب
كتاب هللا تعالى ،ثم َّ
أفردت كتابا كبي ار مهما
هللا سبحانه  ،في كتابي ( :المرجعية العليا للقرآن والسنة) ،ثم
ُ
في بابه وهو ( :كيف نتعامل مع القرآن الكريم).

كتاب هللا تبارك وتعالى  ،فما من درس
وأنا منذ أكثر من سبعين عاما ،
أصاحب َ
ُ
من دروسي ،وال محاضرة من محاضراتي ،وال خطبة من خطبي  ،وال كتاب من

كتبي ،وال برنامج من برامجي ،إال ويرتكز على كتاب هللا َّ
عز وجل.
حررتها بأجزائها األربعة الكبار عدد من الموضوعات القرآنية
وفي الفتاوى التي َّ
المهمة التي تتصل بعلوم القرآن والتفسير.
وقد ُعنيت بالتفسير القرآني بكل أنواعه وبكل ألوانه :التَّحليلي لكتاب هللا َّ
عز وجل ،

والتفسير الموضوعي  ،وقد صدر لي في التفسير الموضوعي كتابان هما ( :الصبر

َّ
مخطط لمئات الموضوعات القرآنية.
في القرآن) و (العقل والعلم في القرآن)  ،وعندي
وكان محور خطبي في السنوات األخيرة في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة ،حول
فتحدثت في عدد من الخطب عن (اإليمان في القرآن)،
موضوعات القرآن الكريم ،
ُ
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ووقفت عند عدد من (أسماء هللا َّ
عز وجل الحسنى) وصفاته العلى  ،وعن (المال في
القرآن) ،و( اآلباء واألبناء في القرآن)  ،و(الحكم والسياسة في القرآن) ،و(المرأة في
القرآن)  ،وما أزال أتابع الخطب حول هذه الموضوعات القرآنية.
جميعا آيات القرآن الكريم ،تنتشر في كل
وال عجب بعد ذلك أن يجد القارئ في كتبي
ا
صفحة من صفحاته ،أستقي منها في تأصيل المفاهيم  ،وتحرير المصطلحات،

وتحديد األحكام ،وتجديد األفهام ،وتنوير العقول ،وتطهير القلوب ،واصلح األسر
والمجتمعات ،وأربطها بالواقع والحياة.
كنت أصلِي إمام ا في
ومنذ قدمت إلى قطر في أوائل الستينيات من القرن العشرينُ ،
صالة التراويح في شهر رمضان ،وأقف في الصالة في درس كل ليلة على تدبر

بعض اآليات التي تلوتها أو تالها القارئ بعد انقطاعي – جزئيا أو كليا  -عن
رسميا.
فرديا أو
ا
اإلمامة ،وكانت هذه الدورس القرآنية ،تسجل باستمرار ا
وقد قام بعض اإلخوة العاملين في مكتبي بمحاولة استقصاء ما أمكنهم من الدروس
المسجلة ،وقاموا بتفريغها  ،وستصدر بعون هللا سبحانه .
القرآنيَّة
َّ
وكنت عقدت دروسا لتفسير سورة يوسف عندما كنت معا ار من قطر إلى الجزائر ،
ُ

مدي ار للبحث العلمي في جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة ،ومعاونا لوزير (الشئون

ولعل
يتيسر لي نشرها ،وضاعت مني أصولها المس َّجلةَّ ،
الدينية) في العاصمة ،ولم َّ

هللا سبحانه ِ
ييسر لها باحثاا جادا يجتهد أن يقف عليها ،ويفرغها وينشرها.

أقمت دروسا في تفسير كتاب هللا َّ
فسرت فيها
عز وجل في جامع الشيوخ بقطر َّ ،
كما ُ
استدركت ما
أعدت النظر فيها  ،و
سورة الرعد ،وقام األخ محمود عوض بنشرها  ،ثم
ُ
ُ

وقع فيها من نقص وأخطاء  ،وصدرت الطبعة الثانية في مكتبة وهبة ،ثم تابعت تلك
وفسرت فيها سورتي ِ
الح ْجر وابراهيم  ،وقد قام بالعناية
الدروس المسجديَّة القرآنيَّهَّ ،
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ويسر هللا صدور هذين الكتابين
بهما  ،ومراجعتهما األخ الكريم األستاذ مجد مكي َّ ،
قريب ا في مكتبة وهبة.
ولقد كان من أكبر أمنياتي التي أرجو هللا أن ِ
أتوجه لكتابة تفسير
يحققها لي ،أن َّ
وع َزمت على ذلك  ،وأعلنت عن هذا األمل المتجدد ،
مختصر للقرآن الكريم َ ،
ودعوت هللا أن ِ
يحققه لي  ،ليكون على حاشية مصحف قطر بخط الخطاط المتقن
ُ
عبيدة البنكي السوري.

وبدأت بتفسير سورة الفاتحة ،وسورة النبأِ ،
وجدت أن التزامي بحواشي صفحات
ولكني
ُ
المصحف ُي ِقيدني  ،ويحول دون كتابة كثير من المعاني التي أرغب في بيانها ،
َّ
الخطة إلى الكتابة المسترسلة على طريقتي ومنهجي.
فخرجت عن هذه

وقد َّ
وفقني هللا تعالى إلتمام تفسير هذا الجزء األخير من كتاب هللا سبحانه  ،كتبته
بقلمي ،في أوقات غير منتظمة ،وبارك هللا في وقتي مع كثرة الصوارف والهموم
المتواصلة  ،واألسفار المتالحقة.
وقد بدأت كذلك في تفسير جزء تبارك  ،وأنهيت كتابة عدد من السور ،أسأل هللا
سبحانه أن يبارك في الوقت والعمر إلنجاز ما ِ
أؤمله من تفسير كتاب هللا سبحانه.
(عم) من األجزاء التي تكثُر قراءة آياتها في الصلوات ،ويحفظه أكثر
وهذا الجزء َّ
أبناء المسلمين  ،وفيه تقرير لحقائق العقيدة ومكارم األخالق ،وأصول الدعوة،
ومجادلة المشركين .وقد أفرده في التأليف عدد من العلماء القدامى والمعاصرين،
أشهرهم اإلمام محمد عبدهِ ،
ولكل مفسر منهجه وطريقته ،وأسلوبه وقراؤه.
قدمت ِ
وقد َّ
لكل سورة بذكر أهم مقاصدها  ،جاعال أول اهتمامي أن أفسر القرآن
بالقرآن ،جامعا بين العقل والنقل ،وبين الرواية والدراية  ،وهذا هو منهجي في
التفسير ،وهو ما َسَبق أن بيَّنته في كتبي األولى في (ثقافة الداعية) ،وفي مقدمتي
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فصلته في كتابي ( :كيف نتعامل مع
التي كتبتها لتفسير (سورة الرعد)  ،وما َّ
القرآن).
وهذا الكتاب الذي ِ
عم) زٌاد نافع مبارك – إن شاء هللا -
أقدمه اليوم في (تفسير جزء َّ
للداعية والمحاضر والمدرس والخطيب.

أسجل شكري في هذه ِ
و ِ
المقدمة لإلخوة العاملين في مكتبي العلمي بالدوحة ،وفي
مركز القرضاوي للوسطية اإلسالمية والتجديد ،على ما قاموا به من خدمة الكتاب،
جزاهم هللا تعالى عني خيرا.
وأسأل هللا سبحانه أن يبارك فيما بقي من أعمارنا ،ويعمرها بالعمل واإلخالص في
خدمة كتاب هللا سبحانه ،واخراج ما يوفق هللا إليه من تفسير ،وأن يتقبَّل مني هذا
العمل وينفع به .
{ ربَّنا تََقبَّل ِمَّنا ِإَّنك أ َْنت َّ ِ
ِ
يم } [البقرةَ { ،]127 :وتُ ْب َعَل ْيَنا ِإَّن َك أ َْن َت
ََ
َ َ
ْ
السم ُ
يع اْل َعل ُ
التََّّواب َّ ِ
يم } [البقرة]128 :
ُ
الرح ُ
الفقير إلى هللا تعالى
يوسف القرضاوي
الدوحة  9شعبان 1434ه
 18يونيو 2013م
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سورة الفاتحة
{ ِبس ِْم ه
ب ْال َعا َل ِم َ
يم (َ )3ما ِل ِك
الر ْح َم ِن ه
ين ( )2ه
الر ْح َم ِن ه
اَّللِ ه
يم (ْ )1الحَمْ دُ ِ ه ِ
الر ِح ِ
َّلل َر ِ
الر ِح ِ
ست َ ِقي َم (ِ )6ص َرا َ
الص َرا َ
ط ْال ُم ْ
ِين ( )4إِيهاكَ نَ ْعبُدُ َوإِيهاكَ نَ ْ
ط
ست َ ِعي ُن ( )5ا ْه ِد َنا ِ
يَوْ ِم الد ِ
ع َلي ِْه ْم َ
علَي ِْه ْم َو ََل ال ه
غي ِْر ْال َم ْغ ُ
ض ِال َ
الهذ َ
ين (})7
ب َ
ِين أ َ ْن َعمْ تَ َ
ضو ِ

تس م ى س م ال احتة أب م خر م ل ( ممة حلم م و أس م ال ا م ال تأ ) احت ممة ا تأ ) احت م ا
تأاحتسبع املم ينا.
{ ِبس ِْم ه
يم}
الر ْح َم ِن ه
اَّللِ ه
الر ِح ِ

سم حت م احت ممة احت ممةم سم بم ل م حلممة اب اب سممو د ت م سل ع سممو ممة ل ت
اقر َررأْ
تطم ل ت حل،ممول ت  ،مماول م حلممة د ت م و اس م حتنل ت تاب م حت م ،اممنو { ْ
ِباس ِْم َر ِبكَ الهذِي َخلَقَ } [احت ،م:و]1ل ت ق اب سا ان ح ،ان احتسال) م نم ع خحلمة
د سةا اإل م {ارْ َكبُوا فِي َها ِبس ِْم ه
سرا َها} [هم :و]41ل ت م م
اَّللِ َم ْج َرا َها َومُرْ َ
س،ا مل ،سمبأو {بِس ِْم ه
يم * أ َ هَل ت َ ْعلُروا َ
ت
الر ْح َم ِن ه
اَّللِ ه
علَر ه َوأْتُرونِ
الرر ِح ِ
س ِل ِم َ
ُم ْ
ين} [احت و.]31-30
أسماء ثالثة تض همنتها البسملة:
اش  ،احتبس ، ،ى ر ل ثالث و
االس م األول :هم حتةممال ا الحتم { ه
اَّللِ}ل تهم ََ،ممو ،ممى احتممَّا ،اإل ام ل م حل م ، :ممى
ابل امل م س م م م ل { ه
اَّللُ ََل ِإلَرََ ِإ هَل ُه َرو لَرَُ ْاسَسْر َما ُء
احتصحاحل ته امل صف ب

ْال ُح ْسنَى}[طنو.]8
الرر ْح َم ِن}ل تهم ضم ََ،مو ،مى احتمَّا ،اإل ام ل تحت من حل م :
واالس الثمين ::هم اسمو { ه
الر ِح ِيم}ل تهم حلم حل حل،م حتةمال ا الحتم ل ت ه من حلب م لا م
حل احتةمح ل ته ب،غ حل { ه
نل ت م ى م م ى دل

الرر ْح َم ُن * عَلهر َم ْالقُررْ َ } [احتمةمح و-1
م ت ق حتمن ت م وو { ه

اَّللَ أ َ ِو ا ْد ُ
ست َ َوى}[طنو{ ،]5قُ ِل ا ْد ُ
عوا ه
علَى ْالعَرْ ِش ا ْ
الرر ْح َم َن أَيرا َمرا
الر ْح َم ُن َ
عروا ه
]2ل { ه
ت َ ْد ُ
لرر ْح َم ِن قَرالُوا
عوا فَلَرَُ ْاسَسْر َما ُء ْال ُحسْرنَى} [اإلسمةالو]110ل { َو ِإذَا ِقير َل لَهُر ُم اسْر ُجدُوا ِل ه
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ِين يَمْ ُ
ررررر ْح َم ِن الهرررررذ َ
شرررررو َ َ
ررررر ْح َم ُن}[احتةةق م م و]60ل { َو ِعبَرررررادُ الر ه
َو َمرررررا الر ه
علَرررررى ْاسَرْ ِ
لر ْح َم ِن أ َ ْ يَت ه ِخذَ َولَردًا * إِ ْ
لر ْح َم ِن َولَدًا * َو َما يَ ْنبَ ِغ ِل ه
َهوْ نًا}[احتةةقم و]63ل {أ َ ْ دَعَوْ ا ِل ه
ُك ُّل َم ْن ِف ال ه
الر ْح َم ِن َع ْبدًا}[حلةمو.]93-91
ت َو ْاسَرْ ِ ِإ هَل ِت
اوا ِ
ه
س َم َ

واالسم الثينلم  :هم اسممو {الر هرر ِح ِيم}ل تهم حلممع {الر هرر ْح َم ِن} ام و ممن ت م و نم
ء ر ْ ء}[األ مةا و]156ل تق م اب ب ض م وو
سررعَ ْت ُك ر هل َ
احتةمح م احت اس م ل احت م تنممة خ :م و { َو ِ
احتةمح و َحل تس
تاحتةمح م م

امح ن

شيل .تاحتة اوو َحل

مة ،امح ن.

م م اإل س م م و ا ة م م اب ت م م اينل ت اق م م ت احت  ،م م ل ت م م :اب هو احت طم ممف ،م ممى

اآل(ة ل تاإل س هحتا ول ته ص اب اخل احتا ول ته،احت احتضةا
تحت

و.

حت سمب هو د ت م ول حتاسم ا ة م ع تع اقم ق،م ل بم همي نمة اتام عئ م بمن

ت ول هب طف ،ى ب :سل ت و ،ا و بس ئة
تحل م

م

نل ،ا ،ت:قا .

ت م نممة س م ئة نممة  ،امل م ين احت م ثب م األش م ةلل حلم م و احت م الل

تاإلاا:لل تا ا لل تاحتس عل تاحتبصةل ف

حتن ت و نة تس ىو ا ا ل ت احتس عل حتاس

حا ل احتب ةل ت ر ول َّحتو حتن نة تس ى احتةمح ل حتاس

ةمح احتب ة.

تكرار اسم  :الرحمن والرحيم:
الر ِحيم}ل حل م ت سمم حل ا مع ت احت مة احت مةمل م
الر ْح َمن ه
تق ا ع اعر { ه
حل ئ تثالث ةل حلةل ت اب ال س ا احت ة احت مةمل تت مةا اسمو احتمةمح ت م سو أ52ا
حلةلل تاسو احتة او ت س حل ةف تحل ةال حلةف تجمةتاا أ94ا حلةلل تحل ص أ20ا حلةل.
ب ْالعَا َل ِم َ
ين}
{ ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ َر ِ

ا ْ حل ب احتَّ)ل ته احتم ل ،ى د مب ه ه،نل بصة  ،ا اب تا الاب تاحت ابل
من ظ م هةل ت ط م ل ف م ا تممَّ ث م ل ض م حل م
م م  ،ممى حل م س ممبغ حل م
احت ةل ت َّا م ا حل َّ ة ب احتم ول م ت محَْم أل األ بام لو هبمةاهاو ،امن احتسمال)ل
ت ق حتنو { ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ الهذِي َو َه َب ِل َعلَى ْال ِكبَ ِر إِ ْس َما ِعي َل َوإِ ْسحَاقَ }[ابةاهاوو.]39
9

ت

ت محَْ :ات :تس،ا

ل

سلَ ْي َما َ ِع ْل ًمرا َوقَ َ
راَل
ق اب ت وو { َولَقَ ْد ت َ ْينَا دَاوُ ودَ َو ُ

ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ الهذِي فَ ه
علَى َكثِير ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين}[احت و.]15
ضلَنَا َ
ت َّحتو محَْ ه ا م ل ب م (:م و ا م ل تقم وو { ْالحَمْ ردُ ِ هَّللِ الهرذِي َهردَانَا ِل َهرذَا َو َمرا
ِي لَوْ ََل أ َ ْ َهدَانَا ه
اَّللُ}[األ ةا و.]43
ُكنها ِلنَ ْهتَد َ

ت

ت ق اب د ت و حت م حو {فَ ِإذَا ا ْ
ست َ َو ْيتَ أ َ ْنتَ َو َم ْن َمعَكَ َ
علَى ْالفُ ْل ِك فَقُ ِل ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ

الهذِي نَجهانَا ِم َن ْالقَروْ ِم ه
الَّرا ِل ِم َ
ين}[امل حل م و ]28ل ت هم  .ف مَّس  ،م محَْم
ش ة حت،س .

،مى مول تهم

ق اب احتةا ت أحلةة:ا ،احت ة او أا ْ م مو حلم احت م ةل ف م شم ة محْم ل تحتمام م
مح م ش م ةاا .1ف م ا م حل م ه م ث م ل ،ممى دل تحتممام ش م ةا ،ممى م  .ق م اب اب م م م و
أتحت م احت م ة ممو حل م ان ا م ( ممة ل ته م ممن م
فاخ

حت م م اب تاحت م تاحت ا م ل حل م ا م

حت،س ا.2
تق اف ح د ت احت مة سمم سم ا حلم سم اس امل ام

م ،ل هميو احتة أبم ل تاأل م )ل

تاحت فل تسبأل تف طة.
ليس ف القر

كلَ :إ الحمد هلل:

ت ت :ب من ه م ،ممى حلس مأحت حل م ل تهممي احت ممة ت م امل ا ممع احت م ممة فا م
{ ْالحَمْ ردُ ِ هَّللِ}ل ةهم بم ت ممة أه ا احتممَّاب هم حت ،ام ل أل احتصمما ت م ه فام
ت احت ا م ل أل أ ابا ت أا م ا هحل م حتالس م ةال ت حت،ف م مل تفاممن حل م احت م ) حل م ع
ج هو حل (ة.
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ت ممَّا سم م ة
ب ول ب وو أه ا

مم م ا حلم م اخلطبم م ل تاحت م م ل ن ممبح ا حل ،م م حل
،ا .ب ل ،ى اتا تا،:

حلس،و هبَّا !3ت األ  :ث ب

حتممو م ل ،ب م ت أه ال م م ل احت ممة ل ف اممف َم َع اس م
احت م لل تت خم ،ف امل اقفل حلم حل ،من م ابمةاهاول ت:ات :تسم،ا
ق اب نح

ف م م ح (ط ممب ول ت

اب احت ممة احت ممةم ت تممن
،ما و احتسمال)ل تحلمم

سري ُِري ُك ْم
حتمن ت م وو { َوقُر ِل ْالحَمْ ردُ ِ هَّللِ َ

ا ل تحلم حلةس بصما أا م ،ا

يَاتِ َِ فَتَع ِْرفُونَ َها}[احت و]93ل { َوقُ ِل ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ الهذِي لَ ْم يَت ه ِخ ْذ َولَردًا}[اعسمةالو]111ل تق حتمن
حت ح ،ان احتسمال)و {فَ ِإذَا ا ْ
علَى ْالفُ ْل ِك فَقُر ِل ْالحَمْ ردُ ِ هَّللِ الهرذِي نَجهانَرا
ست َ َو ْيتَ أ َ ْنتَ َو َم ْن َم َعكَ َ
ِم َن ْالقَوْ ِم ه
الَّا ِل ِم َ
ين}[امل حل و .]28

ف ،م ت هممَّس األ:حتم احت نم حلم
تا

ما احت ا ح ،ى :حتا تا

ممعل تحتتممو احتممَّ
ب حل ا

م ::ت ت ه مم ا احت صم ق احت ة ام

ث.

معنى ربوبيهة هللا للعالمين:
ب ْال َعالَ ِم َ
ين}
{ َر ِ
ب ْالعَررررالَ ِم َ
ب}ل ممملو امل حت ممول تاحتس مما ل
ين} .تحتة ممال { َر ِ
تن ممف د ا م م  :ه م م ب م م{ َر ِ
تاحتةا يل تاملةألل ت  ،اثب ت ن سبح ن حت سب حت ،مل .
حل ا و
تاحت مل

المعنررى اسو  :احت م اا احتم

م

،ا م هممَّا احت م احت بم ل م سممأاب فة م حل سممىو

عرروْ ُ َو َمررا َربُّ ْال َعررالَ ِم َ
ين* قَررا َ َربُّ ال ه
ت َو ْاسَرْ ِ َو َمررا بَ ْينَ ُه َمررا ِإ ْ ُك ْنرت ُ ْم
{قَررا َ فِرْ َ
اوا ِ
سر َم َ
ين * قَررا َ ِل َمر ْ
رين * قَررا َ إِ ه
سرت َ ِمعُو َ * قَررا َ َربُّ ُكر ْم َو َربُّ بَررا ِ ُك ُم ْاسَوه ِلر َ
ُمرروقِنِ َ
رن َحوْ لَرَُ أ َ ََل ت َ ْ
س َل إِلَ ْي ُك ْم لَ َم ْجنُو ٌ * قَا َ َربُّ ْال َم ْ
ب َو َما بَ ْينَ ُه َمرا إِ ْ ُك ْنرت ُ ْم
َرسُولَ ُك ُم الهذِي أُرْ ِ
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
ش ِر ِ
تَ ْع ِقلُو َ }[احت ةالو]28-23ل ف ا احت مل و مب ن ا احتسم ا ،تاألا تحلم با م ل

اب و تا

ئ و األتحت ل تا امل مةل تامل مة ل ف م ا م ا اإل سم ل ت م ا ا ام ا ل ت م ا

 -3رواه مسلم في الجمعة ( )868عن ابن عباس.
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احت بم ،ل ت م ا احتبحم ال ت م ا ا بم ابل ت م ا األفممالال ت م ا ا م ل ت م ا املالئ م ل ت هم حلم
احت اا.
ت

ا حل ه عل سمو هو م اال ف م ا ا ام ا حلممالل سمو هوو م ا احتم تا ل ت م ا

احتسب عل ت ا احتط ل ت ا ا

ةا،ل ت ا احت تا فل ت ا األ ا ل امل ئا ل هو (ةس.

أمررا المعنررى الثرران  :ف م م احت ممالل تامل ،ةم حلم اخل،مم:ل

راركَ
م قم اب ت م وو {تَبَر َ

ع ْب ِد ِه ِليَ ُكو َ ِل ْلعَالَ ِم َ
ِيرا}[احتةةق و]1ل تق اب ت و م احت مة و
علَى َ
الهذِي نَ هز َ ْالفُرْ قَا َ َ
ين نَذ ً
رررلنَاكَ ِإ هَل َر ْح َمرررةً
س ْ
رررر ِل ْل َعرررالَ ِم َ
رررو ِإ هَل ِذ ْك ٌ
ين}[قو]87ل ت م م ق م اب ت م م وو { َو َمرررا أَرْ َ
{ ِإ ْ ُه َ
ِل ْلعَالَ ِم َ
ين}[األ با لو.]107

تأكيد القر

لرسالتَ العالمية:

هبممَّا م احت ممة احت ممةم حلم تاب م ب م احتبسم  ،و اسم حت ن احت ملام ل تافضممن حت ،صممة ل
تاحت ب،ا تاإلق،ا ا ل ت

حت ا احت صبا ، .ى م ت حم ث احت م اال م احتمة و من أا

هسةائا ال ت أا ا :ا.
تحل م ق ممةاس احت ممة ت تاب م م ت ف أبم م احت ممة ل م م س ت ( ممة اآل  ،ت ( ممة سم م ال ت
احت ة ل تهي س ال احت سل تهي ق حتن ت وو {قُ ْل أ َ ُ
راِ * ِإلَر َِ
راِ * َم ِل ِ
رك النه ِ
ب النه ِ
عوذُ ِب َر ِ
ُ
اِ * الهذِي ي َُو ْ
اِ * ِم َن ْال ِجنهر ِة
ِ فِ
س ِو ُ
ور النه ِ
اِ ْال َخنه ِ
اِ * ِم ْن ء َِر ْال َوس َْو ِ
النه ِ
صد ُ ِ

اِ}[احت سو]6-1ل تق ت ةا ، ،أا احت مل ا ت احت ة أ34ا حلةل.
َوالنه ِ
تكرار (الحمدلة) ف القر :
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م ت سمما ق ،

ت م م ل ،هممَّس ا ،م م حل،م ت تاب احتة أبم ل م ل ،م لا حلم
ِين َ
ت ق حتن ت وو {فَقُ ِط َع دَابِ ُر ْالقَوْ ِم الهذ َ
ب
شّت ت احت ة .
ظلَ ُموا َو ْالحَمْ ردُ ِ هَّللِ َر ِ
ْال َعرررالَ ِم َ
سررر ْب َحانَكَ اللههُررر هم
رروا ُه ْم ِفي َهرررا ُ
ين}[األ م )و]45ل تق م اب م ه م ا م و {دَ ْعر َ
ب ْالعَررالَ ِم َ
ين}[ م مو]10ل {
َوت َ ِحيهرت ُ ُه ْم فِي َهررا َ
سر َرال ٌم َو ِخر ُرر دَ ْعر َروا ُه ْم أ َ ِ ْالحَمْ ردُ ِ هَّللِ َر ِ

ررررو فَرررررا ْد ُ
ررررين لَرررررَُ الرررررد َ
عوهُ ُم ْخ ِل ِصر َ
ب
ررررو ْال َحررررر ُّ ََل ِإلَرررررََ ِإ هَل ُهر َ
ُهر َ
ِين ْالحَمْ ررررردُ ِ هَّللِ َر ِ
ين}[ م م م فةو]65ل { َوقُ ِضررررررر َ َب ْيرررررررنَ ُه ْم ِبر ْ
ْال َعرررررررالَ ِم َ
ب
ق َو ِقيررررررر َل ْالحَمْ ررررررردُ ِ هَّللِ َر ِ
ررررررال َح ِ
ْالعَا َل ِم َ
ين}[احت حلةو.]75

م ت ممةا ،أا

حت م ا ت ( ،ممةل

م ت ق حتممن ت م وو { لَ رَُ ْالحَمْ ردُ فِ ر ْاسُولَررى

ت
اوا ِ
َو ْاْلَ ِخ َر ِة َولََُ ْال ُح ْك ُم َوإِلَ ْي َِ تُرْ َجعُو َ }[احت صم و]70ل تق حتمنو { َولَرَُ ْالحَمْ ردُ فِر السهر َم َ
عشِيا َو ِح َ
ين ت ُ َّْ ِه ُرو َ }[احتةت)و]18ل تق حتنو { َولََُ ْالحَمْ دُ ِف ْاْلَ ِخ َر ِة}[سمبأو]1ل
َو ْاسَرْ ِ َو َ
ب ْالعَررالَ ِم َ
ب ال ه
ين}[ا ثام و]36ل تق حتممنو {
اوا ِ
سر َم َ
ب ْاسَرْ ِ َر ِ
ت َو َر ِ
تق حتمنو {فَ ِللهر َِ ْالحَمْ ردُ َر ِ
ِير}[احت ب و.]1
لََُ ْال ُم ْل ُك َولََُ ْالحَمْ دُ َو ُه َو َ
علَى ُك ِل َ
ء ْ ء قَد ٌ

الرحيم:
تكرار اس َم
الرحمن ه
ه
يم}
الر ْح َم ِن ه
{ ه
الر ِح ِ

ت ة مة تك ام مَّ اعرَم احت مةمَ
حل أاحتةمح احت اس ال املأ( حل ت
هحتن املس ،هحتن ب ا حل
تهم بم ا ،ممى ا بم بةلل م ممن م

ْال ُم ْج ِر ِم َ
ين ُم ْنت َ ِق ُمو َ }[احتسف لو.]22

حل ار أاحتةمح ا ت أاحتة اوال ف
ة::ه ت احتا ) ،ى األق سبع

ل حلممع ةبم ت احتبسم  ،ل حتا م ت ت ة مة تك ام
ب،مغ ا، :مى احتمَّ
ة ة احتةمح ا تاحتةمح ل تحت
ول تاسو أا ب اا همن ة حلةل تا م ل ت احت مة ل
و حلم احتب م ل اممةحل ل م قم اب ت م وو {إِنهررا ِمر َ
رن

ةا ت احتة أب ت ه حلةت ل تهي احت حلة املس،و
ةل حلةلل ت ن ،اتن احتا حلا .

مالك يوم الدين وملك يوم الدين:
ِين}
{ َما ِل ِك يَوْ ِم الد ِ
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ِين)ل ت م ) احتم هم م ) احت م تا سم تا م الل تد
تت قمةاللو ( َم ِل رك يَرروْ ِم الررد ِ
ت و حل حتو هَّا احتا )ل تحل،و هَّا احتا )ل ظ ة حل ْ ،ن َّا احتام ) ت ق حتمن ت م وو { َو َمرا

ِين * يَروْ َم ََل تَمْ ِل ُ
رس ِلرنَ ْفس
رك نَ ْف ٌ
ِين * ث ُ هم َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا يَروْ ُم الرد ِ
أ َ ْد َراكَ َما يَوْ ُم الد ِ
ء ْيئًا َو ْاسَمْ ُر يَوْ َمئِذ ِ هَّللِ}[اع ةط او.]19-17
َ

ت ظ ة حل ،من ت همَّا احتام )ل

علَرى ه
رار ُنو َ ََل يَ ْخفَرى َ
اَّللِ
م ت ق حتمن ت م وو {يَروْ َم ُهر ْم بَ ِ

رن ْال ُم ْلر ُ
رار}[ م فةو]16ل ف م امل حتممو تامل،ممو م
ِم ر ْن ُه ْم َ
رك ْال َيرروْ َم ِ هَّللِ ْال َو ِ
اح ر ِد ْالقَ ههر ِ
ء ر ْ ٌء ِل َمر ِ

شأ ن.
تهممَّس اآل م ت ممةا هممو قضمما ت (طةهم حت سممب حت سم ل ه:م قضمما املصم األبم ابل همي
) انا؟ ه :حتاس جمة :ا ) ت فعل ت ا تب،ع!

ق اب امل،ح ت .

ه امل  ،حتام  :املط ل ه من ا ،م هو م ا (مةل فم د ما م ا اا م حت فم

م

ةم مب سب ل حل ( ت شة.
َل ءفاعة ف هذا اليوم إَل بإذنَ:
ع ممةع م م ت م م ) احتم م هع إب ممنل ع ممَ تع حل َ،ممول { َو َكرررر ْم ِمر ْ
رررن َملَررررك فِرررر
اَّللُ ِل َمر ْ
ءرررر ْيئًا إِ هَل ِمر ْ
رررن بَ ْعرررر ِد أ َ ْ يَررررأْذَ َ ه
ال ه
شررررا ُء
ءررررفَا َ
رررن يَ َ
عت ُ ُه ْم َ
ت ََل ت ُ ْغنِرررر َ
اوا ِ
سرررر َم َ
ضررى}[احت م فوو]26ل تق م اب ت م و م املالئ م و { َو ََل يَ ْ
رن ارْ ت َ َ
َويَرْ َ
ضررى
ش رفَعُو َ ِإ هَل ِل َمر ِ
شرر ِفقُو َ }[األ با م لو]28ل تق م اب ت م احت ةسمميو { َم ْ
َو ُه ر ْم ِم ْ
شرريَتِ َِ ُم ْ
ررن َخ ْ
ررن ذَا الهررذِي

يَ ْشفَ ُع ِع ْندَهُ إِ هَل بِ ِإ ْذنِ َِ}[احتب ةلو.]255
حلم األنم ) احتم ا مَّته م ل ت ،م ا :ممو سا مة

ممو م دل ف م قم اب د ت م وو

{ َوات ه َخرذُوا ِم ْ
رن دُو ِ ه
سر َي ْكفُ ُرو َ ِب ِع َبرادَ ِت ِه ْم َو َي ُكونُرو َ
اَّللِ ِل َهرةً ِل َي ُكونُروا لَهُر ْم ِعرزا * ك هَرال َ
َعلَي ِْه ْم ِضدا}[حلةمو.]82-81

إثبات أسس العقا د اإلسالمية بهذه اْليات الثالثو
تت هم ممَّس اآل  ،احتم مممالثل ثب م م سم ممم احت ئ م م اإلسم ممالحلا احتمالث م م ل احت م م
احت  ،لل ت اإل ا ،ل تاحت ب ا،ل تاحتس ا .،
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صم ممةه

تب ب م ال ( ممة و ت املب م و ته م د ( م حت :احت م ل تا احت م مل  .تت احت اس ممط و تب ب م ال
(ة و احت ب لل احت هي ثة احتةمح اإل ا  .تت امل  :ت ا الو احتَّاب ف،ى ) احت

.

حقيقة التوحيد :إفراد هللا تعالى بالعبادة واَلستعانة:
{إِيهاكَ نَ ْعبُدُ َوإِيهاكَ نَ ْ
ست َ ِعي ُن}

{ ِإيهاكَ نَ ْعبُدُ َو ِإيهاكَ نَ ْستَ ِعي ُن}ل ا اب حل س ،احت ئ هو س ،اخلطم ل فب م
ل ت ا ثو "ع صي
تال احت ب حل ث د بن ،ى ةسن مب ه ه،نل
م ث ا م ،ممى ةسممو" .4تَة م ح ق،بممن حتا م ي اب منل ت طبممن مب م
ث م ل ،اممول م
ص من
سم ح نل فاةممة:س ت م و حت بم :سل ت ةممة:س عسم ل تبم ا م احت ام و
ت و ت س ت ةة:س حت ب :لل ت عس .
طَم ب خصمما احت ب م :ل هع ه م ل تع ص م عس م بممن هع ه م ل
فممال س م ح:
جت حتن

تاحت ب :لو

اخلض ع تاحتمَّابل امل م

ب م ا م تاحتم عل حتمنل ف حت بم :ل حلة بم حلم

صممة اث م و حل ممى اخلضم ع حتممنل ه ت م مب ممى ا م حتممن سممبح نل ف،م ت م (ضم ع حلم
لا

ب :لل

حل احتَّابل تع م َ ت
ت
ةس و.
تق
ع ضع حتن

ضمع ب ما احتة ام حتمب ا ا بم ا ل ت م

ق
ب

مو أل:مو ع بم :ول بم ب ضم :و ت  ،م :و ت قمةاال

ب ا احت س ا ال ت احلة لل ت اب بن ت َش َ
اخلض ع.

مو استسم ول

ق،بنل تع م َ

ب ا حتن أل ن

تمج{ ،إِيهاكَ نَ ْعبُد}ل متم ت ا اإل ا ل تت ا احت ب :لل تمج،م { َوإِيهاكَ نَ ْستَ ِعي ُن}ل متمم
ت ا احتةب با ل ت فض تس ا ن أت ا اخل حت ا ال تع ب حل احت ا َ ْ .

 -4رواه مسلم في الصالة ( ،)486وأحمد ( ،)24312وأبو داود في الصالة ( ،)879والترمذي في الدعوات ( ،)3493عن عائشة.
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تق م
احتمَّ

احت م س ب ا م اخل حت ا م ل تع

م

قممةتا خ د ا

ف م ب ا م احت ب م :لل حلم م

ممة ا ه،ا م ل

م شمميلل تحلممع هممَّا بم تا األنم )ل حتا ةبم هو هو د ،حتةممىل تقم حت او

{ َو َيقُولُرو َ َهر ُؤ ََل ِء ُ
ءرفَ َعا ُ نَا ِع ْنردَ ه
اَّللِ}[ م مو]18ل تاحت مة محلمة ب فة م احت ام

،ل

مجا م

رير}[امل ح م و]4ل ابو ع
ق اب ت م وو { َربهنَا َ
علَيْكَ ت َ َو هك ْلنَا َو ِإلَيْكَ أَنَ ْبنَا َو ِإلَيْركَ ْال َم ِص ُ
ق اب ش ا

هع ،اول تع ا هع هحتاول

،ان احتسال)و { َو َما تَروْ فِي ِق إِ هَل ِب ه
راَّللِ

علَ ْي َِ ت َ َو هك ْل ُ
رت َوإِلَيْر َِ أُنِيربُ }[هم :و]88ل ت م َحلمة اسم حتن ا م ا نم،ى د ،امن تسم،و ب حتمنو
َ

{فَا ْعبُ ْدهُ َوتَ َو هك ْل َعلَ ْي َِ}[ه :و.]123
لماذا قدهم هللا العبادة على اَلستعانة؟
{ ِإيهراكَ نَ ْعبُردُ َو ِإيهرراكَ نَسْرتَ ِعي ُن}ل قم ) احت بم :ل أل:م احت م ل تاعسم تسما ،هحتا م ل تحتممام
صا د عس و اعس ل اخل،م :مجا م ل بم هم مة، :مى احتمَّ سم ا
حل
ألن ) تاحت َ َ ت حلم و.
ب دل فا ع ا ،ان هع دل حتَّ س ا
تق حتمنو { َو ِإيهرراكَ نَسْرتَ ِعي ُن}ل ممة، :مى ا م احتمَّ ةم ا م قم ال ت هاا:ل حت سم أل
احتَّاب سم

م حتمن

ع بم

ت ا ،ى احت تاحت

م ل تحت من م ج هو حل م م سل ت مَّا حلمة د املم حل

.

{إِيهاكَ نَ ْعبُدُ َوإِيهاكَ نَ ْستَ ِعي ُن}ل ل ،اآل احت ةم بصا ا مع و أنعبدل ونستعينال
تا جتممص بصمما املةممة:و أه ا ب م ل ته ا س م

ال ته م املس مم،و ت م س ع م حل ممنل

اب من بص مما ا

م ب م ال

ط م بص مما ا

م لتم

م ل {ا ْهررر ِدنَا}ل حتاس م ة ا

تت م ت م سل ت ،ممى حتس م نل تهبممَّا م ّ املسمم،و ،ممى احت ة م ا م يل ت ،ممى احت م ا
ا

يل ت ،ى احتس ،ا ا

يل ت" د حلع ا

".5

الشفينء من مرض فسيند القلب والقصد:

 -5رواه الترمذي في الفتن ( ،)2166وقال :حسن غريب ،وصححه األلباني في إصالح المساجد ( ،)61عن ابن عباس.
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قم اب ابم احت مماوو أتاحت ح مم :ب م { َإيهااا َ نَ ْعبُ ادُ َو َإيهااا َ نَ ْس ات َ َع ُ
ين}  ،م تحل ةفم ل ت ممال
ت م عو ض م

احت ممة ل حلم حلممة فسم  :احت ،م تاحت صم  .فم فسم  :احت صم

تاحت س م ئ  .ف م ط ،م
هحتا

،مم :حت م ،

م حل ط م حلض م ح ،ف ا م ل تت س م هحتا م خ م اع احت س م ئ امل نمم،

ال م َي قصم س ف سم ا .تهمَّا شمأ م حلم

حل م امل ممة ل تحل ب ممي احت م ا،ل احتممَّ ع
إلق حل ا س و خاب طة :
طح م س ت:اس م س خا  ،ممول ف م

حلم

م

م حلط ،بمن م د ت ب  :منو

م ممو تااله م ل ت نممح

احتة س م  ،امل ب م

م :ت طم  .فم ا م ل ا م :حل ا م ت طة م :ا سم و
ف م تا م

حتممو :ف م س :فممع احتص م ئ ل ف م

ف م تا م

بس س ت احتطة :ل ت :تا ن هو طة ( :ة ل تهو حلس ت حت ف ن حبس اإلحل
ا جي تا حل ن ب ا ط س احتس
اننممةا ممو ت م

تاخلطب ل ت حت س

احت صة تا مو تاحت ةامَّل ته

ممول نم حت ا بممن ت م حت ال ت تم ا هحتاممن حلممَّ

حتممو
لف ا
م ل ا م:

 .ع أل ممن مم:ل بم مل اف ممن ة م و

سو َل َه َل َي ْح ُك َم َب ْينَ ُه ْم َإذَا فَ َر ٌ
عوا َإلَى ه
يق َم ْن ُه ْم
ت ه الهول تا ص اهو بن { َو َإذَا دُ ُ
اّلِلَ َو َر ُ
ُم ْع َرضُونَ * َوإَ ْن يَ ُك ْن لَ ُه ُم ْال َح ُّق يَأْتُوا إَلَيْا َه ُما ْذ َعنَينَ * أَفَاي قُلُاوبَ َه ْم َم َار ٌ
أ أَ َ
اه ُها ُم ه
ساولُهُ بَ ْ
ارتَابُوا أ َ ْ يَخَاافُونَ أ َ ْن يَ َحيا َ ه
الِاا َل ُمونَ }
ال أُولَكَ َ
اّلِلُ َعلَا ْي َه ْم َو َر ُ
ْ
[احت او . ]50 -48
الشفينء من مرضي الرايء ِ
والك رْب :
َ
ظا

ق اب أاب احت اواو ا ه احت  ،ة حتن حلة
احت ،ف تع ب  .تب احتة لل تاحت ْ .
ف تال احتة ل بم { َإيها َ نَ ْعبُدُ} ،ت:تال احت ْ بم { َوإَيها َ نَ ْست َ َع ُ
ين }.
رع شاخ اإلسال) اب تا ا ق س د ات ن ابو { َإيها َ نَ ْعبُدُ} ت فع
ت م ا حل
احتة لل { َوإَيها َ نَ ْست َ َع ُ
ين } ت فع احت ل.
ف ا ت حل حلة احتة ل بم { َإيها َ نَ ْعبُدُ} ،تحل حلة احت ل تاحت ْف ب م { َو َإيهاا َ
اارا َ
نَ ْسااات َ َع ُ
يم} م ت حل م
ين} ،تحل م حلممة احتضممالاب تا م بم م {ا ْهااا َدنَا َ
الصا َ
م ْال ُم ْسااات َ َق َ
حلةا ن ت س حلنل َتافَ َ ت ث ا احت فا ل تمت
17

له ا

اا

احت ب ل تةاحلا بن هو

،ان احت م  .ت م حلم املم َو ،ما و { َغي َْار

ب َعلَاااا ْي َه ْم } ته ممو ه م م فس م م  :احت ص م م ل احتم ممَّ
ْال َم ْغ ُ
ضااااو َ
 ،ا ا  :تا ةف س.
والضينلِني} تهو ه فس  :احت ،ول احتَّ

ةف م م ا ا م مم :ت م م حت ا م ممن{ .

شفينء األبدان :
ت حل تض

حت ة ل األب ا و ف َّ ة حل ن حل
انس حل نح

اخل ااب أ

ل ،بن احتس و فةي احتصحاح

احت َ ن،ى د ،ان تس،و حلةتا حبي حل احت ة  .ف،و ْ ةتهو

تا ضاة هو ف ،غ سا ا ي  .فأت هو ف حت ا و ه
ف حت ا و و ل تحت

و ا ت ةتان  .فال ة

قطا حل احت و ل فف ا

أل س ا

و حل اقا ل ت ه فا و حل اال ؟
ال ل فف  ،ا و ،ى حتو

ّت جت  ،ا حت

.ف ) أ ا

حل و ة ،ان بة أب احت

بن ق،بن.

ف  ،و ع جت  ،ا ّت أنيت احت َ ن،ى د ،ان تس،و  .فأتا س ل فَّ ةان حتن حتو ف ابو حل
ا و  :اقا ؟  ،ا ل تا ةب ا يل حل و بس و6ا .7
طلب الهداية إلى الصراط المستقيم:

الص َرا َ
ط ْال ُم ْ
ست َ ِقي َم}
{ا ْه ِدنَا ِ

ب احتم ل ،مى د مبم سم ح :حلم ا حلم ل تب م حل
تاعس

ل ل احت ن هو د حت لل ت

تمن مبم سم ح :حلم هفمةا:س حت بم :ل

احت ن حت ل ه هو ط ،أا ا ا حلم د

ت و.
ت ف أبم احت صم ا م  :م سهو حلم اهبمو حل
تت ف أبم
ظو احت ول

م

م هو ا م املم :ابو ت م (بم ان ة ف م !

املسمم ،و م احت من هو سم ااب ا ا م ل فم

م ا ا م هو اإلمم هممي

علَ ه إِس َْال َم ُك ْم بَر ِل ه
علَيْكَ أ َ ْ أ َ ْ
سلَ ُموا قُ ْل ََل ت َ ُمنُّوا َ
ق اب ت وو {يَ ُمنُّو َ َ
اَّللُ

صرا ِد ِق َ
ين}[ا فمةا،و]17ل ت م
َي ُم ُّن َ
ْلي َما ِ ِإ ْ ُك ْنت ُ ْم َ
علَ ْي ُك ْم أ َ ْ َهدَا ُك ْم ِل ْ ِ

 -6متفق عليه :رواه البخاري في اإلجارة ( ،)2276ومسلم في السالم ( ،)2201عن أبي سعيد الخدري.
 -7مدارج السالكين ( ،)79 -76/1بتصرف.
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سم ت فضم ت

ل فال قا

ه ا ا ت ح  :همَّس ا ا م ل ت م سم :ل ت احتم ا تاآل(مةل ب م حتمو ف منم

ه مثةل َّس ا ا .
أنواع الهداية:
تا ا م هم ا
حتا حل بنل ت

و ه ا م با ام حل ةفام ل ته ا م

،ام ت فا ام ل ت نم امل ،مف هو ا مم:

مب ض س.

أوَل :الهداية البيانية ومراتبها:
تحت ،ا احتبا ا احت مب

با ا :ل تاحت عحت ،انو

ل حلةات و

المرتبة اسولى :الهداية الكلية العامهة:
احتم بم م د ت احت م ل ت م حت م شمميل فاممن ظمن حل م ل ممّت األا تا بم اب تاملام سل
تاحت م تاحت ة تاحت ف ) ت ا األفالا ،ى َس َ نل
تهي احت ش ا هحتا احت ة

،ى حتس

هو

ن احت

و هب حلم (،م :حتمن.

سا ان حل سى ،ان احتسال)و { َربُّنَا الهرذِي أ َ ْع َ
طرى ُكر هل

ء ْ ء َخ ْلقََُ ث ُ هم َهدَى}[طنو.]50
َ
المرتبة الثانية :هداية الحواِ:
حلم م م احتس م م ع تاحتبصم ممةل تاحتم ممَّتل تاحت م ممو تاحت ،م مممل تهم ممي احت م م
ا س س ،ل تهي ا ا احت

م م اب اإل س م م ت م م ا

ا فا اإل س تا ا ا تاحتط .

المرتبة الثالثة :هداية العقل:
تهي ف ل ه ا م ا ممل تهمي احتم تةضمح ،مو ا م اسل حلم ،م تمة احت م احتظم سم ل
ته حةا ببولل تحلم ،تة احت فو ن ال ته

م حلم األا

ع

ت حلال م املمةا.،

ته ممي حلم م م م اا حتةم م ا :ت احت ،م م  -ته م احت م  -م م م م اب احت ممة ل ق م اب ت م وو { َو ه
اَّللُ
رن ب ُ
رار َو ْاس َ ْفئِردَةَ
أ َ ْخر َرر َج ُك ْم ِمر ْ
ءر ْيئًا َو َج َعر َل لَ ُكر ُم ال ه
ُطررو ِ أ ُ هم َهرراتِ ُك ْم ََل ت َ ْعلَ ُمررو َ َ
سررمْ َع َو ْاس َ ْب َ
صر َ
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لَعَله ُكرررر ْم تَ ْشرررر ُك ُرو َ }[احت حم م و]78ل ف حتسم م ع تاإلبصم م او حت ،ا م م ا س مما  .تاألفتم م لو حت ،ا م م
احتة ،ا .
والمرتبة الرابعة :هداية الوح  ،أو النبوة:
تهمي ،ممى حلةاتم ا ا م ل تهمَّس تسم اا ،ممى احت م حلم ،مو فاممنل م اسم اا احت م
،ممى ا م اسل ا هممي متم ح احت م امل ةفم فا م ع سممبا هو حل ةف ممن حلمم و اإلمم
ض م ن حل م اإلم م

 ،تنممة تنل تتا بممن  ،ممى ( ،ممنل تاإلم م

حت ام ل تحلم

حت م ا م امل ظ م ال ت م ا

اآل(ةل تا الل ه ع ( أب :ائةل املخ ا،ل تحن ه  .تع سبا هو حل ةف من هع حتم يل
تحت ن حتام حل املس حاال ،الل ب ه

ئ ت ظة احت

ل ب ه حل اف :حت،ح

ل

اط ًال ذَ ِلكَ َ
ظ ُّن الهرذ َ
ق اب ت وو { َو َما َخلَ ْقنَا ال ه
ِين َكفَ ُرروا فَ َويْر ٌل
س َما َء َو ْاسَرْ َ َو َما بَ ْينَ ُه َما بَ ِ
س رد َ
ِين َ َمنُروا َوع َِملُرروا ال ه
رار * أ َ ْم نَ ْجعَر ُل الهرذ َ
ِين َكفَر ُرروا ِمر َ
ِللهرذ َ
ِين فِ ر
ت ك َْال ُم ْف ِ
صررا ِل َحا ِ
رن النهر ِ
ْاسَرْ ِ أ َ ْم َن ْجعَ ُل ْال ُمت ه ِق َ
ين ك َْالفُج ِهار}[قو.]28-27

ف ممَّس املةتب م احتةاب م تاحت ،ا م حل م ا ا م احتبا ا م ل هممي احت م ت
امل حل ل تهي احت سأ امل حل

ممف فا م ا م ئ :حتبص م ئة

حل اهبو.

ثانيا:الهداية التوفيقية:
تحلممع هممَّس ا ا م احتبا ام ل ه م ا ه ا م (ممة ل سم ى هحتا م م َحلم

احت فامم :هو م ا هممَّس ا ا م ل تاتبم ع طة ممنل تهممي احتم

م ا ا م ل تهممي

م ل هبم ق حتممن ت م و حتةسم حتنو { ِإنهرركَ ََل

ت َ ْهدِي َم ْ
رن أ َ ْحبَ ْبرتَ َولَ ِك ه
رن ه
اَّللَ يَ ْهردِي َم ْرن يَشَرا ُء}[احت صم و ،]56تهمي احتم سمأ امل حل م

حل اهبول ت س ال احتة أب و

ةف ا ا  :ت ب سل تهمي احتم تنمة

ت احت مة ب حتمن ت م و:

رن اتهبَر َع ِر ْ
رور َو ِكتَررابٌ ُم ِبرري ٌن * يَ ْهردِي ِبر َِ ه
رن ه
{قَر ْد َجررا َء ُك ْم ِمر َ
سربُ َل
ضر َروانََُ ُ
اَّللِ نُر ٌ
رن َمر ِ
اَّللُ َمر ِ
ررررن ُّ
سر َ
ررررال ِم َوي ُْخررررر ِر ُج ُه ْم ِمر َ
ال ه
ررررراط
الَّلُ َمرررررا ِ
ِيه ْم ِإلَرررررى ِصر َ
ت ِإلَرررررى النُّر ِ
ررررور ِب ِإ ْذنِررررر َِ َويَ ْهرررررد ِ
ُم ْستَ ِقيم}[امل ئ لو.]16-15

معنى سؤا المهتدي الهداية:
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تحل م ق حتممن {ا ْهررر ِدنَا}  -حلممع
هم .

احتممَّاب م

ق م ه م اب هو اإلم م -

امل مةا :بممنو :،ان

م قم اب ت م وو { َويَ ِزيردُ ه
ِين ا ْهت َردَوْ ا ُهردًى }[حلممةموَ { ،]76والهرذ َ
اَّللُ الهرذ َ
ِين ا ْهت َردَوْ ا

َنادَ ُه ر ْم ُه ردًى َو َتَررا ُه ْم تَ ْقر َروا ُه ْم}[ا م و]17ل ت حل م سو ثب م ،ممى هممَّس ا ا م ل ت ،ممى م ا
اإلم .
الصر َررا َط ْال ُم ْسرتَ ِقي َم}ل تهم احتطة مم :احتممَّاب ع حممة مَْ م
تا ا م املط ،بم همنم هممي هو { ِ
تع َ ْس ممةلل تهم م ق ممة طة مم :حل نم م هو احت م م املط ،بم م ل ته ممي ا م م ا د ت م م و تحلم ب ممنل
ت (:اب

نل تاحت و بةس ن.

تهممَّا احتصمةا هم احتممَّاب قسممو احت مماط احت ،م

حلم ) ابمنو ممن سمما ف ملةنم  :حتبمممل ):ل

حتاض ،و ن ب تس ئ،نل تت هَّا قم ابو {فَبِ َما أ َ ْغ َو ْيتَنِ َس َ ْقعُردَ ه لَهُر ْم ِص َررا َ
طكَ ْال ُمسْرت َ ِقي َم
عر ْ
عر ْ
ِيه ْم َو ِمر ْ
* ث ُر هم َْلَتِيَ رنه ُه ْم ِمر ْ
ء ر َما ِ ِل ِه ْم َو ََل ت َ ِج ردُ
رن أ َ ْي َمررانِ ِه ْم َو َ
رن َخ ْل ِف ِه ر ْم َو َ
رن َ
رن بَ ري ِْن أ َ ْي رد ِ
أ َ ْكث َ َر ُه ْم ءَا ِك ِر َ
ين}[األ ةا و.]17-16

تحت ا َّ احت،

س،ح نل تاس ط ع جب :س ت ا ن

اب مة اخل:،ل
َ

ق اب ت وو

يس َ
ظنهَُ فَاتهبَعُوهُ إِ هَل فَ ِريقًا ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين}[سبأو.]20
صدهقَ َ
{ َولَقَ ْد َ
علَي ِْه ْم إِ ْب ِل ُ

المقصود بالصراط المستقيم:
تحلة م ) احتص مةا املس م او ب م تا ممحل ته م احتطة مم :احتممَّاب ع م ج فاممن تع احن مةا ل هو
احتا

ت احتاس ال تحت م حلم املمةا :بمن؟ تا :م احتصمح ب تاحتسم،فو :مو قم حت او احتصمةا

م

د .تب ضم و قم ابو احتصمةا اعسممال) .تحلم و َحلم قم ابو احتصمةا طة مم :اسم اب د .تحلم و َحلم
ق ابو طة ن تطة  :اخل،ة ل احتةاش حل ب س.
تهَّا اع( ال ت األق ااب -

ق اب شاخ اإلسال) ابم تا ام  -هم ا(م ال ت م ع ع

ا( ال تض  .8:ت احت اب خ احتصةا ه اإلسال)ل ت احت مة ل ت سم اسم اب د نم،ى د
 -8مجموع الفتاوى (.)333/13
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،اممن تس مم،ول ت س م اخل،ة م ل احتةاش م
ت حل ت ةسمة -ت

حل م ب م سل حت ممام با م تض م  :ت ت م قال تهمن م ه ممي

م  -ب ضم ب ضم ل ف م احتطة م :احتمَّاب م

هو اإلسمال)ل ت م اب

هحتامن احت مة ل تبا من سم احت ممَ نم،ى د ،امن تسم،ول تاحل مم بمن نمح بنل ت(ص نم احتةاشم
حل (،ة ئن.

امل

الصر َررا َط ْال ُم ْس رتَ ِقي َم}ل ه م و س م س أاحت سممطا ا ت احت ص م ا اإلسممالحليل تت امل م
ت{ ِ
اإلسممالحليل ف م ع ح م  ،هو حل م ه م احتا م ل تع حل م ه م احتاس م ال ب م ه م
هحتانل { َوأ َ ه
احتصةا ل تحل حتن سب حل ة ل ،ى ا س سبا حل شاط

عر ْ
اط ُم ْ
سرررررت َ ِقي ًما فَررررات ه ِبعُوهُ َو ََل تَت ه ِبعُررررروا ال ُّ
ررررن
رررررقَ ِب ُكررررر ْم َ
سررررربُ َل فَتَفَ ه
ررررر ِ
َهررررذَا ِصر َ
س ِبي ِل َِ}[األ )و.]153
َ
رررررا َط ْال ُم ْسرررررتَ ِقي َم} م م ق م م اب ب م مما احتص م ممح ب ه م م احت م ممة ل تحل م م ه م ممَّا -
{ ِ
الصر َ
م م م م م م اب ش م م مماخ :اا - ،ه احت م م ممة ه م م م ه ب م م م حتسم م م م ااب امل م م م حل و {ا ْهررررررر ِدنَا
رررررا َط ْال ُم ْسرررررتَ ِقي َم} .م م ط ،م م امل حل م م هم ممَّس ا ا م م ل ت هم ممَّا احت س م م ا
ِ
الصر َ
رررب فِيرررر َِ ُهرررردًى
ب م م احتة أب م م ل {ذَ ِلرررركَ ْال ِكتَررررابُ ََل َر ْير َ

اإل ممي ممّت م م لهو ا م م ا
ِل ْل ُمت ه ِق َ
ين}[احتب ةلو.]2
إلى َمن ينسب هذا الصراط؟
تق س هَّا احتطة  :هو د ت ول

ب اس هم احت م ل ت بم اس شم ا ن تا م :اب هحتامنل

اط ه
ت َو َمرا ِفر ْاسَرْ ِ }[احت م ا و]53ل
اوا ِ
ق اب ت وو { ِص َر ِ
اَّللِ الهذِي لََُ َما ِف السهر َم َ
ررررال ِم َويَ ْهررررردِي َمر ْ
سر َ
اَّللُ يَررررر ْد ُ
تق م م اب ت م م وو { َو ه
عو ِإلَرررررى د َِار ال ه
ررررراط
ررررن يَ َ
شرررررا ُء ِإلَرررررى ِصر َ

ُم ْستَ ِقيم}[ مو.]25
تق

سم هو ا م نم،ى د ،امن تسم،ول ب نمةن احتم ا ي هحتامنل تا م :اب هحتامن إب دل

سبُ َل فَتَفَ هرقَ ِب ُك ْم ع ْ
اط ُم ْ
ست َ ِقي ًما فَات ه ِبعُوهُ َو ََل تَت ه ِبعُوا ال ُّ
َرن
ق اب ت م وو { َوأ َ ه َهذَا ِص َر ِ
اط ه
س ربِي ِل َِ}[األ م )و]153ل تقم اب ت م وو { َو ِإنهرركَ لَت َ ْه ردِي إِلَررى ِصر َرراط ُم ْ
س رت َ ِقيم * ِصر َرر ِ
َ
اَّللِ
الهذِي لََُ َما ِف ال ه
ت َو َما ِف ْاسَرْ ِ }[احت ا و52ل .]53
اوا ِ
س َم َ
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تق م س م هممَّا احتطة مم :هو امل م حل ل احتممَّ

هممَّا احتص مةا املس م اول م ق م اب

سمم،

ت وو { ِص َرا َ
علَي ِْه ْم َ
علَي ِْه ْم َو ََل ال ه
غي ِْر ْال َم ْغ ُ
ض ِال َ
ط الهذ َ
ين}[احتة أب و.]7
ب َ
ِين أ َ ْنعَمْ تَ َ
ضو ِ

انقسام الناِ مع هذا الصراط ثالثة أقسام:

{ ِص َرا َ
علَي ِْه ْم َ
علَي ِْه ْم َو ََل ال ه
غي ِْر ْال َم ْغ ُ
ض ِال َ
ط الهذ َ
ين}
ب َ
ِين أ َ ْن َعمْ تَ َ
ضو ِ

ضممح حلم هممَّس اآل م احت ةمم احتم ( م هبم احتسم الو

احت م س حلممع هممَّا احتصمةا ثالث م

قس )و
اسو  :قسم (أنعم هللا عليهم):

حل احت با تاحتص
دل ت َةفم م ا ا مم:ل تتبم م

تاحت

ال تاحتص

ل

با و س ال احت س ل .تهو احتَّ ه اهو

ممول ف ام م تا با ممن تبم م احتض ممالاب تاحتب طم م ل فس مم ،س  ،ممى بصم م لل

ت نبح ا ه،ن  ،تهم ان ت ال ت :ل.
الثان  :وقسم عرفوا الحق ،ولكنهم لم يتبعوه:

احت ا ل ت اتب ع ا

ل ت احت صبا

تا َّ ا مل  :هو هحتانل ا ان هو احت ،ا ل ت
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ِررره ْم ِمرررن بَعْررر ِد َمرررا تَبَررري َهن لهُررر ُم
احت ام م لل ت احت م م ْ ل ت ا سم م ل { َح َ
سررردًا ِمرررن ِعنررر ِد أنفس ِ
ْال َح ُّق}[احتب ةلو]109ل ف س ح ا ض د.
الثالث :وقسم عميت بصا رهم:

ف،و ما تا ب
ف ش ا تحل ت ا

 :ت ط ل ته
حت ل ب ا

تقم مجممع د هممَّس األنم

ت الحت ل تا ،ة ا ةس و
ا :ل ف س ح ا

23

نة ا حتضالحت .

احتمالثم ت هممَّس اآل م األ(م ل حلم احتة أبم و { ِصر َررا َ
ط اله رذ َ
ِين

علَي ِْه ْم َ
علَي ِْه ْم َو ََل ال ه
غي ِْر ْال َم ْغ ُ
ض ِال َ
ين}.
ب َ
أ َ ْن َعمْ تَ َ
ضو ِ

فوا د:

ل احتبحث تاال ا ا ل

احتة أب جم

تض

حل احتة ائ و

الفا دة اسولى :الفاتحة كلها ذكر هللا:
ممة ،ل فأت م و ممة ث م لل ت (ةه م و ممة  :م ل .ت م و ث م ل حل م د ،ممى

احتة أب م  ،م
ةسنل ته ض

حلة ب :س حتم ل ،انل ف

ابو ا م ،ل ت أ من م ابو ق حتم او ا م

.،
تق ف :ت احتة أب و
ت لفب

تسأاب ابو ث

ة احتم ل سب :ة احت لل ف أ ن حل حل تمت ا حتسم ااب د م
،ان مب ه ه،ن.

الفا دة الثانية :الفاتحة ف الصالة:
ات حلسم،و ت نممحاحنل م أل هة ممةلل م احت ممَ نمم،ى د ،اممن تسم،ول فا م ةت ممن م
ابن

ت و ن ق ابو "قس

احتصالل ب تب

ب اب صة ل تحت ب اب حل سأاب .ف ا ق اب

ب ْال َعالَ ِم َ
ين} .ق اب د ت وو مح ين ب اب.
احت ب و { ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ َر ِ

الر ِح ِيم} .ق اب د ت وو ث
الر ْح َم ِن ه
ته ا ق ابو { ه

،ي ب اب.

ِين} .ق ابو جم ين ب اب - .تق اب حلةلو ف
ته ا ق ابو { َما ِل ِك َيوْ ِم الد ِ
ست َ ِع ُ
ف ا ق ابو { ِإيهاكَ نَ ْعبُدُ َو ِإيهاكَ نَ ْ
ين} .ق ابو هَّا بامل تب

هو ب اب -

ب ابل تحت ب اب حل سأاب.

ست َ ِقي َم * ِص َرا َ
الص َرا َ
علَري ِْه ْم َ
غي ِْرر ْال َم ْغ ُ
ط الهذ َ
ط ْال ُم ْ
ب
ِين أ َ ْنعَمْ رتَ َ
ف ا ق ابو {ا ْه ِدنَا ِ
ضرو ِ
علَي ِْه ْم َو ََل ال ه
ض ِال َ
ين} .ق ابو هَّا حت ب ابل تحت ب اب حل سأاب.9
َ

الفا دة الثالثة :الفاتحة تذكير لْلنسا بأخطر قضايا المصير:

 -9رواه مسلم في الصالة ( ،)395وأحمد( ،)7291وأبو داود في الصالة ( )821والترمذي في التفسير( ،)2953والنسائي في الصالة
( )909وابن ماجه في األدب ( )3784عن أبي هريرة.
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حت س خ ظو قض احت

ه احتة أب ، -ى ت  - ،تَّ
األست ،اخل حت ل حت س ل األست ،احت

 :ت (طةه ل ته بم م

احت سأ اإل س حل َّ بم ة مة م ت م :سو حلم

م ؟ تهو م ؟ تا؟ تمب؟ ممملو احتسم ااب م املب م ل ت م امل م :ل ت م احت م تاحتةسم حت ل ت م
احت اسط .
ب ْال َعالَ ِم َ
ين} .فخ ْ :،اإل س حلم اثا فماا احتةب بام
فأحل املب فف ابن تو { ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ َر ِ

تاحتةمح ا .
ِين} .فممال ب م حل م م ) جت م فاممن م ةممم مب م
ت حل م امل م  :فف ابممن ت و { َما ِل ِ
ررك َيرروْ ِم الررد ِ
سب ل ت  ،فا

 ،ل حل ( ت شة .ته َّا تة و

ف ا ض ال احتسم ئ لل تا ام ل

امل نممةلل  :م سمما دل ت سمما اآل(ممةلل ت سمما اس م حت اإل س م ت ا ا م لل تت احتة أب م و
تَّ

مب سا نل تحل ع جي ،
ت حل احت

سى.

تاحتةس حت ل فف اهبم ت و {إِيهاكَ نَ ْعبُدُ َوإِيهاكَ نَ ْستَ ِعي ُن} .تهمَّس احت ضم املصم ل

امل سمما ت ا ضم ال احت ةبام ا

مم  .ف منم (،مم :حتا م ) ب بم :ل د ت م سل فةسم حت ن هممي احت ا م

ب س انو ت ا اإل ا تاحت ب :لو { ِإيهاكَ نَ ْعبُدُ}ل تت ا احتةب با ت اخل حت ا { َو ِإيهاكَ نَ ْ
ست َ ِعي ُن}

ف حت ب :ل حتن ت سل تاعس

بن ت س.
احت اسط بم ا م :تاخل،م:ل ت م

احتس ااب احتةابعو مبَ؟ ته س ااب
ت ب احتة أب
الص َررا َط ْال ُمسْرتَ ِقي َم} تهم ه م
احتطة  :تامل ل ب حتمن تبم اا تت م وو {ا ْهر ِدنَا ِ
احت يل ت احت ب لل تهي ،ى حلةات ا ا ل ب ه ا ا مل ته ا احت

م هو ه ا م
.

الفا دة الرابعة :كلمة ( مين) ليست من الفاتحة:
 ،أ حلم ا حتاسم حلم احتة أبم إلمجم عل تت مملو احت ،مو اسم ف  .ت سم ح حت حلم )
مم هبم نم تن ب م قمةالل احتة أبم ل ت
25

م املممأحل )ل تامل ةممة :مَّحتو حت م اب احت ممَ نمم،ى د ،اممن

تسمم،وو "ه ا حلم اإلحلم ) فممأحل ا"10ل تق حتممنو "ه ا قم اب اإلحلم )َ { :
غ ْير ِرر ْال َم ْغ ُ
علَ ري ِْه ْم َو ََل
ب َ
ضررو ِ
ال ه
ض ِال َ
ين} .ف حت او حل

بن".11

ف ن َحل تاف :ق حتن ق اب املالئ ل ةة حتن حل ت ) حل

ته حل م فض م احت ممأحل ق حتممن نمم،ى د ،اممن تسمم،وو "ه ا ق م اب اإلحل م )َ { :
غ ْير ِرر ْال َم ْغ ُ
ب
ضررو ِ
علَي ِْه ْم َو ََل ال ه
ض ِال َ
ين} .ف حت او حل
َ

ف ا تاف :ال) املالئ

ةة مل ت املسف ".12
َ

تق اب احتبخ اابو ق اب ط لو أ حل ا  :لل ت حلم ابم احتم ب تَحلم تاالسل مّت ه حت ،سمف
حتََ،فم  .ت م بم هة مةل م :اب اإلحلم )و ع تَمةْممل محلم  .ابو ع تسممب ملل تقم اب انفمعو م ابم
ة ع َ َ ن َتَ ض ْو ،ان.13
الفا دة الخامسة :الفاتحة تتضمهن اإلءارة إلى منهج الوسطيهة:
تاحتة أب ت ض

َّحتو اإلش ال هو حل

احت سطا ل

سمأحت ا د م

ت ،مو املم حل

) ا ا هو أاحتصةا املس اوا .ف حتصمةا املسم او هم احتمَّاب نم هو ا م
طة :ل :ت ْحلا هو احتا
اإلمم حلم احت بام تاحتصم

ت احتاس ال ته طة  :احتَّ
تاحت م ال تاحتصم

حلم قصمة

و د ،ا و ب ) ا ا ل ت م اب

ل تحتممام طة مم :احتممَّ

مم ،ا م ا مم :ف،ممو

ةفم سل ت ةفم سل تحت م اتب م ا هم الهو ت ثممةتا  :ام هول ت ق،م تا لهممول ت تب م ا س م  :و
ت الهول ف س حب ا احت ى ،ى ا

ل تاس ح ا ض د ،ا و.

الفا دة السادسة :اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم:
هَّا احت ل احتَّاب شة ن د سمبح ن حت ،سم،
م م ) سممم حل مةا ،ت نممال و املةةت م

حلم ت سم ال احتة أبم ل ت حلمةهو

رررا َ
رررا َ
ط
حلا م و {ا ْهرر ِدنَا ِ
ط ْال ُمسْررت َ ِقي َم * ِص َ
الص َ

علَري ِْه ْم َ
علَ ري ِْه ْم َو ََل ال ه
غ ْير ِرر ْال َم ْغ ُ
رال َ
الهرذ َ
ين}و ضم
ب َ
ِين أ َ ْنعَمْ ررتَ َ
ضر ِ
ضررو ِ
 -10متفق عليه :رواه البخاري في األذان ( ،)780ومسلم في الصالة ( ،)410عن أبي هريرة.
 -11متفق عليه :رواه البخاري في األذان ( ،)782ومسلم في الصالة (، )415عن أبي هريرة.
 -12رواه أحمد(.)9682

 -13صحيح البخاري (.)156/1
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مةستس

 -حلممع ا ا م هو

احتص مةا املس م او امل ن م هو ا م ا د ت م ول تاحتس م :ل األب م ب م ( اب ا م -
احتصم :ق احتممَّ

احتصمةا  -نمةا املم حل

ممو د ،مما و حلم احت بام تاحتصم

هممَّا

تاحت م ال

تاحتص م ل م با م و احت ممة  -ه م حل م ة تخم م حتف بطبا ممن مل م حتاس م ا  ،ممى ا م و تع
َ
،ا و تاحتض حت ا.
طة ول ه ر هو احت ة أامل ض
ف م ا م األتحت م احتممَّ

ممو د ،مما و حل م ه م ا م ل ف م (ص م حل و ه م

ضم د

،ا ول ف ةفم ا ا م :تافضم س م :ا ت سم ا تاسم ب اال ت م ،ا من تشمة:تا م طة من مى
س بص ل.

تت ،ا ال تا

تهم حلم رم س شمماخ اإلسممال) ابم تا ام و أاق ضم ل احتصمةا املسم او خم حتةم هم ا حمماوال
ته اسو أل

بن احت

حل س ال احتة أب ل حلع

ل امل ةتف تامل ا لل ته ا صةح  -فا قة  ،حتن  -ن (مَّ همَّا
احت ظة ت احت ا خانل ت:ق ل ب حتن حتو.

كالم ابن القي عن أسرار سورة الفينحتة :
تق ط اب اإلحل ) اب احت او احت ةمل تفص ت  :ت با ن سةاا احتة أب ل تحل فا حل ف ائ
تحل اا،ل ت حتو ت بن احت اوو أحل ااج احتس حت ا ت ه ةس فا و
أاش  ،س ال احتة أب ،ى شة ل اث و ب شفينء القلوب وشفينء األبدان.

فأحل اش

،ى شفينء القلوبل ف  :اش ،

،ان ت اش ابل ف حل اا ا الاب احت ،

ت س حل ،ى ن ،و فس  :احت ،ول تفس  :احت ص .
ت ت ،ا :الا ق تال ل تب و احتضالابل تاحت ض  .ف حتضالاب اف فس  :احت ،ول
تاحت ض

اف فس  :احت ص ل تهَّا املة

الشفينء من مرض الضالل:
فهداية ِ
الصراط املستقي  :ت ض

ب حلالا حلةا

احت ،

مجا .

احت ة ل حل حلة احتضالاب .تحتَّحتو
الص َرا َ
يم }او فة  :ل ،ى
ا ا أ ابو ب حتن ت وو {ا ْه َدنَا َ
م ْال ُم ْست َ َق َ
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س ااب هَّس
بل

) تحتا ،ل ت
ت ت بن ،ان
هَّا احتس ااب حل حلنا.14

 - 14مدارج السالكين (.)76/1
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ناللل حت ل ةتاتن تف ق ن هو ا ا املط ،ب ل تع

)

سورة النبأ
بسم هللا الرحمن الرحيم

سا َءلُو َ ( )1ع َِن النهبَ ِإ ْالعَ َِّ ِيم ( )2الهذِي ُه ْم فِي َِ ُم ْخت َ ِلفُو َ ( )3ك هَال
{ َ
ع هم يَت َ َ
سيَ ْعلَ ُمو َ ( )5أَلَ ْم نَ ْجعَ ِل ْاسَرْ َ ِم َهادًا (َ )6و ْال ِجبَا َ
سيَ ْعلَ ُمو َ ( )4ث ُ هم ك هَال َ
َ
س َباتًا (َ )9و َج َع ْلنَا الله ْي َل
أَوْ تَادًا (َ )7و َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َ ْن َواجًا (َ )8و َج َع ْلنَا نَوْ َم ُك ْم ُ
ار َمعَا ً
ءدَادًا ()12
س ْبعًا ِ
ءا (َ )11وبَنَ ْينَا فَوْ قَ ُك ْم َ
ِلبَاسًا (َ )10و َجعَ ْلنَا النه َه َ
ت َما ًء ث َ هجاجًا ()14
ْص َرا ِ
َو َجعَ ْلنَا ِ
س َراجًا َو ههاجًا (َ )13وأ َ ْن َز ْلنَا ِم َن ْال ُمع ِ
ج ِب َِ َحبا َونَ َباتًا (َ )15و َجنهات أ َ ْلفَافًا (ِ )16إ ه َيوْ َم ْالفَ ْ
ص ِل كَا َ ِميقَاتًا
ِلنُ ْخ ِر َ
( )17يَوْ َم يُ ْنفَ ُخ فِ ال ُّ
ت ال ه
س َما ُء فَكَانَ ْت
ور فَتَأْتُو َ أ َ ْف َواجًا (َ )18وفُتِ َح ِ
ص ِ
صادًا
أ َ ْب َوابًا (َ )19وس ُِي َر ِ
س َرابًا ( )20إِ ه َج َهنه َم كَانَ ْت ِمرْ َ
ت ْال ِجبَا ُ فَكَانَ ْت َ
(ِ )21ل ه
ين َمآبًا (ََ )22ل ِبثِ َ
لطا ِغ َ
ين فِي َها أ َ ْحقَابًا (ََ )23ل يَذُوقُو َ فِي َها بَرْ دًا َو ََل
ء ََرابًا ( )24إِ هَل َح ِمي ًما َو َ
غسهاقًا (َ )25ج َزا ًء ِوفَاقًا ( )26إِنه ُه ْم كَانُوا ََل
ص ْينَاهُ ِكتَابًا
سابًا (َ )27وكَذهبُوا ِبآيَاتِنَا ِكذهابًا (َ )28و ُك هل َ
ء ْ ء أ َ ْح َ
يَرْ جُو َ ِح َ
ين َمفَ ً
عذَابًا (ِ )30إ ه ِل ْل ُمت ه ِق َ
ق
( )29فَذُوقُوا فَلَ ْن نَ ِزيدَ ُك ْم ِإ هَل َ
انا (َ )31حدَا ِ َ
ب أَتْ َرابًا (َ )33وكَأْسًا ِد َهاقًا (ََ )34ل يَ ْ
س َمعُو َ فِي َها
َوأ َ ْعنَابًا (َ )32وك ََوا ِع َ
ب ال ه
ت
لَ ْغ ًوا َو ََل ِكذهابًا (َ )35ج َزا ًء ِم ْن َر ِبكَ َ
اوا ِ
ع َطا ًء ِح َ
س َم َ
سابًا (َ )36ر ِ
الرو ُ
ح
الر ْح َم ِن ََل يَمْ ِل ُكو َ ِم ْنَُ ِخ َطابًا ( )37يَوْ َم يَقُو ُم ُّ
َو ْاسَرْ ِ َو َما بَ ْينَ ُه َما ه
ص َوابًا ( )38ذَ ِلكَ
صفا ََل يَتَكَله ُمو َ ِإ هَل َم ْن أ َ ِذ َ لََُ ه
الر ْح َم ُن َوقَا َ َ
َو ْال َم َال ِكَةُ َ
ْاليَوْ ُم ْال َح ُّ
عذَابًا قَ ِريبًا يَوْ َم
ق فَ َم ْن ءَا َء ات ه َخذَ إِلَى َر ِب َِ َمآبًا ( )39إِنها أ َ ْنذَرْ نَا ُك ْم َ
يَ ْن ُ
َّ ُر ْال َمرْ ُء َما قَده َم ْت يَدَاهُ َويَقُو ُ ْالكَافِ ُر يَا لَ ْيتَنِ ُك ْن ُ
ت ت ُ َرابًا (})40

مكيـة
هـذه الســورة :تُسـ َّـمى ســورة (النبـأ)و أو ســورة (عـ َّـم)و أو ســورة (ع َّـم يتســاءلون) .وهــي َّ
يدل على ذلك موضوعها وأسلوبها .ومعنى أنها مكية :أنهـا نزلـت فـي الفتـرة التـي
باإلجماعو ُّ
كانت قبل الهجرة إلى المدينة.
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سا َءلُو َ ( )1ع َِن النبأ ْالعَ َِّ ِيم ( )2الهذِي ُه ْم فِي َِ ُم ْخت َ ِلفُو َ ( )3ك هَال
{ َ
ع هم يَت َ َ
سيَ ْعلَ ُمو َ }
سيَ ْعلَ ُمو َ ( )4ث ُ هم ك هَال َ
َ
سرررا َءلُو َ }؟ أي ع ــن ِ
أي ش ــيء
تب ــدأ الس ــورة بط ــرؤ ه ــذا السـ ـؤال أو االس ــتفهامَ { :
عررر هم َيت َ َ
يتســاءلون؟! والتســاؤل تفاعــل مــن الس ـؤالو أي :يســأل بعضــهم بعضــا عنــهو بمعنــى أنــه أمــر
شغلهم عن غيرهو فبات يسأل بعضهم بعضا عنه.
ع هم} أصلها (ما) االسـتفهاميةو ُحـذفت ألفهـا تخفيفـاو كمـا تحـذف بعـد حـروف
والميم في { َ
ِ
ِ
و(إالم) وفي بعض القراءات إثباتها (عما).
(فيم)
َ
الجرو مثل (ل َم) َ
سررا َءلُو َ } يعــود إلــى المشــركين فــي مكــةو وان لــم يكــن لهــم ذكــر
وضــمير الجمــع فــي { َيت َ َ
ـتمرةو منـذ أعلـن محمـد صـلى هللا
فيما سبقو ولكنهم حاضرون وان غابواو فالمعركة معهم مس َّ
خاصة ،والى الناس َّ
كافة.
عليه وسلم أنه رسول هللا إليهم َّ
وبعض ِ
سا َءلُو َ } للمشركين وللمسلمين.15
المفسرين يقولون :إن الضمير في {يَت َ َ
وأُ ِ
رجـح أنــه للمشــركين وحــدهم؛ ألن المســلمين لــم يشــاركوا فــي هــذا التســاؤلو كمــا أنهــم ال
سرررريَ ْعلَ ُمو َ * ثُرررر هم َكر ه
ينطب ــق عل ــيهم الوعي ــد ال ــذي ذكـ ـره هللا ف ــي ش ــأن المتس ــائلينَ { :كر ه
رررال
رررال َ
سيَ ْعلَ ُمو َ } [النبأ.]5 ،4:
َ
يم * الهذِي ُه ْم ِفي َِ ُم ْخت َ ِلفُو َ }
{ع َِن النبأ ْال َع َِّ ِ
والنبأ كما يقول أهل اللغة :الخبر الذي له شأن .فإذا وصف بأنـه (عظـيم) بـالتنكيرو فقـد
يم}؟!
أصبح ذا خطرو فكيف إذا ُع ِرف بـ(ال) وأنه {النبأ ْالعَ َِّ ِ
أي نبأ هذا ،الذي بات الشغل الشاغل للقوم ،يتساءلون عنه :أصـدق هـو أم كـذب؟ حـق
ُّ
ِ
الحق شيئا؟
أم باطل؟ يقين أم ظن ال يغني من

 -15انِر :للكشاف للزمخشري (.)684/4
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اتَّفق كثيـر مـن ِ
المفسـرين علـى أنـه( :البعـث بعـد المـوت) ،الـذي أنكـره أهـل مكـةو ومعهـم
ســائر العــربَ { .وقَررالُوا أ َ ِ رذَا ُكنهررا ِع َ
َّا ًمررا َو ُرفَاتًررا أ َ ِنهررا لَ َم ْبعُوثُررو َ َخ ْلقًررا َجدِي ردًا} [اإلسـراء]49:و
س َ َخ ْلقََُ قَا َ َم ْن ي ُْح ِي ْال ِع َ
{ َو َ
َّا َم َو ِه َ َر ِمي ٌم} [يس.]78:
ب لَنَا َمث َ ًال َونَ ِ
ض َر َ
ـحة هــذا القــول :أنــه ســبحانه وتعــالى بــدأ يـ ُّ
ـرد بعــدها علــيهم ببيــان مظــاهر
ودل علــى صـ َّ
َّ
القــدرة ،التــي تظهــر مقدرتــه علــى إعــادة الخلــقو فهــو أهــون مــن بدئــه؛ وذلــك فــي قولــه تعــالى:
{أَلَ ْم نَ ْجعَ ِل ْاسَرْ

َ ِم َهادًا * َو ْال ِجبَا َ أَوْ تَرادًا * َو َخلَ ْقنَرا ُك ْم أ َ ْن َواجًرا [ }...النبـأ]8 -6:و إلـى آخـر

اآليات في السياق.
ريم} :هـو (التوحيـد) الـذي نقـض أسـاس ديـنهم األول،
مال إلى أن {النبرأ ْالعَ َِّ ِ
وهناك من َ
احردًا إِ ه
وهــو الشــركو أو الوثنيــة التــي ورثوهــا عــن آبــائهمو حتــى قــالوا{ :أ َ َجعَر َل ْاْلَ ِل َهررةَ إِلَ ًهررا َو ِ
ش ْ ٌء ُ
عجَابٌ } [ص.]5:
َهذَا لَ َ
وذهــب بعــض ِ
ريم} هــو :القـرآن الكـريم ،أو أنــه نبـ َّـوة محمــد
المفسـرين إلــى أن {النبررأ ْالعَ َِّر ِ
صلى هللا عليه وسلم ،وما نزل عليه من وحي.16
النبأ العظيم هو الوحي الذي أنزله هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم:
ريم}
يترجح لي هنا ،من خالل ُّ
والذي َّ
تدبري للقرآنو وربط بعضه بـبعض :أن {النبرأ ْال َع َِّ ِ
الــذي يتســاءلون عنــه ،هــو الــوحي الــذي أنزلــه هللا علــى محمــد صــلى هللا عليــه وســلمو ومنــه
القرآن الكريم ،فهو أعظم ما أوحى رُّبه إليه ،كما قال تعالىَ { :و َكذَ ِلكَ أَوْ َح ْينَا إِلَيْكَ ُروحًا ِم ْ
رن
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أَمْ ِرنَرا} [الشــورىِ { ،]52:ب َمرا أَوْ َح ْينَررا ِإلَ ْيرركَ َهرذَا ْالقُرررْ َ } [يوسـف ،]3:وفيـه أعلــن عقيـدة التوحيــد
ونبذ الشركو كما أعلن عقيدة البعث ،ومن ورائه الجزاء والحساب ،والثواب والعقاب.
وقد قال هللا في سـورة (ص){ :قُ ْل إِنه َما أَنَا ُم ْنذ ٌِر َو َما ِم ْن إِلََ إِ هَل ه
هار * َربُّ
اَّللُ ْال َو ِ
احدُ ْالقَه ُ
ت َو ْاسَرْ ِ َو َما بَ ْينَ ُه َما ْالعَ ِز ُ
ع ْنرَُ ُمع ِْر ُ
ال ه
ضرو َ }
ار * قُر ْل ُه َرو نَبَرأ ٌ ع ََِّري ٌم * أ َ ْنرت ُ ْم َ
اوا ِ
يز ْالغَفه ُ
س َم َ
[ص.]68-65:
فهذا النبأ العظيم هو الوحي الذي أرسله هللا به بشي ار ونـذيراو وبـه دعـا إلـى التوحيـد والـى
البعثو كما قال تعالى{ :بَ ْل ع َِجبُوا أ َ ْ َجا َء ُه ْم ُم ْنذ ٌِر ِم ْن ُه ْم فَقَا َ ْالكَافِ ُرو َ َهذَا ءَر ْ ٌء ع َِجيربٌ
* أ َ ِذَا ِمتْنَا َو ُكنها ت ُ َرابًا ذَ ِلركَ َر ْجر ٌع بَ ِعيردٌ} [ق ،]3 ،2:وهـو الـذي حكـاه القـرآن عـنهم حـين قـال:
اِ َوبَش ِِر الهذ َ
ِين َ َمنُوا} [يـونس،]2:
اِ َ
{أَكَا َ ِللنه ِ
ع َجبًا أ َ ْ أَوْ َح ْينَا إِلَى َرجُل ِم ْن ُه ْم أ َ ْ أ َ ْنذ ِِر النه َ
وهــو الــذي عجــب منــه أقـوام الرســل مــن قبــل ،مــن عهــد نــوؤ ،الــذي عجــب قومــه مــن رســالته
ـرد علــيهم بمــا ذك ـره القـرآن{ :أ َ َو ع َِج ْب رت ُ ْم أ َ ْ َجررا َء ُك ْم ِذ ْكر ٌرر ِمر ْ
لهــمو فـ َّ
علَررى َر ُجررل ِم ر ْن ُك ْم
رن َر ِب ُك ر ْم َ
ِليُ ْن رذ َِر ُك ْم َو ِلتَتهقُرروا َولَعَله ُك ر ْم تُرْ َح ُمررو َ } [األعـراف ،]63:وكــذلك كــان قــوم هــود مــن بعــده ،الــذين
َّ
علَررى َر ُجررل ِم ر ْن ُك ْم
رددوا مــا قالــه قــوم نــوؤو فقــال لهــم{ :أ َ َو ع َِج ْب رت ُ ْم أ َ ْ َجررا َء ُك ْم ِذ ْكر ٌرر ِم ر ْن َر ِب ُك ر ْم َ
ِليُ ْنذ َِر ُك ْم} [األعراف.]69:
اختالف المشركين وحيرتهم وتناقضهم في شأن الوحي :
وهذا هو النبـأ العظـيم الـذي اختلفـوا فيـهو وفـي حقيقـة مـن جـاء بـهو فقـالوا :كـاهن .وقـالوا:
ير ْاسَوه ِلر َ
سر ِ
راط ُ
شـاعر .وقــالوا :ســاحر .وقــالوا :مجنــون .وقــالوا عــن القـرآن{ :أ َ َ
رين ا ْكتَتَبَ َهررا فَ ِهر َ
علَ ْي َِ بُ ْك َررةً َوأ َ ِص ً
سرا ُ الهرذِي ي ُْل ِحردُو َ إِلَيْر َِ
تُمْ لَى َ
ريال} [الفرقـان ،]5:وقـالوا{ :إِنه َمرا يُعَ ِل ُمرَُ بَش ٌَرر ِل َ
سا ٌ ع ََر ِب ُم ِبي ٌن} [النحل.]103:
أ َ ْع َج ِم َو َهذَا ِل َ
ويصف القرآن حيرتهم ُّ
وترددهم في حقيقة محمد صلى هللا عليه وسلم ،ومـا جـاء بـه مـن
اث أ َ ْح َرالم بَر ِل ْ
ضغَ ُ
وحـي{ :بَ ْل قَالُوا أ َ ْ
سر َل ْاسَوه لُرو َ }
افت َ َرراهُ بَر ْل ُه َرو ءَرا ِع ٌر فَ ْليَأْتِنَرا ِبآيَرة َك َمرا أُرْ ِ
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[األنبياء ،]5 :وفي مقام آخر قال تعالى ِ
مبينا تناقض مواقفهمو وعـدم ثبـاتهم علـى أمـر موحـدو
عمها كَا َ
علَي ِْه ْم َيَاتُنَا بَيِنَات قَالُوا َما َهذَا إِ هَل َر ُج ٌل ي ُِريدُ أ َ ْ يَ ُ
صده ُك ْم َ
فقال سـبحانهَ { :وإِذَا تُتْلَى َ
َي ْعبُدُ َ َبا ُ ُك ْم َوقَالُوا َما َهذَا ِإ هَل ِإ ْف ٌ
رك ُم ْفت َ ًررى َوقَرا َ الهرذ َ
رق لَمهرا َجرا َء ُه ْم ِإ ْ َهرذَا ِإ هَل
ِين َكفَ ُرروا ِل ْل َح ِ
س ْح ٌر ُمبِي ٌن} [سبأ.]43 :
ِ
فهكذا نرى َّ
شدة اختالفهم في شأن الوحي إلى محمد صلى هللا عليـه وسـلم ،وارسـاله مـن
هللا تعــالى إل ــيهم ،عل ــى ح ــين نـ ـراهم متَّفق ــين علــى م ــوقفهم م ــن البع ــثو فه ــو موق ــف اإلنك ــار
واالستبعادَ { :وقَالُوا ِإ ْ ِه َ ِإ هَل َح َياتُنَا الدُّ ْن َيا َو َما نَ ْح ُن ِب َم ْبعُو ِث َ
ين} [األنعام]29 :و { َوقَالُوا أ َ ِرذَا
ُكنها ِع َ
َّا ًما َو ُرفَاتًا أ َ ِنها لَ َم ْبعُوثُو َ َخ ْلقًا َجدِيدًا} [اإلسـراء]49 :و { َوقَرا َ الهرذ َ
ِين َكفَ ُرروا َهر ْل نَردُلُّ ُك ْم
علَرى ه
اَّللِ كَر ِذبًا أ َ ْم ِبر َِ
علَى َرجُل يُنَ ِبئ ُ ُك ْم إِذَا ُم ِز ْقت ُ ْم ُكر هل ُم َم هرزق إِنه ُكر ْم لَ ِفر َخ ْلرق َجدِيرد * أ َ ْفت َ َررى َ
َ
ِجنهررةٌ} [ســبأ .]8 -7 :فمــن بواعــث عجــبهم واســتغرابهم مــن بعثتــه :مــا جــاءهم مــن أمــر بعــث
رمت أجسادهم وتفتَّتو وم ِزقت كل َّ
ممزق!
الموتى من قبورهم ،بعد أن َّ
ُ
وقد رأيت بعض ِ
يم} هـو :القـرآن ،أو نب َّـوة محمـد عليـه
المفسرين قد اختار أن {النبأ ْالعَ َِّ ِ
ُ
رجـح أنـه البعـث بعـد المـوت علـى المشـهورو وهـو مـا لـم نر ِ
تض ِـه
الصالة والسالمو ومنهم َمن َّ
رأيا.
وقــد َّأل ـف شــيخنا العالَّمــة الــدكتور محمــد عبــد هللا دراز كتابــه عــن الق ـرآن سـ َّـماه( :النبأأأ
العظيم) ،مما يشير إلى أنه اختار ما اخترناه هنا.
س َي ْعلَ ُمو َ }
س َي ْعلَ ُمو َ * ث ُ هم ك هَال َ
{ك هَال َ
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ـتص بــه الق ـرآن ِ
{ َكر ه
المك ـيو ولــم تعــرف فــي النصــف
ررال} :حــرف ردع وزجــرو ولهــذا اخـ َّ
األول من القرآن/////////.
سا َ لَيَ ْطغَى * أ َ ْ َر َهُ ا ْ
ست َ ْغنَى} [العلق]7-6:و {ك هَال لَئِ ْن لَر ْم
اإل ْن َ
وفي سورة العلق{ :ك هَال إِ ه ْ ِ
يَ ْنت َ َِ لَنَ ْ
اصيَ ِة} [العلق.]15:
سفَعَ ْن بِالنه ِ
سرريَ ْعلَ ُمو َ } ،نــزل منزلــة الــالزمو كمــا فــي قولــه تعــالى:
والفعــل المضــارع المتعـ ِـدي فــي { َ
ِين َي ْعلَ ُمو َ َوالهذ َ
ست َ ِوي الهذ َ
{ َه ْل َي ْ
معينـاو فكأنـه
ِين ََل َي ْعلَ ُمرو َ } [الزمـر ،]9:إذ ال يقصـد معلومـا َّ
َّ
وتتجلى لهم الحقائقو ويعرفون األمور كما هي.
يقول :سينكشف عنهم الغطاءو

وعبــر بالســين ال بــ(سوف)؛ ألن (الســين) للمســتقبل القريــبو و(ســوف) للمســتقبل البعيــدو
َّ

رريم} سـ َّ
ـتتجلى لكــم عــن قريــبو وتعرفــون أن محمــدا
وكأنــه يقــول :إن حقيقــة هــذا {النبررأ ْالعَ َِّ ِ
صــلى هللا عليــه وســلم هــو رســول هللا حق ـاو و َّ
أن الق ـرآن منـ َّـزل عليــه مــن هللا تعــالىو وســيؤيِده
سررري ُِري ُك ْم َيَاتِررر َِ فَتَع ِْرفُونَ َهرررا}
ويعل ــي كلمت ــه ،كم ــا ق ــال س ــبحانهَ { :وقُررر ِل ْالحَمْ ررردُ ِ هَّللِ َ
بنصـ ـرهُ ،
رره ْم َحتهرررى يَتَبَررري َهن لَ ُهررر ْم أَنهرررَُ ْال َحررر ُّ
ق}
رراق َوفِررر أ َ ْنفُ ِ
[النم ــلَ { ،]93:
سر ِ
سرررنُ ِر ِ
يه ْم َيَاتِنَرررا فِررر ْاْلَفَر ِ
[فصلت.]53:
وكرر الجملة لتكرير الوعيدو على غرار ما جاء في القرآن من مثل قولـه تعـالى{ :أَوْ لَرى
َّ
سرروْ َ ت َ ْعلَ ُمررو َ * ث ُر هم َكر هرال
لَرركَ فَرأَوْ لَى * ث ُر هم أَوْ لَررى لَرركَ فَرأَوْ لَى} [القيامـة]35 ،34:و وقولــهَ { :كر هرال َ
سوْ َ ت َ ْعلَ ُمو َ } [التكاثر.]4 ،3:
َ
ع ِة إِ هَل
واذا لم يظهر لكم هذا في الدنيا ،فسيظهر في اآلخرة ،وما أقربهـا! { َو َما أَمْ ُر السها َ
ص ِر أَوْ ُه َو أ َ ْق َربُ } [النحل.]77:
َكلَمْ حِ ْال َب َ
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دَل ل نعمتَ ,و يات رحمتَ
{أ َ َل ْم َن ْجعَ ِل ْاسَرْ َ ِم َهادًا (َ )6و ْال ِجبَا َ أَوْ تَادًا (َ )7و َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َ ْن َواجًا ()8
ار َمعَا ً
ءا
َو َجعَ ْلنَا نَوْ َم ُك ْم ُ
سبَاتًا (َ )9و َجعَ ْلنَا الله ْي َل ِلبَاسًا (َ )10و َجعَ ْلنَا النه َه َ
س َراجًا َو ههاجًا (َ )13وأ َ ْن َز ْلنَا
ءدَادًا (َ )12و َجعَ ْلنَا ِ
س ْبعًا ِ
(َ )11وبَنَ ْينَا فَوْ قَ ُك ْم َ
ت َما ًء ث َ هجاجًا (ِ )14لنُ ْخ ِر َج ِب َِ َحبا َونَبَاتًا (َ )15و َجنهات أ َ ْلفَافًا}
ْص َرا ِ
ِم َن ْال ُمع ِ
تضمن إحدى عشرة آيةو وفيهـا ُيع ِـدد هللا آياتـه،
في هذا المقطع الثاني من السورة ،الذي
َّ
وبــديع صــنعه فــي الكــونو الــذي أحســن فيــه كـ َّـل شــيء خلقــهو وســخر كـ َّـل مــا فــي ســماواته
وأرضه لمصلحة اإلنسان.
فهــذه األشــياء التــي ذكرهــا هللا جـ َّـل شــأنه فــي هــذه اآليــاتو ينظــر إليهــا ِ
المفس ـرون الــذين
ريم} بأنــه (البعــث) :علــى أنهــا دالئــل واضــحة علــى عظــيم قــدرة هللا تعــالى
َّ
فسـروا {النبررأ ْال َع َِّر ِ
على أنه يحيي الموتىو وأنه يحيـي العظـام وهـي رمـيمو فـال يعجـز مـن جعـل { ْاسَرْ

َ ِم َهرادًا

مرة.
* َو ْال ِجبَا َ أَوْ تَادًا  }...إلخو أن يعيد األموات كما خلقهم أول َّ
ريم} بأنـه الـوحي المن َّـزلو أي :القـرآن،
كما ينظـر إليهـا اآلخـرون الـذين َّ
فسـروا {النبرأ ْالعَ َِّ ِ
مم ـن
ونبـ َّـوة محمــد عليــه الصــالة والســالمو بأنهــا دالئــل نعمتــهو وآيــات رحمتــهو فــال ُيس ـتغرب َّ
خلق هذه األجرام العظامو ووضعها في مواضعها على مقتضـى الحكمـةو لت ِ
مهمتهـا فـي
ـؤدي َّ
إمــداد اإلنســان بكـ ِـل مــا يحتــاج إليــه :أال َيـ َدع النــاس همــالو وال يتــركهم ســدى .بــل إن حكمتــه
البالغــةو ونعمتــه الســابغةو ورحمتــه الواســعةو ُّ
كلهــا تقتضــي أن يرســل إلــى النــاس رس ـوال مــنهم

راب َو ْال ِح ْك َمرةَ} [الجمعـة ،]2:ويعلِمهـم مـا لـم يكونـوا
{يَتْلُو َ
يه ْم َويُعَ ِل ُمهُر ُم ْال ِكت َ َ
علَي ِْه ْم يَاتِر َِ َوي َُرز ِك ِ
يعلمونو وهو ما نميل إليه.
ولننظر بإجمال في معاني هذه اآليات:
{أَلَ ْم نَ ْجعَ ِل ْاسَرْ
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َ ِم َهادًا}

أي :ف ارشــا ُيعـ ُّـد ل ـراحتكمو كمــا ُيعـ ُّـد مهــد الصــبي لينــام عليــه ويســتريحو كمــا قــال تعــالى:
سب ًُال} [طه.]53:
سلَكَ لَ ُك ْم فِي َها ُ
{الهذِي َجعَ َل لَ ُك ُم ْاسَرْ َ َم ْهدًا َو َ
وقد عبَّر عن هذا المعنى بعبارات شتَّىو فقال{ :الهذِي َجعَ َل لَ ُك ُم ْاسَرْ َ فِ َرا ً
ءا َوالسهر َما َء
بِنَررا ًء} [البقـرة]22:و وفــي ســياق آخــر علــى لســان نــوؤ عليــه الســالمَ { :و ه
اَّللُ َجعَ ر َل لَ ُك ر ُم ْاسَرْ
َ

سر ً
راطا * ِلت َ ْ
س رب ًُال فِ َجا ًجررا} [نــوؤ]20 ،19:و فهــي مهــاد وف ـراط وبســاطو وهــذا ال
س رلُ ُكوا ِم ْن َهررا ُ
ِب َ
ِ
وسـعتها ال يظهـر فيهـا هـذا التكـويرو وهـذا التكـوير هـو
يتنافى مع كونها َّ
مكورةو ألنهـا لكَبرهـا َ
مقتضــى الحكمــةو واال لــو كانــت بكيفيــة مربعــة أو مســتطيلة لكــان ســكانها يواجهــون خطــر
السقوط الهائل عند حوافها!
واالستفهام الداخل على (َل ْم) يفيد اإلنكار التقريريو كأنه يقول :قد جعلنا األرض مهادا.
{ َو ْال ِج َبا َ أَوْ تَادًا}
أي :وقــد جعلنــا الجبــال أوتــادا لــألرضو ُيرســيها هللا بهــا حتــى ال تميــد أو تضــطربو كمــا
سر َ أ َ ْ ت َ ِميردَ بِ ُكر ْم} [لقمـان]10:و أي ِ
تثبـت األرض حتـى
قال تعـالىَ { :وأ َ ْلقَرى فِر ْاسَرْ ِ َر َوا ِ
ال تميد وتضطربو كما تُ ِثبت األوتاد الخيام التي يبنيها العرب في الصحاري والسهول.
{ َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َ ْن َواجًا}
أي :منقسمين إلى ذكر وأنثىو ليسكن كل من الصنفين إلـى اآلخـرو ويكتمـل بـه ِ
ويكملـهو
ض ر ُك ْم ِمر ْ
كمــا قــال تعــالى{ :بَ ْع ُ
رن بَ ْع ر

} [آل عم ـران]195:و وينــتظم أمــر المعاش ـرة والمعــايطو

وينشأ التناسلو ويستم ُّر النوع اإلنسـاني كمـا أراد هللا ،ويتكامـل أمـر اإلنسـان مـع أمـر الكـونو
الــذي أقامــه هللا علــى قاعــدة الزوجيــةو التــي تتمثَّ ـل فــي الشــيء ومقابلــهو مــن ذكــورة وأنوثــةو
الذرة ،قاعـدة البنـاء الكـوني كلِـه
وموجب وسالبو حتى َّ
سررر ْب َحا َ الهرررذِي َخلَرررقَ ْاس َ ْن َوا َج ُكله َهرررا ِم همرررا ت ُ ْن ِبر ُ
{ ُ
ررت ْاسَرْ
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تقـوم علـى االزدواجو كمـا قـال تعـالى:
ُ َو ِمر ْ
رره ْم َو ِم همرررا ََل َي ْعلَ ُمرررو َ }
ررن أ َ ْنفُ ِ
سر ِ

ء ْ ء َخلَ ْقنَرا َنوْ َجري ِْن لَعَله ُكر ْم تَرذَ هك ُرو َ } [الـذاريات]49:و هكـذا
[يس]36:و وقال تعالىَ { :و ِم ْن ُك ِل َ
ء ء}.
بإطالق وتعميم { ِم ْن ُك ِل َ
سبَاتًا}
{ َو َجعَ ْلنَا نَوْ َم ُك ْم ُ
خلــق هللا اإلنســان والحيـوان بحيــث يحتــاج إلــى النــومو وجعــل هــذا النــوم سـباتاو أي قاطعــا
لإلنسان عن العمـل المـرتبط بحـال اليقظـة ،فيأخـذ جسـمه َّ
وعبـر بــ(السبات)
حقـه مـن ال ارحـةو َّ
عــن المــوتو لمــا بينهمــا مــن التشــابه التــام فــي انقطــاع الحيــاةو ولهــذا قيــل :النــوم هــو الموتــة
الصغرىو والموت هو النومة الكبرى! والنوم موت خفيفو والمـوت نـوم ثقيـل! وفـي هـذا جـاء
قولــه تعــالىَ { :و ُهر َرو اله رذِي يَت َ َوفهررا ُك ْم بِالله ْي ر ِل} [األنعــام]60:و وقولــه { :ه
رس ِحر َ
رين
اَّللُ يَتَر َروفهى ْاس َ ْنفُر َ
ام َها} [الزمر]42 :و ومـن وصـايا لقمـان :يـا بنـي كمـا تنـام فتُـوقظو
َموْ تِ َها َواله ِت لَ ْم ت َ ُم ْت فِ َمنَ ِ
كذلك تموت فتُنشر!17
{ َو َجعَ ْلنَا الله ْي َل ِلبَاسًا}
وهذه نعمة أخرى ُّ
هيـأ هللا الليـلو
ـتم النـوم ب ارحـة وهـدوءو َّ
يمتن هللا بها على عبـادهو فلكـي ي َّ
وهــو نظــام حركــة األرض مــع الشــمسو ليكــون الظــرف المناســب للنــوم المـريحو فجعلــه بمثابــة
اللبــاس الــذي يســتر اإلنســانو كاللحــاف ونحــوهو فجعــل الليــل كاللبــاس يســتر النــاس بظالمــهو
ْص ًررا} [يـونس]67:و {قُر ْل
رار ُمب ِ
كما قال تعالىُ { :ه َو الهذِي َجعَ َل لَ ُكر ُم اللهيْر َل ِلتَسْر ُكنُوا فِير َِ َوالنه َه َ

 -17انِر :الكشاف للزمخشري (.)284/3
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رن ِإلَ رٌَ َ
سرررْ َمدًا ِإلَررى يَرروْ ِم ْال ِقيَا َم ر ِة َمر ْ
غ ْير ُرر ه
أ َ َرأ َ ْي رت ُ ْم ِإ ْ َجعَ ر َل ه
اَّللِ يَررأْتِي ُك ْم ِبلَ ْي رل
اَّللُ َ
رار َ
علَ ر ْي ُك ُم النه َهر َ
تَ ْ
س ُكنُو َ ِفي َِ} [القصص.]72:
ار َمعَا ً
ء ا}
{ َو َجعَ ْلنَا النه َه َ
أي :صالحا للحركة والسعي لطلب المعاط وابتغاء الرزقو والمشي في مناكـب األرضو
رار نُ ُ
رورا} [الفرقــان]47:و والنشــور :الحيــاة بعــد المــوت.
شر ً
وفــي ســياق آخــر قــالَ { :و َجعَ ر َل النه َهر َ
كأنما يقوم فيه الناس من موتهم ،حين استيقظوا من نومهم.
وهــذا هــو النظــام الفطــري لحيــاة اإلنســانو الموافــق للنظــام الكــونيو ولكــن فــي كثيــر مــن
األحيــان يتمـ َّـرد النــاس علــى نظــام الفط ـرةو ونظــام الطبيعــةو فيســهرون طــويالو وال ينــامون إال

متأخرينو وبالتالي ال يستيقظون إال ِ
ِ
متأخرينو وبذلك ضاعت مـنهم بركـة البكـور ،الـذي دعـا
الرسول ألصحابه بالبركة فيه" :اللهم بارك ألمتي في بكورها".18
ءدَادًا}
س ْبعًا ِ
{ َوبَنَ ْينَا فَوْ قَ ُك ْم َ

وم ـ ـن فيهـ ــاو انتقـ ــل إلـ ــى العـ ــالم العلـ ــويو عـ ــالم
بعـ ــد أن تحـ ـ َّـدث عـ ــن األرض ومـ ــا فيهـ ــا َ
ء ردَادًا} ،يشـير إلــى الســماوات الســبعو فقــد بناهــا هللا
س ر ْبعًا ِ
الســماواتو فقــالَ { :وبَنَ ْينَررا فَرروْ قَ ُك ْم َ
وأحكــم بناءهــاو ورفعهــا بغيــر عمــد ن ارهــاو كمــا قــال عـ َّـز وجـ َّـلَ { :وال ه
س ر َما َء بَنَ ْينَا َهررا بِأ َ ْيررد َوإِنهررا
سعُو َ } [الـذاريات]47:و {أَفَلَ ْم َي ْن ُ
َّ ُروا ِإلَى ال ه
اء فَروْ قَ ُه ْم َكيْر َ َبنَ ْينَا َهرا َو َنيهنها َهرا َو َمرا لَ َهرا
س َم ِ
لَ ُمو ِ
ِم ْن فُ ُروج} [ق]6 :و فهي بناء قوي محكم الخلق ،ال ِ
ومر العصور.
كر الدهورو ُّ
يؤثر فيه ُّ
ُ
وقــد َّ
أكـد القـرآن فــي كثيــر مــن آياتــه :أن الســماوات ســبعو كمــا قــال تعــالى{ :اله رذِي َخلَررقَ
س َم َوات ِطبَاقًا} [الملك ،]3:وقـال { :ه
سر َم َوات َو ِم َ
رن ْاسَرْ ِ ِمرثْلَه هُن}
سر ْب َع َ
اَّللُ الهذِي َخلَقَ َ
س ْب َع َ
َ
[الطالق]12:و ولكنه لم ِ
يبين المثلية في ِ
أي شيءو هل هي في العـدد؟ هـل هـي فـي التكـوين؟
هل هي في األهمية والتأثير؟ هللا أعلم.
 -18رواه أحمد ( )15443وقال مخرجوه :حسن لغيره ،وأبو داود في الجهاد ( ،)2606والترمذي في البيوع
( )1212وقال :حسن ،وابن ماجه في التجارات ( )2236وصححه األلباني في صحيح أبي داود ( )2345عن
صخر الغامدي.
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السماوات السبع:
تكرر في القرآن الكريم ذكر (السماوات السـبع) بصـيم مختلفـة ،فـذكرها فـي هـذه السـورة:
َّ
اوات ِطبَاقًرا} [الملـك ،]3:وكـذلك
سر ْبعًا ِ
سر ْب َع َ
ءردَادًا} ،وفـي سـورة تبـاركَ { :
{ َوبَنَ ْينَا فَوْ قَ ُك ْم َ
سر َم َ
في سورة نوؤ على لسانه لقومـه{ :أَلَ ْم ت َ َروْ ا َك ْي َ َخلَرقَ ه
اوات ِطبَاقًرا} [نـوؤ،]15:
سر ْب َع َ
اَّللُ َ
سر َم َ
س ْب َع َ
ط َرا ِقَ } [المؤمنون.]17:
سماها طرائقَ { :ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا فَوْ قَ ُك ْم َ
وفي سورة المؤمنين َّ
وق ــد اختل ــف ِ
المفسـ ـرون ،وخصوص ــا المعاصـ ـرين م ــنهم ،ف ــي تحدي ــد م ــدلول الس ــماوات.
وذهــب بعضــهم مثــل اإلمــام محمــد عبــده فــي تفســير (جــزء عــم) أن (الســبع الشــداد) هــي:
خصــها بالــذكر لظهورهــا
(الط ارئــق الســبع ،وهــي مــا فيــه الكواكــب الســبعة الســيارة المشــهورة ،و َّ
ومعرف ــة العام ــة له ــا ،واال فق ــد ُبن ــي عل ــى م ــا ه ــو أعظ ــم منه ــا ،وه ــو م ــا وراءه ــا م ــن عـ ـوالم
بالشدة ألنها محكمة متينة ،ال ِ
َّ
يؤثر فيها مرور الزمان).19
السموات ،ووصفها
ُ
بالسيارات السبع :الشيخ عبد القادر المغربـي فـي تفسـيره لجـزء تبـارك ،فـي
فسرها
َّ
وكذلك َّ
اوات ِط َباقًا} [الملك.20]3:
س ْب َع َ
تفسير قول هللا تعالى{ :الهذِي َخلَقَ َ
س َم َ
وكذلك العالَّمة الطاهر بن عاشور ،الذي قال( :يجوز أن يراد بالسـبع :الكواكـب السـبعة
المشهورة بين الناس يومئذ ،وهي :زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر
وهــذا المحمــل هــو األظهــر؛ ألن العب ـرة بهــا أظهــر ،ألن المخــاطبين ال يــرون الســماوات
السبع ،ويرون هذه السيارات ويعهدونها دون غيرها من السيارات التي اكتشـفها علمـاء الفلـك
من بعد).21
والحقيقة :أن هذه ليسـت تسـمية لغويـة ،وال اصـطالحية ألهـل الفلـك ،وكلمـة (السـماوات)
وعرفــا أوســع وأشــمل مــن (الســيارات الســبع) .كمــا أن عامــة النــاس ال يعرفــون مــن هــذه
لغــة ُ
 -19تفسير جزء عم لإلما محمد عبده صـ ،8نشر دار ومكتبة الهالل ،بيروت.
 -20تفسير جزء تبار  :عبد القادر المغربي ص.5
 -21تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (.)23 ،22/15
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وكل ما نراه مـن
السيارات السبع إال الشمس والقمر ،واألخريات ال يعرفها إال أهل العلم بهاُّ ،
النجوم إنما يظهر في مواقعه من السماء الدنيا.
أمـا حقيقـة السـماوات السـبع ومـا يجـري فيهـا ،ومـا فوقهـا مـن الكرسـي الـذي قـال هللا فيــه:
س ريَُُّ ال ه
اوا ِ
ت َو ْاسَرْ
س ر َع ُكرْ ِ
{ َو ِ
س ر َم َ

َ َو ََل يَئُررودُهُ ِح ْف ُ
َّ ُه َمررا َو ُهر َرو ْالعَ ِل ر ُّ ْالعَ َِّرري ُم} [البقـرة،]255:

ومــن العــرط الــذي هــو أعظــم المخلوقــات عامــة ،ولــذا قــال تعــالى{ :قُ ر ْل َمر ْ
رن َربُّ ال ه
ت
اوا ِ
س ر َم َ
ال ه
سيَقُولُو َ ِ هَّللِ قُ ْل أَفَ َال تَتهقُو َ } [المؤمنون.]87 ،86:
يم * َ
سب ِْع َو َربُّ ْالعَرْ ِش ْالعَ َِّ ِ
س َراجًا َو ههاجًا}
{و َجعَ ْلنَا ِ
ررراجًا َو هها ًجرررا}و الس ـراج هــو
وفــي هــذا العــالم العلــويو عــالم الســبع الشــدادو {و َجعَ ْلنَرررا ِ
سر َ
َّ
ـار إذا أضـاءتو أو البـالم فـي الحـ اررة
المصباؤو والوهَّاج هو الوقاد المتأللئو مـن وهج ْـت الن ُ
من الوهجو والعلميون ِ
يقدرون ح اررة الشمس الداخلية بـ ( )16مليون درجة مئوية.
وللشــمس تأثيرهــا فــي حيــاة اإلنســانو فهــي التــي تمـ ُّـده بالضــوء والح ـ اررةو ولوالهــا مــا بقــي
إنسان وال حيوان وال نباتو كما قال تعالى في سورة أخـرىُ { :ه َو الهذِي َجعَر َل ال ه
س ِضريَا ًء
شرمْ َ
ورا} [يونس ،]5:فغاير بين ضياء الشمس ونور القمرو فإن نوره انعكـاس مـن ضـوء
َو ْالقَ َم َر نُ ً
الشــمسو وال حـ اررة فيــه مثــل ضــوء الشــمس ،وقــد قــال نــوؤ لقومــه{ :أَلَر ْم تَر َرروْ ا َك ْير َ َخلَررقَ ه
اَّللُ
ورا َو َجعَ َل ال ه
س َراجًا} [نوؤ.]16 ،15:
س ِ
يه هن نُ ً
س ْب َع َ
َ
شمْ َ
س َم َوات ِطبَاقًا * َو َجعَ َل ْالقَ َم َر فِ ِ

ت َما ًء ثَجهاجًا}
ْص َرا ِ
{ َوأ َ ْن َز ْلنَا ِم َن ْال ُمع ِ
السـ ـحب إذا ُعص ــرتو أي ش ــارفت أن تعص ــرها الري ــاؤ فتُمط ــرو كم ــا ف ــي
المعصـ ـراتُّ :

ـج
قــولهم :أحصــد الــزرع إذا حــان لــه أن يحصــدو { َمررا ًء ثَجها ًجررا} ،أي منصــبا بكث ـرةو يقــال :ثـ َّ
المــاء إذا نـزل بكثـرةو والمــاء نعمــة كبيـرة يمـ ُّ
ـتن هللا بهــا علــى اإلنســان دائمــاو كمــا قــال تعــالى:
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ء ر ْ ء َح ر أَفَر َرال ي ُْؤ ِمنُررو َ } [األنبيــاء]30:و { َوأ َ ْنر َرز َ ِمر َ
{ َو َجعَ ْلنَررا ِمر َ
رن ال ه
اء َمررا ًء
راء ُك ر هل َ
س ر َم ِ
رن ْال َمر ِ
ت ِر ْنقًا لَ ُك ْم} [إبراهيم.]32:
فَأ َ ْخ َر َج بِ َِ ِم َن الث ه َم َرا ِ
{ ِلنُ ْخ ِر َج ِب َِ َحبا َونَبَاتًا}
لنظهر ونبرز بالماء النازل من السماء حبـا ُيقتـات بـهو كـالقمح والشـعير والـذرة واألرز.

ونباتاً وهو ما ينبت من شجر وغيره  .وهو من عطف العام على الخاص.
{ َو َجنهات أ َ ْل َفافًا}

الجنـ ـات جم ــع َّ
َّ
جنـ ـةو وه ــي الحديق ــة ذات الش ــجر التـ ـي تج ـ ُّـن َمـ ـن فيه ــا وتس ــترهم بكثـ ـرة
أشــجارهاو {أ َ ْلفَافًرررا}جمــع لفيــف ،كش ـريف وأش ـراف  ،أي :ذات نخــل وشــجر متكــاتف َّ
مظلــل
بالنبات واألغصان.
الثجاج ،بأنها متاع لإلنسان ،وحياة مـا يحتاجـه مـن األنعـام
وبيَّن الغاية من إنزال الماء َّ
والنباتو كما قال تعـالىُ { :ه َو الهذِي أ َ ْن َز َ ِم َن ال ه
اء َما ًء َل ُكر ْم ِم ْنرَُ ء ََررابٌ َو ِم ْنرَُ ءَر َج ٌر ِفير َِ
س َم ِ
ع َو ه
ت لَ ُك ْم ِب َِ ه
اب َو ِم ْ
تُسِي ُمو َ * يُ ْن ِب ُ
ت إِ ه فِر ذَ ِلركَ
الزرْ َ
رل الث ه َم َررا ِ
الز ْيتُو َ َوالنه ِخي َل َو ْاس َ ْعنَ َ
رن ُك ِ
َْلَيَةً ِلقَوْ م يَتَفَ هك ُرو َ } [النحـل]11 ،10:و وفي سورة أخرىَ { :و َيَةٌ لَ ُه ُم ْاسَرْ ُ ْال َم ْيتَرةُ أ َ ْحيَ ْينَا َهرا
َوأ َ ْخ َر ْجنَا ِم ْن َها َحبا فَ ِم ْنَُ يَأ ْ ُكلُو َ * َو َجعَ ْلنَا فِي َها َجنهات ِم ْ
رن نَ ِخيرل َوأ َ ْعنَراب َوفَ هجرْ نَرا فِي َهرا ِم َ
رن
يه ْم أَفَ َال يَ ْ
ش ُك ُرو َ } [يس.]35-33:
ْالعُيُو ِ * ِليَأ ْ ُكلُوا ِم ْن ث َ َم ِر ِه َو َما ع َِم َلتَُْ أ َ ْي ِد ِ
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من مشاهد يوم القيامة
{ ِإ ه يَوْ َم ْالفَ ْ
ص ِل كَا َ ِميقَاتًا ( )17يَوْ َم يُ ْنفَ ُخ ِف ال ُّ
ور فَتَأْتُو َ أ َ ْف َواجًا ()18
ص ِ
ت ال ه
س َرابًا (} )20
س َما ُء فَكَانَ ْت أ َ ْب َوابًا (َ )19وسُيِ َر ِ
َوفُتِ َح ِ
ت ْال ِج َبا ُ فَكَانَ ْت َ
{إِ ه يَوْ َم ْالفَ ْ
ص ِل كَا َ ِميقَاتًا}
يــوم الفصل:اســم مــن أســماء يــوم القيامــة ،مثــل يــوم الــدين ،ويــوم الحســاب ،ويــوم البعــث،
ويوم الحشر ،ويوم التغابن ،ويوم التالق ،ويوم التناد.
وس ِمي يـوم الفصـل؛ ألن هللا تعـالى يفصـل فيـه بـين أصـحاب العقائـد المختلفـة ،كمـا قـال
ُ
ِين أ َ ْ
ُروِ َوالهرذ َ
صرا ِبئِ َ
ِين َهرادُوا َوال ه
ِين َمنُوا َوالهرذ َ
تعـالى{ :إِ ه الهذ َ
ء َرر ُكوا
ين َوالنه َ
رارى َو ْال َمج َ
ص َ
اَّللَ يَ ْف ِصرر ُل بَيْررنَ ُه ْم يَرروْ َم ْال ِقيَا َمرر ِة إِ ه ه
إِ ه ه
َررهيدٌ} [الحــج ،]17:وفــي ســورة
اَّللَ َ
علَررى ُك ِ
ررل ءَرر ْ ء ء ِ
ص ِل * َو َما أ َ ْد َراكَ َما يَوْ ُم ْالفَ ْ
س ُل أُقِت َ ْت * ِسَي ِ يَوْ م أ ُ ِجلَ ْت * ِليَوْ ِم ْالفَ ْ
ص ِل
الر ُ
المرسـالتَ { :و ِإذَا ُّ
* َو ْي ٌل يَوْ َمئِذ ِل ْل ُمك َِذ ِب َ
ين} [.]11-15
َ َ ً
ـوم فصـ ِـل هللا تعــالى بــين الخالئــق بالحســاب والجـزاء ،كــان فــي
{ َكررا ِميقاتررا} ،أي :إن يـ َ
علمــه وتقــديره ميقاتــا وميعــادا ،أي :وقتــا محـ َّـددا َّ
مؤقتــا لبعــث األولــين واآلخ ـرين ،ومــا يترتَّـب
ُ
عليــه مــن السـؤال والحســاب ،والــوزن وقـراءة الكتــاب ،والجـزاء ثوابــا وعقابــا .فيخبــر هللا تعــالى

أنه َّ
مؤقت بأجل معدود ،ال ُيزاد عليه وال ُيـنَقص منـه ،وال يعلـم وقتـه علـم اليقـين إال هللا ،كمـا
قال تعالىَ { :و َما نُؤ َِخ ُرهُ ِإ هَل ِس َ َجل َم ْعدُود} [هود.]104:
{يَوْ َم يُ ْنفَ ُخ فِ ال ُّ
ور فَتَأْتُو َ أ َ ْف َواجًا}
ص ِ
صررر ِل} ،وعطــف بي ــان لــه ،ي ــوم ي ـنفخ الملــك إسـ ـرافيل الــذي َّ
ـدل مــن { َيررروْ َم ْالفَ ْ
كلف ــه هللا
بـ ٌ
ُ

بالصور والنفخ فيه .وهذه هـي النفخـة الثانيـة ،فـاألولى نفخـة الصـعق ،والثانيـة نفخـة البعـث،
ت َو َم ْن فِ ْاسَرْ ِ إِ هَل َم ْ
{ونُ ِف َخ فِ ال ُّ
صعِقَ َم ْن فِ ال ه
رن ءَرا َء هللاُ ثُر هم نُ ِفر َخ فِير َِ
اوا ِ
ور فَ َ
س َم َ
َ
ص ِ
أ ُ ْخ َرى فَ ِإذَا ُه ْم قِيَا ٌم يَ ْن ُ
َّ ُرو َ } [الزمر .]68:فهذه هي النفخة األخرى.
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ما حقيقة هذا البوق ،وما كيفيته ،وكيف يأددي عملأه هللا هـو الـذي أع َّـده ،وهـو الـذي
يعلم حقيقته ،وما علينا إال أن نؤمن به ،ما دام قد نطق به القرآن.
بعد الـنفخ فـي الصـور ُيبعـث النـاس مـن قبـورهم ،ويـأتون إلـى المحشـر أفواجـا ،أي :أُممـا
كل أمة مع إمامها ،كما قال تعالى{ :يَوْ َم نَ ْد ُ
رام ِه ْم} [اإلسـراء،]71:
عو ُكر هل أُنَراِ بِ ِإ َم ِ
وشعوباُّ ،
أو ُزَمـ ار وجماعــات ،كــل أصــحاب ديانــة بعضــهم مــع بعــض ،وكــل أتبــاع كــذاب بعضــهم مــع

بعض ،وكل ُعَّباد صنم بعضهم مع بعض ،ال َّبد أن هناك رابطا يربطهم بعضهم ببعض.
ت ال ه
س َما ُء فَكَا َن ْت أَب َْوابًا}
{ َوفُتِ َح ِ

أي :كثرت أبوابها المفتحة لنزول المالئكة نـزوال غيـر معتـاد ،حتـى صـارت كأنهـا ليسـت
إال أبوابا مفتَّحة ،كقوله تعالى في الطوفـانَ { :وفَ هجرْ نَا ْاسَرْ

عيُونًا} [القمـر ،]12:كـأن َّ
َ ُ
كلهـا

ررام َونُ ِررز َ ْال َم َال ِ َكرررةُ
عيــون ِ
شرررقه ُ
متفج ـرة .وهــو الم ـراد بقولــه تعــالىَ { :ويَرروْ َم ت َ َ
ق السهرر َما ُء ِب ْالغَ َمر ِ
ت َ ْن ِزي ًال} [الفرقان.]25:
وقيــل :األبـواب :الطــرق والمســالك لنــزول المالئكــة .أي :بتغييــر نظــام الكــون ،كمــا عرفــه
النــاس ،فتفــتح الســماء ،فينفــتح مكانهــا ،وتصــير طرق ـا ال يسـ َّـدها شــيء .ومعنــى هــذا وقــوع

االضطراب في الكون كلِه ،وبذلك يخرب الكون العلوي ،كما يخرب الكون السفلي.
س َرابًا}
{ َوس ُِي َر ِ
ت ْال ِجبَا ُ فَكَانَ ْت َ

الج ِو على هيئاتها ،بعد قلعها من مَق ِ
ارها ،كما يعرب عنـه قولـه
أيُ :ح ِركت وأُ ْجريت في َ
َ
ب} [النمـل ،]88:أي :ن ارهـا رأي
سبُ َها َج ِ
تعـالىَ { :وت َ َرى ْال ِجبَا َ ت َ ْح َ
امردَةً َو ِهر َ ت َ ُم ُّرر َم هرر السهر َحا ِ
السـحاب ،الــذي تُسـ ِـيره الريــاؤ سـ ْـي ار حثيثــا،
العــين ســاكنة فــي أماكنهــا ،والحــال أنهــا تمـ ُّـر َم ـ َّر َّ
تحركــت نح ـوا مــن األنحــاء ،ال تكــاد تتبـ َّـين حركتهــا ،وان كانــت
وذلــك أن األج ـرام العظــام إذا َّ
في غاية السرعة ال سيما من بعيد.
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(وقد أدمج في هذا التَّشبيه  -كما قال أبو السعود  -تشـبيه حـال الجبـال بحـال السـحاب
ف ــي تخلخ ــل األجـ ـزاء وانتفاش ــها ،كم ــا ينط ــق ب ــه قول ــه تع ــالىَ { :وت َ ُكررررو ُ ْال ِجبَررررا ُ َكر ْ
رررال ِع ْه ِن
وش} [القارعة.]5:
ْال َم ْنفُ ِ
يبـ ِـدل هللا تعــالى األرض ِ
ويغي ـر هيأتهــا ،ويسـ ِـير الجبــال علــى تلــك الهيئــة الهائلــة ،عن ــد
حش ــر الخالئ ــق بع ــد النفخ ــة الثاني ــة ليش ــاهدوها ،ث ــم يفرقه ــا ف ــي الهـ ـواء ،وذل ــك قول ــه تع ــالى:
س َرابًا}).22
{فَكَانَ ْت َ
بالكليـة ،فـال عـين وال أثـر،
ُي َخَّيل إلى الناظر أنها شيء ،وليست بشيء ،بعد هـذا تـذهب
َّ
سأَلُونَكَ ع َِن ْال ِجبَا ِ فَقُ ْل يَ ْنسِرفُ َها َربِر نَسْرفًا * فَيَرذَ ُر َها قَا ً
{ويَ ْ
صرفًا *
ص ْف َ
عرا َ
كما قال تعالىَ :
س ِري ُر ْال ِجبَرا َ َوت َ َررى اسرْ
{ويَروْ َم نُ َ
ََل ت َ َرى فِي َهرا ِع َوجًرا َوَل أَمْ تًرا} [طـه ،]107-105:وقـالَ :
َ

رررار َنةً} [اْل َكهـ ـ ِ
ـف .]47:ومعناهـ ــا :أن الجبـ ــال  -وهـ ــي األج ـ ـرام العظيمـ ــة التـ ــي يـ ــرى النـ ــاس
بَر ِ
ْ

السـراب ،كقولــه تعــالىَ { :وبُ ه
ت ْال ِج َبررا ُ َبسررا *
سر ِ
ضــخامتها  -حــين ُي َسـِيرها هللا ،تصــير مثــل َّ
ـار منتشــرا ،وهــي وان انـ َّ
فَكَانَر ْ
ـدكت وانصــدعت عنــد
ررت َهبَرررا ًء ُم ْنبَثرررا} [اْل َو ِاق َعــة .]6 ،5:أي :غبـ اا
ا
ـدل علـى
النفخة األولى ،لكن تسييرها وتسوية األرض ،إنما يكونان بعد النفخة الثانيـة ،كمـا ت ُّ

ذلك آيات سورة طه السابقة ،وبعدها قـالَ { :يوْ َم ِئذ َيت ه ِبعُو َ الردها ِع َ ََل ِع َرو َج لَرَُ} [طـه،]198:
وقولــه تعــالى{ :يَررروْ َم تُبَرررده ُ اسرْ

ُ َ
او ُ
ررار}
ررر ُنوا ِ هَّللِ ْال َو ِ
ررر اسرْ ِ َوالسهرر َم َ
ات َوبَر َ
غ ْير َ
احررر ِد ْالقَ ههر ِ

[إبراهيم ،]48:فإن ِاتباع الداعي ،وبروز الخلق هلل تعالى ،ال يكون إال بعد النفخة الثانية.

 -22تفسير أبي السعود ( ،)90/9نشر دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
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جهنم معدة للطاغين المكذبين
ِ ِ
أاغين مًبأأا ََ )22ل ِب ِثأ ِ
َحَق ًابأأا ََ )23ل
{ ِإن َج َهأأن َم َكاَنأ رأت ِمرر َصأ ً
يهأأا أ ر
َ
أادا  )21للطأ َ َ ً
أين ف َ
ِ ِ
ِ
اء ِوَفا ًقا ِ )26إنه رم َكأانوا ََل
َيذوقو َن ف َ
يما َو َغسا ًقا َ )25ج َز ً
يها َبررًدا َوََل َشَرًابا  )24إَل َحم ً
ِ
َح َصأ رأيَناه ِك َت ًابأا َ )29فأأذوقوا
ًي ِاتَنأا ِكأأذ ًابا َ )28وكأَّ ش
أي أء أ ر
أابا َ )27وَكأأذبوا ِب َ
َيررجأو َن ح َس ً
َ ر
َفَل رن َن ِز َيدك رم ِإَل َع َذ ًابا } )30
صادًا}
{ ِإ ه َج َهنه َم كَا َن ْت ِمرْ َ
أي :مرصـدة ومع َّـدة ،والمرصــاد :اسـم للمكــان الـذي ُيرصــد فيـه ،أيُ :ي ارقــب فيـه ويحــدث
فيه االطالع على َمن يريدون .كالمضمار ،الـذي هـو اسـم للمكـان الـذي تض َّـمر فيـه الخيـل.

أيَّ :
إن جهــنم كانــت فــي حكــم هللا وقضــائه موضــع رصــد ،يرصــد فيــه خزنــة النــار الكفــار،
ِ
ليعذبوهم فيها.
أتى الحسن على هذه اآلية { ِإ ه َج َهنه َم كَانَ ْت ِمرْ َ ً
فمـن
صدَ ،
صادا} فقال :أال على الباب َر َ
ومن لم يجئ بجواز ُحبس.23
جاء بجواز جازَ ،
وعن قتادةُ :يعلمنا أنه ال سبيل إلى َّ
الجنة حتى يقطع النار.24
{ ِل ه
لطا ِغ َ
ين َمآبًا}
يــذكر هللا تعــالى هنــا :أن جهــنم مــجب ،أي :مرجــع للطــاغين .جمــع طــا  ،والطــاغي :هــو
سرا َ لَيَ ْطغَرى *
الذي يتجـاوز الح َّـد فـي ظلمـه وفسـقه وانح ارفـه .كمـا قـال تعـالى{ :كَرال إِ ه اإل ْن َ
رن َ
سرت َ ْغنَى} [اْل َعَلـ ِـق ،]7 ،6:وقــال تعــالى{ :فَأ َ همررا َمر ْ
طغَررى * َو ثَر َرر ْال َحيَرراةَ الردُّ ْنيَا * فَر ِإ ه
أ َ ْ َر هُ ا ْ

ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى} [النازعـات ،]39-37:وقـال هللا تعـالى لموسـىْ { :
اذ َهربْ إِلَرى فِرْ عَروْ َ إِنهرَُ
َ
وتجبره على خلق هللا ،جعله أحوج ما يكون إلى الرسالة.
فبين أن طغيانه ُّ
طغَى} [طهَّ ،]24:

 -23رواه الطبري في تفسيره ( ،)20/24البيهقي في الشعب باب الخوف من هللا (.)874
 -24رواه الطبري في تفسير (.)21/24
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وذم هللا األمم المستكبرة على هللا تعالى ،وعلى عبـاده مـن عـاد وثمـود وفرعـون وأمثـالهم،
َّ
سروْ َ
ِين َ
بقولـه{ :الهذ َ
ط عَرذَاب}
سرادَ * فَصَربه َ
علَري ِْه ْم َربُّركَ َ
طغَوْ ا فِ ْالربِ َال ِد * فَرأ َ ْكث َ ُروا فِي َهرا ْالفَ َ
[الفج ــر .]13-11:ف ــال غ ــرو أن ُيع ـ َّـد هللا جه ــنم أله ــل الطغي ــان ،ال ــذي يقت ــرن ع ــادة بالفس ــاد،
ِ
ِ
ويعطلــون عمارتهــا،
المتجب ـرين فــي األرض يفســدونها،
ليحمــي الحيــاة واألمــم ،فبقــاء ه ـؤالء
شأ َ ُك ْم ِم َ
رن ْاسَرْ ِ َواسْرت َ ْع َم َر ُك ْم فِي َهرا}
التي أمر هللا بها ،حين قال على لسان صالحُ { :ه َو أ َ ْن َ
[هود.]61:
{ ََل ِب ِث َ
ين ِفي َها أ َ ْحقَابًا}
مــاكثين فــي جهــنم دهــو ار ومـددا متطاولــة متتابعــةَّ ،
كلمــا مضــى ُحْقـب شـ َّـيعه ُحْقـب آخــر.
َُا
و{أ َ ْحقَابًرررا} جم ــع ُحْق ـب أو ُحُق ـب ،بضــم الحــاء ،وبض ــم القــاف وســكونها .وقــد اختُلــف في ــه
اختالفــا كثي ـرا ،مــن ثمــانين ســنة إلــى عش ـرات آالف الســنينُّ ،
وكلهــا لــم تــأت عــن الصــادق
المصدوق صلى هللا عليه وسلم.
هَّ تنتهي عقوبة أهَّ النار في جهنم
وهــذه إحــدى اآليــات ،أو ثال ــث اآليــات القرآنيــة ،التــي َّ
دلـ ـت علــى أن هلل تعــالى فض ــال
ورحمــة ونعمــة بأهــل النــار ،بحيــث يمكــن أن تنتهــي فيهــا عقــوبتهم ،وينهــي هللا عــذابهم فــي
جهنم ،بعد ما يشاء هللا من ألوف السنين أو ماليينها.
دال ـة علــى ذلــكُّ ،
وهنــاك ثــالث آيــات فــي الق ـرآن الكـريم ،رصــدها أهــل التأويــلَّ ،
كلهــا فــي
القرآن المكي.
اَّللُ إِ ه
ِين فِي َهرا إِ هَل َمرا ءَرا َء ه
ار َمثْ َوا ُك ْم َخا ِلد َ
أولها :قوله تعالى في سورة األنعام{ :قَا َ النه ُ
ع ِلي ٌم} [األنعام.]128:
َربهكَ َح ِكي ٌم َ
َرهي ٌ
ثانيها :ما جاء في سورة هـود{ :فَأَمها الهذ َ
ق*
ِين َ
رار لَهُر ْم فِي َهرا َنفِ ٌ
ءقُوا َف ِف النه ِ
يرر َوء ِ
او ُ
َخا ِلد َ
ت ال ه
ات َو ْاسَرْ ُ إِ هَل َمرا ءَرا َء َربُّركَ إِ ه َربهركَ فَعهرا ٌ ِل َمرا ي ُِريردُ * َوأَمهرا
ِين فِي َها َما دَا َم ِ
س َم َ
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او ُ
س ِعدُوا فَ ِف ْال َجنه ِة َخا ِلد َ
الهذ َ
ِين ُ
ِين فِي َها َما دَا َم ِ
ات َو ْاسَرْ
ت السهر َم َ
َ
غي َْر َم ْجذُوذ} [هود.]108-106:

ع َ
طرا ًء
ُ ِإ هَل َمرا ءَرا َء َربُّركَ َ

فقــد ذكــر هللا فــي شــأن الـذين َشـُقوا وأُدخلـوا النــار :أنهــم خالــدون فيهــا مــا دامــت الســموات
مبينا أن أمـر الخلـود األبـدي م َّ
واألرض ،إال ما شاء ربك .فكان هذا االستثناء ِ
علـق بالمشـيئة
ُ
اإللهية ،و َّ
أكد هذا بقوله تعالى{ :إِ ه َربهكَ فَعهرا ٌ ِل َمرا ي ُِريردُ} ،هـو خـالق الخلـق ،ومالـك الملـك،
وصـ ــاحب اإلرادة المطلقـ ــة ،فـ ــإذا أراد شـ ــيئا لـ ــم يمنعـ ــه مـ ــانع ،ولـ ــم يقـ ــف فـ ــي وجهـ ــه شـ ــيء،
وخصوصــا إذا كــان هــذا األمــر ممــا تقتضــيه رحمتــه التــي ســبقت غضــبه ،والتــي وســعت كـ َّـل
شيء ،والتي بها ُس ِمي أرحم الراحمين.

ـدل علــى بقــاء نعــيمهم ،وأنــه ال يــزول أبـدا،
ولــذا قــال هنــا فــي أمــر نعــيم أهــل الجنــة ،مــا يـ ُّ
ع َ
طررا ًء َ
غ ْير َرر َم ْجررذُوذ} ،أي :غيــر
ءررا َء َربُّرركَ } أعقبهــا بقولــه تعــالىَ { :
فبعــد أن قــال{ :إِ هَل َمررا َ
مقطوع.
واْلية الثالثة ف هذا السرياق :هـي هـذه اآليـة التـي معنـا فـي سـورة النبـأَ :
{َل ِبثِ َ
رين فِي َهرا
أ َ ْحقَابًا}.
هـ ــذه اآليـ ــات الـ ــثالث فـ ــي كتـ ــاب هللا تبعـ ــث األمـ ــل فـ ــي رحمـ ــة الـ ــرحمن الـ ــرحيم ،خيـ ــر
الـ ـراحمين ،وأرح ــم الـ ـراحمين ،ال ــذي ه ــو أرح ــم بعب ــاده م ــن الوال ــدة بول ــدها :أن يـ ـريح عب ــاده
الكــافرين بعــد أن عـ َّـذبهم مــا عـ َّـذبهم مــن ألــوف الســنين أو ماليينهــا ،أن يجــري علــيهم الفنــاء،
ويبقي أهل اإليمان وحدهم في الجنة ،فهذا هو الالئق برحمانيته ورأفته بعباده ،وله وحـده مـا
يريد ،واذا أراد شيئا قال له :كن .فيكون.
وهذا مذهب اإلمامين الكبيرين :شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وتلميذه اإلمام ابـن القـيم ،الـذي
دونــه فــي كتــابين معــروفين لــه ،أولهمــا( :حــادي األرواؤ إلــى بــالد األفـراؤ) ،والثــاني( :شــفاء
َّ

47

العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) .وزبدة ما ذكـره فـي كتابيـه يـتلخص فيمـا
يلي:
أوَلً :ذكر ف أبدية النار أو فنا ها سبعة أقوا :
أفاض القول في سابعها وهوَّ :
أمدا تنتهـي إليـه ،ثـم يفنيهـا رُّبهـا وخالقهـا تبـارك
أن للنار ا

وتعالى .وقد َّأيد هذا القول بوجوه عديدة منها:

 .1أ هللا تعالى أخبر ف ثالث يات عن النار بما يد ُّ على عدم أبديهتها:
ية سورة النبأَ :
{َل ِب ِث َ
ـدل علـى
ين ِفي َها أ َ ْحقَابًا} [اآليـة .]23:فتقييـد لبـثهم فيهـا باألحقـاب ي ُّ
أحقابــا ،وقـد َف ِهـم ذلــك
م َّـدة مقـ َّـدرة يحصــرها العـدد؛ ألن مــا ال نهايــة لـه ال يقــال فيــه :هـو بــاق
ا
من اآلية الصحابةُ ،وهم أفهم األمة لمعاني القرآن.

ِين فِي َها إِ هَل َما ءَا َء ه
ار َمثْ َوا ُك ْم َخا ِلد َ
ع ِلري ٌم}
اَّللُ إِ ه َربهركَ َح ِكري ٌم َ
ية سورة اسنعام{ :قَا َ النه ُ
[األنعام.]128:
او ُ
ية سورة هودَ { :خا ِلد َ
ات َو ْاسَرْ ُ ِإ هَل َمرا ءَرا َء َربُّركَ ِإ ه َربهركَ
ِين فِي َها َمرا دَا َمر ِ
ت السهر َم َ
او ُ
س ِعدُوا فَ ِف ْال َجنه ِة َخا ِلد َ
فَعها ٌ ِل َما ي ُِريدُ * َوأَمها الهذ َ
ت ال ه
ات َو ْاسَرْ ُ ِإ هَل
ِين ُ
ِين ِفي َها َما دَا َم ِ
س َم َ
ع َ
طا ًء َ
غي َْر َم ْجذُوذ} [اآلية .]107:وقال بعدها فـي الجنـة وأهلهـاَ { :خا ِلرد َ
ِين فِي َهرا
َما ءَا َء َربُّكَ َ
او ُ
ت ال ه
َما دَا َم ِ
ات َو ْاسَرْ
س َم َ

غي َْر َم ْجرذُوذ} [اآليـة .]108:ولـوال َّ
ع َ
طا ًء َ
األدلـة
ُ ِإ هَل َما ءَا َء َربُّكَ َ

القطعيــة َّ
أبدي ـة الجنــة ودوامهــا ،لكــان حكــم االســتثناءين فــي الموضــعين واحـ اـدا.
الدال ـة علــى َّ

كيــف ،وفــي اآليتــين مــن الســياق مــا يفـ ِـرق بــين االســتثناءين؟ فإنــه قــال تعــالى فــي أهــل النــار:

{ ِإ ه َربهكَ فَعها ٌ ِل َما ي ُِريدُ} ،فعلمنا أنه تعالى يريد أن يفعـل فعـالا لـم يخبرنـا بـه ،وقـال فـي أهـل
ع َ
طرررا ًء َ
ررر َم ْجرررذُوذ} ،فعلمن ــا أن هــذا العط ــاء والنع ــيم غي ــر مقط ــوع ع ــنهم أب ـ اـدا.
الجنــةَ { :
غ ْير َ
وسنذكر ما قاله الصحابة في االستثناء.

 .2هذا القو منقو عن عدد من الصحابة والتابعين وجلة اس مة:
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فمن الصحابة :عمر رضي هللا عنه قال :لو لبث أهل النار في النار عدد رمـل (عـالج)
لكان لهم يوم يخرجون فيه.25
ليأتين على َّ
َّ
جهنم زمان تخفق أبوابهـا ،لـيس فيهـا أحـد،
وابن مسعود رضي هللا عنه قال:
أحقابا.26
وذلك بعد ما يلبثون فيها
ا
وعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه روي عنه نحوه.27
وأبــو هري ـرة قــال :أمــا الــذي أقــول :إنــه ســيأتي علــى جهــنم يــوم ال يبقــى فيهــا أحــد .وق ـرأ:
{فَأَمها الهذ َ
ءقُوا }...اآليتين [هود.28 ]108-106:
ِين َ
وأبو سعيد الخدري قال في آيـة{ :إِ هَل َمرا ءَرا َء َربُّركَ } [هـود :]107:أتـت علـى ك ِـل آيـة فـي
القرآن ،أي آية وعيد.29
ءررا َء َربُّرركَ } [هــود :]107:اســتثنى هللا
وابــن عبــاس فــي روايــة عنــه قــال فــي اآليــةِ { :إ هَل َمررا َ
قال :أمر هللا النار أن تأكلهم.30
 .3أخبر هللا تعالى أ ه رحمتَ وسعت ك هل ء ء:
وأن رحمته سـبقت غضـبه ،وأنـه كتـب علـى نفسـه الرحمـة ،فـال ب َّـد أن تَ َسـع رحمتـه هـؤالء
ِ
المعذبين ،فلو بقوا في العـذاب إلـى غيـر غايـة لـم تَ َسـعهم رحمتـه ،وهـذا ظـاهر جـدا ،والثابـت
 -25ذكااره اباان القاايم فااي حااادي األرواح صااـ  ،354وعاازاه لعبااد باان حميااد فااي تفساايره،وقال عقبااه :وحساابه بهااذا
اإلسناد جاللة ،والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذله عان عمار لماا
جز به .وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( )422/11بعد أن ذكره  :وهو منقطع ولفِه لو لبث أهل النار في
النار عدد رمل عالج لكان لهم يو يخرجون فيه .وعن ابن مسعود ليأتين عليها زماان لايف فيهاا أحاد قاال عبياد هللا
بن معاذ راويه كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين قلت وهذا األثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين وقاد
مال بعض المتأخرين إلى هذا القول الساابع ونصاره بعادو أوجاه مان جهاة النِار وهاو ماذهب رديء ماردود علاى
قائله وقد أمنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد.
 -26رواه ابن جرير في تفسيره ( : ،)582/12حدثت عن المسيب عن من ذكره عن ابن عباس ( فذكر أثرا له )
قال  :وقال ابن مسعود  . . .فذكره.
 -27رواه البزار ( ،)2478والفسوي في تاريخه ( ،)103/2قال أبو داود – الطيالسي ،أحد رواه الحديث:-
وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال :سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره.
 -28عزاه السيومي في الدر المنثور ( )478/4إلسحاق بن راهويه.
 -29ذكره ابن القيم في شفاء العليل صـ.257
 -30رواه الطبري في تفسيره (.)582/12
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ءر ْ ء
سرعْتَ ُكر هل َ
أن رحمتـه ال بـ َّـد أن تنتهـي حيــث ينتهــي العلـم كمــا قالــت المالئكـةَ { :ربهنَررا َو ِ
َر ْح َمةً َو ِع ْل ًما} [غافر.]7:
وق ــد تس ـ َّـمى هللا ب ــالغفور ال ــرحيم ،ول ــم َيتَ َسـ ـ َّم بالمع ـ ِـذب وال بالمعاق ــب ،ب ــل جع ــل الع ــذاب
الرر ِحي ُم * َوأ َ ه عَرذَابِ ُه َرو ْالعَرذَابُ ْاس َ ِلري ُم}
رور ه
والعقاب في أفعالـه{ :نَبِ ْئ ِعبَادِي أ َ ِن أَنَا ْالغَفُ ُ
[الحجـر ،]50 ،49:وغيرهـا مــن اآليـات ،فإنـه يتمـ َّـدؤ بـالعفو والمغفـرة والرحمــة والحلـم  ...إلــخ،
ويتسـ َّـمى بهــا ،ولــم يتمـ َّـدؤ بأنــه المعاقــب وال الغضــبان وال المنــتقم ،إال فــي الحــديث الــذي فيــه
تعديد األسماء الحسنى ،ولم يثبت.31
 .4أهل السنة على أنَ يجون تخلُّ

الوعيد:

الرب تعالى به ،ويثنـى عليـه بـه ،ألنـه ُّ
حقـه ،والكـريم
بل إخالفه كرم وعفو وتجاوز ُيمدؤ ُّ
ُ
ال يستوفي َّ
حقه ،فكيف بأكرم األكرمين؟ واستشهد ابن القيم لذلك بجثار وأشعار.
هــذا فــي وعيــد مطلــق ،فكيــف بوعيــد مقــرون باســتثناء َّ
معقـب بقولــهِ { :إ ه َربهرركَ فَعهررا ٌ ِل َمررا
ي ُِريدُ} [هود]107:؟ ولهذا قالوا :أتت على ِ
كل وعيد في القرآن.
ثانيًا :فنهد ابن القيم اسدلة الت استند إليها القا لو بدوام النار:
أهمها:
و ُّ
 .1اآلي ــات الت ــي َّ
دلـ ـت عل ــى خل ــود الكف ــار وتأبي ــدهم ف ــي الن ــار ،وق ــد ق ــالَّ :
إن ذك ــر الخل ــود
والتأبيد ال يقتضي عدم النهاية ،والخلود هو المكث الطويـل ،كقـولهم :قيـد َّ
مخلـد .والتأبيـد
 -31إشارو إلى الحديث " :إن هلل تعالى تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخال الجناة ،هاو هللا الاذي
َل إله إَل هو الرحمن الرحيم  "...رواه الترمذي فاي الادعوات ( )3507وقاال :غرياب ... ،وَل نعلام فاي شايء مان
الروايات ذكر األسماء إَل في هذه الطريق ،وقد روي بإسناد آخر عن أبي هريرو ،فيه ذكر األسماء وليف له إسناد
صحيح .وابن حبان في الرقائق ( )808وقال األرناؤوم :رجاله ثقات صفوان بن صالح والوليد بن مسالم :كالهماا
صرح بالتحديث إَل انه أعل باَلضطراب واحتمال ان يكون التعيين مدرجا من بعاض الارواو ،وباالوق  ،والحااكم
في اإليمان ( )16/1وقال :لم يخرجا األسامي لتفرد الوليد بها ،وليف ذا بعلة ،فالوليد أوثق وأحفاظ مان أباي اليماان
وعلااي باان عيااا  ،وقااال الحااافظ فااي فااتح الباااري ( : )215/11وليساات العلااة عنااد الشاايخين تفاارد الوليااد فقا  ،باال
اَلختالف فيه واَلضطراب وتدليسه واحتماال اإلدراج .وقاال ابان كثيار فاي تفسايره ( :)515/3والاذي عاول علياه
جماعة من الحفاظ أن سرد األسماء في هذا الحديث مدرج فيه.
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في ِ
كل شيء بحسبه ،فقد يكون َّ
ـنص بـالخلود علـى
لمدة الحياة ،ولم َّـدة الـدنيا .وقـد ورد ال ُّ

ِ
الموح ـدينِ ،
وقي ـد فــي بعضــها بالتأبيــد ،كمــا فــي قاتــل المــؤمن عمـ اـدا:
بعــض الكبــائر مــن

يتوجـأ
{فَ َج َزا ُ هُ َج َهنه ُم َخا ِلدًا ِفي َها} [النسـاء ،]93:وكمـا فـي قاتـل نفسـه" :فحديدتـه فـي يـدهَّ ،
َّ
أبدا".32
بها في نار جهنم ،خال ادا مخل ادا فيها ا

 .2اآليات التي َّ
دلت على عدم خروجهم منهاَ { :و َما ُه ْم ِب َخ ِار ِج َ
رار} [البقـرة،]167:
ين ِم َن النه ِ
ين} [الحجـرََ { ،]48 :ل ي ُْق َ
{ َو َما ُه ْم ِم ْن َها بِ ُم ْخ َرر ِج َ
علَري ِْه ْم فَيَ ُموتُروا} [فـاطر ،]36:إلـى
ضرى َ
مقيد بجيات التقييد باالسـتثناء بالمشـيئة،
آخر تلك اآليات قال :فطائفة قالت :إن إطالقها َّ
فيكــون مــن بــاب تخصــيص العمــوم ،وكــأن هــذا قــول َمـن قــال مــن الســلف فــي آيــة هــود:
أتت على ِ
كل وعيد في القرآن.
ـححه ابــن القــيم :أن هــذه اآليــات علــى عمومهــا واطالقهــا ،فهــم بــاقون فيهــا ال
والــذي صـ َّ
ـدل علـى أن نفـس النـار دائمـة بـدوام هللا
يخرجون منها ما دامـت باقيـة ،ولكـن لـيس فيهـا مـا ي ُّ
ق
دائمـا بـدوامها ،وبـين أن تكـون هـي أبديـة ال
ال انتهاء لها ،وفـر بـين أن يكـون عـذاب أهلهـا ا
انقطاع لها ،فال تستحيل وال تضمحل.
 .3اإلجمــاع ،قــال ابــن القــيم :وانمــا يظـ ُّـن اإلجمــاع فــي المســألة َم ـن لــم يعــرف الن ـزاع ،وقــد
قديما وحديثاا ،كيف وقد نقل عـن الصـحابة والتـابعين التصـريح بخـالف
ُعرف النزاع فيها ا
ما َّيدعون33؟

ثالثًا :بعد هذا كلَ ما ابن القيم إلى التفوي

ف المسألة إلى مشيئة هللا:

جزَم بفناء النار ،كما ال ج ْـزَم بـدوامها .قـال فـي شـفاء العليـل( :وأنـا فـي هـذه المسـألة
فال ْ
على قول أمير المؤمنين على؛ فإنه ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النـار النـار ،ووصـف
ذلك أحسن صفة ثم قال :ويفعل هللا بعد ذلك في خلقه ما يشاء.
 -32متفق عليه :رواه البخاري في الجنائز ( ،)5778ومسلم في اإليمان ( ، )109عن أبي هريرو.
 -33حادي ااألروح صـ ،361م .مطبعة المدني ،القاهرو.
51

وعلــى مــذهب ابــن عبــاس حيــث يقــول :ال ينبغــي ألحــد أن يحكــم علــى هللا فــي خلقــه ،وال
ار َمثْ َوا ُك ْم َخا ِلد َ
ِين فِي َها إِ هَل َمرا ءَرا َء
ينزلهم جنة وال نارا .ذكره في تفسير قوله تعالى{ :قَا َ النه ُ
ه
اَّللُ} [األنعام.34]128:
وعلى مذهب أبي سعيد الخدري حيث يقول :انتهى القرآن ُّ
كله إلى هذه اآليـة{ :إِ ه َربهركَ
فَعها ٌ ِل َما ي ُِريدُ} [هو.35 ]107:
ءررا َء َربُّرركَ } [هــود :]107:هللا أعلــم ِبثُْنَيــاهُ :عــالم
وعلــى مــذهب قتــادة حيــث يقــولِ { :إ هَل َمررا َ

وقعت36؟

ع َ
طررا ًء
وعلــى مــذهب ابــن زيــد حيــث يقــول :أخبرنــا هللا بالــذي يشــاء ألهــل الجنــة فقــالَ { :
َ
غي َْر َم ْجذُوذ} [هود ،]108:ولم يخبرنا بالذي يشاء ألهل النار.37
والقول بأن النار وعذابها دائمان بدوام هللا :خبر عن هللا بمـا يفعلـه ،فـإن لـم يكـن مطاباقـا
لخبره عن نفسه بذلك ،كان قوالا عليه بغير علم ،والنصوص ال تفهم ذلك)

38

انتهى.

{ ََل يَذُوقُو َ فِي َها بَرْ دًا َو ََل ء ََرابًا إِ هَل َح ِمي ًما َو َ
غسهاقًا}
أي ال يجد هؤالء الطاغون في جهنم التي أرصدها هللا لهم :بردا لقلوبهمو وال غذاء
َّ
يتغذون بهو أو شرابا يروي ما يشعرون به من َح َرق يكوي أكبادهم .فهذا برد ينفعهم،
بخالف الزمهرير ،فهو برد يؤذيهمو فال ينفعهم.

البـ ْرد فــي اآليــة :النــوم؛ ألن النــوم اســتقرار وهــدوء يبــرد فيــه الجســم  ،أي
وقــال بعضــهمَ :

يهدأ ويرتاؤ  .وهو قول أبي عبيدة وغيره .قال الشاعر:

 -34رواه الطبري في تفسيره (.)557/9
 -35المصدر السابق (.)581/12
 -36المصدر السابق (.)579/12
 -37المصدر السابق (.)583 -582/12
 -38شفاء العليل في مسائل القضاء صـ  ،264م .دار المعرفة ،بيروت ،لبنان.
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حرمت ِ
ِ ِ
الن َساء سواكم
َواِن ش ْئت َّ ُ

ِ
بردا
َواِن ش ْئت لم أ ْطعم ا
نقاخا وال ا

39

ُّ
ـرد
ـردو بمعنـى :أذهـب الب ُ
رد الب َ
النقاخ :الماء العذب .والبرد :النوم .والعرب تقول :منـع البـ ُ

النوم.
َ

{ ِإ هَل َح ِمي ًما َو َ
غسهاقًا}
الحمــيم :المــاء الحــار .قــال أبــو عبيــدة وقــال النحــاس :أصــل الحمــيم المــاء الحــار .ومن ـه
الح َّمى .ومنهَ { :و ِظل ِم ْن يَ ْح ُموم} [الواقعة]34:و إنما ُيراد به النهاية فـي
اشتُ َّق َّ
الحمام .ومنهُ :
ِ
الحر.
الغساق :صديد أهل النار وقيحهم .والعياذ باهلل.
و َّ
أي َرْوؤ أو راحةو خالل هذه َّ
المدة.
فلم يجدوا في جهنم َّ
{ َج َزا ًء ِوفَاقًا}
أيُ :ج ـ ـوزوا بـ ــذلك ج ـ ـزاء موافق ـ ـا ألعمـ ــالهمو فالوفـ ــاق بمعنـ ــيو الموافـ ــقو كالقتـ ــال بمعنـ ــي

المقاتلة ،و{ َج َزا ًء} :نصب على المصدر ،أي :جازيناهم جزاء وافق أعمالهم .أي هذا الذي
صاروا إليه من هذه العقوبةَ ،وْفق أعمالهم الفاسدةو التي كانوا يعملونها في الدنيا.
قــال مقات ــل :وافــق الع ــذاب الــذنب ،ف ــال ذنــب أعظ ــم مــن الش ــركو وال عــذاب أعظ ــم م ــن
النار.40
وقال الحسن وعكرمة :كانت أعمالهم سيئةو فأتاهم هللا بما يسوءهم.
سابًا}
{إِنه ُه ْم كَانُوا ََل يَرْ جُو َ ِح َ

 -39البيت منسوب إلى عبد هللا بن عمرو بن عثمان العَ ْرجي كما في " الصحاح ( ,)456/1و لسان العرب
(.)330/2
 -40انِر :تفسير مقاتل ( ،)358/3دار إحياء التراث – بيروت ،م األولى 1423 :هـ .تحقيق  :عبد هللا محمود
شحاته.
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الكف ـرة الطــاغين المتجــاوزين للحــدود لــم يكون ـوا َّ
يتوقعــون أن يحاســبهم هللا
أي إ َّن ه ـؤالء َ َ
دار أخــرىو يحيــون فيهــا بعــد ممــاتهم،
علــى مــا فعل ـواو فــإنهم لــم يكون ـوا يعتقــدون بعــد الــدنيا اا

فمـن كـان ال يــؤمن
ُ
ويجـزون فيهـا بمــا عملـواو ويحاســبون علـى مــا قـالوا ،ومــا ن َـووا ومــا فعلـواَ .
باآلخرةو ولقاء هللا فيهاو كيف يرجو حساباو وما بعد الحساب من ثواب وعقاب؟!
{ َوكَذهبُوا ِبآ َياتِنَا ِكذهابًا}
أي :كـ َّـذبوا بمــا جــاءت بــه رســل هللا ،وبمــا أنزلنــا مــن الكتــبو وكــانوا ُيكـ ِـذبون هللا ودالئلــه

طـر عبـادهو وجعلهـا ثابتـة فـي عقـولهم
على خلقهو التي أنزلها على رسلهو والتي غرسها فـي ِف َ
التي في رؤوسهمو فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة والمعاداةو ومعنى { ِكذهابًا} ،أي :تكـذيباو وهـو
مصــدر مــن غيــر الفعــلو قــال الف ـ َّراء :هــي لغــة يمانيــة فص ـيحة ،يقولــون :كــذبت بــه ِك ـ َّذابا،
وخرقت القميص ِخ َّراقا ،وكل فعل في وزن ( َف َّعل) فمصدره ِف َّعال َّ
مشدد في لغتهم .هكـذا نقـل
القرطبي.41
وقرئِ ( :كذَابًا) بتخفيف الذال .وقد قالوا :التخفيف والتشديد جميعا لقول األعمط:
فص َدقتها وك َذَبتها
َ

والمرء ينفعه ِك َذابه!

وأقـ َّـره الزمخشــري فــي َّ
الكشـاف :وهــو مثــل{ :أ َ ْنبَ رت َ ُك ْم ِمر َ
رن ْاسَرْ ِ نَبات راً} [نــوؤ]17:و يعنــي:

وكذبوا بجياتناَّ ،
َّ
فكذبوا ِك َّذابا.42

ص ْينَاهُ ِكتَابًا}
{ َو ُك هل َ
ء ْ ء أ َ ْح َ
كل شيء من أعمال العباد كلِهاو وكتبناهـا علـيهمو كتابـة َّ
دقـة واحصـاءو ال
أي :قد علمنا َّ
ـر فشـرو كمـا قـال
ـر فخيـر ،وان ش ا
يفوتها شيء وان صغر وق َّـل ،وسـيجزيهم علـى ذلـك إن خي اا
 -41انِر :الجامع ألحكا القرآن ( ،)181/19دار الكتب المصرية – القاهرو ،م :الثانية1384 ،هـ . 1964 -
 -42انِر :الكشاف للزمخشري ( ،)689/4دار الكتاب العربي – بيروت ،م :الثالثة  1407 -هـ.
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اَّللُ َونَسُروهُ َو ه
صراهُ ه
تعالى{ :يَوْ َم يَ ْبعَث ُ ُه ُم ه
رل ءَر ْ ء
اَّللُ َ
اَّللُ َج ِميعًا فَيُنَ ِبئ ُ ُه ْم ِب َما ع َِملُوا أ َ ْح َ
علَرى ُك ِ
ء َِهيدٌ} [المجادلة.]6:
فه ــذه كتاب ــة ص ــدرت ع ــن المالئك ــة المـ ـ َّ
وكلين بالعب ــاد ،بـ ـأمر هللا تع ــالى إي ــاهم بالكتاب ــة
ُ

ين * ِك َرا ًما كَراتِ ِب َ
علَ ْي ُك ْم لَ َحافِ َِّ َ
ين} [االنفطـار،10:
{وإِ ه َ
والتَّسجيل لك ِل شيءو كما قال تعالىَ :
سبُو َ أَنها ََل نَ ْ
س هرر ُه ْم َونَ ْج َروا ُه ْم بَلَرى َو ُرسُرلُنَا لَردَي ِْه ْم يَ ْكتُبُرو َ }
س َم ُع ِ
 ،]11وقال تعالى{ :أ َ ْم يَ ْح َ
[الزخرف.]30:
عذَابًا}
{فَذُوقُوا فَلَ ْن نَ ِزيدَ ُك ْم إِ هَل َ
القهـ ـار س ــبحانه وتع ــالى أله ــل َّ
النـ ـار بع ــد كف ــرهم بالحس ــابو وتك ــذيبهم
أي يق ــول الواح ــد َّ

ِ
ومتوعـدا :تحسسـوا وقاسـوا العــذاب فلــن نضــاعفكم ونزيــد إلــيكم
باآليــاتو مخاطبــا لهــم ومهـ ِـددا
إال عقوبــة وتنكــيال .أيَّ :
كلمــا مـ َّـر العــذاب علــيهم ازداد شـ َّـدة وقـ َّـوة ،كمــا قــال تعــالىُ { :كله َمررا
َخبَر ْ
يرا} [اإلسـراء]97:و وقــال تعــالىُ { :كله َمررا نَ ِض ر َج ْت ُجلُررودُ ُه ْم بَ رده ْلنَا ُه ْم ُجلُررودًا
س ر ِع ً
رت ِن ْدنَررا ُه ْم َ
َ
أبدا.
غي َْر َها ِليَذُوقُوا ْال َعذَ َ
اب} [النساء]56:و فهم في مزيد من العذاب ا
قال ابن كثير :يقال ألهل النار ( :ذوقـوا مـا أنـتم فيـه ،فلـن نزيـدكم إال عـذابا مـن جنسـه،
ء ْك ِل َِ أ َ ْن َوا ٌ
ج} [ص.]58:
{و َخ ُر ِم ْن َ
َ
وعن عبد هللا بن عمرو قال :لم ينزل على أهـل النـار آيـة أشـد مـن هـذه اآليـة{ :فَرذُوقُوا
اللهم أعذنا من النار.
فَلَ ْن نَ ِزيدَ ُك ْم إِ هَل َ
عذَابًا} .قال :فهم في مزيد من العذاب أبدا)َّ .43
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جزاء المتقين
ين َمفَ ً
{ ِإ ه ِل ْل ُمت ه ِق َ
ب أَتْ َرابًا (َ )33وكَأْسًا
انا (َ )31حدَا ِ َ
ق َوأ َ ْعنَابًا (َ )32وك ََوا ِع َ
ِد َهاقًا (ََ )34ل يَ ْ
ع َطا ًء
س َمعُو َ فِي َها لَ ْغ ًوا َو ََل ِكذهابًا (َ )35ج َزا ًء ِم ْن َربِكَ َ
سابًا}
ِح َ
بعــد أن حـ َّـدثنا هللا عــن األشــقياء ،الــذين اسـ ُّ
ـتحقوا عقوبــة النــار بتكــذيبهم وعــدوانهمو ِوفاقــا

ألعمالهمو ِ
يحدثنا هللا بعـد ذلـك عـن السـعداء مـن عبـاده ،ومـا أع َّـد لهـم ع َّـز وج َّـل مـن الك ارمـة
والسعادة والرضوان والنعيم المقيم.
ف َّ
السـموات واألرضو والـذين
حدثنا سـبحانه عـن (المتقـين) الـذين أع َّـد لهـم جنـات عرضـها َّ
نجــاهم مــن النــارو والــذين جعــل هللا لهــم مــن أمــرهم يســراو َّ
وكف ـر عــنهم ســيئاتهم وأعظــم لهــم
ا
أجرهمو إلى آخر ما مدحهم به في القرآن الكريم.

ه ـؤالء المتقــون أخبرنــا هللا فــي كتابــه أن لهــم { َمفَ ً
ررانا} ،أي :موضــع فــوز وظفــر ونجــاة
وخالص مما فيه أهل النار .ولـذلك قيـل للفـالة إذا ق َّـل ماؤهـا :مفـازاة .تفـاؤال بـالخالص منهـا.
وقد َّبين لنا القرآن متى ِ
يحقق اإلنسـان الفـوزو فقـال تعـالى{ :فَ َم ْ
رار َوأ ُ ْد ِخر َل
َرن النه ِ
رن ُن ْح ِرز َح ع ِ
ْال َجنهةَ فَقَ ْد فَ َ
ان} [آل عمران.]185:
{ َحدَا ِقَ َوأ َ ْعنَابًا}
ثم شرؤ القرآن الكريم حقيقة هذا المفاز ومشتمالتهو فقالَ { :حدَا ِقَ َوأ َ ْعنَابًا} ،والحـدائق:
المح ـوط عليــه مــن النخيــل واألشــجار وغيرهــا .يقــال :أحــدق بــهو
جمــع حديقــةو وهــي البســتان ُ
َ َْ
وم أعنابو فحـذف .وهـي جـزء مـن هـذه الحـدائقو
أي :أحاطَ { .وأعنابًا} جمع عنبو أيُ :ك ُر ُ
خصه بالذكر ألهميتهو كأنه وحده ليس جزءا من هذه الحدائق.
ولكن َّ
ب أَتْ َرابًا}
{ َوك ََوا ِع َ

56

كواعب :جمع كاعـبو وهـي المـرأة الناهـد .أي :هـن نواهـد ،يعنـي :أن أَ ْثـداء َّ
هن نواهـدو لـم
رب أَتْ َرابًررا} ،واألت ـراب :األق ـران
{وك ََوا ِعر َ
يتــدلين؛ ألنهــن أبكــار ُع ـرب أت ـراب .كمــا قــال تعــالى َ
سن واحدةو قال تعالىِ { :إنهآ أَنشَرأ ْ َنا ُه هن ِإنشَرآ ًء * َف َج َع ْل َنرا ُه هن أ َ ْبكَرارا ً
ممن ُك َّن في ِ
المتشابهات َّ
* ُ
ع ُرب را ً أَتْ َراب را ً * ِس َ ْ
ـحاك :الكواعــب :العـذارى.
رين} [الواقعــة]38-35:و وقــال الضـ َّ
ص ر َحا ِ
ب ْاليَ ِمر ِ
ومنه قول قيس بن عاصم:
ِ
وينا كريمة
وكم من َحصان قد َح ْ

البؤس ُم ْعصر!44
و ِمن كاعب لم تَ ْد ِر ما
ُ

{ َوكَأْسًا ِد َهاقًا}
اإلناء الذي ُيشرب فيه الخمر ،وهي من شراب الجنةو الذي ليس فيـه َغـولو
الكأس :هو
ُ
كما قال القرآنِ { :م ْن َخمْ ر لَذهة ِلل ه
ش ِار ِب َ
ين} [محمد.]15:
الم ْترع ــة؛ ألن الخم ــر عن ــدهم كان ــت عزيـ ـزة ،ف ــال يكي ــل الح ــانوتي
وال ــدهاق :الممل ــوءةُ ،

تمي ـزت كــأس
للشــارب إال بمقــدارو فــإذا كانــت الكــأس مــألى كــان ذلــك أسـ ُّـر للشــاربو ولهــذا َّ

الجنة بأنها ِدهاقو أي ممتلئة .ومنه قول الشاعر:
مر َي ْبغي ِقرانا
أتانا عا ٌ

فأ َْت َرعنا له كأس ا ِدهاقا

45

وقي ــل أيض ــاِ :دهاق ــا ،أي :متتابع ــة يتب ــع بعض ــها بعضـ ـاو واس ـ ُّ
ـتدلوا ل ــذلك بم ــا َّ
رددوا م ــن
الشعر:
ِ
ِ
َح ُّب ُق ْرابا
ْ
ألنت إلى الفؤاد أ َ

ِمن الصادي إلى كأس ِد َه ِ
اق

{ ََل يَ ْ
س َمعُو َ فِي َها لَ ْغوً ا َو ََل ِكذهابًا}

 -44من شعر قيف بن عاصم.
 - 45من شعر خدا بن زهير.
57

هيـ ـأ له ــم فيه ــا الحي ــاة
ممـ ـا مـ ـ َّن هللا ب ــه عل ــى المتق ــين م ــن أه ــل الجن ــة م ــن نع ــيم :أن هللا َّ
َّ

َّ
ـتظل بــهو وينظــر إل ـى ينعــهو وكــذلك نـ َّـزه أســماعهم مــن أن
ويشــرب ويسـ ُّ
الطَّيبــةو ممــا ْيؤكــل ُ
يحبون أن يقولوه وال أن يسمعوه.
يسمعوا فيها اللغو والكذبو مما ال ُّ
ررن الله ْغررر ِو ُمع ِْر ُ
{والهرررذ َ
ضرررو َ }
ِين ُهررر ْم َ
ول ــذلك وص ــف هللا الم ــؤمنين ف ــي ال ــدنيا بقول ــهَ :
عر ِ
س ِرمعُوا الله ْغ َرو أ َ ْع َر ُ
ع ْنرَُ} [القصـص]55:و فـال عجـب أن يكـافئهم هللا
ضروا َ
[المؤمنونَ { ،]3:و ِإذَا َ
ف ــي دار ثواب ــه بمن ــع م ــا ُيك ـ ِـدر عل ــيهم ص ــفاءهم م ــن الك ــالم ال ــذي ال فائ ــدة من ــهو أو الك ــالم
الكاذب ،لهذا قال تعالى:

{ ََل يَ ْ
س َمعُو َ فِي َها لَ ْغوً ا}
ويطرؤو ومنه الحـديث" :إذا قلـت لصـاحبك أنصـتو
أي :باطالو وهو ما ُيلَقى من الكالم ُ

لغوت" ،46وذلك أن أهل الجنـة إذا شـربوا مـن الكـأس الـدهاق
واإلمام يخطب يوم الجمعة فقد
َ
تتغير عقولهمو ولم ينطقوا بلغو وال باطلو بخالف أهل الدنيا.
لم َّ

{ َو ََل ِكذهابًا} ،أي :ال ي ِ
كذب بعضهم بعضاو وال يسمعون كذبا.
ُ
ع َ
سابًا}
{ َج َزا ًء ِم ْن َر ِبكَ َ
طا ًء ِح َ
َّ
ومِنـه واحســانه
أي :هــذا الــذي ذكرنــا مــن نعــيم الجنـةو جـزاهم هللا بــه وأعطــاهموهو بفضــله َ
ورحمتهو ال يخاف أحد عنده ظلما وال هضما ،وقد جعـل هـذا الجـزاء هنـا { ِم ْ
رن َر ِبركَ } ،الـذي
يملــك أمــركو ويربِيــك ويرعــاكو ويرفعــك فــي مــدارج الكمــالو ويغمــرك بإحســانهو وفضــله علــى
الدوام.
ع َ
سرابًا} ،أي :أعطـاهم هللا تعـالى مـن عنـده عطـاء مـن المعطـي الـذي ال يبخـلو
{ َ
طا ًء ِح َ
سرابًا} ،أي:
والغني الذي ال يفتقـرو والكـريم الـذي ال يسـتقل وال يسـتكثر مـا يمـنحو ومعنـي { ِح َ

 -46متفق عليه :رواه البخاري ( ،)934ومسلم ( ،)851كالهما في الجمعة ،عن أبي هريرو.
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كافيا وافـ ار شـامال كثيـرا ،تقـول العـرب :أعطـاني فأحسـبني .أي :جعلنـي أقـول :حسـبي .ومنـه
كافي.
حسبي هللا .أي :هللا َّ
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عَّمة هللا وكبريا ه
الر ْح َم ِن ََل يَمْ ِل ُكو َ ِم ْنَُ ِخ َ
لرو ُ
ب ال ه
ح
اوا ِ
طابًا يَوْ َم َيقُو ُم ا ُّ
ت َو ْاسَرْ ِ َو َما بَ ْينَ ُه َما ه
س َم َ
{ َر ِ
صفا ََل يَتَكَله ُمو َ
َو ْال َم َال ِكَةُ َ
ص َوابًا }
الر ْح َم ُن َوقَا َ َ
إِ هَل َم ْن أ َ ِذ َ َلَُ ه
ب} كما هـي قراءتنـا الشـهيرة لحفـص عـن عاصـم ،علـى أنهـا نعـت
ُقرئ بخفض كلمة { َر ِ
رب
اوا ِ
ت) ،47علـى أنـه خبـر ،أي :هـو ُّ
لقوله تعالىِ { :م ْن َر ِبكَ } ،وق أر اآلخـرونَ ( :ربُّ السهر َم َ
الســموات .فهــو ســبحانه الــذي خلــق هــذه الســموات واألرض ومــا بينهمــا ،وهــو الــذي يملكهــا
وي ِ
دبرها ويس ِـيرها علـى أحسـن نظـام ،بمـا فيهـا مـن نجـوم وشـموس وأقمـار،
ويحفظها ويرعاها ُ
يررا}
اء ب ُُروجًرا َو َجعَر َل فِي َهرا ِ
راركَ الهرذِي َجعَر َل فِر السهر َم ِ
س َرراجًا َوقَ َم ًررا ُمنِ ً
كما قال تعـالى{ :تَبَ َ
[الفرقانَ { ،]61:و ه
اَّللُ َجعَ َل لَ ُك ُم ْاسَرْ

س ً
اطا * ِلت َ ْ
سب ًُال فِ َجاجًا} [نوؤ.]20 ،19:
سلُ ُكوا ِم ْن َها ُ
َ بِ َ

ـرب العظــيم لهــذه المخلوقــات الكبيـرة ،التــي قــال هللا فيهــاَ { :وال ه
س ر َما َء بَنَ ْينَا َهررا ِبأ َ ْيررد
هــذا الـ ُّ
سعُو َ * َو ْاسَرْ
َوإِنها لَ ُمو ِ

َ فَ َر ْ
ءنَا َها فَنِ ْع َم ْال َما ِهردُو َ } [الـذاريات ،]48 ،47:هـو الـرحمن ،أي:

ذو الرحمـة الواسـعة ،التـي وسـعت جميـع خلقـه ،ورزقـت المـؤمن والكـافر ،وأنعمـت علـى البـ ِـر
والفــاجر ،وأطلع ـت علــى الجميــع شمســها وقمرهــا ،وأنزلــت علــيهم أمطارهــا ،وأطعمــتهم م ــن
نباتها وأشجارها ،وجعلت منها متاعا لهم وألنعامهم.
ـرب الــرحمن{ ،الر هرر ْح َم ِن ََل يَمْ ِل ُكررو َ ِم ْن رَُ ِخ َ
طابًررا} ،أي :ال يملكــون أن يســألوه إال
هــذا الـ ُّ
فيمــا أذن لهــم فيــه .وقــال الكســائي :ال يملكــون منــه خطابــا بالشــفاعة إال بإذنــه .48كمــا قــال
تعــالىَ { :مر ْ
رن ذَا اله رذِي يَ ْ
خاصـة ،فهــم
ش رفَ ُع ِع ْن ردَهُ إِ هَل بِ ِإ ْذنِ ر َِ} [البقـرة ،]255:وقيــل :أراد الكفـار َّ
الـذين ال يملكــون منــه خطابـا ،حيــث ال تجــوز لهــم الشـفاعة ألحــد ،وكيــف يشــفع َمـن هــو مــن
 -47انِر :الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي ( ،)165 -164/6دار المأمون للتراث – دمشق ،م.
الثانية 1413 ،هـ  ، 1993 -تحقيق :بدر الدين قهوجي.
 -48تفسير القرمبي (.)186/19
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أهــل النــار واســتحقاق العــذاب؟ فأمــا المؤمنــون فيشــفعون ،كمــا قــال تعــالى{ :يَوْ َمئِررذ ََل ت َ ْنفَ ر ُع
ال ه
الر ْح َم ُن َو َر ِض َ لََُ قَوْ ًَل} [طه.]109:
شفَاعَةُ إِ هَل َم ْن أ َ ِذ َ لََُ ه
وقوله تعـالىََ { :ل يَمْ ِل ُكو َ ِم ْنرَُ ِخ َ
العامـة ،مـن
طابًرا} ،اسـتئناف ُمق َّـرر لمـا أفادتـه الر َّ
بوبيـة َّ
غايـة العظمــة والكبريـاء ،واســتقالله تعــالى بمـا ذكــر مـن الجـزاء والعطــاء ،مـن غيــر أن يكــون
ألحد قدرة عليه.
والض ــمير ف ــي { ََل يَمْ ِل ُكررررو َ } ،أله ــل الس ــماوات واألرض ،أي :ال يملك ــون أن يخ ــاطبوه
تعــالى مــن تلقــاء أنفســهم ،خطابـا مــا ،فــي شــيء مــا ،والمـراد :نفــي قــدرتهم علــى أن يخــاطبوه
ُ
تعــالى بشــيء مــن نقــص العــذاب ،أو زيــادة الث ـواب ،مــن غيــر إذنــه علــى أبلــم وجــه وآكــده،
مم ـا يخاطــب هللا بــه ويــأمر بــه ،فــي أمــر الث ـواب والعقــاب خطــاب
وكيــف ولــيس فــي أيــديهم َّ

المالَّك ،فيزيدون فيه أو ينقصون منه؟
واحد،
فيتصرفون فيه ُّ
َّ
تصرف ُ

الرو ُ
ص َوابًا}
الر ْح َم ُن َوقَا َ َ
صفا ََل يَتَكَله ُمو َ إِ هَل َم ْن أ َ ِذ َ َلَُ ه
ح َو ْال َم َال ِكَةُ َ
{يَوْ َم َيقُو ُم ُّ
الروؤ المذكور في اآلية الكريمة؟ اختلف ِ
المفسرون فيه اختالفات شتَّى.
من هو ُّ
الروؤ هو جبريل ،أمين الوحي الذي نـزل بـالقرآن علـى محمـد صـلى
والذي يلوؤ لي :أن ُّ
هللا عليــه وســلم ،وقــد سـ َّـماه هللا تعــالى فــي كتابــه الـ ُّـروؤ األمــين ،كمــا قــال ســبحانه{ :نَر َرز َ بِ ر َِ
الر ُّررو ُ
رن ْال ُم ْن رذ ِِر َ
علَررى قَ ْل ِبرركَ ِلت َ ُكررو َ ِمر َ
سررا ع ََربِ ر ُمبِررين} [الشــعراء-193:
ح ْاس َ ِمرري ُن * َ
ين * بِ ِل َ
الررو ُ
 .]195وهو المذكور في سورة القدر ،حيث قال تعـالى{ :تَنَ هز ُ ْال َم َال ِكَرةُ َو ُّ
ح فِي َهرا بِر ِإ ْذ ِ
َر ِب ِه ْم ِم ْن ُك ِل أَمْ ر} [القدر ،]4:وهو المذكور في هذه اآلية.
فمــن أوصــاف يــوم القيامــة ويــوم الفصــل ويــوم الحســاب للخالئــق جميعــا :أن يقــوم فيــه
جبريــل ملــك الــوحي ،وحامــل الق ـرآن أعظــم كتــب هللا ،إلــى أعظــم رســل هللا محمــد صــلى هللا
عليه وسلم ،والذي وصفه هللا في كتابه ،في سورة التكوير بقولـه{ :إِنهَُ لَقَوْ ُ َرسُرو ك َِرريم *
ذِي قُوه ة ِع ْندَ ذِي ْال َعرْ ِش َم ِكين * ُم َ
طاع ث َ هم أ َ ِمين} [التكوير.]21-19:
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يقــوم جبريــل والمالئكــة الكـرام معــه ،وهــم جنــود هللا فــي الســموات واألرض ،ال يعلمهــم إال
ـطفوا مــع جبريــل علــيهم الســالم ،صــامتين ال َّ
هللا ،وقــد اصـ ُّ
يتكلمــون إال َم ـن أذن لــه الــرحمن
وقال صوابا ،أيَّ :
يتكلمون بشرطين:
الشرط اسو  :أن يأذن لهم الرحمن بالكالم .وفي هذا اليوم ال َّ
يتكلم أحد إال بإذنه.
ـتحق
لم ـن يسـ ُّ
والشرررط الثرران  :أن يقــول ص ـواب ا .أي :ســدادا مــن القــول ،مثــل أن يشــفع َ
الش ــفاعة ،كم ــا ق ــال تع ــالىَ { :و ََل َي ْ
رررن ارْ ت َ َ
ضررررى} [األنبي ــاء ،]28:وال يرتض ــي
شررررفَعُو َ ِإ هَل ِل َمر ِ
الش ــفاعة لمـ ـن أش ــرك ب ــه ،فق ــد ق ــال تع ــالىَ { :مرررا ِل ه
ءررر ِفيع يُ َ
ين ِمر ْ
طرررا ُ
لَّرررا ِل ِم َ
ع}
ررن َح ِمررريم َو ََل َ
َ
ءفَاعَةُ ال ه
شافِ ِع َ
ين} [المدثر.]48:
[غافر .]18:قال تعالى{ :فَ َما ت َ ْنفَعُ ُه ْم َ
المقرب ــون م ــن هللا تعــالى :ال ـ ُّـروؤ والمالئك ــة ،ال يقــدرون أن َّ
يتكلمـ ـوا إال ب ــإذن هللا
فه ـؤالء َّ
ب ْال َعرررالَ ِم َ
ين}
وقــول الصـ ـواب ،فكي ــف ب ــاآلخرين؟ إن ــه ي ــوم عظ ــيمَ { ،يررروْ َم َيقُرررو ُم النهر ُ
ررر ِ
رراِ ِلر َ
[المطففين.]6:
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اَلستعداد ليوم القيامة والتخوي

من عذاب هللا القريب

عذَابًا قَ ِريبًا يَوْ َم يَ ْن ُ
{ذَ ِلكَ ْال َيوْ ُم ْال َح ُّ
َّ ُر
ق فَ َم ْن ءَا َء ات ه َخذَ إِلَى َر ِب َِ َمآبًا  39إِنها أ َ ْنذَرْ نَا ُك ْم َ
ْال َمرْ ُء َما قَده َم ْت يَدَاهُ َويَقُو ُ ْالكَافِ ُر يَا لَ ْيتَنِ ُك ْن ُ
ت ت ُ َرابًا }
ذكر ذلك إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور ،وما فيه من معنى البعد ،مـع قـرب
ـق هـو
وب ْعـد منزلتـه فـي العلـو والفخامـة ،واليـوم الح ُّ
العهد المشار إليـه ،لإليـذان بعل ِـو درجتـهُ ،
ِ
المتحقق الثابت ،ال محالة وال ريب فيه ،من غير صارف يلويه ،وال عاطف يثنيه.
الكائن
ُّ
فمـن أعطــاه هللا تعــالى مشــيئة ينفــذ بهــا،
إذا كــان األمــر كمــا ُذكــر مــن تحقـق هــذا اليــومَ ،
ـأنه
فليتَّخذ له
مرجعا وطرياقا يهتدي إليه ،ومنهجا يم ُّر به عليه ،إلى ثواب ربِه ،الـذي َذ َكـر ش َ
ا
العظيم.
ـر َّ
رده إلــى هللا
الص ـالح ،كأنــه إذا عمــل خيـ اا
فعــل ذلــك باإليمــان بــه والطاعــة لــه والعمــل َّ
ـر عـ َّـده منــه ،وينظــر إلــى هــذا المعنــى قولــه عليــه الســالم" :الخيــر ُّ
كل ـه
تعــالى ،واذا عمــل شـ ا
الشر ليس إليك".49
بيديك ،و ُّ
عذَابًا قَ ِريبًا يَوْ َم يَ ْن ُ
َّ ُر ْال َمرْ ُء َما قَده َم ْت يَدَاهُ َويَقُو ُ ْالكَافِ ُر يَا َل ْيتَنِ ُك ْن ُ
ت ت ُ َرابًا}
{إِنها أ َ ْنذَرْ نَا ُك ْم َ
لم ـن
اإلنــذار :التخويــف بــالخطر قبــل وقوعــه ،وأعظــم الخطــر :مــا أعـ َّـده هللا مــن عــذاب َ

كفروا بهَّ ،
توعدهم به من عذاب اآلخرة.
وكذبوا رسله ،وجحدوا ما َّ

 -49رواه مسلم في صالو المسافرين ( ،)771عن على بن أبي مالب.
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َْ َ َ ُ
لمـن حضـر النبـي صـلى
والخطاب في {أنذرْ ناك ْم} ،لجميـع العـالم ،وان كانـت المخاطبـة َ
هللا عليه وسلم ،من َّ
الكفار.
ووصف العذاب بالُقرب ُّ
لتحقق وقوعه ،وأنه آت وال ب َّـد ،وك ُّـل آت قريـب ،والجميـع داخـل
عشِرررريهةً أَوْ ُ
ضرررر َحا َها}
فـ ــي النـ ــذارة منـ ــه ،وقـ ــد قـ ــال تعـ ــالى{ :يَرررروْ َم يَ َروْ نَ َهررررا لَرررر ْم يَ ْلبَثُرررروا إِ هَل َ
[النازعات.]46:
يقول ابن عطية( :قرب العذاب مستعمل مجا از في تَ ُّ
حققه واال فإنه بحسب العرف بعيـد،
قال تعالى{ :إِنه ُه ْم يَ َروْ نََُ بَ ِعيدًا * َونَ َراهُ قَ ِريبًا} [المعارج ،]7 ،6:أي ُّ
لتحققه فهو كالقريب.
على َّ
أن العذاب يصدق بعذاب اآلخرة ،وهـو مـا تق َّـدم اإلنـذار بـه ،ويصـدق بعـذاب الـدنيا
من القتل واألسر في غزوات المسـلمين ألهـل الشـرك .وعـن مقاتـل :هـو قتـل قـريط ببـدر.50
ويشمل عذاب يـوم الفـتح ويـوم ُحنـين ،كمـا ورد لفـظ العـذاب لـذلك فـي قولـه تعـالى{ :يُ َع ِرذ ْب ُه ُم
ِين َ
ه
اَّللُ ِبأ َ ْيدِي ُك ْم} [التوبة ،]14:وقولهَ { :وإِ ه ِللهذ َ
عذَابًا دُو َ ذَ ِلكَ } [الطور.51)]47:
ظلَ ُموا َ

واألظهر :أنه عذاب اآلخرة ،وهو الموت والقيامة ومـا وراءهـا مـن أهـوال؛ ألن هللا تعـالى
ص ِرر أَوْ ُه َرو أ َ ْق َرربُ } [النحـل ،]77:وألن مـن مـات قامـت
يقـولَ { :و َما أَمْ ُر السهرا َ
ع ِة إِ هَل َكلَمْ رحِ ْالبَ َ
قيامته .فإن كان من أهـل الجنـة رأى مقعـده مـن الجنـة ،وان كـان مـن أهـل النـار لقـي الخـزي
والهوان .ولهذا قـال تعـالى{ :يَروْ َم يَ ْن ُ
َّ ُرر ْال َمررْ ُء َمرا قَرده َم ْت يَردَاهُ َو َيقُرو ُ ْالكَرافِ ُر يَرا لَ ْيتَنِر ُك ْن ُ
رت
ت ُ َرابًا}.
ع رذَابًا قَ ِريبًررا} فــي ذلــك اليــوم ،وهــو
يبـ ِـين هللا تعــالى وق ـت ذلــك العــذاب ،أي{ :أ َ ْن رذَرْ نَا ُك ْم َ
{ َيوْ َم َي ْن ُ
كل ما عمله من خير أو شر.
َّ ُر ْال َمرْ ُء َما قَده َم ْت َيدَاهُ} ،أي يرى َّ

 -50انِر :تفسير القرمبي (.)188/19
 -51انِر :التحرير والتنوير َلبن عاشور ( ،)56/30الدار التونسية للنشر – تونف ،سنة الطبع 1984هـ.
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وقيــلْ { :ال َمرررْ ُء} هنــا :المــؤمن .فــي قــول الحســن .52أي :يجــد لنفســه عمــال؛ فأمــا الكــافر
فــال يجــد لنفســه عمــالَّ ،
فيتمن ـى أن يكــون ت اربــا .ولمــا قــالَ { :ويَقُررو ُ ْالكَررافِ ُر}ُ ،علــم أنــه أراد
{ ْال َمرْ ُء} المؤمن.
األولـى أن يكــون ذلــك عامـا فــي كـ ِـل أحــد وانســان ،يــرى فــي ذلــك اليــوم جـزاء مــا كســب.
و ْ
كمــا ســنرى اســتعمال مثلــه فــي الق ـرآن ،كقولــه تعــالى{ :يَرروْ َم يَ ِفر ُّرر ْال َمرررْ ُء ِمر ْ
رن أ َ ِخي ر َِ * َوأ ُ ِم ر َِ
البر والفاجر.
َوأَبِي َِ} [عبس .]35 ،34:فهو يشمل المؤمن والكافر ،و َّ
{ َو َيقُو ُ ْالكَافِ ُر يَا لَ ْيتَنِ ُك ْن ُ
ت ت ُ َرابًا}
َّ
يتمن ـى فــي ذلــك اليــوم الهائــل أن لــو كــان فــي الــدنيا ،أي :ظـ َّـل ت اربــا فــي هــذا اليــوم ،فلــم

يخلق ،أو لم َّ
يكلف! فلم يبعث إذ قامت!

***

 -52رواه الطبري في تفسيره (.)54/24
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سورة النانعات
بسم هللا الرحمن الرحيم

ش ً
ت َ
ت نَ ْ
س ْبحًا ()3
طا (َ )2والسهابِ َحا ِ
ء َطا ِ
{ َوالنه ِانعَا ِ
غرْ قًا (َ )1والنها ِ
ت َ
اجفَةُ ( )6تَتْبَعُ َها
س ْبقًا ( )4فَ ْال ُمد َِب َرا ِ
فَالسها ِبقَا ِ
ت أَمْ ًرا ( )5يَوْ َم تَرْ ُج ُ ه
ت َ
الر ِ
ء َعةٌ (َ )9يقُولُو َ أَإِنها
ه
اجفَةٌ ( )8أ َ ْب َ
ار َها َخا ِ
ص ُ
الرا ِدفَةُ ( )7قُلُوبٌ يَوْ َم ِئذ َو ِ
لَ َمرْ دُودُو َ فِ ْال َحافِ َر ِة ( )10أَإِذَا ُكنها ِع ََّا ًما نَ ِخ َرةً ( )11قَالُوا تِ ْلكَ إِذًا ك هَرةٌ
احدَةٌ ( )13فَ ِإذَا ُه ْم ِبالسها ِه َر ِة (َ )14ه ْل
س َرةٌ ( )12فَ ِإنه َما ِه َ َن ْج َرةٌ َو ِ
َخا ِ
ط ًوى (ْ )16
سى (ِ )15إ ْذ نَادَاهُ َربَُُّ ِب ْال َوا ِد ْال ُمقَده ِِ ُ
أَتَاكَ َحد ُ
اذ َهبْ ِإلَى
ِيث ُمو َ
فِرْ عَوْ َ إِنهَُ َطغَى ( )17فَقُ ْل َه ْل لَكَ إِلَى أ َ ْ ت َ َز هكى (َ )18وأ َ ْه ِديَكَ إِلَى َربِكَ
صى ( )21ث ُ هم أ َ ْدبَ َر يَ ْ
سعَى
ب َو َ
ع َ
فَت َ ْخشَى ( )19فَأ َ َراهُ ْاْليَةَ ْال ُك ْب َرى ( )20فَكَذه َ
( )22فَ َحش ََر فَنَادَى ( )23فَقَا َ أَنَا َربُّ ُك ُم ْاس َ ْعلَى ( )24فَأ َ َخذَهُ ه
اَّللُ نَكَا َ
ءدُّ َخ ْلقًا أ َ ِم
ْاْل ِخ َر ِة َو ْاسُولَى ( )25إِ ه فِ ذَ ِلكَ لَ ِع ْب َرةً ِل َم ْن يَ ْخشَى ( )26أَأ َ ْنت ُ ْم أ َ َ
ال ه
ش لَ ْيلَ َها َوأ َ ْخ َر َج
سمْ َك َها فَ َ
س َما ُء بَنَا َها (َ )27رفَ َع َ
سوه ا َها (َ )28وأ َ ْغ َط َ
ُ
ض َحا َها (َ )29و ْاسَرْ َ بَ ْعدَ ذَ ِلكَ دَ َحا َها ( )30أ َ ْخ َر َج ِم ْن َها َما َء َها َو َمرْ عَا َها
الطامهةُ
ت ه
سا َها (َ )32متَا ً
ام ُك ْم ( )33فَ ِإذَا َجا َء ِ
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْنعَ ِ
(َ )31و ْال ِجبَا َ أَرْ َ
ت ْال َج ِحي ُم ِل َم ْن يَ َرى
سعَى (َ )35وب ُِر َن ِ
سا ُ َما َ
اإل ْن َ
ْال ُك ْب َرى ( )34يَوْ َم يَتَذَ هك ُر ْ ِ
( )36فَأَمها َم ْن َطغَى (َ )37و ث َ َر ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا ( )38فَ ِإ ه ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى
س ع َِن ْال َه َوى ( )40فَ ِإ ه ْال َجنهةَ
(َ )39وأَمها َم ْن َخا َ َمقَا َم َر ِب َِ َونَ َهى النه ْف َ
سا َها ( )42فِي َم أ َ ْنتَ ِم ْن
ِه َ ْال َمأ ْ َوى ( )41يَسْأَلُونَكَ ع َِن السها َ
ع ِة أَيها َ مُرْ َ
ِذ ْك َرا َها (ِ )43إلَى َر ِبكَ ُم ْنت َ َها َها (ِ )44إنه َما أ َ ْنتَ ُم ْنذ ُِر َم ْن يَ ْخشَا َها ()45
شيهةً أَوْ ُ
ض َحا َها (.})46
كَأَنه ُه ْم َيوْ َم َي َروْ نَ َها لَ ْم يَ ْل َبثُوا ِإ هَل َ
ع ِ
مقاصد السورة:
بتدبر كما أمر هللا.
مكيةو ولها مقاصد يعرفها َمن قرأها ُّ
السورة َّ
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ِ
مقدمتها القسم بالنازعات وما يتبعها ،وجواب القسم محذوف أو قولـه تعـالى{ :يَروْ َم
اجفَةُ}و ثم تقرير البعث بقوله تعالى{ :يَقُولُو َ أَإِنهرا لَ َمررْ دُودُو َ فِر ْال َحرافِ َر ِة
تَرْ ُج ُ ه
الر ِ
َ َ ً
َ َ ُه
لمن يخشى.
* أ ِإذا كنا ِعَّا ًما ن ِخ َرة} ،ثم التذكير بقصة موسى وفرعونو وبها عبرة َ
عمـا خلـق سـبحانه مـن السـماء واألرض ومـا فيهمـا ومـا بينهمـا:
وبعد ذلك التسـاؤل َّ
س َما ُء بَنَا َها} ،وما بعدها إلى قولهَ { :متَا ً
ءدُّ َخ ْلقًا أ َ ِم ال ه
ام ُك ْم}.
{أَأ َ ْنت ُ ْم أ َ َ
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْنعَ ِ
ت ه
الطا همررةُ ْال ُك ْبر َررى} ،وفيهــا
يــأتي بعــدها حــديث عــن القيامــة ومــا فيهــا{ :فَ ر ِإذَا َجررا َء ِ
رن َ
ينقسم الناس إلى أهل النار وأهل الجنـة{ :فَأَمها َم ْ
طغَرى * َو ث َ َرر ْال َحيَراةَ الردُّ ْنيَا * فَر ِإ ه
س ع َِن ْال َه َوى * فَ ِإ ه ْال َجنهرةَ
ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى * َوأَمها َم ْن َخا َ َمقَا َم َربِ َِ َونَ َهى النه ْف َ
ِه َ ْال َمأ ْ َوى}.
وتنتهي السورة بخاتمةو كما بدأت بمقدمـة{ :يَ ْ
سرا َها}،
سأَلُونَكَ ع َِن السها َ
ع ِة أَيها َ ُمرْ َ
إلى آخر السورة.
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ش ً
ت َ
ت نَ ْ
س ْبحًا ()3
طا (َ )2والسها ِب َحا ِ
ء َطا ِ
{ َوالنه ِانعَا ِ
غرْ قًا (َ )1والنها ِ
ت َ
اجفَةُ ( )6تَتْبَعُ َها
س ْبقًا ( )4فَ ْال ُمد َِب َرا ِ
فَالسها ِبقَا ِ
ت أَمْ ًرا ( )5يَوْ َم تَرْ ُج ُ ه
ت َ
الر ِ
ء َعةٌ (} )9
ه
الرا ِدفَةُ ( )7قُلُوبٌ يَوْ َم ِئذ َوا ِجفَةٌ ( )8أ َ ْب َ
ار َها َخا ِ
ص ُ
السور الخمس المفتتحة بالقسم بالمخلوقات :
هذه رابع سورة في القرآن الكريم من سـور خمـسو تُفتـتح بهـذا القسـم بمخلوقـات لهـا

أوصــاف ِ
تمي ـز َم ـن اتَّصــف بهــاو وان لــم تعــرفهم فــي الغالــب تعريفــا دقيقــا يتَّفــق النــاس
عليه.
مكي ـةو وأنهــا َّ
يمي ـز ه ـذه الســورة أنهــا َّ
كـ ُّـل مــا ِ
كلهــا مبــدوءة بهــذا القســمو وأنهــا
كلهــا َّ

جميعا تُقسم بالمخلوقاتو كما هو شأن هللا تبارك وتعالى الذي من ِ
حقه وحده أن يقسـم
بما شاء من عبادهو ليلفت عقولنا وقلوبنا إليه.
صرررفا * فَر ه
ه ــذه الس ــور ب ــدأت بس ــورة الص ــافاتَ { :وال ه
رررا *
ررالزا ِج َرا ِ
صرررافها ِ
ت َ
ت َن ْجر ً
احدٌ} [اآليات.]4-1:
فَالتها ِليَا ِ
ت ِذ ْك ًرا * إِ ه إِلَ َه ُك ْم لَ َو ِ
ت يُس ًْررا
ت ِو ْق ًررا * فَ ْال َج ِاريَرا ِ
ام َال ِ
والثانية :سورة الـذارياتَ { :والذه ِاريَا ِ
ت ذَرْ وً ا * فَ ْال َح ِ
صا ِد ٌ
ق} [الذاريات.]5-1:
ت أَمْ ًرا * ِإنه َما تُو َ
س َما ِ
* فَ ْال ُمقَ ِ
عدُو َ لَ َ
ت ُ
ع ْ
ت
ت َ
ء َررا ِ
اصفَا ِ
س َال ِ
صرفًا * َوالنها ِ
والثالثة :سورة المرسـالتَ { :و ْالمُرْ َ
عرْ فًا * فَ ْال َع ِ
نَ ْ
ت ِذ ْك ًررا * ُ
ع ْرذ ًرا أَوْ نُ ْرذ ًرا * إِنه َمرا تُوعَردُو َ لَ َواقِر ٌع}
ت فَرْ قًرا * فَ ْال ُم ْل ِقيَرا ِ
ش ًرا * فَ ْالفَ ِارقَرا ِ
[المرسالت.]7-1:
ت َ
غرْ قًا} إلى آخره.
والرابعة :هي سورتناو سورة النازعاتَ { :والنه ِانعَا ِ
ت قَ ر ْدحًا * فَر ْ
ت َ
ت
يرا ِ
وريَررا ِ
والخامســة :ســورة العاديــاتَ { :و ْالعَا ِديَررا ِ
رال ُم ِغ َ
ض ر ْبحًا * فَ ْال ُم ِ
ُ
سرا َ ِل َربِر َِ لَ َكنُرودٌ} [العاديـات-1:
اإل ْن َ
ص ْبحًا * فَأَثَرْ َ بِ َِ نَ ْقعًا * فَ َو َ
س ْط َن بِ َِ جَمْ عًرا * إِ ه ْ ِ
.]6
68

فهذه هي السور الخمس التي جاء بها القرآن الكريم ،ونحن اآلن أمام واحـدة منهـاو
وهي الرابعة في ترتيب سور القرآن :النازعات.
ما المراد بالنازعات
قــد اختلــف فــي تعيينهــا وتحديــدها ِ
مفس ـرو الســلف؛ فمــنهم َمـن قــال :إنهــا المالئكــة.
يعنون :حين تنزع أرواؤ البشرو فمنهم َمن تأخذ ُروحه بعنف فتُغرق فـي نزعهـا ،ومـنهم
من تأخذ روحه بسهولة وكأنما َّ
حلته من أنشوطة وعقال.
ُ
َ
قــال اإلمــام الـرازي فــي تفســيره الكبيــر( :اعلــم أن هــذه الكلمــات الخمــسو يحتمــل أن
تكون صفات لشيء واحد ،ويحتمل أن ال تكـون كـذلك؛ أمـا علـى االحتمـال األولو فقـد
ت
ذكــروا فــي اآليــة وجوهــا :أحــدها :أنهــا بأســرها صــفات المالئكــة ،فقول ـهَ { :والنه ِانعَررا ِ
َ
غرْ قًرا} ،هـي :المالئكــة الـذين ينزعـون نفــوس بنـي آدم ،فـإذا نزعـوا نفـس الكفـار نزعوهــا
َّ
بشدة ،وهو مأخوذ من قولهم :نـزع فـي القـوس فـأغرق .يقـال :أغـرق النـازع فـي القـوس،
إذا بلم غاية المدى ،حتى ينتهي إلى النصل .فتقدير اآليـة :والنازعـات إغ ارقـا .والغـرق
َ

واإلغراق في اللغة بمعنى واحد.

ت نَ ْ ً
ءرر َ
أنش ـطها
طا ِ
وقولــهَ { :والنها ِ
ـطت الــدلو ُ
شررطا} ،النشــط :هــو الجــذب ،يقــال :نشـ ُ

وأنشـ ــطتها نشـ ــطا :نزعتُهـ ــا برفـ ــق ،والم ـ ـراد هـ ــي :المالئكـ ــة التـ ــي تنشـ ــط ُروؤ المـ ــؤمن
فتقبضــها ،وانمــا خصصــنا هــذا بــالمؤمن ،واألول بالكــافر؛ لمــا بــين النــزع والنشــط مــن

الفرق ،فالنزع جذب َّ
بشدة ،والنشط جذب برفق ولين ،فالمالئكة تنشط أرواؤ المـؤمنين،
ءررر َ
ت َ
ت
كمــا تنشــط الــدلو مــن البئــر ،فالحاصــل أن قولــهَ { :والنه ِان َ
طا ِ
عرررا ِ
غرْ قًرررا * َوالنها ِ
ش ً
نَ ْ
طا} ،قسم بملك الموت وأعوانه ،إال أن األول إشارة إلى كيفية قـبض أرواؤ الكفـار،
والثاني :إشارة إلى كيفية قبض أرواؤ المؤمنين.
السابحات هم مالئكة قبض األرواح أم سائر طوائف المالئكة
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خصصه أيضا بمالئكة قـبض األرواؤ،
أما قولهَ { :والسها ِب َحا ِ
ت َ
س ْبحًا} ،فمنهم َمن َّ
ومنهم َمن حمله على سائر طوائف المالئكة.
فنقــل عــن علــي وابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا ،وعــن مســروق
أمــا الوجــه األولُ :
رحمــه هللا :أن المالئكــة يسـُّـلون أرواؤ المــؤمنين ســال رفيقــا .فهــذا هــو المـراد مــن قولــه:
ش ً
ء َ
ت نَ ْ
طا} ،ثم يتركونها حتى تستريح روي اـدا ،ثـم يسـتخرجونها بعـد ذلـك برفـق
طا ِ
{ َوالنها ِ

ولطافــة ،كالــذي يســبح فــي المــاء فإنــه يتحـ َّـرك برفــق ولطافــة؛ لــئال يغــرق ،فكــذا هاهنــا
يرفقــون فــي ذلــك االســتخراج ،لــئال يصــل إليــه ألــم وشـ َّـدة ،فــذاك هــو الم ـراد مــن قولــه:
سبْحا ً}.
{ َوالسها ِبحا ِ
ت َ
وأمــا الــذين حملــوه علــى ســائر طوائــف المالئكــة ،فقــالوا :إن المالئكــة ينزلــون مــن
الســماء مســرعين ،فجعــل نــزولهم مــن الســماء كالســباحة .والعــرب تقــول للفــرس الجـواد:
إنه السابح.
السابقات هم مالئكة قبض األرواح أم سائر طوائف المالئكة
فس ـره بمالئكــة قــبض األرواؤ يســبقون
وأمــا قولــه{ :فَال ه
سرررابِقا ِ
ت َ
سررربْقا ً} فمــنهم َم ـن َّ
بأرواؤ الكفار إلى النار ،وبأرواؤ المؤمنين إلى َّ
فسـره بسـائر طوائـف
الجنة ،ومنهم َمن َّ
المالئكة.

وجوه السبق للمالئكة الكرام :
ثم ذكروا في هذا السبق وجوها:
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أحرردها :قــال مجاهــد وأبــو َرْوق :إن المالئكــة ســبقت ابــن آدم باإليمــان والطاعــة.53
شك أن المسـابقة فـي الخيـرات درجـة عظيمـة ،قـال تعـالىَ { :والسهرابِقُو َ السهرابِقُو َ
وال َّ
أُول ِئكَ ْال ُمقَ هربُو َ } [الواقعة.]10:
الزجـاجَّ :
إن المالئكــة تســبق الشــياطين بــالوحي إلــى األنبيــاء؛
وثانيهررا :قــال الفـ َّـراء و َّ
ألن الشياطين كانت تسترق السمع.54
وثالثها :ويحتمل أن يكون المراد :أنه تعـالى وصـفهم  -أي المالئكـة  -فقـالََ { :ل
يَسْررر ِبقُونََُ ِب ْ
يتحرك ــون وال ينطق ــون تعظيم ــا
رررالقَوْ ِ } [األنبي ــاء ،]27:يعن ــي قب ــل اإلذن ال َّ
لجالل هللا تعالى ،وخوفا من هيبتـه ،وهـا هنـا وصـفهم بالسـبق يعنـي إذا جـاءهم األمـر،
فإنهم يتسارعون إلى امتثاله ،ويتبادرون إلى إظهار طاعته ،فهـذا هـو المـراد مـن قولـه:
سبْقا ً}.
{فَالسها ِبقا ِ
ت َ
المالئكة المدبرات والحكمة من قوله  :أم اًر دون أمو اًر
ت أَمْ را} ،فأجمعوا على أنهم هم المالئكة ...
وأما قوله{ :فَ ْال ُمد َِبرا ِ
ـور .فــإنهم يـ ِ
ـور
ـدبرون أمـ اا
ت أَمْ ررررا} ،ولــم يقــل :أمـ اا
وهنــا س ـؤال :لِ ـ َم قــال{ :فَ ْال ُمرررد َِبرا ِ
احدا؟
كثيرة ،ال اا
أمر و ا
والجواب :أن المراد به الجنس ،واذا كان كذلك قام مقام الجمع.
وسؤال ثان :قال تعالىِ { :إ ه ْاسَمْ َر ُكلهرَُ ِ هَّللِ} [آل عمـران ،]154:فكيـف أثبـت لهـم هـا
هنا تدبير األمر؟
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والج ـواب :لمــا كــان ذلــك اإلتيــان بــه ،كــان األمــر كأنــه لــه ،فهــذا تلخــيص مــا قالــه
ِ
المفسرون في هذا الباب) 55اهـ.
التأويل بأنها النجوم:
(الوجه الثاني تأويل هذه الكلمات الخمس  -فـي نظـر الـرازي  -أنهـا النجـوم .وهـو
قول الحسن البصري56و ووصف النجوم بالنازعات يحتمل وجوها:
أحرردها :كأنهــا تُنــزع مــن تحــت األرض ،فتنجــذب إلــى مــا فــوق األرض ،فــإذا كانــت
ـح أن يقــال :إنهــا نازعــة ،علــى قيــاس الالبــن والتــامر
منزوعــة كانــت ذوات نــزع ،فيصـ ُّ
(أي :ذو اللبن وذو التمر).
وثانيهاَّ :
أن النازعات من قولهم :نزع إليـه ،أي ذهـب نزوعـا ،هكـذا قالـه الواحـدي،
الس ْوق.
فكأنها تطلع وتغرب بالنزع و َّ
والثالرررررررث :أن يك ـ ـ ــون ذل ـ ـ ــك م ـ ـ ــن ق ـ ـ ــولهم :نزع ـ ـ ــت الخي ـ ـ ــل إذا ج ـ ـ ــرت .فمعن ـ ـ ــى:

المقدر ،و ِ
الس ْير َّ
الحد المعين.
{ َوالنه ِانعا ِ
ت} ،أي :والجاريات على َّ
وقولهَ { :
غرْ قا ً} ،يحتمل وجهين:

أحدهما :أن يكون حاالا مـن النازعـات ،أي :هـذه الكواكـب كـالغرقى فـي ذلـك النـزع
واإلرادة ،وهــو إشــارة إلــى كمــال حالهــا فــي تلــك اإلرادة ،فــإن قيــل :إذا لــم تكــن األفــالك
والكواكب أحياء ناطقة ،فما معنى وصفها بذلك؟
قلن ــا :ه ــذا يك ــون عل ــى س ــبيل التش ــبيه ،كقول ــه تع ــالىُ { :كرررل فِررر فَلَرررك يَ ْ
سررربَحُو َ }
[األنبيــاء ،]33:فــإن الجمــع بــالواو والنــون يكــون للعقــالء ،ثــم إنــه ُذكــر فــي الكواكــب علــى
سبيل التشبيه.
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والثران  :أن يكــون معنـى غرقهــا :غيبوبتهـا فـي أفــق الغـرب ،فالنازعــات إشـارة إلــى
وغ ْرقــا إشــارة إلــى غروبهــا ،أي تنــزع ،ثــم تغــرق إغ ارقــا ،وهــذا الوجــه ذكـره قــوم
طلوعهــاَ ،
من ِ
المفسرين.
ت نَ ْ
شطا ً} ،فقال صاحب الكشـاف :معنـاه أنهـا تخـرج مـن بـرج
ءطا ِ
أما قولهَ { :والنها ِ
إلى برج .57من قولك :ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد.
ت َ
غرْ ق را ً} ،إشــارة إلــى
وأقــول :يرجــع حاصــل هــذا الكــالم إلــى أن قولــهَ { :والنه ِانعررا ِ
ت نَ ْ
شرررطا ً} ،إشــارة إلــى انتقالهــا مــن بــرج إلــى بــرج ،وهــو
ءرررطا ِ
حركتهــا اليوميــةَ { ،والنها ِ
حركتهــا المخصوصــة بهــا فــي أفالكهــا الخاصــة ،والعجــب أن حركاتهــا اليوميــة قسـرية،
عبـر عـن األول
وحركتها من برج إلى برج ليست قسرية ،بل مالئمة لذواتها ،فال جرمَّ ،
فتأمل أيها المسكين في هذه األسرار.
بالنزع ،وعن الثاني بالنشطَّ ،
سبْحا ً} ،فقال الحسن وأبو عبيـدة رحمهمـا هللا :هـي النجـوم
وأما قولهَ { :والسها ِبحا ِ
ت َ
تسبح في الفلـك .ألن مرورهـا فـي الج ِـو كالسـبح ،ولهـذا قـالُ { :كرل فِر فَلَرك يَسْربَحُو َ }
[األنبياء.]33:
سبْقا ً} ،فقال الحسن وأبو عبيدة :هي النجوم يسبق بعضـها
وأما قوله{ :فَالسها ِبقا ِ
ت َ
بعضا في السير ،بسبب كون بعضـها أسـرع حركـة مـن الـبعض ،أو بسـبب رجوعهـا أو
استقامتها.
ت أَمْ را ً} ،ففيه وجهان:
وأما قوله تعالى{ :فَ ْال ُمدَبِرا ِ
يتمي ـز بعــض األوقــات عــن بعــض ،فتظه ــر
أحررردهما :أن بســبب ســيرها وحركتهــا َّ
ص ِبحُو َ َولَرَُ
ين ت ُ ْ
سبْحا َ ه
ين تُمْ سُو َ َو ِح َ
اَّللِ ِح َ
أوقات العبادات على ما قال تعـالى{ :فَ ُ
سئَلُونَكَ ع َِن ْاس َ ِهلهر ِة قُر ْل ِهر َ َمواقِ ُ
ْالحَمْ دُ} [الروم ]18 ،17:وقـال{ :يَ ْ
راِ َو ْال َحرجِ}
يرت ِللنه ِ
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[البق ـرة ]189:وقــالِ { :لت َ ْعلَ ُمرروا عَرردَدَ السِررنِ َ
سرراب} [يــونس]5:؛ وألن بســبب حركــة
ين َو ْال ِح
َ
الشمس تختلف الفصول األربعة ،ويختلف بسـبب اختالفهـا أحـوال النـاس فـي المعـاط،
فال جرم أُضيفت إليها هذه التدبيرات.
والثررران  :أنــه لمــا ثبــت بالــدليل ،أن كـ َّـل جســم ُم ْح ـ َدث ،ثبــت أن الكواكــب ُم ْح َدثــة
مفتقرة إلى مو ِجد يوجدها ،والى صـانع يخلقهـا .ثـم بعـد هـذا لـو ق َّـدرنا أن صـانعها أودع
فيها قوى ِ
مؤثرة في أحوال هذا العـالم ،فهـذا يطعـن فـي الـدين البتَّـة .وان لـم نقـل بثبـوت
هذه القوى أيضا ،لكنا نقـول :إن هللا سـبحانه وتعـالى أجـرى عادتـه بـأن جعـل ك َّـل واحـد
مــن أحوالهــا المخصوصــة ســببا لحــدوث حــادث مخصــوص فــي هــذا العــالم ،كمــا جعــل
ومماس ـة النــار ســببا لالحت ـراق ،فــالقول بهــذا
األكــل ســببا للشــبع ،والشــرب ســببا للــري،
َّ
يضر اإلسالم البتة بوجه من الوجوه ،وهللا أعلم بحقيقة الحال).58
المذهب ال ُّ
الكلمات الخمس صفات سءياء مختلفة:
واالحتم ــال الث ــاني ال ــذي ذكـ ـره اإلم ــام الـ ـرازي وغيـ ـره م ــن المفسـ ـرين :أن الكلم ــات
الخمــس التــي أقســم هللا بهــا ،ليســت لشــيء واحــدو كمــا ذهــب التأويــل األولو بــل هــي
ألشياء مختلفة.
غرْ قًررا} :هــي ِ
ءر َ
ت َ
ت
مــنهم َم ـن قــالَ { :والنه ِان َ
طا ِ
عررا ِ
الق ِس ـ ِي  -جمــع قــوس َ { -والنها ِ
شر ً
نَ ْ
سررر ْبحًا} :هــي الســفن .و{ال ه
ررطا} :هــي األوهــاقَ { .وال ه
ت} :الخيــلو
سرررابِقَا ِ
سرررابِ َحا ِ
ت َ
ت} :المالئكة.
و{ ْال ُمد َِب َرا ِ
ءر َ
ت}{،وال ه
ت} :هــي المــوت .واضــافة
وعــن مجاهــد{ :النه ِان َ
سررابِ َحا ِ
طا ِ
عررا ِ
ت}َ { ،والنها ِ
النـ ــزع ومـ ــا بعـ ــده إليـ ــهو علـ ــى أنـ ــه مجـ ــازو بمعن ـ ـى أنهـ ــا حصـ ــلت عنـ ــد حصـ ــوله .وأمـ ــا
ت} :فهي المالئكة.59
ت} و{ ْال ُمدَبِ َرا ِ
{السهابِقَا ِ
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ت}و فإنها هي المالئكة.60
وقال قتادة :الجميع هي النجومو إال { ْال ُمد َِب َرا ِ
ِ
قسـم بهـا صـفات لشـيء واحـدو بـدليل وجـود
الم َ
والذي نرجحـه :أن الكلمـات الخمسـة ُ
ت أَمْ ًررا} ،فهـذا
س ْبقًا * فَ ْال ُمرد َِب َرا ِ
س ْبحًا * فَالسها ِبقَا ِ
العطف بالفاء بينهاو { َوالسها ِب َحا ِ
ت َ
ت َ
العطــف يقتضــي أنهــا سلســلةو يتبــع بعضــها بعضــاو ويـ ِ
ـؤثر بعضــها فــي بعــضو وليســت
أشياء متباينة متغايرة.
وما أبلم ما قاله اإلمام الرازي رحمه هللا( :واعلم أن الوجـوه المنقولـة عـن ِ
المفسـرين
غير منقولة عن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ،حتى ال يمكن الزيادة عليهاو بـل إنمـا
ذكروها لكون اللفظ محتمال لها).61

اجفَةٌ ()8
اجفَةُ ( )6تَتْ َبعُ َها ه
{ َيوْ َم تَرْ ُج ُ ه
الرا ِدفَةُ ( )7قُلُوبٌ يَوْ َم ِئذ َو ِ
الر ِ
ءعَةٌ}
أ َ ْب َ
ار َها َخا ِ
ص ُ
أين جواب القسم؟
الكلم ــات الخم ــس الس ــابقة الت ــي أقس ــم هللا به ــاو أي ــن جـ ـواب القس ــم فيه ــاو ه ــل ه ــو
محذوف أو مذكور؟
ـثن أو لتحاس ـ َّ
بعض ــهم ق ــال :إن ــه مح ــذوفو والتق ــدير :لتبع ـ َّ
ـبنو أو لتج ــزو َّن ،وال ــدليل
عليه أنه تعالى حكى عنهم قولهم{ :أَإِذَا ُكنها ِع َ
َّا ًما نَ ِخ َرةً} ،أي :أ َُن ْب َعث وننشر إذا كنـا

عظاما نخرة؟!

وهنــاك َمـن قــالَّ :
إن الجـواب المضــمر هــو :أن القيامــة واقعــة؛ وذلــك ألنــه ســبحانه
ت
ت ِو ْقر ًررا * فَ ْال َج ِاريَررا ِ
رام َال ِ
وتعــالى قــال فــي مثــل هــذا القســمَ { :والررذه ِاريَا ِ
ت ذَرْ وً ا * فَ ْال َحر ِ
صررا ِد ٌ
ق} [الــذاريات ،]5-1:وقــال تعــالى:
ْرررا * فَ ْال ُمقَسِرر َما ِ
رررا * إِنه َمررا تُوعَرردُو َ لَ َ
ت أَمْ ً
يُس ً
ت نَ ْ
ت ُ
ع ْ
ت فَرْ قًررا *
ت َ
شر ًررا * فَ ْالفَ ِارقَررا ِ
ءر َررا ِ
اص رفَا ِ
سر َرال ِ
ص رفًا * َوالنها ِ
{ َو ْالمُرْ َ
عرْ فًررا * فَ ْال َع ِ
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ت ِذ ْك ًرا * ُ
عدُو َ لَ َواقِ ٌع} [المرسـالت ،]7-1:فكـذلك هنـا،
ع ْذ ًرا أَوْ نُ ْذ ًرا * ِإنه َما تُو َ
فَ ْال ُم ْل ِقيَا ِ
فإن القرآن كالسورة الواحدة.
اجفَرةٌ *
والقول الثاني :إن جواب القسم مذكورو وهو قولـه تعـالى{ :قُلُروبٌ يَوْ َمئِرذ َو ِ
ءرعَةٌ} ،والتقـديرَ { :والنه ِانعَرا ِ َ ً
قسـم عليهـا :إنـه
أ َ ْب َ
ار َها َخا ِ
ص ُ
الم َ
ت غرْ قرا}و ومـا بعـدها مـن ُ
يــوم ترجــف الراجفــةو تحصــل منهــا قلــوب واجفــةو وأبصــارها خاشــعةو كأنــه تعــالى قــال:
ـرجفن قلــوب يــوم كــذا .ولمــا َّ
لتـ َّ
دل ـت القلــوب علــى أصــحابهاو ذكــر بعــد ذلــك أبصــارها
وخشوعها َّ
الهم بالحال.
وذلهاو وما يظهر منها من ِ
الرا ِدفَةُ} ،هـي النفختـان
اجفَةُ * تَتْبَعُ َها ه
وقال ابن عباس في قولـه{ :يَوْ َم تَرْ ُج ُ ه
الر ِ
األول ــى والثاني ــة .62ومع ــه غي ــر واح ــد م ــن ِ
مفسـ ـري الس ــلف .أم ــا األول ــى  -وه ــي قول ــه
اجفَررةُ}  -فهــي كقولــه تعــالى{ :يَرروْ َم تَرْ ُج ر ُ ْاسَرْ
تعــالى{ :يَرروْ َم تَرْ ُجر ُ ه
الر ِ

ُ َو ْال ِجبَررا ُ

ت ْال ِج َبا ُ َك ِثيبًا َم ِه ً
يال} [المزمـل .]14:والثانية  -وهي الرادفة  -فهـي كقولـه تعـالى:
َوكَانَ ِ
احدَةً} [الحاقة.]14:
{ َوح ُِملَ ِ
ت ْاسَرْ ُ َو ْال ِجبَا ُ فَدُ هكتَا دَ هكةً َو ِ
ما المراد بالراجفة:
الواقعــة التــي ترجــف عنــدها األج ـرام الســاكنة .أي :تتحـ َّـرك حركــة شــديدة ،وتزلــزل
اجفَةُ} ،األرض والجبال نفسها.
زلزلة عظيمةو كاألرض والجبال .وقيل { :ه
الر ِ
والرج ـ ــف ه ـ ــو :الحرك ـ ــةو كم ـ ــا ق ـ ــال تع ـ ــالى{ :يَررررروْ َم تَرْ جُررررر ُ ْاسَرْ

ُ َو ْال ِجبَرررررا ُ}

رج ـف
اله ـ َّدة المنك ـرةو والصــوت الهائــل .مــن قــولهمَ :
[المزمــل ،]14:وكــذلك الرجــف هــوَ :
الرعدو يرجـف رجفـا ورجيفـاو وذلـك ت ُّ
ـردد أصـواته المنكـرة ،وهدهدتـه فـي السـحاب .ومنـه
الر ْجفَةُ فَأ َ ْ
صبَحُوا فِ د َِار ِه ْم َجاثِ ِم َ
ين} [األعـراف]91:و فعلـى هـذا
قوله تعـالى{ :فَأ َ َخذَتْ ُه ُم ه
اجفَةُ} :صيحة عظيمة فيها هول َّ
وشدة ،كالرعد.
الوجه { ه
الر ِ
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فكل شيء جاء بعد شيء آخر ،يقال :ردفهو أي :جاء بعده.
وأما { ه
الرا ِدفَةُ}و ُّ
القلوب المضطربة الخائفة :

(قُلُروبٌ َيوْ َم ِئرذ َو ِ َ ٌ
ضـطربة الخائفـة .يقــال:
الم ْ
اجفررة ( ))8القلـوب الواجفـة ،هـي ُ

َوجف قلبه ،يجف وجفا ووجوفا :إذا اضطرب ،ومنه إيجاف الدابة وحملها علـى السـير
الشديد.
وللمفسرين عبارات كثيرة في تفسير (الواجفة) ،ومعناها واحد .قالوا :خائفـة ،و ِجلـة،
زائلة عن أماكنها ،قلقة ،مستوفزة ،مرتكضة ،شديدة االضطراب ،غير ساكنة.
األبصار الذليلة المنكسرة :

ررار َها
أ
وصــف هللا ســبخانه أ
بصارصــحاب القلــوب الواجفــة بالخشــوع فقــال { :أ َ ْب َ
صر ُ
ين ِم َن الرذُّ ِ َي ْن ُ
َّ ُررو َ
ء ِع َ
ء َعةٌ}أي :ذليلة لهو ماترى  ،فهو كقوله تعالى{ :خا ِ
َخا ِ
ِم ْن َ
طرْ

77

ُّ
َ
ورى.]45:
خ ِف } [الش َ

المنكرو للبعث وسهولتَ عليَ سبحانَ ومقدماتَ
{ يَقُولُو َ أ َ ِإنها َل َمرْ دُودُو َ فِ ْال َحافِ َر ِة ( )10أ َ ِإذَا ُكنها ِع َ
َّا ًما نَ ِخ َرةً ( )11قَالُوا ِت ْلكَ ِإذًا
احدَةٌ (َ )13ف ِإذَا ُه ْم ِبالسها ِه َر ِة (})14
س َرةٌ ( )12فَ ِإنه َما ِه َ َن ْج َرةٌ َو ِ
ك هَرةٌ َخا ِ
{ يقولو َن أَِإنا َلمردودو َن ِفي ارلح ِ
افَرِة } )10
َ
َر
َ
حكاية لما يقوله المنكرون للبعـث ،المك ِـذبون باآليـات الناطقـة بـه ،إث َـر بيـان ِ
وقوعـه
بطري ــق التوكي ــد الَقس ــمي ،وذك ــر ِ
مقدمات ــه الهائل ــة ،وم ــا يع ــرض عن ــد وقوعه ــا للقل ــوب
َ
واألبصار.
المك ـ ِـذبون المنك ــرون للبع ــث ،إذا قي ــل له ــمِ { :إنه ُكرررر ْم َم ْبعُوثُررررو َ }
أي :يق ــول هـ ـؤالء ُ

[هود ،]7:قالوا منكرين متعجبينُّ :
أنرد بعـد موتنـا إلـى أول األمـر ،فنعـود أحيـاء كمـا كنـا
قبل الموت؟ وهو كقولهم{ :أَإِنها لَ َم ْبعُوثُو َ َخ ْلقًا َجدِيدًا} [اإلسراء.]49:
يقال :رجع فالن في حافرتـه ،وعلـى حافرتـه ،أي :رجـع مـن حيـث جـاء .وأنشـد ابـن
األعرابي:
وش ْيب
أحافرة على صلع َ

معا َذ هللا من سفه وطيط

ـت علي ـه ف ــي شــبابي م ــن الغ ــزل والصــبا ،بع ــد أن ش ــبت
يقــول :أأرج ــع إلــى م ــا كن ـ ُ

وصلعت!

ويقال :رجع على حافرته ،أي :الطريق الذي جاء منه.
{أَإِذَا ُكنها ِع َ
َّا ًما نَ ِخ َرةً}
أي :بالية ومفتَّتة ،وهو تأكيد إلنكار ِ
الرد ونفيه ،بنسبته إلى حالة منافية له ،أي:
ُ
أئذا كنا عظاما بالية ،نرد ونبعث ،مع كونها أبعد شيء عن الحياة؟
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اخ َرةً)،63
نخ ـر العظــام :إذا بلــي ودخلــت ال ـريح فيــه .وُق ـرئ( :نَ ر ِ
َّ
وفس ـر ابــن عبــاس ْ
وكالهما ِ
يؤدي المعنى.
س َرةٌ}
{قَالُوا ِت ْلكَ إِذًا ك هَرةٌ َخا ِ
أي :رجعــة خائبــة ،كاذبــة باطلــة ،أي :ليســت كائنــة ،أن نرجــع أحيــاء بعــد المــوت.
الكـ َّرة :الرجــوع .وقيــل :خاس ـرة ،أي :ذات خسـران ،أو :خاس ـرة أصــحابها .والكــالم هنــا
و َ
حكاي ــة لكف ــر آخ ــر له ــم ،متف ـ ِـرع عل ــى كف ــرهم الس ــابق .ولع ــل توس ــيط {قَرررالُوا} بينهم ــا؛
لإليــذان بــأن صــدور ه ــذا الكفــر عــنهم لــيس بطري ــق ِ
االط ـراد واالســتمرار مثــل كف ــرهم

الســابق المسـ ِ
ـتمر صــدوره عــنهم فــي كـ ِـل أوقــاتهم ،حســبما ْينبنــي عنــه حكايتــه بصــيغة

(المضارع) .أي :قالوا بطريق االستهزاءُ ،مشيرين إلى ما أنكروه مـن الـرد فـي الحـافرة،

س َرةٌ}.
مشعرين بغاية ُبعدها من الوقوعِ { :ت ْلكَ إِذًا ك هَرةٌ َخا ِ

احدَةٌ * فَ ِإذَا ُه ْم بِالسها ِه َر ِة}
{فَ ِإنه َما ِه َ َن ْج َرةٌ َو ِ
ذكــر هللا تعــالى ســهولة البعــث عليــه ،فــأخبرهم أنهــا صــيحة واحــدة ،أو نفخــة فــي
الصور ،ينفخها الملك الم َّ
كلف ،فإذا الناس قـد ُبعثـوا مـن األجـداث ،إلـى ربِهـم ينسـلون.
ُ
{فَرر ِإذَا ُهرر ْم} ،أي :الخالئــق جميعــا مــن كـ ِـل األجنــاس واألل ـوان واألديــان ،صــاروا علــى
األرض ،ووجههـا األعلــى المسـ َّـمى بــ(الساهرة) .أي :صــاروا علــى وجههـا بعــد أن كــانوا
في بطنها أمواتا.
قــال الفـ َّـراءُ :سـ ِميت بهــذا االســم؛ ألن فيهــا نــوم الحيـوان وســهره .64والعــرب تُسـ ِـمي
سهر فيها خوفا منهـا ،فوصـفها
الفالة ْ
ووجه األرض ساهرة ،بمعنى :ذات سهر؛ ألنها ُي َ

بصفة فيها.
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عم ـل عليهــا خطيئــة ،ولــم ُيهــرق عليهــا دم،
وهــي أرض غيــر األرض الســابقة ،لــم تُ َ
كمــا قــال تعــالى{ :يَررروْ َم تُبَرررده ُ ْاسَرْ ُ َ
او ُ
ررر ْاسَرْ ِ َوال ه
احررر ِد
ررر ُنوا ِ هَّللِ ْال َو ِ
سررر َم َ
ات َوبَر َ
غ ْير َ
ررررى ْاسَرْ
رررار} [إبـ ـراهيم ،]48:وق ــال تع ــالىَ { :و َيرررروْ َم نُ َ
ررري ُر ْال ِج َبررررا َ َوتَر َ
ْالقَ ههر ِ
سر ِ

رررار َنةً
َ َبر ِ

َو َحشَرْ نَا ُه ْم فَلَ ْم نُغَادِرْ ِم ْن ُه ْم أ َ َحدًا} [الكهف ،]47:وقال سـبحانهَ { :ويَ ْ
سأَلُونَكَ ع َِن ْال ِجبَرا ِ
س رفًا * فَيَ رذَ ُر َها قَا ً
س رفُ َها َربِ ر نَ ْ
ص رفًا * ََل تَر َررى فِي َهررا ِع َو ًجررا َو ََل أَمْ تًررا}
فَقُ ر ْل يَ ْن ِ
ص ْف َ
عررا َ
[طه.]107-105:

حديث موسى عليه السالم

سى ( )15إِ ْذ نَادَاهُ َربَُُّ ِب ْال َوا ِد ْال ُمقَده ِِ ُ
{ َه ْل أَتَاكَ َحد ُ
ط ًوى ()16
ِيث ُمو َ
ْ
اذ َهبْ ِإلَى فِرْ عَوْ َ ِإنهَُ َطغَى ( )17فَقُ ْل َه ْل لَكَ ِإلَى أ َ ْ ت َ َز هكى (َ )18وأ َ ْه ِد َيكَ
صى ( )21ث ُ هم
ب َو َ
ع َ
إِلَى َربِكَ فَت َ ْخشَى ( )19فَأ َ َراهُ ْاْليَةَ ْال ُك ْب َرى ( )20فَكَذه َ
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سعَى ( )22فَ َحش ََر فَنَادَى ( )23فَقَا َ أَنَا َربُّ ُك ُم ْاس َ ْعلَى ( )24فَأ َ َخذَهُ ه
أ َ ْدبَ َر يَ ْ
اَّللُ
نَكَا َ ْاْل ِخ َر ِة َو ْاسُولَى (ِ )25إ ه فِ ذَ ِلكَ لَ ِع ْب َرةً ِل َم ْن يَ ْخشَى}
انتقل القرآن إلـى موضـوع جديـد لـه صـلة بتقويـة قلـب النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم،
لمــا يلقــاه مــن إنكــار قومــه وتكــذيبهمُ ،ليلقــي إليــه نبــأ بعــض المرســلين الكبــار مــن قبلــه،
ليجد في سيرتهم ،وما َلَقوه ،ما ينزل في قلبه السكينة والثقة بنصر هللا تعالى وتأييده.

تكررت في القرآن ،بمثلَ { :هر ْل أَتَراكَ َحرد ُ
ءريَ ِة}
ِيث ْالغَا ِ
وقد جاء بهذه الصيغة التي َّ
[الغاشية .]1:وهنا يقول هللا تعالى لرسوله محمد خاتم رسلهَ { :ه ْل أَت َاكَ َحد ُ
سرى}،
ِيث ُمو َ
تشويق له ليستمع إلى هذا الحديث ،ويأخذ منه العظة والعبرة ،كمـا قـال تعـالىَ { :و ُكرال
س ِل َما نُثَبِ ُ
نَقُ ُّ
ت بِ َِ فُؤَادَكَ } [هود.]120:
ص َ
الر ُ
اء ُّ
علَيْكَ ِم ْن أ َ ْنبَ ِ
قصة موسى ،فلـم يكـن أتـاه
ولعل هذه اآليات هي أول ما أنزله هللا على محمد في َّ
قبلها من نبئهـا مـا يع ِـرف حقيقتهـا ،وان اعتبـر أنـه أتـاه هـذا الحـديث قبـل ذلـك ،اقتضـى
ذلك حمله عليـه السـالم علـى أن يق َّـر بـأمر يعرفـه قبـل ذلـك ،كأنـه قيـل :ألـيس قـد أتـاك
حديثه؟ أي :قد جاءك وبلغك حديثه .وهذا تسـلية للرسـول الكـريم .أي :إن فرعـون كـان
أقوى من َّ
شديدا ،وكذلك هؤالء.
كفار بلدك وعصرك ،ثم أخذناه أخذا أليما ا
{ ِإ ْذ نَادَاهُ َربَُُّ ِب ْال َوا ِد ْال ُم َقده ِِ ُ
طوً ى}
ـص علــى َّ
قصـة موســى،
بــدأ القـرآن يقـ ُّ
ط َرفـا يســي ار مــن َّ
النبـ ِـي صــلى هللا عليــه وســلم َ
طروً ى} ،حـين َّ
{إِ ْذ نَادَاهُ َربَُُّ بِ ْال َوا ِد ْال ُمقَده ِِ ُ
كلمـه رُّبـه سـبحانه بـال واسـطة بـين موسـى
وبينه ،ولذا قال تعالىَ { :وكَله َم ه
سى ت َ ْك ِلي ًما} [النسـاء .]164:والـوادي :مـا كـان بـين
اَّللُ ُمو َ
ط َّهـر .وطــوى :اســم لهــذا الـوادي ،علــى الصــحيح ،كمــا يقــول ابــن
الم َ
المَقـ َّدسُ :
جبلــين .و ُ
كثير.65
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فهــو تعــالى يخبــر عبــده ورســوله محمــدا صــلى هللا عليــه وســلم ،عــن عبــده ورســوله
ـتمر
موســى عليــه الســالم ،الــذي بعثــه إلــى فرعــون ،و َّأيـده هللا بــالمعجزات ،ومــع هــذا اسـ َّ
عل ــى كفـ ـره وطغيان ــه ،حت ــى أخ ــذه هللا أخ ــذ عزي ــز مقت ــدر .وك ــذلك عاقب ــة َمـ ـن خالف ــك،
رررةً ِل َمر ْ
ررن
وكــذلك يفعــل هللا بــه ،ولهــذا قــال تعــالى فــي آخــر القصــةِ { :إ ه فِررر ذَ ِلررركَ لَ ِع ْبر َ
يَ ْخشَى}.
{ ْ
اذ َهبْ إِلَى فِرْ عَوْ َ إِنهَُ َ
طغَى}
كان من النداء الـذي نـاداه ربـه :أم ُـره بالـذهاب رسـوالا مـن هللا إلـى فرعـون .وفرعـون
هو لقب لملوك مصر في ذلك الزمن ،كـان ك ُّـل حـاكم فيهـا ُيس َّـمى (فرعـون) ،كمـا كـان

كل حاكم لفارس أو إيران يس َّـمى ِ
(ك ْسـرى) ،وك ُّـل حـاكم للرومـان ُيس َّـمى (قيص اـرا) ،وك ُّـل
ُّ
ُ
حاكم للحبشـة ُيس َّـمى (النجاشـي) ،وك ُّـل حـاكم للـيمن ُيس َّـمى (تَُّبعـا) .والقـرآن يعامـل اسـم
فرعون ،كما يعامل العلم المفرد ،كأنه اسم لشخص .
لماذا أرسَّ هللا موسى إلى فرعون
نادى هللا تعالى موسى عليـه السـالم  ،وقـال لـهْ { :
اذ َهربْ ِإلَرى فِرْ عَروْ َ ِإنهرَُ َ
طغَرى}،
ـتحق بــه أن يرســل
أرســل هللا موســى إلــى فرعــون ،لمــاذا؟ الق ـرآن ذكــر ســببا واحــدا ،اسـ َّ
موسى إليه ،هو :الطغيان{ ،إِنهَُ َ
طغَى}.
والطغيــان :هــو مجــاوزة الحـ ِـد .وفرعــون قــد تجــاوز كـ َّـل حــد فــي عبوديتــه هلل وحــده،
وفي اعتدائه على خلق هللا ،فاستكبر عن عبادة هللا ،و َّادعى أنه إله الناس ،وقـال لهـم:
{أَنَررررا َربُّ ُكرررر ُم ْاس َ ْعلَررررى} [النازعـ ــات ،]24:واسـ ــتكبر علـ ــى خلـ ــق هللا ،وعـ ــال فـ ــي األرض،
سررا َء ُه ْم إِنهرَُ َكررا َ ِمر َ
واستضــعف طائفــة مــن أهــل مصــر{ ،يُرذَبِ ُح أ َ ْبنَررا َء ُه ْم َويَ ْ
رن
سرت َ ْحيِ نِ َ
سد َ
تضمنت المسألة أمرين أساسيين:
ِين} [القصص .]4:ولهذا
ْال ُم ْف ِ
َّ
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اسمر اسو  :تحرير بني إسرائيل من قبضة فرعون
الحديدية ،واعـادتهم كمـا خلقهـم
َّ
هللا ،وكما ولدتهم أمهاتهم أح اررا.
لهيتــه ،وســلطانه علــى خلقــه،
بوبيت ـه وا َّ
واسمررر الثرران  :الخضــوع هلل ،واالعت ـراف بر َّ
وطرؤ االستكبار على هللا ،كما قال في سورة الدخانَ { :ولَقَر ْد فَتَنهرا قَر ْبلَ ُه ْم قَروْ َم فِرْ عَروْ َ
َو َجا َء ُه ْم َرسُرو ٌ ك َِرري ٌم * أ َ ْ أَدُّوا ِإلَر ه ِعبَرادَ ه
اَّللِ ِإنِر لَ ُكر ْم َرسُرو ٌ أ َ ِمري ٌن * َوأ َ ْ ََل ت َ ْعلُروا
علَى ه
اَّللِ ِإ ِن
َ

ِتي ُك ْم ِبس ُْل َ
طا ُم ِبين} [الدخان.]19-17:

موقف القرآن من الطغيان :
ويرِب ـي المســلم علــى أن يرفضــه فــي نفســه،
الق ـرآن يعتبــر الطغيــان شـ ا
ـر مســتطيراُ ،

ـادا عظيمــا ،يوجــب ســخط هللا تعــالى ونقمتــه فــي
ويع ـد انتشــاره فسـ ا
ويقاومــه فــي غي ـرهُ ،
سرا َ َليَ ْطغَرى * أ َ ْ َر هُ اسْرت َ ْغنَى} [الليـل،]7 ،6:
اإل ْن َ
الدنيا واآلخرة .يقول تعالى{ :ك هَال إِ ه ْ ِ
وقال سـبحانه{ :فَا ْ
اب َمعَكَ َو ََل ت َ ْطغَروْ ا إِنهرَُ بِ َمرا ت َ ْع َملُرو َ بَ ِصري ٌر}
ست َ ِق ْم َك َما أ ُ ِمرْ تَ َو َم ْن ت َ َ
[هــود ،]112:وقــال{ :أ َ هَل ت َ ْطغَرروْ ا فِ ر ْال ِمير َرزا ِ * َوأَقِي ُمرروا ْالر َرو ْن َ ِب ْال ِق ْ
سر ُرروا
رَ َو ََل ت ُ ْخ ِ
سر ِ
ْال ِم َ
يزا َ } [الرحمن ،]9-8:دعـوة إلـى الوسـطية بـين الطغيـان فـي الميـزان ،واإلخسـار فـي
الميزان.
ـر مــن الكفــار والمشــركين بأنــه تعــالى{ :يَ ْ
سرررت َ ْه ِزبُ بِ ِهررر ْم َويَ ُمررردُّ ُه ْم فِررر
وذم هللا كثيـ اا
َّ

ُ
ط ْغ َيانِ ِه ْم َي ْع َمهُو } [البقرة.]15:

صرروْ ا ِب ر َِ َب ر ْل ُه ر ْم قَرروْ ٌم
ويجعــل القـرآن الطغيــان وراء كـ ِـل الشــرور والمصــائب{ :أَت َ َوا َ
طا ُ
َ
غو َ } [الذاريات ،]53:ويصف شرار األمم السابقة ،التي نزل بها عذاب هللا من عـاد
ِين َ
وثمــود وفرعــون بقولــه{ :اله رذ َ
سررادَ} [الفجــر،11:
طغَرروْ ا فِ ر ْال ربِ َال ِد * فَ رأ َ ْكث َ ُروا فِي َهررا ْالفَ َ
.]12
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وي ِ
ذكر هللا تعالى الناس بيوم القيامة ،ومواقفهم فيـه{ :فَأَمها َم ْن َ
طغَى * َو ث َ َر ْال َحيَراةَ
ُ
َرن ْال َه َروى
الدُّ ْنيَا * فَ ِإ ه ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى * َوأَمها َم ْن َخا َ َمقَا َم َر ِب َِ َونَ َهى النه ْف َ
سع ِ
* فَ ِإ ه ْال َجنهةَ ِه َ ْال َمأ ْ َوى} [النازعات.]41-37:
ومــن الطغيــان اشــتُ َّق اســم الطأأاغوت ،وهــو اســم لألصــنام ،وكـ ُّـل مــا َّ
يعظ ـم ويطــاع
رل أُمهرة َرس ً
ُروَل أ َ ِ ا ْعبُردُوا ه
اَّللَ َو ْ
اجتَنِبُروا
طاعة مطلقة ،مـن دون هللاَ { ،ولَقَ ْد بَعَثْنَا فِر ُك ِ
ه
الطا ُ
غوتَ } [النحل.]36:
فــال عجــب أن يقــول هللا لواحــد مــن أولــي العــزم مــن الرســل ،موســى عليــه الســالم:
{ ْ
اذ َهبْ ِإلَى فِرْ عَوْ َ ِإنهَُ َ
طغَى}.
{فَقُ ْل َه ْل لَكَ ِإلَى أ َ ْ ت َ َز هكى}
أمــر هللا تبــارك وتعــالى عبــده ورســوله موســى :أن يكــون رفيقــا ورقيقــا فــي دعوتــه
لفرعون ،فيأخذه بـالرفق ال بـالعنف ،وبـاللين ال بالش َّـدة ،كمـا جـاء فـي سـورة (طـه) حـين
خاطــب هللا موســى وأخــاه هــارون معــه ،فقــال{ :فَقُر َ
روَل لَ رَُ} ،أي :لفرعــون{ ،قَرروْ ًَل لَ ِينًررا
لَعَلهَُ يَتَذَ هك ُر أَوْ يَ ْخشَى} [طه.]44:
ومن هذا القول اللين المأمور به ،جـاء هـذا القـولَ { :هر ْل لَركَ ِإلَرى أ َ ْ ت َ َز هكرى}؟ أمـره
هللا أن يخاطبـ ــه بأسـ ــلوب االسـ ــتفهام ،الـ ــذي معنـ ــاه الع ـ ـرض ،ليسـ ــتدعيه بـ ـ ُّ
ـالتلطف فـ ــي
َ
َ
وجـ ـه إل ــى أن ِ
تزكـ ـي
الق ــول ،ويس ــتنزله بالم ــداراة م ــن عت ـ ِـوه .والمعن ــى :ه ــل ل ــك رغب ــة وتَ ُّ
نفسك؟
والتَّ ِ
زك ـ ـي كلمـ ــة صـ ــغيرة فـ ــي اللفـ ــظ كبي ـ ـرة فـ ــي المعنـ ــى ،فهـ ــي فـ ــي العربيـ ــة تعنـ ــي
عنص ـ ـرين :األول :الطهـ ــارة .والثـ ــاني :النمـ ــاء .تعنـ ــي التخليـ ــة والتحليـ ــةَّ ،
يتخل ـ ـى عـ ــن
َّ
وممـ ـا ربط ــه هللا به ــا الف ــالؤ ،وه ــو الس ــالمة م ــن الش ـ ِـر
الرذائ ــل،
ويتحلـ ـى بالفض ــائلَّ .
سررروه ا َها *
والمكــروه ،والحص ــول عل ــى الخي ــر والمحب ــوب .ق ــال تع ــالىَ { :ونَ ْفرررس َو َمرررا َ
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راب َم ْ
ُور َها َوت َ ْق َوا َها * قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْ
رن دَسهرا َ
ها} [الشـمس-7:
رن َن هكا َهرا * َوقَر ْد َخ َ
فَأ َ ْل َه َم َها فُج َ
 ،]10وقــال تعــالى{ :قَ ر ْد أ َ ْفلَ ر َح َمر ْ
رن ت َ َز هكررى} [األعلــى ،]14:وقــال ســحرة فرعــون فــي أهــل
الجنةَ { :وذَ ِلكَ َج َزا ُء َم ْن ت َ َز هكى} [طه.]76:
وأحيانــا يـراد بكلمــة َزَكـا وأزكــى ونحوهــا :النمــاء فقــط ،كمــا فــي قولــه تعــالى{ :ذَ ِل ُك ر ْم
صردَقَةً ت ُ َ
أ َ ْنكَرى لَ ُكر ْم َوأ َ ْط َه ُرر} [البقـرة ،]232:وقولـهُ { :خر ْرذ ِم ْ
يه ْم
رن أَمْ َروا ِل ِه ْم َ
ط ِه ُرر ُه ْم َوتُر َرز ِك ِ
ِب َهررا} [التوبــة ،]103:وال ريــب أن أول التَّ ِ
طه ـر مــن دنــس الكفــر
زك ـي هــو :التوحيــد ،والتَّ ُّ
والشرك باهلل.
َل تكون الخشية إَل بعد معرفته تعالى :
{ َوأ َ ْه ِد َيكَ ِإلَى َر ِبكَ فَت َ ْخشَى}
ويتنمـ ـى ،فيك ـ ِـون شخص ــيته المؤمن ــة ق ــال ل ــه :
يتطهـ ـر
َّ
بع ــد أن ع ــرض علي ــه أن َّ

{وأ ِ
قلبـه
َ ر
َهدَي َك ِإَلى َرِب َك َف َت رخ َشى}  ،أي :وأُرشدك إلى معرفته سـبحانه ،فتخشـى ،فيـدخل َ
الخوف من عذابه ع َّـز وج َّـل .إذ الخشـية ال تكـون إال بعـد معرفتـه تعـالى ،كمـا
خشيتُه و ُ

رن ِعبَررا ِد ِه ْالعُلَ َمررا ُء} [فــاطر ،]28:فـ َّ
اَّللَ ِمر ْ
شررى ه
ـدلت اآليــة الكريمــة علــى َّ
أن
قــال{ :إِنه َمررا يَ ْخ َ

وج َعـل الخشـي َة م َّ
معرفة هللا ُم َّ
ومفرعـ اة
ـؤخراة عنهـا َّ
قدمة على طاعته؛ ألنه ذكـر الهدايـةَ ،
عليها ،ونظيره قوله تعالى في أول سورة النحـل{ :أ َ ْ أ َ ْنذ ُِروا أَنهَُ ََل ِإ َلََ ِإ هَل أَنَرا َفراتهقُو ِ }
[النحـل ،]2:وفــي طـه{ :إِنهنِر أَنَررا ه
اَّللُ ََل إِلَرََ إِ هَل أَنَررا فَا ْعبُر ْدنِ } [طـه .]14:فالخشــية مــالك
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ومـن أمــن اجتـ أر علــى كـ ِـل شــر ،وفــي
الخيـرات؛ ألن َمـن خشــي هللا أتــى منــه كـ ُّـل خيــرَ ،
ومن ْأدلج 66بلم المنزل".67
"من خاف أدلجَ ،
الحديثَ :
اآلية الكبرى :العصا واليد:
{فَأ َ َراهُ ْاْليَةَ ْال ُكب َْرى}
ذه ــب موس ــى إل ــى فرع ــون ،كم ــا أمـ ـره هللا ،فأطلع ــه وبصـ ـره عيان ــا اآلي ــة الكب ــرى،
األعظم مما سواها  ،وهـي الـدليل القـاطع الـذي يسـتوجب اليقـين  .والمـراد بهـا :مجمـوع
ما آتاه هللا من اآليتين الظاهرتين :العصا واليـد .كمـا ذكـر ذلـك فـي سـورة طـه ،ثـم قـال
بعد ذلكِ { :لنُ ِريَكَ ِم ْن يَاتِنَا ْال ُكب َْرى} [طه.]23:
حية تسـعى ،أو ثعبانـا ُمبينـا ،ويخـرج يـده
رأى العصا يلقيها موسى من يده ،فتنقلب َّ

من َج ْيبه ،فتراها بيضاء من غير ُسـوء ،مـن غيـر َبـ َرص وال َمـرض .وهنـا قـال فرعـون:
بالسـ َحرة وحــدث مــا حــدث .وقــال موســى:
راح ٌر َ
سر ِ
{ ِإ ه َه رذَا لَ َ
ع ِلرري ٌم} [الشــعراء ،]34:ودعــا َّ
ق ه
ِين * َوي ُِح ر ُّ
اَّللَ ََل يُ ْ
س ريُب ِْطلَُُ إِ ه ه
رح ُر إِ ه ه
س رد َ
السر ْ
ص ر ِل ُح َ
ع َم ر َل ْال ُم ْف ِ
{ َمررا ِجئْ رت ُ ْم بِ ر َِ ِ
اَّللُ
اَّللَ َ
ْال َح ه
ق ِب َك ِل َماتِ َِ َولَوْ ك َِر َه ْال ُم ْج ِر ُمو َ } [يونس.]82 ،81:
تكذيب فرعون وعصيانه:
صى }
ب َو َ
ع َ
{فَكَذه َ
ـدل علـى سـرعة تكـذيب فرعـون لموسـى ،ألنـه ك َّـذب
الفاء للترتيـب والتعقيـب ،فهـي ت ُّ
نوعـا
المع ِجز على صدقه ،حيث زعم أنه لـيس بـأمر ُمع ِجـز ،وأنـه لـيس إال ا
بداللة ذلك ُ
َّ
ويتحدى بهم موسى.
من السحر ،وأن عنده مثل موسى كثيرون ،يمكن أن يأتي بهم،
 - 66إذا سار من أول الليل.
 -67رواه الترمذي في صفة القيامة ( ،)2450وقال :حسن غريب ،والحاكم في الرقائق ( ،)307/4وصححه
ووافقه الذهبي ،وصححه األلباني في الصحيحة ( ،)2335عن أبي هريرو.
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ب
وك ــان م ــع تكذيب ــه لموس ــى عص ــيان لربِـ ـه ،ال ــذي بعث ــه إلي ــه .ول ــذا ق ــال{ :فَ َكررررذه َ
صررى} ،أي :فكـ َّـذ َب بـ ِ
ـالحق ،وخــالف مــا أمـره رُّبـه مــن الطاعــة ،وحاصــله :أنــه كفــر
َو َ
ع َ
وعلمـه ب َّ
ـأن مـا جـاء بـه حـق ،ال يلـزم منـه
بقلبه ،فلم ينفعـل لموسـى بباطنـه وال بظـاهرهُ ،
أنه مؤمن به ؛ ألن المعرفة علم القلب ،واإليمان عمله ،وهو االنقياد للحق ،والخضـوع
له.
امتناع فرعون عن اإليمان بإصرار وسعيه في األرض فسادا:
{ث ُ هم أ َ ْدبَ َر يَ ْ
سعَى}
وبعد فترة من الزمن ،تدل عليه كلمة {ث ُ هم} ،أدبر فرعون عن اإليمان ،أو انصـرف
ِ
الحق بالباطل ،وهـو جمعـه السـحرة ليقـابلوا مـا جـاء بـه
عن المجلس ،وادباره في مقابلة
عوبـا ،حينمـا رأى ثعبـان
موسى مـن المعجـزات البـاهرات ،وادبـاره ي ُّ
ـدل علـى أنـه كـان مر ا
موسى ،ومع هذا مشى بسرعة ،وهو ي ِ
مني النفس ،ليقف في وجه موسى.
ُ
جمع فرعون السحرة والجند وادعاده الربوبية :
{فَ َحش ََر فَنَادَى 23فَقَا َ أ َ َنا َربُّ ُك ُم ْاس َ ْعلَى }24
الس ـ َحرة مــن أنحــاء الــبالد فــي مصــر كلِهــا،
حشــر :أي :جمــع .ومعنــاه :أنــه جمــع َّ
ء ِرر َ
ين}
س َل فِرْ عَوْ ُ فِ ْال َمردَا ِ ِن َحا ِ
الوجه القبلي والوجه البحري ،كما قال تعالى{ :فَأَرْ َ
[الشعراء{ ،]53:فَت َ َرولهى فِرْ عَروْ ُ فَ َج َمر َع َكيْردَهُ ثُر هم أَتَرى} [طـه ،]60:ومعنـى :كيـده ،أي :مـا
وتجمع شعبي.
كاد به من السحرة وآالتهم ،وما يحيط بهم من جنود
ُّ
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وبعد أن حشرهم وجمعهم ،أسرع فنادى في قومه ،أو في الجمـع نفسـه ،أو بواسـطة
الرب األعلى! ومـا
المنادي{ :فَقَا َ أَنَا َربُّ ُك ُم ْاس َ ْعلَى} ،هكذا يعلن فرعون في قومه :أنه ُّ
بوبيتــه لقومــه ؟ هــل هــو الــذي خلقهــم ولــم يكون ـوا شــيئا مــذكو ار ؟ هــل هــو الــذي
داللــة ر َّ
رزقهم منذ كانوا َّ
أجنـة فـي بطـون أمهـاتهم؟ هـل هـو الـذي يطعمهـم مـن جـوع ؟ هـل هـو
الـذي يـ ِ
ـؤمنهم مــن خــوف؟ هـل هــو الــذي أوجــد لهــم السـمع واألبصــار واألفئــدة؟ هــل هــو
تظلهـم وأنشـأ األرض التـي ُّ
علمهم البيان؟ هل هو الذي أنشأ السـماء التـي ُّ
الذي َّ
تقلهـم؟
أو خلق النيـل الـذي يسـقيهم؟ ب ِ
بوبيـة،
بوبيـة علـيهم؟ وليسـت مج َّـرد الر َّ
ـأي حـق ي َّـدعي الر َّ
بل الربوبية العليا{ ،أَنَا َربُّ ُك ُم ْاس َ ْعلَى}.
قد يسمح لهم أن يكون لهم أرباب صـغرى ،يصـنعونها أو تُصـنع لهـم ،ولكـن المهـم

الرب األعلى األكبر واألعظم.
أن يكون هو ُّ

أي رب هــذا ،وهــو ال يســتطيع أن يتَحـ َّـرر مــن بعــوض
مــا أعظــم غــرور فرعــون!! ُّ
يقرصــه ،أو ذبــاب يغــدو علــى طعامــه ،أو مــرض ينــزل بــه فــي أرســه أو فــي بطنــه؟ بــل
هو أسير بوله وب ارزه.
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلََ َ
علِمْ ُ
غي ِْري} [القصص.]38:
قبل قال فرعون لقومهَ { :ما َ
ومن ُ
عقوبة فرعون عقوبة شديدة جعله عبرة في الدنيا واآلخرة :
{فَأ َ َخذَهُ ه
اَّللُ نَكَا َ ْاْل ِخ َر ِة َو ْاسُولَى}
العطــف بالفــاء داللــة علــى َّ
أن عقوبــة هللا عـ َّـز وجـ َّـل ،كانــت لــه بالمرصــاد ،فســرعان
ما أخذه أخ اذا أليم ا شديدا ،كمـا يأخـذ الظـالمين أبـدا .كمـا جـاء فـي حـديث أبـي موسـى:
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{وكَررذَ ِلكَ أ َ ْخررذُ َر ِبرركَ ِإذَا أ َ َخررذَ
"إن هللا ُليملــي للظــالم ،حتــى إذا أخ ـ َذه لــم ُيْفلتــه" ،ثــم ق ـرأَ :
القُ َرى َو ِه َ َ
ءدِيدٌ} [هود.68]102:
ظا ِل َمةٌ إِ ه أ َ ْخذَهُ أ َ ِلي ٌم َ
والمعنى :أن هللا تعالى انتقم من هذا الم ِ
تجبر انتقاما جعلـه بـه عبـراة ونكـاالا ألمثالـه
ُ
ِ
المتــألِهين فــي الــدنيا ،كمــا قــال تعــالىَ { :وأُتْبِعُرروا فِ ر َه ر ِذ ِه لَ ْعنَررةً َويَرروْ َم
المتمــردين و ُ
مــن ُ
الر ْفدُ ْال َمرْ فُودُ} [هـود .]99:وقـال ع َّـز وج َّـل{ :فَأ َ َخ ْرذنَاهُ َو ُجنُرودَهُ فَنَبَ ْرذنَا ُه ْم
ْال ِقيَا َم ِة ِبئْ َ
س ِ
َّرْ َكيْر َ كَرا َ عَاقِبَرةُ ه
فِ ْاليَ ِم فَا ْن ُ
ين * َو َجعَ ْلنَرا ُه ْم أ َ ِمهرةً يَر ْد ُ
الَّرا ِل ِم َ
رار َويَروْ َم
عو َ إِلَرى النه ِ
ص ُرو َ } [القصص.]41 ،40:
ْال ِقيَا َم ِة ََل يُ ْن َ
قال ابن كثير( :وهذا هو الصحيح في معنى اآلية :أن المـراد بقولـه تعـالى{ :نَكَرا َ
ْاْل ِخ َر ِة َو ْاسُولَى} أي :الدنيا واآلخرة).69
فالنكال بمعنى التَّنكيـل ،كالسـالم بمعنـى التَّسـليم .وهـو التَّعـذيب الـذي ِ
َّ
ينكـل َمـن رآه
أو سمعه ،ويمنعه من تعاطي ما يفضـي إليـه .وهـو منصـوب علـى أنـه مصـدر ،كقولـه
اَّللِ َو َم ْ
ررن ه
اَّللُ َو ْعرردَهُ} [الــرومِ { ]6:صرر ْبغَةَ ه
اَّللِ ََل ي ُْخ ِلرر ُ ه
تعــالىَ { :و ْعرردَ ه
سرر ُن ِم َ
ررن أ َ ْح َ
اَّللِ
ِص ْبغَةً} [البقرة.]138:
{إِ ه فِ ذَ ِلكَ لَ ِعب َْرةً ِل َم ْن َي ْخشَى}
يــذكر الق ـرآن أبــدا قصــص الرســل وأق ـوامهم ،وقصــص المــؤمنين والكــافرين ،ليتَّخــذ
النــاس عب ـ ار وعظــات ،ولهــذا جمــع فــي الق ـرآن قص ـص آدم ونــوؤ وعــاد وثمــود ،وقــوم
إبـ ـراهيم وق ــوم ل ــوط ،وأص ــحاب م ــدين والمؤتفك ــات ،وذك ــر لن ــا قص ــة موس ــى وفرع ــون،
وقصــة المســيح وأمــه ،وقصــة مــؤمن آل فرع ــون ،وقصــة مــؤمن ســورة يــس ،وم ــؤمني
أصحاب األخدود ،ومؤمني الكهف ،والمؤمنين من أصحاب محمـد وغيـرهم ،ليكـون لنـا
الرسُر ِل َمرا نُث َ ِب ُ
فيهم الهداية والعبرة ،كما قال تعـالىَ { :و ُكال نَقُ ُّ
رت ِبر َِ
ص َ
اء ُّ
علَيْكَ ِم ْن أ َ ْنبَ ِ
 -68متفق عليه :رواه البخاري في تفسير القرآن ( ،)4686ومسلم في اِلداب والصلة ( ،)2583عن أبي موسى.
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ق َو َموْ ِع َ
فُؤَادَكَ َو َجا َءكَ فِ َه ِذ ِه ْال َح ُّ
َّةٌ َو ِذ ْك َرى ِل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين} [هود ،]120:وقال في ختـام
ب َما كَرا َ َحردِيثًا ي ُْفت َ َررى َولَ ِك ْ
رن
سورة يوسـف{ :لَقَ ْد كَا َ فِ قَ َ
ص ِص ِه ْم ِعب َْرةٌ ِسُو ِل ْاس َ ْلبَا ِ
تَ ْ
رررل ءَررر ْ ء َو ُهررردًى َو َر ْح َمرررةً ِلقَررروْ م ي ُْؤ ِمنُرررو َ }
صررردِيقَ الهرررذِي َبررري َْن َيدَيْررر َِ َوت َ ْف ِصررري َل ُك ِ
[يوسف.]111:
قــال الـرازي( :والمعنــى أن فيمــا قصصــناه مــن أمــر موســى وفرعــون ،ومــا َّ
أحل ـه هللا
ق
لمن يخشى .وذلـك أن َيـ َدع
بفرعون من الخزي ،ورز موسى من العلو والنصر ،عبرة َ
التَّمـ ُّـرد علــى هللا تعــالى ،والتكــذيب ألوليائــه ،خوفــا مــن أن ينــزل بــه مــا نــزل بفرعــون،
وعلم ــا ب ــأن هللا تع ــالى ينص ــر أنبي ــاءه ورس ــله ،ف ــاعتبروا معاش ــر المك ـ ِـذبين بمحم ــد بم ــا
ذكرنــاه .أي :اعلم ـوا أنكــم إن شــاركتموهم فــي المعنــى الجالــب للعقــاب ،شــاركتموهم فــي
حلول العقاب بكم)
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اهـ.
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توبيخ المنكرين للبعث وذكر اسدلة المشا َهدَة على وقوعَ
ءدُّ َخ ْلقًا أ َ ِم ال ه
ش
{أَأ َ ْنت ُ ْم أ َ َ
سمْ َك َها فَ َ
س َما ُء بَنَا َها (َ )27رفَ َع َ
سوه ا َها (َ )28وأ َ ْغ َط َ
ج ُ
ج ِم ْن َها
ض َحا َها (َ )29و ْاسَرْ َ بَ ْعدَ ذَ ِلكَ دَ َحا َها ( )30أ َ ْخ َر َ
لَ ْيلَ َها َوأ َ ْخ َر َ
سا َها (َ )32متَا ً
ام ُك ْم}
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْنعَ ِ
َما َء َها َو َمرْ عَا َها (َ )31و ْال ِجبَا َ أَرْ َ
من قدر على خلق السماء -مع عظمتها -أقدر على بعث اإلنسان:
وم ـن
نقلــة جديــدة يلتفــت فيهــا الق ـرآن بعــد خطــاب الرســول ،إلــى خطــاب أهــل مك ـة َ

حولها من العرب المنكرين للبعـثو بنـاء علـى صـعوبته  -بـل اسـتحالته  -فـي زعمهـمو
التوبيخ والتبكي ِ
بطر ِ
ـتدل لهـم وين ِـبههم إلـى أمـر ُيعَلـم بالمشـاهدةو وهـو َّ
أن خلـق
يق
ـت ،يس ُّ
ِ
اإلنســان علــى صــغره وضــعفه ،إذا أضــيف إلــى خلــق الســماء  -علــى عظمهــا وعظــم

في ِبي ُن تعالى َّ
أن خلق السماء أعظمو واذا كان كذلك فخلقهم علـى وجـه
أحوالها -يسيرُ .

حتج ـا
اإلعــادة أولــى أن يكــون مقــدو ار هلل ،فكيــف ينكــرون ذلــك؟ ولــذا قــال هللا تعــالى ُم َّ

عليهم :أأنتم أيها الناس أش ُّـد خلقـا أم السـماء؟ ال شـك َّ
أن السـماء أش ُّـد خلقـا مـنكمو كمـا

ت َو ْاسَرْ ِ أ َ ْكبَر ُرر ِمر ْ
راِ َولَ ِكر ه
قــال تعــالى{ :لَ َخ ْلر ُ
ق ال ه
راِ ََل
اوا ِ
رن أ َ ْكثَر َرر النهر ِ
رق النهر ِ
س ر َم َ
رن َخ ْلر ِ
يَ ْعلَ ُمو َ } [غافر]57 :و وقال َّ
اوا ِ
ت َو ْاسَرْ
ْس الهذِي َخلَرقَ السهر َم َ
عز وج َّـل{ :أ َ َولَي َ

َ ِبقَرادِر

علَرى أ َ ْ يَ ْخلُرقَ ِمررثْلَ ُه ْم بَلَرى َو ُهر َرو ْال َخ هرال ُ
ق ْالعَ ِلري ُم} [يــس .]81:فاآليـة تعنـي :السـماء أشـ ُّـد
َ
سرروه ا َها}و أي :جعلهــا عاليــة البنــاء ،بعيــدة الفنــاء،
سررمْ َك َها فَ َ
{رفَر َع َ
خلقــا؛ ألن هللا تعــالى َ
مستوية األرجاءَّ ،
مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء.
علمــه لنــا علــم الفلــك الحــديثو أن األرض َّ
ممـا َّ
كلهــا بمــا فيهــا مــن
ونحــن نعلــم اآلن َّ
الجنس اإلنساني وما يسكنها معه ،مـن جـن وحيـوان وطيـر وزواحـف وحشـراتو وأحيـاء
ونباتي ـة ،تعــد فصــائلها بــاأللوف وعش ـرات األلــوفو هــذه األرض ومــا عليهــا مــن
مائي ـة
َّ
َّ
ممـا َّ
علمهـم هللا تعـالى مـا
البشر ،الذين أصـبحوا يملكـون مـن وسـائل العلـم مـا يملكـونَّ ،
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جرتنــا التــي نعــيط فيهــاو والتــي ُيسـ ُّـمونها (ســكة التبانــة) ،أي الســكة التــي
صــغير فــي َم َّ
يس ــير فيه ــا ال ــذين يحمل ــون الت ــبن عل ــى رواحله ــم أو بغ ــالهم أو حمي ــرهمو وتنتش ــر من ــه
ذرات ،تمأل الطريق به ،مما ُيرى أثـره ،وتشـم رائحتـه .وكـذلك نـرى فـي هـذه
حفينات أو َّ
السكة النجوم التي ال حصر لها.

العظمــى ،التــي يمتلــئ بهــا هــذا الكــون الكبيــر
المجـ َّـرات ُ
وهــذه المجـ َّـرة واحــدة مــن َ
ودبـره وأشــرف عليــهو وهــو تحــت ســيطرته وأمـرهو وهــو بكـ ِـل شــيء
الــذي خلقــه هللا تعــالى َّ
علــيمو وعلــى كــل شــيء قــديرو ونحــن نقــول فــي صــلواتنا إذا قمنــا مــن الركــوع" :ربنــا لــك
شئت من شيء بعد".71
الحمد ملء السماواتو وملء األرضو وملء ما َ
ذكر القرآن لنا هنا :أن هللا بنى هذه السماءو أي :رفعها فوقكم مشيدة كالبنـاء ،كمـا
قــال تعــالىَ { :وال ه
س رعُو َ } [الــذاريات]47:و وقــال تعــالى فــي
س ر َما َء بَنَ ْينَا َهررا ِبأ َ ْيررد َوإِنهررا لَ ُمو ِ
س ــورة البقـ ـرة ح ــين أم ــر الجمي ــع بعبادت ــه س ــبحانه{ :الهرررذِي َج َعررر َل لَ ُكررر ُم ْاسَرْ َ ِف َرا ً
ءرررا
سر ْرقفًا َم ْحفُ ً
عر ْ
س ر َما َء ِبنَررا ًء} [البقـرة]22:و وقــال تعــالىَ { :و َجعَ ْلنَررا ال ه
َوال ه
رن
وظررا َو ُه ر ْم َ
س ر َما َء َ
يَاتِ َهررا ُمع ِْر ُ
س ر ْبعًا
ضررو َ } [األنبيــاء]32:و وقــال ســبحانه فــي ســورة النبــأَ { :وبَنَ ْينَررا فَرروْ قَ ُك ْم َ
ءدَادًا} [النبأ.]12:
ِ
سوه ا َها} ،أي :رفـع سـقفها
سمْ َك َها فَ َ
فسر تعالى بناءه لهذه السماءو فقالَ { :رفَ َع َ
وقد َّ
ـمكت الشـ ــيءو أي :رفعتُـ ـه فـ ــي اله ـ ـواءو وسـ ــمك الشـ ــيء سـ ــمكا
فـ ــي اله ـ ـواء .يقـ ــال :سـ ـ ُ
ـتويا ال تفــاوت فيــه وال شــقوق
وســموك ا :ارتفــعو ومعنــى {فَ َ
سرروه ا َها}و أي :خلقهــا خلقــا مسـ ا
وال فطورو كما قال تعالى{ :أ َ َف َل ْم َي ْن ُ
َّ ُروا ِإ َلى ال ه
اء َفوْ َق ُه ْم َك ْي َ َب َن ْي َنا َها َو َنيهنها َها َو َمرا
س َم ِ
لَ َهررا ِمر ْ
اوات ِطبَاقًررا َمررا تَر َررى فِر
سر ْب َع َ
رن فُر ُرروج} [ق]6:و وقــال تعـالى{ :الهرذِي َخلَررقَ َ
سر َم َ
ق ال هر ْح َم ِن ِم ْن تَفَاوُ ت} [الملك.]3:
َخ ْل ِ
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سررروه ا َها} عــامو فــال يجــوز تخصيصــه بالتَّســوية فــي بعــض
قــال ال ـرازي( :قولــه{ :فَ َ
ـدل علــى كــون الســماء ُكـرة ،ألنــه لــو لــم يكــن ُكـرة لكــان بعــض
األشــياءو ثــم قــال :هــذا يـ ُّ
جوانب ــه س ــطحا ،وال ــبعض زاوي ــة ،وال ــبعض خطـ ـا ،ولك ــان بع ــض أج ازئ ــه أق ــرب إلينـ ـا،
والــبعض أبعــد ،فــال تكــون التَّســوية الحقيقــة حاصــلة ،فوجــب أن يكــون ُك ـرة حتــى تكــون
التسوية الحقيقة حاصلة).72
{ َوأ َ ْغ َ
ش لَ ْيلَ َها}
ط َ
ظَلـم
أي :جعله مظلما ال ضياء فيهو يقال  :غطط الليلو وأغطشه هللاو كمـا يقـالَ :
اللي ــلو وأظلم ــه هللا ،ومعن ــاه :أن العتم ــة الحاص ــلة ف ــي ذل ــك الزم ــان م ــا ب ــين الغ ــروب
والفجر ،إنما حصلت بتدبير هللا تعالى.
{ َوأ َ ْخ َر َج ُ
ض َحا َها}
عبـر عنــه بالضــحىو ألنــه أشــرف أوقــات النهــار
أي :أبـرز نهارهــا لظهــور شمســهاو َّ
وأطيبها ،فكان أحقّ َّ بالذكر في مقـام االمتنـانو وهـو الس ُّـر فـي ت ُّ
ـأخر ذكـره عـن ذكـر
وعب ـر عــن إحداثــه بــاإلخراجو فـ َّ
ـإن إضــافة النــور بعــد الظلمــة أتـ ُّـم فــي اإلنعــامو
الليــلو َّ
وأكمل في اإلحسان.
واضــافة الليــل والضــحى إلــى الســماء؛ لــدوران حــدوثهما علــى حركتهــاو وألن الليــل
يكون بغروب الشمسو والشمس تضاف إلى السماء ،ويقال :نجـوم الليـل؛ ألن ظهورهـا
المقرر :أن الليل والنهارو إنما يحدثان بغروب الشمس وطلوعها.
بالليل .ومن َّ
{ َو ْاسَرْ

َ بَ ْعدَ ذَ ِلكَ دَ َحا َها * أ َ ْخ َر َج ِم ْن َها َما َء َها َو َمرْ عَا َها}

ومدها وجعلها صالح اة لسكنى أهلهاُّ ،
أي :بسطها َّ
وتقلبهم في أقطارها.
ُ
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ودحيت أدحي .ويقـال:
دحوت أدحوو
وألهل اللغة في هذه اللفظة طريقتان يقال:
ُ
ُ

أصل َّ
الدحو أو الدحي  :اإلزالة للشيء من مكان إلى مكان.

ـدل علــى أن دحــو األرض أو دحيهــا بعــد خلــق الســماءو ولكــن خلــق األرض
وهــذا يـ ُّ

كــان قبــل خلــق الســماءو كمــا َّ
دلـت علــى ذلــك بوضــوؤ آيــات ســورة فصــلت{ :قُ ر ْل أ َ ِ رنه ُك ْم
لَت َ ْكفُر ُررو َ ِباله رذِي َخلَررقَ ْاسَرْ َ فِ ر يَرروْ َمي ِْن َوت َ ْجعَلُررو َ لَ رَُ أ َ ْن ردَادًا ذَ ِلرركَ َربُّ ْالعَررا َل ِم َ
ين *
س َروا ًء
َو َجعَ َل فِي َها َر َوا ِ
راركَ فِي َهرا َوقَرده َر فِي َهرا أ َ ْق َوات َ َهرا فِر أَرْ بَعَر ِة أَيهرام َ
س َ ِم ْن فَوْ قِ َها َوبَ َ
اء َو ِه َ دُ َخا ٌ فَقَا َ لَ َها َو ِل ْلَرْ ِ ا ْتِيَا َ
طوْ ً
ِللسها ِ ِل َ
ين * ث ُ هم ا ْ
ست َ َوى إِلَى ال ه
عا أَوْ َكرْ ًهرا
س َم ِ
قَا َلتَا أَت َ ْي َنا َ
طا ِ ِع َ
ين} [فصلت.]11-9:
ولذا قال العالَّمة ابن كثير( :وقد َّ
تقدم في سورة (حـم السـجدة)
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 -وهـو اسـم آخـر

لسـورة ِ
فصـلت َّ -
أن األرض خلقــت قبـل الســماء ،ولكــن إنمــا ُدحيـت بعــد خلــق الســماء،

بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعلو قال :وهذا معني قول ابن عباس وغيـر
واحد ،واختاره ابن جرير)

74

اهـ.

ررر َج ِم ْن َهرررا َما َء َهرررا
وقــد َّ
فس ـر الق ـرآن الك ـريم كلمــة {دَ َحا َهرررا} هنــا بقولــه بعــدها{ :أ َ ْخر َ
َو َمرْ عَا َها}و فبعـد البسـط والتمهيـد ال ب َّـد مـن تسـوية أمـر المعـاط مـن المأكـل والمشـرب
ِ
حتمـاو فــأخرج مــن األرض العيـون
المتفجـرة بالمــاءو ووضـع فــي قلبهــا الميـاه الدفينــة فــي
بــاطن األرضو كمــا أخــرج المرعــىو أي :النبــات الــذي ترعــاه الحيوانــات واألنعــام ،التــي
تحتاجون إليها من اإلبل والبقر والغنم.
دل بشــيئين علــى جميــع مــا أخرجــه مــن األرض قوتــا ومتاعــا لألنــامو
(قــال القتبــيَّ :
مـن العشـب والشـجر ،والح ِ
ـب والثمـر ،والعصـف والحطـب واللبـاسو والنـار والملــحو ألن
النار من العيدان ،والملح من الماء).75
 - 73عند تفسير اِلية.9 :
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ولكــن كيــف يقــول{ :أ َ ْخر َرر َج ِم ْن َهررا َما َء َهررا} ،والمعــروف :أن المــاء ينــزل مــن الســماء
إلي األرضو كما َّ
ار ًكرا فَأ َ ْنبَتْنَرا
دلت على ذلك آيات كثيـرةَ { :ونَ هز ْلنَا ِم َن السهر َم ِ
اء َمرا ًء ُمبَ َ
ِب َِ َجنهات َو َحبه ْال َح ِصي ِد} [ق]9:؟
والج ـواب :أن هــذا المــاء النــازل مــن جهــة الســماءو أو مــن الســحاب ،إنمــا هــو فــي
الواقع أصله من األرض ،ومن بحار األرض ومحيطاتها على مساحات واسـعة هائلـة،
ولكنــه ِ
متبخ ـر بفعــل الشــمس ،حســب الســنن اإللهيــة ،فتصــعد إلــى جهــة الســماء ،أي:
ووفـق قـوانين أج ارهــا هللا تعـالى أنزلــه إلـى األرضو ليحييهــا بعــد
إلـى الســحب مـن فــوقَ ،
ـي كثي ـ ـ ار .وقـ ــد عـ ـ َـرف العـ ــرب ذلـ ــكو فقـ ــال شـ ــاعرهم فـ ــي
موتهـ ــاو ويسـ ــقيه أنعامـ ــا وأناسـ ـ َّ

ممدوحه:

كالبحر يمطره السحاب وما له

فضل عليه ألنه من مائه

76

ويقول شاعر آخر أقدم منه عن السحاب:
بن بماء البحر ثم ترفعت
َش ِر َ

متى ُلجج خضر َّ ِ
يج
َ ُ ْ
لهن َنئ ُ

77

ويقــول هللا تعــالى{ :أَلَر ْم تَر َرر أ َ ه ه
سر َحابًا ث ُر هم يُؤ َِلر ُ َب ْينَرَُ ث ُر هم َي ْج َعلُرَُ ُركَا ًمررا
اَّللَ ي ُْز ِجر َ
اء ِم ْن ِجبَرا فِي َهرا ِم ْ
فَت َ َرى ْال َو ْدقَ يَ ْخ ُر ُ
ج ِم ْن ِخ َال ِل َِ َويُنَ ِز ُ ِم َن ال ه
رن بَ َررد فَي ُِصريبُ ِبر َِ
س َم ِ
َم ْن يَشَا ُء َويَ ْ
ص ِار} [النور.]43:
سنَا بَرْ قِ َِ يَ ْذ َهبُ ِب ْاس َ ْب َ
ص ِرفَُُ ع َْن َم ْن يَشَا ُء يَكَادُ َ
سا َها * َمتَا ً
ام ُك ْم}
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْن َع ِ
{ َو ْال ِج َبا َ أَرْ َ
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تتمـ ـة دح ــو األرض الت ــي أت َّمه ــا هللا عل ــى األرض :أن ــه أكم ــل ذل ــك فأرس ــاها
وم ــن َّ
وثبتهــا و َّ
أك ـدها فــي أماكنهــاو
قررهــا َّ
وتض ـطرب بأهلهــاو أي :إنــه َّ
بالجبــالو حتــى ال تميــد ْ
وهو الحكيم العليمو الرؤوف الرحيم.

سر َ أ َ ْ ت َ ِميردَ بِ ُكر ْم} [النحـل]15:و وك َّـرر المعنـى
قال تعالىَ { :وأ َ ْلقَى فِر ْاسَرْ ِ َر َوا ِ
نفسه في سورة لقمان [اآلية.]10:
لماذا كان هذا اإلرساء والتَّرسيخ للجبالو واخراج ماء األرض ومرعاهاو وهـل ينتفـع
هللا منها بشيء؟!
ال وهللاو إنه غني عن العالمينو وعن ِ
كل ما خلقو ولكنه خلق هذه األشـياء وأنعـم
بها من أجل البشر من عبادهو ولهذا قال سبحانه وتعالىَ { :متَا ً
ام ُك ْم}.
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْنعَ ِ
أي :دحا األرضو فـأنبع عيونهـا ،وأظهـر مكنونهـاو وأجـرى أنهارهـا ،وأنبـت زروعهـا
ـتقر بأهله ــا ويق ـ َّـر قراره ــاو ك ـ ُّـل ذل ــك إنم ــا فعل ــه
وأش ــجارها وثماره ــاو وثََّب ــت جباله ــاو لتس ـ َّ
سبحانه متاعا لكم ُّأيها الخلق المحتاجون إليه ،والى نعمه ،أنتم وأنعامكم التي تخـدمكم
وهــي صــحيحةو وتأكلونهــا وهــي ذبيحــة ،وهــي تعطــيكم مــن ألبانهــا وجلودهــا ،وأوبارهــا
وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
وكثيـ ـ ار م ــا ي ـ ِ
ـذكرنا القـ ـرآن به ــذه الحقيق ــةو وه ــي أن ــه س ــبحانه يخل ــق لن ــا م ــن أش ــيائه
مائيـ ـةو م ــا نحت ــاج إلي ــه
ونعم ــه ،م ــن النبات ــات وال ــزروع والحيوان ــات البرَّيـ ـة واألحي ــاء ال َّ
وأنعامن ــاو كم ــا ق ــال ف ــي س ــورة (ع ــبس) بع ــد ه ــذه الس ــورةَ { :متَا ً
رررام ُك ْم}
عررررا لَ ُكرررر ْم َو ِس َ ْنعَر ِ
[عبس.]32:
وأحيانا ِ
يقدم األنعام على الناس؛ لكثرة انتفاعهم بما خرج مـن األرضو قـال تعـالى:
ج ِبر َِ َنرْ ً
ُرر ِن فَنُ ْخ ِرر ُ
{أ َ َولَ ْم يَ َروْ ا أَنها نَسُرو ُ
عرا تَأ ْ ُكر ُل ِم ْنرَُ أ َ ْنعَرا ُم ُه ْم
ق ْال َمرا َء ِإلَرى ْاسَرْ ِ ْالج ُ

97

ْصر ُررو َ } [الســجدة]27:و فــانظر كيــف قـ َّـدم أنعــام النــاس علــيهم فــي هــذا
َوأ َ ْنفُ ُ
س ر ُه ْم أَفَر َرال يُب ِ
السياقو حيث يأكلون من الزرع أضعاف ما يأكل اإلنسان منه.

ت ه
سعَى ()35
{فَ ِإذَا َجا َء ِ
سا ُ َما َ
اإل ْن َ
الطامهةُ ْال ُك ْب َرى ( )34يَوْ َم يَتَذَ هك ُر ْ ِ
ت ْال َج ِحي ُم ِل َم ْن يَ َرى ( )36فَأَمها َم ْن َطغَى (َ )37و ث َ َر ْال َح َياةَ الدُّ ْن َيا
َوب ُِر َن ِ
س
( )38فَ ِإ ه ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى (َ )39وأَمها َم ْن َخا َ َمقَا َم َربِ َِ َونَ َهى النه ْف َ
ع َِن ْال َه َوى ( )40فَ ِإ ه ْال َجنهةَ ِه َ ْال َمأ ْ َوى (} )41
ت ه
الطامهةُ ْال ُكب َْرى}
{فَ ِإذَا َجا َء ِ
كما تب َّـين أنـه سـبحانه القـادر الـذي ال يعتريـه عجـز ،فهـو الـذي ينشـر األمـوات مـن
نبي ـه
قبــورهمو وهــو الــذي خلــق األك ـوان جميع ـ ا ولــم تكــن شــيئ او تَبـ َّـين صــدق مــا جــاء بــه ُّ

محمــد مــن العقائــد الصــحيحةو ومنهــا :اليــوم اآلخــرو الــذي ُيبعــث النــاس فيــه إلــى ربِهــمو
ت ه
الطامهةُ ْال ُكب َْرى}.
ويجزون بما عملواو ومن هنا َّنبه على ذلك بقوله{ :فَ ِإذَا َجا َء ِ
ُ
أسماء يوم القيامة ودَللتها:

يختار القرآن الكريم للقيامة أسـماء ُي ارعـي فيهـا صـيغتها اللفظيـةو وحروفهـاو ووقعهـا
علــى الســمعو ِ
لتعبــر عــن الهــول الشــديد واألحــداث الجســام التــي تقــع فــي هــذا اليــوم،
الطا همررررةُ
ولتُحـ ــدث الخـ ــوف والرعـ ــب فـ ــي نفـ ــس اإلنسـ ــان ،فهـ ــو يسـ ـ ِـمي القيامـ ــة هنـ ــا { :ه
ُ
ت ال ه
صرررا هخةُ} [ع ــبس،]33:
ويس ـ ِـميها ف ــي س ــورة ع ــبس القادم ــة{ :فَررر ِإذَا َجرررا َء ِ
ْال ُك ْبر َ
رررى}و ُ
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وي ِ
سميها قبل ذلك{ :ال َحاقهرة} ،حـروف مـن حـروف التفخـيمو فيهـا الم ُّـد الكلمـي المش َّـدد:
ُ
(الح َّاقةو َّ
الص َّ
كل له َّ
شدة وقعه على سمع اإلنسان وقلبه.
اخة)و ُّ
امةو َّ
الط َّ
َ
فقوله هنا { :ه
الطامهةُ} ،أي :الداهيـة العظمـيو التـي تط ُّـم علـى سـائر الطامـاتو أي:
الصـ ـورو الت ــي يخ ــرج
تعلوهــا وتغلبه ــاو وه ــي الس ــاعة أو القيام ــة أو النفخ ــة الثاني ــة ف ــي ُّ
ـاق فيــه الخالئــق إلــى
النـاس بهــا مــن األجــداث كــأنهم جـراد منتشــرو وهـو اليــوم الــذي ُيسـ ُ
محشرهم وحسابهم{ :أ َ ََل يَ ُ
راِ
َّ ُّن أُولَئِكَ أَنه ُه ْم َم ْبعُوثُو َ * ِليَروْ م ع ََِّريم * يَروْ َم يَقُرو ُم النه ُ
ب ْال َعالَ ِم َ
ين}[المطففين.]6-4:
ِل َر ِ
ما ه الطا همة؟وما حقيقتها ؟
س َعى}
سا ُ َما َ
اإل ْن َ
{ َيوْ َم َيتَذَ هك ُر ْ ِ
اجه اإلنسان بعملـه{ ،يَوْ َم يَ ْبعَث ُ ُه ُم ه
صراهُ
اَّللُ َج ِميعًا فَيُنَ ِبئ ُ ُه ْم ِب َما ع َِملُروا أ َ ْح َ
إنها يوم ُيو َ
َرهيدٌ} [المجادلـة ،]6:يت َّ
اَّللُ َونَسُوهُ َو ه
ه
ـذكر ك ُّـل واحـد مـا قـام بـه مـن
اَّللُ َ
علَرى ُك ِ
رل ءَر ْ ء ء ِ
عمل ،من خير أو شر ،من طاعة أو معصية ،من عدل أو ظلم.
وهـو سـيجد عملـه أمامـه ،يشـاهده فـي صـحيفة أعمالـه ،التـي كتبهـا الكـاتبون طــول
س ربُو َ أَنهررا ََل نَ ْ
س رلُنَا لَ ردَي ِْه ْم
سر هرر ُه ْم َونَ ْجر َروا ُه ْم بَلَررى َو ُر ُ
س ر َم ُع ِ
عمـره ،لــه أو عليــه{ :أ َ ْم يَ ْح َ
ين * ِك َرا ًما كَراتِبِ َ
علَ ْي ُك ْم لَ َحافِ َِّ َ
ين * يَ ْعلَ ُمرو َ َمرا ت َ ْف َعلُرو َ }
يَ ْكتُبُو َ } [الزخرفَ { ،]80:وإِ ه َ
[االنفطار.]12-10:
لكل إنسانْ { :
سيقال ِ
علَيْكَ َحسِيبًا} [اإلسراء.]14:
سكَ ْاليَوْ َم َ
اق َرأْ ِكتَابَكَ َكفَى بِنَ ْف ِ
ُ
ســيجد كـ ُّـل امــرئ عملــه أمامــه يشــاهده بنفســه ،ي ـراه بعين ـي أرســهَ { :و َو َجررردُوا َمرررا
راِ أ َ ْ
اض ًرا َو ََل َي َّْ ِل ُم َربُّكَ أ َ َحردًا} [الكهـفَ { ،]49:يوْ َم ِئرذ َي ْ
ءرتَاتًا ِلي َُرروْ ا
صردُ ُر النه ُ
ع َِملُوا َح ِ
رررهُ * َو َم ْ
أ َ ْع َمررالَ ُه ْم * فَ َم ْ
رررهُ}
ررن يَ ْع َمرر ْل ِمثْقَررا َ ذَ هرة َخي ً
ررن يَ ْع َمرر ْل ِمثْقَررا َ ذَ هرة ءَرررا يَ َ
ْرررا يَ َ
رت ِم ْ
رت ِم ْ
ض ًررا َو َمرا ع َِملَ ْ
[الزلزلـة{ ،]8-6:يَوْ َم ت َ ِجدُ ُك ُّل نَ ْفرس َمرا ع َِملَ ْ
رن َخيْرر ُم ْح َ
رن سُروء
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اَّللُ َرءُو ٌ بِ ْ
سرررَُ َو ه
ررودُّ لَررروْ أ َ ه بَ ْينَ َهرررا َوبَ ْينَرررَُ أ َ َمررردًا بَ ِعيررردًا َويُ َحرررذ ُِر ُك ُم ه
ال ِعبَرررا ِد} [آل
اَّللُ نَ ْف َ
تَر َ
عمران.]30:
وكل هذه اآليات ِ
بقوة وجالءَّ :
أن اإلنسان في اآلخرة يـرى عملـه الـذي عملـه،
ُّ
تؤكد َّ
وســعيه الــذي ســعاه ،وقولــه الــذي قالــه ،ي ـراه بنفســه ،ال يــرى ج ـزاءه وال ثوابــه وال عقابــه
فقط ،فهذا تأويل لآليات ال ُيقبل.
ونحن نشاهد اآلنَّ :
ـجالا ،يـراه بعينيـه،
اجه بقولـه وعملـه ُمس َّ
أن اإلنسان يمكنه أن ُيو َ
ـتبعد علــى
المسـ َّ
ـجلة عليــه ،فــال ُيسـ َ
ويســمع صــوته بأذنيــه ،عــن طريــق عــرض األشــرطة ُ

هللا ج ـ َّـل وع ــال :أن يس ـ ِـجل عل ــى اإلنس ــان أقوال ــه وأعمال ــه؛ لي اره ــا ويش ــاهدها ويس ــمعها
ويعاينه ــا بنفس ــه ،لتك ــون ش ــاهدا ل ــه أو علي ــه .ويج ــب أن نأخ ــذ آي ــات القـ ـرآن بظاهره ــا
الناطق بمضمونها ،وال ِ
نؤولها ونخرجها عن ظاهرهاِ ،اتباعا لفلسفات شـاعت فـي زمـن

م ــن األزم ــان ،كق ــولهمَّ :
العـ ـ َرض ال يبق ــى
إن األقـ ـوال واألعم ــال ،إنم ــا ه ــي أعـ ـراض ،و َ
زم ــانين .فه ــذه تحت ــاج إل ــى إثب ــات يقين ــي له ــا ،ول ــيس عن ــدنا ذل ــك اليق ــين ،فله ــذا تبق ــى
األشياء على ما هي عليه .
ت ْال َج ِحي ُم ِل َم ْن يَ َرى}
{وب ُِر َن ِ
َ
الجحيم :اسم من أسماء النار التي ي ِ
عذب هللا بها َمن كفر به وعصى رسـله ،مثـل:
ُ
ت ه
الطا همررةُ ْال ُك ْبر َررى}ُ ،ب ـ ِرزت هــذه الجحــيم وأظهــرت
وس ـَقر{ ،فَ ر ِإذَا َجررا َء ِ
الســعير ولظــى َ

إظهــا ار ِبينـا ال يخفــى علــى أحــد ،لكـ ِـل َمـن لــه عينــان يــرى بهمــا ،ال يســتطيع مكــابر أن
ينكرها.
الم َس َّعرة الظاهرة لك ِـل َمـن يبصـر ويشـاهد ،مشـهد ترتعـد لـه القلـوب،
وبروز الجحيم ُ
وترجف له األبدان ،وتذهل منه العقول ،وهو مما يستعاذ باهلل من ِ
شره.
مصير أهل الجحيم ومأواهم ،و َمن هم ؟
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{فَأَمها َم ْن َ
طغَى * َو ث َ َر ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا * فَ ِإ ه ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى}
هكذا ينقسم الناس في اآلخرة قسمينَ ،وفقا لعقائدهم وأعمـالهم فـي الـدنيا :قسـم أهـل
الشــقاء ،وهــم أهــل النــار والجحــيم ،وقســم أهــل الســعادة ،وهــم أهــل الجنــة والنعــيم .وهكــذا
بدأ هنا باألشقياء وانتهى بالسعداء ،وفي أماكن كثيرة كان العكس حسب السياق.
صررادًا * ِل ه
وقــد رأينــاه فــي ســورة النبــأ بــدأ بالطــاغينِ { :إ ه َج َهررنه َم كَانَ ْ
لطررا ِغ َ
ين
ررت ِمرْ َ
ين َمفَ ً
َمآبًا} [النبأ ،]22-21:وانتهى بالمتَّقين{ :إِ ه ِل ْل ُمت ه ِق َ
انا} [النبأ.]31:
سررر ِف َرةٌ * َ
رراحكَةٌ ُم ْ
وفــي ســورة عــبس يبــدأ ويقــول{ :وُ ُجررروهٌ يَوْ َمئِرررذ ُم ْ
رررةٌ}
ست َ ْب ِ
ضر ِ
شر َ
علَ ْي َهرا َ
غبَ َررةٌ * تَرْ َهقُ َهرا قَت َ َررةٌ * أُولَئِركَ ُهر ُم
[عبس ،]39-38:ثم يقـولَ { :ووُ جُروهٌ يَوْ َمئِرذ َ
ْال َكفَ َرةُ ْالفَ َج َرةُ} [عبس.]42-40:
رررار لَ ِفرررر َج ِحرررريم}
ار لَ ِفرررر نَ ِعرررريم * َوإِ ه ْالفُ هجر َ
رررر َ
وفـ ــي سـ ــورة االنفطـ ــار{ :إِ ه ْاس َ ْبر َ
[االنفطــار .]14-13:وهكــذا تمضــي ُسـور القـرآن بــين الوعــد والوعيــد ،والتبشــير واإلنــذار،
والتخويف والترجية.
ومن ِ
رن َ
المفسرين من ال يعتبر قوله تعـالى{ :فَأَمها َم ْ
طغَرى} إلـخ ،هـو جـواب لقولـه:
َ
ت ه
دل عليـه المـذكور،
{فَ ِإذَا َجا َء ِ
الطامهرةُ ْال ُكب َْررى} ،ولكنـه يقـول :إن الجـواب محـذوفَّ ،
والجواب الذي تستدعيه فخامة التنزيل ،ويقتضيه مقام التهويلَّ ،
أن الجواب المحـذوف،
يكون من عظائم الشؤون ،ما لم تُشاهده العيون.78
رن َ
وقوله تعالى{ :فَأَمهرا َم ْ
طغَرى} ،أي :مـن عتـا وتم َّـرد علـى الطاعـة ،وتجـاوز الح َّـد
في العصيان واالنحراف والفساد.
{و ث َ َر ْال َحيَاةَ الدُّ ْن َيا}
َ
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ِ
أي :وجعل الدنيا عنده ُم َّ
وي ْؤِثرهـا لجهلـه وحماقتـه.
قدمـة علـى اآلخـرة ،فهـو يفضـلها ُ

الصـالحون :لــو كانــت الــدنيا ذهبـ ا يفنــى ،واآلخـرة خزفـ ا يبقــى ،آلثــر العاقــل أن
وقـد قــال َّ
قل وأهون مـن خـزف ،واآلخـرة
يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني ،فكيف والدنيا أ ُّ
أعظم وأغلى من ذهب؟!
قــال بعــض الســلفَ :م ـن اتَّخــذ مــن طعــام واحــد ثالثــة أصــناف فقــد طغــى .79أي:
تجاوز َّ
الحد في مطعمه.
ص ـْلي الجحــيم ،أكبــر مــن
ولكــن الطغيــان الــذي جعلــه هللا إحــدى خصــلتين توجبــان
َ َ
هذا ،وال َّبد لنا من وقفة هنا لنتب َّـين :بمـاذا ربـط هللا اسـتحقاق األوي فـي الجحـيم{ ،فَر ِإ ه
ْال َج ِحي َم ِه َ ْال َمأ ْ َوى}؟
لقــد ربط ـه هللا تع ــالى بــأمرين اثنــين ح ـ َّـددهما الق ـرآن هنــا ،وهم ــا :الطغيــان ،وايث ــار
رن َ
الحيــاة الــدنيا ،قــال تعــالى{ :فَأ َ همررا َمر ْ
طغَررى * َو ثَر َرر ْال َحيَرراةَ ال ردُّ ْنيَا * فَ ر ِإ ه ْال َج ِحرري َم ِه ر َ
ويستقر فيها.
ْال َمأ ْ َوى} ،أي :هي داره التي يأوي إليها،
ُّ
فهــل هاتــان الخصــلتان كافيتــان لتوصــيل المــرء إلــى س ـواء الجحــيم ،التــي يصــالها
ُّ
استحقوا الخلود في هذا العذاب الذي ذكره القرآن فـي مثـل قولـه تعـالى:
األشقياء الذين
ريم * ك َْال ُم ْه ر ِل َي ْغ ِل ر فِ ر ْالب ُ
روم * َ
ء ر َج َرتَ ه
ريم *
{إِ ه َ
ُطررو ِ * َكغَ ْل ر ِ ْال َح ِمر ِ
طعَررا ُم ْاسَثِر ِ
الزقُّر ِ
يم} [الدخان.]47-43:
س َو ِ
ُخذُوهُ فَا ْعتِلُوهُ ِإلَى َ
اء ْال َج ِح ِ
نع ــم ،إنهم ــا أص ــالن كبيـ ـران م ــن أص ــول الش ـ ِـر والفس ــاد :الطغي ــان ،وايث ــار الحي ــاة
الدنيا .وال َّبد لنا من كلمة عن كل منهما ،وموقف القرآن منهما.
ما الطغيا ؟
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أما الطغيان ،وهو مجاوزة الح ِـد ،كمـا قـال تعـالىَ { :
طغَرى ْال َمراءُ} [الحاقـة ،]11:أي:
عال وأغرقَّ ،
فإن القرآن يعتبـره أسـاس ك ِـل شـر ،وقـد وصـف هللا بـه األمـم التـي أهلكهـا،
ِين َ
وص َّب عليها َس ْوط العذاب ،مثل :عاد وثمود وفرعـون .فقـال ع َّـز وج َّـل{ :الهرذ َ
طغَروْ ا
َ
مهمـة،
فِ ْال ِب َال ِد * فَأ َ ْكث َ ُروا فِي َهرا ْال َف َ
سرادَ}؟[الفجـر .]12-11:وهـو يشـير إلـى قضـية ج ُّـد َّ
وهي ارتباط الطغيان بالفساد .وهو ما نلحظه ونشاهده باستمرار.
وقد ذكرنا شيئ ا من ذلك عند قوله تعـالىْ { :
اذ َهبْ إِلَى فِرْ عَوْ َ إِنهَُ َ
طغَى} ،فـي هـذه
السورة ،فيكفي أن يطغى فرعون ويتجاوز الح َّـدُ ،ليرسـل هللا لـه موسـى ،وقـد قـال تعـالى
صادًا * ِل ه
لطا ِغ َ
ين َمآبًا}.
في سورة النبأِ { :إ ه َج َهنه َم كَانَ ْت ِمرْ َ
وقد ذكر لنا القرآن اعتراف (أصـحاب الجنـة) ،الـذين ذكـرهم القـرآن فـي سـورة (ن)،
جنـتهم ،وأقسـموا ليصـرمَّنها مصـبحين فـي الفجـر ،وأالَّ
الذين حرموا المساكين من ثمار َّ
َْ ُ ُْ
ي ِ
ـماوية مــن
حب ـة منهــا ،فسـ َّـلط هللا عليهــا آفــة سـ َّ
مكن ـوا أحــدا مــن أهــل الحاجــة أن يأخــذ َّ
ُ
عنده ،وهم نائمون ،فأهلكها ،وذكر هللا عن هؤالء أنهم قالوا{ :يَا َو ْيلَنَا ِإنها ُكنها َ
طرا ِغ َ
ين}

[القلم.]17:
وكثي ار ما يقرن القرآن الطغيان بالكفر ،كما في قولـه تعـالى فـي الكفـارَ { :ولَيَ ِزيردَ ه
يرا ِم ْن ُه ْم َما أ ُ ْن ِز َ ِإ َليْكَ ِم ْن َر ِبكَ ُ
ط ْغ َيانًا َو ُك ْف ًرا} [المائدة.]64:
َك ِث ً
وقال تعالى{ :كَذهبَ ْت ث َ ُمودُ بِ َ
ط ْغ َوا َها} [الشمس ،]11:أي :بسبب طغيانها.
طا ُ
وقال سبحانه{ :أ َ ْم تَأ ْ ُم ُر ُه ْم أ َ ْح َال ُم ُه ْم بِ َهذَا أ َ ْم ُه ْم قَوْ ٌم َ
غو َ } [الطور.]32:
طا ُ
وفي سورة الذاريات{ :أَت َ َواصَوْ ا ِب َِ بَ ْل ُه ْم قَوْ ٌم َ
غو َ } [الذاريات.]53:
ِي لََُ َويَذَ ُر ُه ْم فِر ُ
وفي سورة األعرافَ { :م ْن يُ ْ
ض ِل ِل ه
ط ْغيَرانِ ِه ْم يَ ْع َمهُرو َ }
اَّللُ فَ َال َهاد َ
[األعراف.]186:
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ست َ ْه ِزبُ ِب ِه ْم َويَ ُمدُّ ُه ْم فِ ُ
وفي سورة البقرة { :ه
اَّللُ يَ ْ
ط ْغيَانِ ِه ْم يَ ْع َمهُو َ } [البقرة.]15:
(الع َمـ ـه) م ــع الطغي ــان ،دالل ــة عل ــى أث ــر الطغي ــان ف ــي
وف ــي القـ ـرآن :ي ــتالزم ذك ــر َ
تضليل العقول.
إيثار الحياة الدنيا:
ـتحق بــه أهــل الجحــيم العــذاب ،هــو إيثــار الحيــاة الــدنيا ،فمــا
األمــر الثــاني الــذي اسـ َّ
معنى هذا؟ وما حقيقته؟
هناك حياتان لإلنسان ،أوالهما :الحياة الدنيا ،والثانية :الحياة اآلخرة ،أو الباقية.
والحيــاة :ضــد المــوت ،ومعناهــا العــيط بكـ ِـل مــا يعنيــه العــيط ،وهــي الحيــاة الــدنيا،
اش ــتَُّقت م ــن ال ـ ُّـد ِنو ،ول ــه أكث ــر م ــن معن ــى ،كم ــا يظه ــر ف ــي مقابل ــه ،فأحيان ــا يق ــال ف ــي
المذكر :أدنى ،بمعنى :أهون وأحقر ،كما في قوله تعـالى{ :أَت َ ْ
ست َ ْب ِدلُو َ الهذِي ُه َو أ َ ْدنَرى
ْرررر} [البقـ ـرة ،]61:فالحي ــاة ال ــدنيا هن ــا ،أي :الس ــفلى أو ِ
الهين ــة والحقيـ ـرة،
رررو َخي ٌ
بِالهرررذِي ُه َ
ويقابلها الحياة العليا.
وأحيانـا يـذكر أدنــى بمعنـى :أقــل ،ويقابلـه األكثــر ،كمـا فــي قولـه تعــالىَ { :و ََل أ َ ْدنَررى
ِم ْن ذَ ِلكَ َو ََل أ َ ْكث َ َر إِ هَل ُه َو َمعَ ُه ْم أَي َْن َمرا كَرانُوا} [المجادلـة ،]7:ومـن هنـا قـال القـرآن{ :قُر ْل
ع الدُّ ْنيَا قَ ِلي ٌل َو ْاْل ِخ َرةُ َخي ٌْر ِل َم ِن اتهقَى} [النساء ،]77:وقال{ :فَ َما َمتَرا ُ
َمتَا ُ
ع ْال َحيَرا ِة الردُّ ْن َيا
فِ ْاْل ِخ َر ِة ِإ هَل قَ ِلي ٌل} [التوبة.]38:
وأحيانــا ي ــذكر :أدن ــى بمعنــى :أق ــرب ،مث ــل" :أدن ــاك أدنــاك" ،80فالحي ــاة ال ــدنيا ه ــي
القريبــة ،واآلخ ـرة يعتبرونهــا بعيــدة ،وتُسـ َّـمى الــدنيا ب ــ(الحياة العاجلــة) ،كمــا قــال تعــالى:
اجلَةَ َوتَذَ ُرو َ ْاْل ِخ َرةَ} [القيامة.]21 ،20:
{ك هَال بَ ْل ت ُ ِحبُّو َ ْالعَ ِ
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والحياة الدنيا التي يحذر القـرآن منهـا ،ومـن غرورهـا ومتاعهـا وِفتَنهـا ،تتَّصـف بك ِـل

ه ــذه الص ــفات الت ــي ذكرناه ــا ،فه ــي الحي ــاة ِ
الهين ــة الحقيـ ـرة ،والحي ــاة القليل ــة الض ــئيلة،
والحياة القريبة العاجلة.
بالكلية ،فهي ضـرورة لإلنسـان ،ليقـوم فيهـا بمعرفـة
واإلسالم ال يرفض الحياة الدنيا
َّ

هللا وعبادت ــه ،وخالفت ــه ف ــي أرض ــه ،وعمارته ــا بم ــا يحييه ــا وي ِ
جمله ــا ،ويمأله ــا ب ـ ِ
ـالحق
ُ

والعدل ،وهي ضرورة أيض ا ليعبر منها لآلخرة ،ويغرس فيها الخير لنفسه ،وللناس مـن
وينفع الناس من حوله.
حولهُ ،ليرضي رَّبه،
َ
َ
ولك ـ ــن اإلس ـ ــالم ال يري ـ ــد له ـ ــذه الحي ـ ــاة أن تص ـ ــبح  -بمتاعه ـ ــا ول ـ ـ َّـذاتها وش ـ ــهواتها
ـتحبه علـى اآلخـرة ،وي ِ
فضـله علـى مـا يطلبـه منـه
وامكاناتها  -إلها معبـودا لإلنسـان ،يس ُّ
ُ
ِين يَسْرت َ ِحبُّو َ
ذم هللا قومـ ا بـأنهم{ :الهرذ َ
ُّ
الحق ،وما تبتغيه القيم ،وما ينشـده النـاس ،لهـذا َّ
صدُّو َ ع ْ
سر ِبي ِل ه
َ
علَى ْاْل ِخ َر ِة َو َي ُ
ض َرال
اَّللِ َو َي ْبغُونَ َهرا ِع َوجًرا أُولَ ِئركَ ِفر
ْال َح َياةَ الدُّ ْن َيا َ
َرن َ

بَ ِعيد} [إبراهيم.]3:
المدنيـة علـى التَّح ُّـرر مـن ُحـ ِب الـدنيا،
ويركز القرآن الكريم في ُسوره وآياته
المكية و َّ
َّ
وحب اآلخرة أهم وأرجح ميزانا.
حب هللا ُّ
واالستغراق فيها ،وأن يكون ُّ
انظر إلى سحرة فرعون حين دخل قلوبهم اإليمـان ،كيـف نظـروا إلـى قومـه وملكـه
وجنده ودنياه ،وقد ه َّـددهم بمـا ه َّـددهم ،فقـالوا{:لَ ْ
علَرى َمرا َجا َءنَرا ِم َ
ت
رن نُ ْرؤثِ َركَ َ
رن ْالبَ ِينَرا ِ
ط َرنَا فَ ْ
َوالهذِي فَ َ
اق ِ َما أ َ ْنتَ قَا إِنه َما ت َ ْق ِض َه ِذ ِه ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا * إِنها َمنها ِب َر ِبنَا ِليَ ْغ ِف َرر
لَنَا َخ َ
ِح ِر َو ه
ع َل ْي َِ ِم َن الس ْ
اَّللُ َخي ٌْر َوأ َ ْب َقى} [طه.]73 ،72:
طايَانَا َو َما أ َ ْك َر ْهت َ َنا َ
المهــم َّ
أن ممــا يريــده اإلســالم مــن المســلم :أن ُيحـ ِـرر إرادتــه ،فــال يصــبح ويمســي

جرد مريد للحياة الدنيا ،بمعنى أن تكون إرادته خاضع اة لها ،اتَّخذها ربا ،فاتَّخذته لهـا
ُم َّ
عج ْهلنَا لََُ فِي َها َما نَشَا ُء ِل َم ْن نُ ِريردُ ثُر هم َجعَ ْلنَرا
اجلَةَ َ
عبدا ،يقول تعالىَ { :م ْن كَا َ ي ُِريدُ ْالعَ ِ
لََُ َج َهنه َم يَ ْ
سر ْعيَ َها َو ُه َرو ُم ْرؤ ِم ٌن
ص َال َها َم ْذ ُمو ًما َم ْدح ً
سعَى لَ َها َ
ُورا * َو َم ْن أ َ َرادَ ْاْل ِخ َرةَ َو َ
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ورا} [اإلسـراء ،]19 ،18:ويقـول تعـالىَ { :م ْ
رن كَرا َ ي ُِريردُ حَررْ َ
س ْعيُ ُه ْم َم ْ
ث
ش ُك ً
فَأُو َلئِكَ كَا َ َ
ث الدُّ ْنيَا نُ ْؤتِ َِ ِم ْن َها َو َما لََُ ِف ْاْل ِخ َرر ِة ِم ْ
ْاْل ِخ َر ِة نَ ِز ْد لََُ فِ حَرْ ثِ َِ َو َم ْن كَا َ ي ُِريدُ حَرْ َ
رن
نَ ِصريب} [الشـورى ،]20:ويقـول ع َّـز وج َّـلَ { :م ْ
رن كَرا َ ي ُِريردُ ْال َحيَراةَ الردُّ ْنيَا َو ِني َنت َ َهرا نُر َرو ِ
إِلَي ِْه ْم أ َ ْع َمالَ ُه ْم فِي َها َو ُه ْم فِي َها ََل يُ ْب َخسُو َ أُولَئِكَ الهرذ َ
رار
ْس لَهُر ْم فِر ْاْل ِخ َرر ِة إِ هَل النه ُ
ِين لَري َ
َو َح ِب َ
اط ٌل َما كَانُوا يَ ْع َملُو َ } [هود.]16 ،15:
َ َما َ
صنَعُوا فِي َها َوبَ ِ
ليس المهم  -إذن  -أن تملك الدنيا ،ولك َّـن المهـم جـدا أن تريـدها ،يمكـن أن تملـك
الدنيا في يدك ،ولكن ال تجعلها في قلبـك .المخـوف علـى أهـل اإليمـان أن تكـون الـدنيا
أكبر ِ
يهمنـا
همهم،
ومبلم علمهم ،ومنتهى أملهم ،وغاي َة سعيهم ،فإذا لـم تكـن كـذلك ،ال ُّ
َ

أن تكون لهـم ،وأن ينتفعـوا بهـا ،ويسـتمتعوا بثمراتهـا ،وال حـرج علـيهم فـي ذلـك مـا دامـوا

رل
يســتعملونها بشــروطها وآدابهــا ،كمــا قــال تعــالى{ :يَررا بَنِ ر دَ َم ُخررذُوا ِنينَ رت َ ُك ْم ِع ْن ردَ ُكر ِ
ين * قُر ْل َم ْ
َمس ِْجد َو ُكلُروا َوا ْ
رن َح هرر َم ِنينَرةَ ه
ء َرربُوا َو ََل تُس ِْررفُوا ِإنهرَُ ََل ي ُِحربُّ ْال ُمس ِْررفِ َ
اَّللِ
الهتِ أ َ ْخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه َو ه
ق} [األعراف.]32 ،31:
الطيِبَا ِ
ت ِم َن ِ
الر ْن ِ
ِ
المـ ْؤِثرة لهـا ،ال
الممنوع هو (اإلرادة) المتعلقة بالدنيا ،التائقة لها ،الحريصة عليهـاُ ،
عر ْ
رن َمر ْ
عر ْ
رن ِذ ْك ِرنَررا َولَ ر ْم يُر ِرر ْد ِإ هَل
رن تَر َرولهى َ
تريــد غيرهــا ،كمــا فــي قولــه تعــالى{ :فَ رأ َ ْع ِر ْ َ
ْال َحيَاةَ الردُّ ْنيَا} [الـنجم ،]29:فهـذا هـو المـذموم :الـذي ال يريـد إال الحيـاة الـدنيا .وقـد جـاء
في الحديث" :اللهم ال تجعـل مصـيبتنا فـي ديننـا ،وال تجعـل الـدنيا أكبـر ِ
همنـا ،وال مبلـم
علمنا."81
وقــد ُي ِ
عب ـر الق ـرآن عــن ذلــك باإليثــار ،ومعنــاه :التقــديم والتفضــيل ،كمــا قــال تعــالى:
{بَ ْل ت ُ ْؤثِ ُرو َ ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا * َو ْاْل ِخ َرةُ َخي ٌْر َوأ َ ْب َقى} [األعلى .]17 ،16:وهـو األمـر الـذي
ِ
نفسره في سورتنا ،ومعنى إيثار الـدنيا :أنهـا إذا اجتمعـت هـي واآلخـرة ،ق َّـدم الـدنيا علـى
بمحمـد رســول هللا ،مــن أجــل الحفــا
ضـ ِحي باإليمــان
َّ
اآلخـرة ،كمــا رأينــا بعــض النــاس ُي َ
 -81رواه الترمذي في الادعوات ( ،)3502وقاال :حسان غرياب ،والنساائي فاي الكبارى كتااب عمال الياو والليلاة
( ، )10234وحسنه األلباني في الكلم الطيب ( ،)226عن ابن عمر.
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عل ــى ُملك ــه ،كم ــا ف ــي قص ــة هرق ــل مل ــك ال ــروم ،82وكم ــا ف ــي كثي ــر م ــن رج ــال مك ــة
وزعمائهــا ،الــذين آثــروا أن يبق ـوا علــى زعــامتهم ،ومــا ورثــوه عــن آبــائهم علــى اإليمــان
باإلسالم.
وقـد ِ
يعبـر القـرآن عـن ذلــك باسـتحباب الـدنيا علـى اآلخـرة ،كمــا فـي قولـه تعـالى فــي
أصروا على الكفـر{ :ذَ ِلكَ ِبأَنه ُه ُم ا ْ
علَرى ْاْل ِخ َرر ِة
ست َ َحبُّوا ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا َ
شأن الذين كفروا و ُّ
َوأ َ ه ه
اَّللَ ََل يَ ْهدِي ْالقَوْ َم ْالكَافِ ِر َ
ين} [النحل.]107:
ِ
طـر ،كفـرؤ قـارون بثروتـه،
الب َ
ويعبر عنـه أيضـا بـالفرؤ بالـدنيا ،يعنـي :فـرؤ األَ َشـر و َ
قال تعالىَ { :وفَ ِرحُوا بِ ْال َحيَا ِة الدُّ ْنيَا َو َما ْال َحيَاةُ الدُّ ْن َيا ِف ْاْل ِخ َر ِة إِ هَل َمتَا ٌ
ع} [الرعد.]26:
أكثر من سـتين آيـة تح َّـدثت عـن الحيـاة الـدنيا ،ومتاعهـا وغرورهـا وزينتهـا ،وتحـذير
النــاس منهــا ومــن ترفهــا وأع ارضــها ،كمــا قــال تعــالى{ :ا ْعلَ ُمرروا أَنه َمررا ْال َح َيرراةُ الردُّ ْن َيا لَ ِعرربٌ
َولَ ْهوٌ َو ِنينَةٌ َوتَفَا ُخ ٌر بَ ْينَ ُك ْم َوتَكَاث ُ ٌر فِ ْاسَمْ َوا ِ َو ْاسَوْ ََل ِد َك َمث َ ِل َ
ار نَبَاتَُُ
غيْث أ َ ْع َج َ
ب ا ْل ُكفه َ
صرفَرا ث ُر هم يَ ُكررو ُ ُح َ
رن ه
ثُر هم يَ ِهرري ُج فَتَر َرراهُ ُم ْ
ءردِيدٌ َو َم ْغ ِفر َررةٌ ِمر َ
طا ًمرا َوفِر ْاْل ِخر َرر ِة َ
عرذَابٌ َ
اَّللِ

ور} [الحديد ،]20:وقـال ع َّـز وج َّـلَ { :وا ْ
َو ِر ْ
ض َوا ٌ َو َما ْال َحيَاةُ الدُّ ْنيَا إِ هَل َمتَا ُ
ض ِرربْ
ع ْالغُ ُر ِ
اء فَر ْ
راختَلَ َ
َ ِب ر َِ نَبَر ُ
رات ْاسَرْ ِ فَأ َ ْ
لَ ُه ر ْم َمث َ ر َل ْال َحيَررا ِة ال ردُّ ْنيَا َك َمرراء أ َ ْن َز ْلنَرراهُ ِمر َ
رن ال ه
ص ربَ َح
س ر َم ِ
ح َوكَا َ ه
الر َيا ُ
ء ْ ء ُم ْقتَد ًِرا} [الكهف.]45:
اَّللُ َ
ع َلى ُك ِل َ
َهشِي ًما ت َ ْذ ُروهُ ِ
ظمة هللا الناهين نفوسهم عن الهوى:
مصير الخائفين من َع َ
س ع َِن ْال َه َوى * فَ ِإ ه ْال َجنهةَ ِه َ ْال َمأ ْ َوى}
{ َوأَمها َم ْن َخا َ َم َقا َم َربِ َِ َونَ َهى النه ْف َ
ومـن هـم؟ وهنـا يب ِـين
َّبين هللا تعالى فـي القسـم الماضـي :مصـير أهـل الجحـيم ومـأواهمَ ،
َّ
فمن هم؟
عز َّ
وجل مصير َمن يعاديهم ويخاصمهم ،وهم أهل الجنةَ ،
وصفا استحقوا بهما دخو الجنة:

 -82إشارو إلي حديث هرقل الطويل الذي رواه مسلم في الجهاد والسير ( ،)1773عن ابن عباس.
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ُّ
استحقوا بهما أن يأووا إلـى الجنـة ،كمـا
عبر هللا تعالى عنهم بوصفين أساسيين
لقد َّ
ُّ
استحقوا بهما أيضا أن يأووا إلى النار.
عبر عن أهل النار أيضا بوصفين
َّ
الوص

اسو  :خو

مقام الرب:

ِ
ومرِبيــه ومالــك أمـره { َربِ ر َِ}،
أي :مــن حــذر وخشــي قيامــه بــين يــدي ســيده ،وخالقــه ُ
يــوم َّ
ام ـة الكبــرى ،يــوم يتـ َّ
ـذكر اإلنســان مــا ســعى ،وخــاف حكــم هللا فيــه ،يــوم تنشــر
الط َّ
الدواوين ،وتحكم الموازين.
يعني :خوفه في الدنيا من ربِـه ،عنـدما يواقـع الـذنب ،أو يقتـرب منـه فيقلـع ،وكـذلك
عنــدما يـراوده الشــيطان علــى تــرك الطاعــة ،فهــو ال يرتكــب محظــو ار ،وال يتــرك مــأمو ار،
كما قال تعالىَ { :و ِل َم ْن َخا َ َمقَا َم َر ِب َِ َجنهتَا ِ } [الرحمن.]46:
وهذا الخوف من صـفات المتَّقـين ،الـذين ُيح ُّـبهم هللا تعـالى ،كمـا قـال سـبحانه{ :إِ ه
شيَ ِة َر ِب ِه ْم ُم ْ
ِين ُه ْم ِم ْن َخ ْ
ش ِفقُو َ [المؤمنو  ،]57:ثم قا َ {:والهذ َ
الهذ َ
ِين ي ُْؤتُو َ َمرا تَروْ ا
اجعُو َ } [المؤمنون.]60:
َوقُلُوبُ ُه ْم َو ِجلَةٌ أَنه ُه ْم إِلَى َربِ ِه ْم َر ِ
والوص

الثان لمن يستحق الجنة :نه النفس عن الهوى:

َّ
ـق ،فهنـاك َمـن يجعـل نفسـه مـع الح ِ
ومتطلباتـه ،مـن االلتـزام
ـق
الهوى هنـا يقابـل الح َّ
والبذل والتضحية ،وهناك َمـن يجعـل نفسـه مـع مـا تهـواه وتشـتهيه وتميـل إليـه مـن متـاع

الحي ــاة ال ــدنيا وزخرفه ــا ،بحك ــم َّ
الجبلـ ـة البشـ ـرَّية ،وه ــو م ــا ذكـ ـره هللا تع ــالى ف ــي قول ــه:
{ا ْعلَ ُمرروا أَنه َمررا ْال َحيَرراةُ ال ردُّ ْنيَا لَ ِعرربٌ َولَ ْهرروٌ َو ِنينَررةٌ َوتَفَررا ُخ ٌر بَ ْي رنَ ُك ْم َوت َ َكرراث ُ ٌر فِ ر ْاسَمْ ر َروا ِ
راِ ُحرربُّ ال ه
ت ِمر َ
َو ْاسَوْ ََل ِد} [الحديــد ،]20:ومــا ذكـره فــي قولــهُ { :ن ِير َ
راء
ش ر َه َوا ِ
سر ِ
رن النِ َ
رن ِللنهر ِ
ير ْال ُمقَ ْن َ
ب َو ْال ِف ه
َو ْال َب ِن َ
ث
رام َو ْالحَررْ ِ
ين َو ْالقَنَ ِ
ضر ِة َو ْال َخيْر ِل ْال ُم َ
سروه َم ِة َو ْاس َ ْن َع ِ
ط َر ِة ِم َن الذه َه ِ
اط ِ
ذَ ِلكَ َمتَا ُ
ع ْال َحيَا ِة الدُّ ْنيَا} [آل عمران.]14:
قواطع الطريق إلى هللا تعالى:
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أهمهــا وأقربهــا:
ومــا أكثــر مــا ُيحـ ِـذرنا الق ـرآن مــن قواطــع الطريــق إلــى هللا تعــالى ،و ُّ

األم ـارة بالســوء ،وهــي التــي قالــت عنهــا ام ـرأة العزيــزَ { :و َمررا أُبَر ِرربُ
ِاتبــاع هــوى الــنفس َّ
ُّوء ِإ هَل َما َر ِح َم َر ِب } [يوسف.]53:
نَ ْف ِ
هارةٌ ِبالس ِ
س َسَم َ
س ِإ ه النه ْف َ

هــذه َّ
طوعــت البــن آدم األول أن يقتــل أخــاه فقتلــه ،كمــا قــال
الجبل ـة البش ـرَّية التــي َّ
تعالى{ :فَ َ
طوه ع ْ
سَُ قَتْ َل أ َ ِخي َِ فَقَتَلََُ فَأ َ ْ
س ِر َ
ين} [المائدة.]30:
َت لََُ نَ ْف ُ
صبَ َح ِم َن ْال َخا ِ
العجـل ،ويفــتن بــه بنــي إسـرائيل ليعبــدوه ،كمــا
وهــي التــي سـ َّـولت للســامرِي أن يتَّخــذ ْ
س } [طه.]96:
سوه لَ ْت ِل َن ْف ِ
قالَ {:و َكذَ ِلكَ َ
وهــي التــي سـ َّـولت إلخــوة يوســف ،وهــم مــن ســاللة األنبيــاء أن يضــعوا يوســف فــي
صرب ٌْر
سروه لَ ْت لَ ُكر ْم أ َ ْنفُسُر ُك ْم أَمْ ًررا فَ َ
الج ِب ،ويكذبوا على أبيهم بأنه أكله الـذئب{ ،قَرا َ بَر ْل َ
ُ
َج ِمي ٌل} [يوسف.]18:
ولهــذا حـ َّـذر الق ـرآن كثي ـ ار مــن ِاتبــاع هــوى األنفــس ،كم ـا قــال هللا تعــالى لــداود عليــه
راِ ِب ْ
السـالم{ :يَا دَاوُ ودُ ِإنهرا َجعَ ْلنَراكَ َخ ِليفَرةً فِر ْاسَرْ ِ فَ ْ
رع
راح ُك ْم بَري َْن النه ِ
رال َح ِ
ق َو ََل تَت ه ِب ِ
اَّللِ} [ص ،]26:وقال تعـالىَ { :و ََل ت ُ ِطعْ َم ْن أ َ ْغفَ ْلنَرا قَ ْلبَرَُ ع ْ
سبِي ِل ه
َرن
ْال َه َوى فَي ُِضلهكَ َ
ع ْن َ
ِذ ْك ِرنَا َوات ه َب َع َه َواهُ َوكَا َ أَمْ ُرهُ فُ ُر ً
علَرى ء َِرري َعة ِم َ
رن
طا} [الكهف ،]28:وقال{:ث ُ هم َج َع ْل َنراكَ َ
ِين ََل يَ ْعلَ ُمرو َ * إِنههُر ْم لَ ْ
رن ه
ع ْنركَ ِم َ
ْاسَمْ ِر فَات ه ِب ْع َها َو ََل تَت ه ِبعْ أ َ ْه َوا َء الهرذ َ
اَّللِ ءَر ْيئًا}
رن يُ ْغنُروا َ
[الجاثية ،]19 ،18:وقال َّ
ضرلهَُ ه
عز وج َّـل{ :أَفَ َرأ َ ْيتَ َم ِن ات ه َخذَ ِإلَ َهَُ َه َواهُ َوأ َ َ
علَرى ِع ْلرم
اَّللُ َ
َرراوةً} [الجاثيــة ،]23:وقــال تعــالى:
سررمْ ِع َِ َوقَ ْل ِبرر َِ َو َجعَرر َل َ
َو َخررت َ َم َ
علَررى بَ َ
علَررى َ
ص ِررر ِه ِغش َ
علَيْر َِ َو ِك ً
ريال} [الفرقـان ،]43:وقـال ع َّـز وج َّـل:
{أ َ َرأ َ ْيتَ َم ِن ات ه َخذَ إِلَ َهَُ َه َرواهُ أَفَأ َ ْنرتَ ت َ ُكرو ُ َ
ِين َ
طبَ ر َع ه
{أُو َلئِرركَ اله رذ َ
علَررى قُلُررو ِب ِه ْم َواتهبَعُرروا أ َ ْهر َروا َء ُه ْم} [محمــد ،]16:وقــال ســبحانه:
اَّللُ َ
اَّللَ ََل يَ ْه ردِي ْالقَرروْ َم ه
{ َو َمر ْ
اَّللِ إِ ه ه
رن ه
الَّررا ِل ِم َ
رن اتهبَ ر َع َهر َرواهُ بِغَ ْير ِرر ُه ردًى ِمر َ
رن أ َ َ
ين}
ض ر ُّل ِم همر ِ
[القصص.]50:
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والنصوص القرآنية كثيرة ِ
توضح لنا الخطر الكبير في ِاتباع هوى األنفـس ،إذا لـم
يلجمها لجام التَّقوى ،وتقف متم ِـردة علـى همـز الشـيطان ،و ِاتبـاع خطواتـهَ { :و ََل تَتهبِعُروا
ُخ ُ
ش ْي َ
ت ال ه
عدُو ُم ِبي ٌن} [البقرة.]168:
طا ِ ِإنهَُ لَ ُك ْم َ
ط َوا ِ
ِ
وزجـر الــنفس عــن أهوائهــا وشــهواتها،
بهــذين األمـرين :خــوف مقــام هللا رب النــاسْ ،
تكون َّ
ون ُزله ،الذي يأوي إليه ،ويأنس به ،وينعم في ظلِه.
الجنة هي مأواه ُ
قال اإلمـام الـرازي فـي تفسـيره الكبيـر( :ثـم ذكـر تعـالى حـال السـعداء ،فقـال تعـالى:
س ع َِن ْال َه َوى * فَ ِإ ه ْال َجنهةَ ِهر َ ْال َمرأ ْ َوى} .واعلـم
{ َوأَمها َم ْن َخا َ َمقَا َم َر ِب َِ َونَ َهى النه ْف َ
أن ه ــذين الوص ــفين مض ــادان للوص ــفين الل ــذين وص ــف هللا أه ــل الن ــار بهم ــا ،فقول ــه:
{وأم را َم ر ْن َخ را َ َمقَ را َم َر ِب ر َِ} ،ضـ َّـد قولــه{ :فأم را َم ر ْن َ
طغَ رى} [النازعــات ،]17 :وقولــه:
س ع َِن ْال َه َوى}َّ ،
ضد قولهَ { :و ث َ َر ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا} [النازعات.]38 :
{ َونَ َهى النه ْف َ
واعلم أن الخوف من هللا ،ال َّبد أن يكون مسبوقا بـالعلم بـاهلل ،علـى مـا قـال{ :إِنه َمرا
اَّللَ ِم ْ
يَ ْخشَررى ه
ررن ِعبَررا ِد ِه ْالعُلَ َمررا ُء} [فــاطر ،]28 :ولمــا كــان الخــوف مــن هللا هــو الســبب
المعين لدفع الهـوى ،ال جـرم ،ق َّـدم َّ
العلـة علـى المعلـول ،وكمـا دخـل فـي ذينـك الصـفتين
ُ
جميع القبائح ،دخل في هذين الوصفين جميع الطاعات والحسنات).83

سؤا المشركين عن وقت يوم القيامة استهزاء واستبعادا
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سا َها ( )42فِي َم أ َ ْنتَ ِم ْن ِذ ْك َرا َها (ِ )43إلَى َر ِبكَ
{ َي ْ
سأَلُونَكَ ع َِن السها َ
ع ِة أَيها َ مُرْ َ
ُم ْنت َ َها َها ( )44إِنه َما أ َ ْنتَ ُم ْنذ ُِر َم ْن يَ ْخشَا َها (َ )45كأَنه ُه ْم يَوْ َم يَ َروْ نَ َها لَ ْم يَ ْلبَثُوا إِ هَل
شيهةً أَوْ ُ
ض َحا َها}
َ
ع ِ
:

أسلوب السؤا ف القر

{يَ ْ
سا َها}
سأَلُونَكَ ع َِن السها َ
ع ِة أَيها َ مُرْ َ
أسلوب سائد فـي القـرآن الكـريم ،بهـذه الصـيغة {يَسْرأَلُونَكَ } ،دون أن يـذكر َمـن هـم
المنـ َّـزل عليــه القـرآن ،والســياق هــو الــذي ُيحـ ِدد
الســائلون ،فالمســئول هــو الرســول الكـريم ُ

َمـن هــم ،فأحيانــا يكــون الســائلون هــم المســلمين ،كمــا فــي أســئلة ســورة البقـرة المعروفــة:
سرررأَلُونَكَ َمررراذَا يُ ْن ِفقُرررو َ قُررر ْل َمرررا أ َ ْنفَ ْقرررت ُ ْم ِمر ْ
ررربِ َ
{يَ ْ
ين َو ْاليَتَرررا َمى
ررن َخ ْيرررر فَ ِل ْل َوا ِلررردَي ِْن َو ْاس َ ْقر َ
س ِبي ِل} [البقرة{ ،]215:يَ ْ
ين َواب ِْن ال ه
يه َمرا إِثْر ٌم
َوا ْل َم َ
سا ِك ِ
سأ َلُونَكَ ع َِن ْال َخمْ ِرر َو ْال َم ْيس ِِرر قُر ْل فِ ِ
رراِ َ ...ويَ ْ
ررو [} ...البقـ ـرة{، ]219:
َكبِير ٌ
ررر َو َمنَرررافِ ُع ِللنهر ِ
سرررأَلُونَكَ َمررراذَا يُ ْن ِفقُرررو َ قُررر ِل ْالعَ ْفر َ
ص َال ٌ
سأَلُونَكَ ع َِن ْاليَتَا َمى قُ ْل ِإ ْ
ح لَ ُه ْم َخي ٌْر} [البقرةَ { ،]220:ويَ ْ
َويَ ْ
سأَلُونَكَ ع َِن ْال َم ِحري ِ
قُ ْل ُه َو أَذًى} [البقرة.]222:
{يَ ْ
سررو ِ } [األنفــال ،]1:ونحــو ذلــك ،فهــذه
س رأَلُونَكَ َ
الر ُ
رن ْاس َ ْنفَررا ِ قُر ِل ْاس َ ْنفَررا ُ ِ هَّللِ َو ه
عر ِ
أســئلة المســلمين لنبـِـيهم يســألون عــن أحكــام ديــنهم ،وقــد تــأتي بصــيغة الفتــوى ،كمــا فــي
راء قُر ِل ه
قولهَ { :ويَ ْ
ريه هن} [النسـاء{ ،]127:يَسْرت َ ْفتُونَكَ قُر ِل
س ِ
ست َ ْفتُونَكَ فِ النِ َ
اَّللُ ي ُْفتِري ُك ْم فِ ِ
ه
اَّللُ ي ُْفتِي ُك ْم فِ ْالك ََاللَ ِة} [النساء.]176:
سدال المشركين عن موعد ظهور القيامة:
وأحيانا يكون السائلون هم المشـركين ،ومنهـا األسـئلة عـن السـاعة ،كمـا جـاء ذلـك
س رأَلُونَكَ
المكيـة ،كمــا فــي هــذه الســورة ،وســورة األعـراف{ :يَ ْ
فــي عــدد مــن سـور القـرآن
َّ
ررن ال ه
ررو}
سرررا َ
َ
ع ِة أَيهرررا َ مُرْ َ
سرررا َها قُررر ْل ِإنه َمرررا ِع ْل ُم َهرررا ِع ْنررردَ َر ِبررر ََل يُ َج ِلي َهرررا ِل َو ْق ِت َهرررا ِإ هَل ُهر َ
عر ِ
[األعراف ،]187:وال َم َد َّنية ،كما في سورة األحزاب{ :يَ ْ
ع ِة قُر ْل إِنه َمرا
ع ِن السها َ
اِ َ
سأَلُكَ النه ُ
ِع ْل ُم َها ِع ْندَ ه
اَّللِ َو َما يُ ْد ِريكَ لَ َع هل السهاعَةَ ت َ ُكو ُ قَ ِريبًا} [األحزاب.]63:
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عم ـا ســألوك عنــه دائمــا ،وهــو موعــد ظهــور
وكأنــه يقــول هنــا :يســألك المشــركون َّ
القيامــة ،ومــن أســمائها{ :ال ه
ع ِة} ،أي :الســاعة العظمــى ،والســاعة الفاصــلة ،التــي
سرررا َ
ينتظره ــا الع ــالمون ،وق ــد س ــألها مش ــركو مك ــة اس ــتهزاء ،كم ــا ج ــاء ع ــن اب ــن عب ــاس.84
يسـألك هـؤالء عـن السـاعة ،أي :عــن زمانهـا الـذي تقـوم فيــه؛ ألن {أَيهرا َ } ،اسـم زمــان،
فهم يقولون :متى إرسـاؤها؟ أي :إقامتهـا وتثبيتهـا .كمـا يقـال :أرسـى الجبـل ،أي :أقامـه
وي ِ
كونها؟
َّ
وي ِثبتها ُ
وثبته ،يقولون :متى يقيمها هللا تعالى ُ
أو يك ــون المعن ــى :ع ــن زم ــان منته ــى الس ــاعة ومس ـ ِ
ـتقرهاو كم ــا أن مرس ــى الس ــفينة
وتستقر فيه.
حيث تنتهي إليهو
ُّ
والمشــركون كــانوا قــد ســمعوا عــن الســاعة والقيامــة فــي القـرآن الكـريم وســمعوا :أنهــا
الص ـ َّ
سررا َها}؟ فيحتمــل أن
الح َّاق ـة والَقارع ـةو فقــالوا مســتهزئين{ :أَيهررا َ مُرْ َ
الطام ـة و َّ
َّ
اخة و َ
يكون ذلك على سبيل اإليهام ألتباعهم أنه ال أصـل لـذلك ،ويحتمـل أنهـم كـانوا يسـألون
سرررتَع ِْج ُل ِب َهرررا الهرررذ َ
الرس ــول ع ــن وق ــت القيام ــة اس ــتعجاالا م ــنهمو كقول ــه تع ــالى{ :يَ ْ
ِين ََل
ي ُْؤ ِمنُو َ بِ َها} [الشورى.]18:
{فِي َم أ َ ْنتَ ِم ْن ِذ ْك َرا َها}
إنكـار َوَرد لسـؤال المشــركين عنهـاو أي :فــي ِ
أي شـيء أنــت يـا محمــد؟ وهـو معنــى:
{فِري َم} .أن تـذكر لهــم وقتهـاو وتُعلِمهـم بـهو حتــى يسـألونك عـن بيانهــا! كقولـه تعـالى فــي
مقام آخر{ :يَ ْ
ع ْن َهرا} [األعـراف]187:و أي :مـا أنـت مـن ذك ارهـا لهـمو
سأَلُونَكَ َكأَنهكَ َح ِف َ
ممـا اسـتأثر هللا
وتبيين وقتها فـي شـيء؛ ألن ذلـك فـرع علمـك بـهو وأنـى لـك ذلـك؟ وهـو َّ
تعالى بعلمهو وهو عالَّم الغيوب.
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إسناده.

ن
ـيم أنــت مــن ذلــك
ويجــوز أن يكــو إنكــا ار علــى المشــركين فــي مســألتهم لــهو أي :فـ َ
ممن يعلمهو والذكرى بمعنى الذكر.
حتى يسألوك بيانهو
ولست َّ
َ
{إِلَى َر ِبكَ ُم ْنت َ َها َها}
يوج ـد عنــد غي ـره إ ْذ لــم ْيؤِت ـه تعــالى أحـ اـدا مــن
أي :منتهــى علمهــا عنــده وحــدهو فــال َ
خلقهو وهو كقوله تعالى في األعراف{ :قُ ْل ِإنه َما ِع ْل ُم َهرا ِع ْنردَ َر ِبر ََل يُ َج ِلي َهرا ِل َو ْق ِت َهرا ِإ هَل
ُه َو ثَقُلَ ْت فِ ال ه
ت َو ْاسَرْ ِ ََل تَرأْتِي ُك ْم إِ هَل بَ ْغتَرةً} [األعـراف]178:و وكقولـه فـي آخـر
اوا ِ
س َم َ
لقمان{ :إِ ه ه
ـان]34:و وهـي مـن مفـاتيح الغيـب الخمسـة التـي
اَّللَ ِع ْندَهُ ِع ْل ُم السها َ
ع ِة} [ُلْق َم َ

ص َّح بها الحـديث85و ولهـذا لمـا سـأل جبري ُـل الرسـول محم اـدا صـلى هللا عليـه وسـلم عـن
َ
الساعة قال" :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل".86
{إِنه َما أ َ ْنتَ ُم ْنذ ُِر َم ْن يَ ْخشَا َها}
إنما يبعثك هللا لإلنذار والتخويف للجميعو وللتبشير أيض او كما قال تعـالىُ { :رس ًُرال
علَرى ه
ين َو ُم ْنذ ِِر َ
ُم َبش ِِر َ
الرسُر ِل} [النسـاء]165:و وانمـا
راِ َ
اَّللِ ُحجهرةٌ َبعْردَ ُّ
ين ِلرئ هَال َي ُكرو َ ِللنه ِ
ِير َو ه
رل
اَّللُ َ
اكتفــى باإلنــذار هنــا القتضــاء المقــامو كمــا قــال تعــالى{ :إِنه َمررا أ َ ْنررتَ نَرذ ٌ
علَررى ُكر ِ
ءَرر ْ ء َو ِكيرر ٌل} [هــود]12:و {قُرر ْل إِنه َمررا أَنَررا ُم ْنررذ ٌِر َو َمررا ِم ْ
ررن إِلَررَ إِ هَل ه
احرردُ ْالقَههررار}
اَّللُ ْال َو ِ
[ص.]65:
ِ
والمعنى هناَّ :
رت بهو مـن بيـان اقترابهـاو كمـا فـي قولـه
أن وظيفتك هو امتثال ما أُم َ
ق ْالقَ َم ُرر} [القمـر]1:و { ْ
تعالىْ { :
ش ه
سرابُ ُه ْم َو ُهر ْم فِر
ت السهاعَةُ َوا ْن َ
اقت َ َربَ ِ
راِ ِح َ
ب ِللنه ِ
اقت َ َرر َ
َ
غ ْفلَررة ُمع ِْر ُ
ررربُ }
ررر السهررا َ
ع ِة إِ هَل َكلَمْ ررحِ ْالبَ َ
ضررو َ } [األنبيــاء]1:و { َو َمررا أَمْ ُ
ص ِررر أَوْ ُه َ
ررو أ َ ْق َ
[النحــل]77:و وعليــك تفصــيل مــا فيهــا مــن فنــون األهـوالو كمــا تحــيط بــه ُخ ْبـراو ال تعيــين
عما ليس من وظائفك بيانه؟!
وقتها الذي لم ُي َّ
فوض إليكو فما لهم يسألونك َّ
 -85رواه البخاري في اَلستسقاء ( ،)1039عن ابن عمر.
 -86متفق عليه :رواه البخاري ( ،)50ومسلم ( ،)9كالهما في اإليمان ،عن أبي هريرو.
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ـت لإلن ــذار بوج ــوب الس ــاعة ،واقترابه ــا م ــن الن ــاسو وه ــذا المعن ــى ال
إن ــك إنم ــا ُبعث ـ َ

َّ
يتوقـف علـى علمـك بوقـت قيـام السـاعةو (بـل لـو أنصـفنا لقلنـا  -مـا قـال الـرازي  -بــأن
يتمان إذا لم يكن العلم بوقت قيام الساعة حاصال).87
اإلنذار والتخويف إنما َّ
الحكمة من تخصيص اإلنذار بمن يخشى
ثــم إنــه صــلى هللا عليــه وســلم منــذر للجميــع بحكــم رســالته{ :يَرررا أَيُّ َهرررا النهبِررر ُّ إِنهرررا
بمـن يخشــى؛
سر ْرلنَاكَ َ
ء را ِهدًا َو ُم َب ِ
ِيرا} [األحـزاب]45:و إال أنــه خـ َّ
شر ًررا َونَ رذ ً
أَرْ َ
ـص اإلنــذار َ
لكل َّ
منذر ِ
مكلـفو وهـو كقولـه تعـالى:
ألنه هو الذي يتأثَّر باإلنذار وينتفع بهو وان كان اا

ب} [يـس]12:و وكقولـه تعـالى{ :ذَ ِلركَ
رن اتهبَر َع ِ
الرذ ْك َر َو َخشِر َ ه
الرر ْح َم َن بِ ْالغَيْر ِ
{إِنه َما ت ُ ْنذ ُِر َم ِ

ْب فِي َِ ُهدًى ِل ْل ُمت ه ِق َ
راِ}
رين} [البقـرة]2:و مـع قولـه فـي آيـة أخـرىُ { :هردًى ِللنه ِ
ْال ِكتَابُ ََل َري َ
[البقرة]185:؛ ألن المتَّقين هم الذين سيستنيرون بنورهو ويحسنون َفهمه و ِاتباعه.
فهـو تعـالى يقـول لرســوله :إنمـا بعثتُـك لتنـذر النــاس وتُح ِـذرهم مـن بـأس هللا وعذابــهو

فمن خشـي هللا وخـاف مقامـه ووعيـدهو اتَّبعـك فـأفلح وأنجـحو والخيبـة والخسـار علـى َمـن
َ
َّ
كذبك وخالفك.
شيهةً أَوْ ُ
ض َحا َها}
{ َكأَنه ُه ْم َيوْ َم َي َروْ نَ َها لَ ْم َي ْل َبثُوا ِإ هَل َ
ع ِ
حشرو و أَروا الساعة التي كانوا يسألون عنهاو
الم َ
أي :أنهم إذا قاموا من قبورهم إلى َ
حاضرة ،يستقصرون ُم َّدة الحياة الدنياو حتى إنها كانت عندهم قدر عشية مـن يـومو أو
ضحى من يوم .والمعنى :أن ما أنكروه َسَيرونه ،حتى كأنهم أبدا فيهو وكأنهم لـم يلبثـوا

في الدنيا إال ساع اة من نهارو ثم مضت.
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والمراد :تقليل َّ
مدة الدنياو فالعشية :ما بين الظهـر إلـى غـروب الشـمس .والضـحى:
ما بين طلوع الشمس إلى منتصف النهار .وفي آية فـي آخـر سـورة األحقـاف{ :كَرأَنه ُه ْم
ساعَةً ِم ْن نَ َهار} [األحقاف.]35:
َيوْ َم َي َروْ َ َما يُو َ
عدُو َ لَ ْم َي ْل َبثُوا ِإ هَل َ
الفراء :يقول القائل :وهل للعشية ضـحى؟ وانمـا الضـحى لصـدر النهـارو ولكـن
قال َّ
أض ــيف الض ــحى إل ــى العش ــية  -وه ــو الي ــوم ال ــذي يك ــون في ــه  -عل ــى ع ــادة الع ــرب،
يقولون :آتيك الغـداة أو عشـيتهاو وآتيـك العشـية أو غـداتها .88فتكـون العشـية فـي معنـى
آخر النهارو والغداة في معنى أول النهار.89
إن َّ
وقال الرازيَّ ( :
الن ْحويين قالوا :يكفي فـي ُح ْسـن اإلضـافة أدنـى س َـبب .فالضـحى
الم ِ
عبـر
ـح أن يقـال :إنـه ضـحى تلـك العش َّـية .وزمـان المحنـة قـد ُي َّ
تقدم علـى عشـية ،يص ُّ
ُ

عب ـر عنــه بالضــحى ،فالــذين يحضــرون فــي موقــف
عنــه بالعشـ َّـية ،وزمــان ال ارحــة قــد ُي َّ
القيامةُ ،ي ِ
بضـحى تلـك العش َّـية،
عبرون عن زمـان محنـتهم بالعش َّـية ،وعـن زمـان ارحـتهم ُ
فيقولــون :كـ َّ
ـأن عمرن ــا فــي ال ــدنيا مــا ك ــان إال هــاتين الس ــاعتين .وهللا ســبحانه وتع ــالى

أعلم) 90اهـ.
***

 -88انِر :معاني القرآن للفراء (.)234/3
 -89تفسير القرمبي (.)210/19
 -90تفسير الرازي (.)51/31
115

سورة عبس
بسم هللا الرحمن الرحيم
س َوت َ َولهى ( )1أ َ ْ َجا َءهُ ْاس َ ْع َمى (َ )2و َما يُ ْد ِريكَ لَعَلهَُ يَ هز هكى ( )3أَوْ
{ َ
عبَ َ
الذ ْك َرى ( )4أَمها َم ِن ا ْ
صدهى (َ )6و َما
َيذه هك ُر فَت َ ْنفَ َعَُ ِ
ست َ ْغنَى ( )5فَأ َ ْنتَ لََُ ت َ َ
ع ْنَُ
علَيْكَ أ َ هَل يَ هز هكى (َ )7وأَمها َم ْن َجا َءكَ يَ ْ
سعَى (َ )8و ُه َو يَ ْخشَى ( )9فَأ َ ْنتَ َ
َ
ُ
ص ُح ُمك هَر َمة
تَلَ ههى ( )10ك هَال إِنه َها ت َ ْذ ِك َرةٌ ( )11فَ َم ْن ءَا َء ذَك ََرهُ ( )12فِ
(َ )13مرْ فُوعَة ُم َ
سفَ َرة (ِ )15ك َرام َب َر َرة ( )16قُ ِت َل
ط هه َرة (ِ )14بأ َ ْيدِي َ
ء ْ ء َخلَقََُ (ِ )18م ْن نُ ْطفَة َخلَقََُ فَقَده َرهُ
سا ُ َما أ َ ْكفَ َرهُ (ِ )17م ْن أَي ِ َ
اإل ْن َ
ِْ
( )19ث ُ هم ال ه
س ِبي َل يَس َهرهُ ( )20ث ُ هم أ َ َماتََُ فَأ َ ْقبَ َرهُ ( )21ث ُ هم إِذَا ءَا َء أ َ ْنش ََرهُ ()22
ك هَال لَمها يَ ْق ِ َما أ َ َم َرهُ ( )23فَ ْليَ ْن ُ
صبَ ْبنَا
ام َِ ( )24أَنها َ
سا ُ ِإلَى َط َع ِ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
ءقَ ْقنَا ْاسَرْ َ ءَقا ( )26فَأ َ ْنبَتْنَا فِي َها َحبا (َ )27و ِعنَبًا
صبا ( )25ث ُ هم َ
ْال َما َء َ
ق ُ
َوقَ ْ
غ ْلبًا (َ )30وفَا ِك َهةً َوأَبا ()31
ضبًا (َ )28و َن ْيتُونًا َونَ ْخ ًال (َ )29و َحدَا ِ َ
َمتَا ً
ت ال ه
صا هخةُ ( )33يَوْ َم يَ ِف ُّر ْال َمرْ ُء ِم ْن
ام ُك ْم ( )32فَ ِإذَا َجا َء ِ
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْن َع ِ
احبَتِ َِ َوبَنِي َِ (ِ )36ل ُك ِل امْ ِرب ِم ْن ُه ْم يَوْ َمئِذ
أ َ ِخي َِ (َ )34وأ ُ ِم َِ َوأَبِي َِ (َ )35و َ
ص ِ
س ِف َرةٌ (َ )38
احكَةٌ ُم ْ
ءَأ ْ ٌ يُ ْغنِي َِ (ُ )37وجُوهٌ يَوْ َمئِذ ُم ْ
ست َ ْبش َِرةٌ ()39
ض ِ
غبَ َرةٌ ( )40تَرْ َهقُ َها قَت َ َرةٌ ( )41أُولَئِكَ ُه ُم ْال َكفَ َرةُ
علَ ْي َها َ
َو ُوجُوهٌ يَوْ َمئِذ َ
ْالفَ َج َرةُ (})42

عناية القر

بالمستضعفين والفقراء

س َوت َ َولهى ( )1أ َ ْ َجا َءهُ ْاس َ ْع َمى (َ )2و َما يُ ْد ِريكَ لَعَلهرَُ يَ هز هكرى ( )3أَوْ
{ َ
عبَ َ
رن ا ْ
ص ردهى (َ )6و َمررا
سرت َ ْغنَى ( )5فَأ َ ْنررتَ لَرَُ ت َ َ
َيررذه هك ُر فَت َ ْنفَ َع رَُ الر ِرذ ْك َرى ( )4أ َ همررا َمر ِ
ع ْنرَُ
علَيْكَ أ َ هَل يَ هز هكى (َ )7وأ َمها َم ْن َجا َءكَ يَ ْ
سعَى (َ )8و ُه َو يَ ْخشَرى ( )9فَأ َ ْنرتَ َ
َ
تَلَ ههى (} )10
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سبب النزو :
مكية باإلجماع .وقـد ذكـر غيـر واحـد مـن ِ
مفسـري السـلف :أن رسـول هللا صـلى
السورة َّ
هللا عليــه وســلم ،كــان يخاطــب بعــض عظمــاء ق ـريط  -وقيــل :إنهــم أكثــر مــن واحــد  -وقــد
طمــع فــي إســالمه ،ولعــل بإســالمه ُيســلم آخــرون ،فبينمــا هــو يخاطبــه ،ويعــرض عليــه دعوتــه

ممـن أسـلم قـديما ،ولـه ُحظـوة عنـد رسـول هللا ،فجعــل
ويناجيـه ،إذ أقبـل ابـن أم مكتـوم ،وكـان َّ
ـح عليــه أن يجيبــهَّ ،
ـف
وود النبــي صــلى هللا عليــه وســلم أن يكـ َّ
يســأل الرســول عــن شــيء ،ويلـ ُّ
ساعته تلكَّ ،
ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل المشرك ،طمعـا ورغبـة فـي هدايتـه ،وعـبس فـي

وجــه ابــن أم مكتــوم ،وأعــرض عنــه ،وأقبــل علــى اآلخــر ،فــأنزل هللا تعــالى مــا أنــزل فــي هــذه
السورة الكريمة ،التي تعاتب رسوله الكريم ِ
س َوت َ َرولهى
بكل صراحة ،بادئة بقولـه تعـالى{ :عَر َب َ
( )1أ َ ْ َجا َءهُ ْاس َ ْع َمى}.
والعبوس :تقطيب الوجه واربداده عند كراهية أمر ،والتَّولِي :اإلعراض.
والعابس والمتولِي هنا هو الرسول الكريم محمد صـلى هللا عليـه وسـلم ،ذكـره هللا تعـالى
َّ
ـت ،رفقـا بـه ،وتعظيمـ ا
ـت وتولي َ
بصيغة الغائب ،ولم يذكره بصيغة المخاطـب فيقـول لـه :عبس َ
لــه ،وحفاظـ ا عليــه ،وان كــان بعــض ِ
المفسـرين اعتبــر ذلــك مبالغــة فــي العتــب؛ ألن فــي ذلــك
بعض اإلعراض.
ـي صــلى هللا عليــه وســلم ،بعــد ذلــك إذا
وقــد ُروي عــن ســفيان الثــوري أنــه قــال :كــان النبـ ُّ
بمن عاتبني فيه رِبي" .وبسط له رداءه.91
رأى ابن أم مكتوم قال" :مرحبا َ
أيت ابـن أم مكتـوم يـوم القادسـية وعليـه درع ،ومعـه اريـة سـوداء،
وقال أنس بن مالك :ر ُ

واستخلفه النبي صلى هللا عليه وسلم على المدينة مرتين.92

 -91انِر :تفسير القرمبي (.)213/19
 -92رواه أحمد ( )12343وقال مخرجوه :إسناده حسن ،وأبو داود في الصالو ( ،)595وصححه األلباني في
صحيح أبي داود (.)608
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سر العتاب الشديد على سيد الخلق :
لِ ـ َم هــذا العتــاب الشــديد علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،مــن أجــل هــذا المســلم
القديم اإلسـالم ،الـذي اعتمـد النبـي الكـريم علـى ق َّـوة إسـالمه ،وِقـ َدم إيمانـه ،وطمـع فـي إسـالم

الكبراء ،أمثال :الوليد بن المغيرة ،وعتبة بن ربيعة ،وأخيه شيبة ،وأمية بن خلف ،وأمثالهم؟

ك ـ ـ َّ
ـأن م ـ ــا فعل ـ ــه النب ـ ــي الكـ ـ ـريم ُيـ ـ ـوهم تق ـ ــديم األغني ـ ــاء عل ـ ــى الفقـ ـ ـراء ،والكبـ ـ ـراء عل ـ ــى

ـب
المستضعفين ،وبهذا تنكسر قلوب هؤالء في مقابلـة أولئـك المسـتكبرين ،وهللا تعـالى ال يح ُّ
ِين يَ ر ْد ُ
ذلــك ،وقــد قــال تعــالى لرســولهَ { :وا ْ
سرركَ َم ر َع اله رذ َ
عو َ َربه ُه ر ْم ِب ْالغَ ردَا ِة َو ْالعَ ِ
ص ر ِبرْ َن ْف َ
شر ِ
ع ْن ُه ْم ت ُ ِريدُ ِنينَةَ ْال َحيَرا ِة الردُّ ْنيَا َو ََل ت ُ ِطرعْ َم ْ
رن أ َ ْغفَ ْلنَرا قَ ْلبَرَُ عَر ْن
ع ْينَاكَ َ
ي ُِريدُو َ َو ْج َهَُ َو ََل ت َ ْعدُ َ
ِذ ْك ِرنَا َواتهبَ َع َه َواهُ َوكَا َ أَمْ ُرهُ فُ ُر ً
طا} [الكهف.]28:
كل ما ُيوهم ترجيح الدنيا على الدين مرفوض بالكلية في نظر القرآن.
إن َّ
لقــد أراد هللا تبــارك وتعــالى أن يقــول ق ـوالا فاص ـالا فــي هــذا األمــر ،حتــى ال يرتــاب فيــه

مرت ــاب ،وال ُيش ـ ِـكك في ــه ُمش ـ ِـكك ،وه ــو أ َّن اإلس ــالم ال ُيعن ــى بهـ ـؤالء الن ــاس ال ــذين ُيس ـ ُّـمونهم

العلي ـة فــي المجتمــع ،مــن أصــحاب المــال والجــاه ،والث ـراء والقـ َّـوة
الكبــار ،والطبقــات الراقيــة ،و َّ

واألتبـ ــاع ،وا َّن خي ـ ـ ار مـ ــنهم وأزكـ ــى عنـ ــد هللا تعـ ــالى ،وعنـ ــد الصـ ــالحين مـ ــن عبـ ــاده :أولئـ ــك
المؤمنون الصالحون األبرار ،وان كانوا من المستضعفين والفقراء ،الذين ال يملكون مـاالا وال
منزل اة وال أتباعا ،إنمـا يعت ُّـزون بإيمـانهم بـاهلل ،وصـلتهم بـاهلل ،وخشـيتهم هلل ،ورجـائهم فـي هللا،

ُّ
وتوكلهم على هللا.

العـ َّدة التـي ُيعتـ ُّـد بهـا فــي هـذه المعركــة التـي نصــر
وكـان هـذا البيــان القرآنـي القــوي هـو ُ

هللا فيها الرجل األعمـى  -وهكـذا س َّـماه القـرآن ليظهـر لنـا ضـعفه  -علـى األغنيـاء والكبـراء،
علَرررى َر ُجرررل ِمر َ
ررن ْالقَررررْ َيتَي ِْن ع ََِّررريم}
ال ــذين ق ــال م ــنهم َمـ ـن ق ــال{ :لَررروْ ََل نُر ِررز َ َهرررذَا ْالقُررررْ ُ َ
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[الزخ ــرف .]31:ف ــإن العظم ــة عن ــدهم إنم ــا تُق ــاس بم ــا يمل ــك اإلنس ــان م ــن ال ــذهب والفض ــة
واألموال.
{أ َ ْ َجا َءهُ ْاس َ ْع َمى}
لِـم عــبس محمــد وتـ َّ
ـولى؟ بـ ِ
ـأي ســبب؟ إن ذلــك كــان بســبب أن جــاءه األعمــى ،وِذ ْكـره ب ـ
َ
ـتحق مزيـدا مـن الرفـق وال أرفـة،
(األعمى) ليس تحقي ار لـه؛ بـل كأنـه قيـل :إنـه بسـبب عمـاه اس َّ
ص ُه بالغلظة؟
فكيف بك  -يا محمد  -أن تَ ُخ َّ
الذ ْك َرى}
{ َو َما يُ ْد ِريكَ لَعَلهَُ يَ هز هكى * أَوْ يَذه هك ُر فَت َ ْنفَعََُ ِ
أي شــيء يجعلــك يــا محمــد داري ـا بحالــه ،لعلــه قــدم إليــك ليـ َّ
ـتعلم منــك ،وينتفــع بعلمــك،
ُّ

ويتطهـر مــن الجهــل أو اإلثــم بمــا ُي َّلقـن منــك ،أو َيتَـ َّ
ويتَ َّ
ويـتَّعظ فتنفعــه ذكـراك ،أي:
زكـى
َّ
ذكر َ
َ
موعظتــك فيكــون لــه نصــيب فــي بعــض الطاعــات .وبالجملــة ،فلعــل ذلــك العلــم الــذي ينفعــه
منــك ِ
يطهـره عــن بعــض مــا ال ينبغــي ،وهــو الجهــل والمعصــية ،أو يشــغله بــبعض مــا ينبغــي،
وهو الطاعة والخير.
اَلستغناء بالما من أسباب الطغيا :
{أَمها َم ِن ا ْ
ست َ ْغنَى }
أما َمن استغنى بالمال ،ورأى نفسه مستغنيا عن الناس بما لديه مـن ثـروة ،وهـذا مـن
أســباب الطغيــان ،إذا رأى نفســه مســتغني ا بمــا لديــه عــن غيـره ،كمــا قــال هللا تعــالىَ { :كر هرال إِ ه
س رت َ ْغنَى} [العلــق .]7 ،6:إذا رأى نفســه اســتغنىَّ ،
سررا َ لَ َي ْطغَررى * أ َ ْ َر هُ ا ْ
ألدى بــه ذلــك
اإل ْن َ
ِْ
إلى الطغيان.
وعمـ ــا عنـ ــدك مـ ــن العلـ ــم
والم ـ ـراد هنـ ــاَ :مـ ــن اسـ ــتغنى بالمـ ــال والث ـ ـراء ،عـ ــن اإليمـ ــان َّ
والمعرفة ،التي ينطوي عليها القرآن.
صدهى}
{فَأ َ ْنتَ لََُ ت َ َ
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َّ
تصدى  :األصل تتصدى  ،وحذفت إحـدى التـائين تخفيفـا  .والمعنـى  :تتع َّـرض لـه،
ـتم بــه ،وتميــل إليــه ،وتُقبــل عليــه ،وعلــى إرشــاده واصــالحه .وفيــه تنفيــر لـه
وتقتــرب منــه ،وتهـ ُّ
الشيم.
المدبر عنك ليس من كريم َ
عليه السالم من مصاحبة هؤالء ،ألن اإلقبال على ُ
علَيْكَ أ َ هَل يَ هز هكى (} )7
{ َو َما َ
يتطهر باإلسالم من دنس الشرك .
أي  :ليس عليك لوم في أن ال َّ
{ َوأَمها َم ْن َجا َءكَ يَ ْ
ع ْنَُ تَلَههى}
سعَى * َو ُه َو يَ ْخشَى * فَأ َ ْنتَ َ
والموقــف المقابــل لهــذا ،معــاكس ومغــاير تمام ـا لمــا ينبغــي أن يكــون ،ذلــك أن َمــن

همة وسرعة ،وليس فـي ِثقـل وبـطء ،وهـو متَّصـف
جاءك يسعى لطلب الخير ،أي :جاء في َّ
بالخشــية ،واذا ُذكــرت الخشــية فإنم ــا ُي ـراد بهــا خشــية هللا وح ــده ،ولكــن الق ـرآن هنــا ال ي ــذكر
ـي ،وهــو معــروف ،وهــو هللا ســبحانه وتعــالى؛ ألنــه نـ َّـزل الفعــل المتعـ ِـدي منزلــة الفعــل
المخشـ َّ
الالزم ،بمعنى أن الخشية أصبحت صفة ثابتة الزمة له معروفة به.
ع ْنَُ تَلَههى} ،أي :تتشـاغل وتتغافـل
{ َم ْن َجا َءكَ } ،بهذه الصورة ،وهذه السيرة{ ،فَأ َ ْنتَ َ
عنه ،مهتما بشأن الصناديد.
ع ْنرَُ تَلَههرى}،
وفي تقديم ضميره عليه الصالة والسالم على الفعل في قولـه{ :فَأ َ ْنرتَ َ
صدهى} :تنبيه علـى أن منـاط اإلنكـار خصوصـيَّته صـلى هللا
وفي قوله قبل ذلك{ :فَأ َ ْنتَ لََُ ت َ َ
ويتلهــى
عليــه وســلم ،أي :مثلــك  -يــا محمــد  -خصوصــا ال ينبغــي أن يتصـ َّـدى للمســتغنينَّ ،
عــن الفقيــر الطالــب للخيــر .وبـذلك يـ َّ
ـتعلم المســلم أنــه ال يجــوز أن يعــبس فــي وجــه فقيــر قــط،
يتصدى  -م ِ
َّ
ضا عنه  -لغني قط.
وال
عر ا
ُ
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القر

عَّة ينتفع بها من كانت عنده إرادة صادقة

ُ
ص ُح ُمك هَر َمة ()13
{ ك هَال إِنه َها ت َ ْذ ِك َرةٌ ( )11فَ َم ْن ءَا َء ذَك ََرهُ ( )12فِ
سفَ َرة (ِ )15ك َرام بَ َر َرة (} )16
َمرْ فُوعَة ُم َط هه َرة (ِ )14بأ َ ْيدِي َ
{ك هَال ِإنه َها ت َ ْذ ِك َرةٌ}
َّ ِ
لمـن اسـتغنى،
كال :ردع لـه عليـه الصـالة والسـالم َّ
عمـا ُعوتـب ألجلـه ،مـن التصـدي َ
عمن جاء يسعى وهو يخشى.
واإلعراض َّ
{إِنه َها ت َ ْذ ِك َرةٌ} ،إشارة إلى آيات القرآن ،التي نزلت في هذه السورة ،وفي غيرها ،فهي
أي موعظــة ،تـ ِ
ـذكر مـن ينســىِ ،
وتنبـه َمـن يغفــل ،وتعلِـم َمـن يجهــل ،يجــب أن ُيـتَّعظ
موعظــة ُّ
َ
ويعمــل بموجبهــا ،والجملــة تعليــل للــردع ،ببيــان ُعلـ ِـو رتبــة القـرآن العظــيم ،الــذي أعــرض
بهــاُ ،
عنه ،الذين َّ
وعني بشأنهم.
تصدى لهم الرسول صلى هللا عليه وسلمُ ،
{فَ َم ْن ءَا َء ذَك ََرهُ}
أي َمن كانت عنده مشـيئة وارادة فـي ذكـر هـذا القـرآن ،وقـد قلنـا :إنـه مـراد فـي قولـه:
ْ ٌ
ه
َّ
َّ
ومـن
فمـن شـاء رعـى القـرآن ،واتعـظ بـهَ ،
{ ِإن َهرا تَررذ ِك َرة} ،وانمـا أنـث الضــمير لتأنيـث الخبـرَ ،

رغب عنه ،كما فعل المستغني ،فال حاجة إلى االهتمام بأمره ،وفي سورة المـدثر{ :ك هَرال إِنهرَُ

ت َ ْذ ِك َرةٌ * فَ َم ْن ءَا َء ذَك ََرهُ} [المدثر.]55 ،54:
سر اتصال هذه اآلية بما قبلها:
كيفيـة ِاتصــال هــذه اآليــة بمــا قبلهــا ،وجعــل جوابــه
ســأل الفخــر الـرازي هنــا سـؤاال عــن َّ
وعرفتُـه لــك ،فــي إجــالل
مــن وجهــين( :األول :كأنــه قيــل :هــذا التأديــب الــذي أوحيتُـه إليــكَّ ،
الفقراء ،وعدم االلتفـات إلـى أهـل الـدنيا ،أُثبـت فـي اللـوؤ المحفـو  ،الـذي ِ
وكـل بحفظـه أكـابر
المالئكة.
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ـأي حاجـة
الثاني :كأنه قيل :هذا القرآن قـد بلـم فـي العظمـة إلـى هـذا الح ِـد العظـيم ،ف ُّ
إلى أن يقبله هؤالء الكفار ،فسواء قبلوه أو لم يقبلـوه ،فـال تلتفـت إلـيهم ،وال تشـغل قلبـك بهـم،
عمن آمن به ،تطييبا لقلب أرباب الدنيا)
واَّياك أن تُعرض َّ
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ُ
ص ُح
{فِ

اهـ.

ُمك هَر َمة * َمرْ فُوعَة ُم َ
طه َهرة}

وكرمهــا ،وهــي
كرمــة عنــد هللا الك ـريم الــذي أنزلهــا َّ
ص ـ ُحف ُم َّ
هــذا الق ـرآن الك ـريم فــي ُ
مكرم ــة َّ
ألن هللا تع ــالى ص ــانها
كرم ــة ك ــذلك لم ــا فيه ــا م ــن العل ــم والهداي ــة والحكم ــة ،وه ــي َّ
ُم َّ

كل ما ِ
وحفظها من ِ
يدنسها أو يضيِعها.

وه ــي { َمرْ فُوعَرررة} ،بمعن ــى أنه ــا رفيع ــة الق ــدر عن ــد هللا تع ــالى .كم ــا أنه ــا مرفوع ــة
رن ِع ْنر ِد َ
الشَبه والتناقض ،كما قـال تعـالىَ { :ولَروْ كَرا َ ِم ْ
ومحفوظة من ُّ
غي ِْرر ه
اَّللِ لَ َو َجردُوا ِفير َِ
ْ َ ً
َ
صـونة مــن كـ ِـل أذى ،أو
اختِالفررا َكثِير ًررا} [النســاء ،]82:وهــي مــع رفعتهــا { ُمط ههر َررة} ،أيَ :م ُ
دنس ،بحيث ال ينالها الكفار.
البررة :
الس َفرة الكرام َ
سفَ َرة * ِك َرام بَ َر َرة}
{ ِبأ َ ْيدِي َ
الس ـَفرة ؟ إنهــم المالئكــة الــذين جعلهــم هللا ســبحانه ســفراء بينــه وبــين
َم ـن هــم ه ـؤالء َّ
رسله ،فهم بررة لم َّ
يتدنسوا بمعصية ،وهم الكـرام الكـاتبون ألعمـال العبـاد فـي األسـفار ،التـي
وك َتبـة ،والسـفير :الرسـول والمصـلح بـين القـوم.
هي الكتب ،واحـدهم( :سـافر) ،كقولـك كاتـب َ

ويجمع على سفراء ،مثل :فقيه وفقهاء.
ُ

وقــال بعــض ِ
(السـَفرة) :أصــحاب النبــي .94وقــال اإلمــام ابــن العربــي( :لقــد
المفسـرينَّ :
كــان أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــة وســلم ســفرة ك ارمــا بــررة ،ولكــن ليسـوا بمـرادين بهــذه

 -93تفسير الرازي (.)55/31
 -94عزاه السيومي في الدر المنثور ( ،)418/8لعبد بن حميد ،وابن المنذر ،عن وهب بن منبه.
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اآلي ــة ،وال ق ــاربوا المـ ـرادين به ــا .ب ــل ه ــي لفظ ــة مخصوص ــة بالمالئك ــة عن ــد اإلط ــالق ،وال
يشاركهم فيها سواهم ،وال يدخل معهم في متناولها غيرهم).95
استدل لذلك بالحديث المروي في الصحيحين عن عائشة ،وسيأتي ذكره قريبا.96
و َّ
ررر َرة} ،أي كـ ـرام عل ــى ربِه ــم ،كم ــا أنه ــم كـ ـرام ع ــن المعاص ــي والم ِ
دنس ــات،
رررام بَر َ
{ ِكر َ
ُ

يرفعون أنفسهم عنها ،وُي ْؤِثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم.

ررر َرة} ،جمــع بــار ،يقــال :بــر ،وبــار إذا كــان أه ـالا للصــدق ،ومنــه :بـ َّـر فــالن فــي
{بَ َ
يمينــه .أي :صــدق .وفــالن يبـ ُّـر خالقــه َويتَبـ َّـرره .أي :يطيعــه ،فمعنــى { َبر َرر َرة} :مطيعــون هلل
تعالى ،صادقون هلل في أعمالهم.
وفي سورة الواقعة قال هللا تعالى عن القـرآنِ { :إنهَُ لَقُرْ ٌ ك َِري ٌم * فِ ِكتَاب َم ْكنُو *
سرررَُ إِ هَل ْال ُم َ
ََل يَ َم ُّ
المطه ـرون هنــا هــم الكـ ـرام
رررو َ } [الواقعــة .]79-77:وهـ ـؤالء المالئكــة
ط ههر ُ
َّ
البررة في سورتنا.
قــال ابــن كثيــر فــي شــرؤ { ِكر َررام بَر َرر َرة}( :أي خْلقهــم كـريم ،حســن شـريف ،وأخالقهــم
ـارة طــاهرة كاملــة .ومــن هــا هنــا ينبغــي لحامــل القـرآن أن يكــون فـي أفعالــه وأقوالــه
وأفعــالهم بـ َّ
الرشاد).97
السداد و َّ
على َّ
وذكر حديث اإلمام أحمـد ،عـن عائشـة قالـت :قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم:
"الذي يق أر القرآن وهـو مـاهر بـه مـع السـفرة ،الكـرام البـررة ،والـذي يقـرؤه وهـو عليـه شـاق ،لـه
أجران".98

 -95أحكا القرآن َلبن العربي ( .)363/4دار الكتب العلمية ،بيروت ،م :الثالثة 1424 ،هـ . 2003 -
 - 96صـ .
 -97تفسير ابن كثير (.)321/8
 -98رواه أحمد ( ،)24211والحديث متفق عليه :رواه البخاري في التفسير ( ،)4937ومسلم في صالو
المسافرين ( ،)798عن عائشة.
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مبدأ خلق اإلنسان ومراحل وجوده

ء ْ ء َخلَقََُ (ِ )18م ْن نُ ْطفَة َخلَقََُ
سا ُ َما أ َ ْكفَ َرهُ (ِ )17م ْن أَي ِ َ
اإل ْن َ
{قُ ِت َل ْ ِ
فَقَده َرهُ ( )19ث ُ هم ال ه
سبِي َل يَس َهرهُ ( )20ث ُ هم أ َ َماتََُ فَأ َ ْقبَ َرهُ ( )21ث ُ هم إِذَا ءَا َء أ َ ْنش ََرهُ
( )22ك هَال لَمها يَ ْق ِ َما أ َ َم َرهُ (} )23
سا ُ َما أ َ ْكفَ َرهُ}
اإل ْن َ
{قُتِ َل ْ ِ
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دعـ ــاء علـ ــى هـ ــذا اإلنسـ ــان ،جـ ــنس اإلنسـ ــان ،ال شـ ــخص ُمعـ ـ َّـين ،كمـ ــا قـ ــال بعـ ــض
المفسـرين ،معتمـدا علـى مــا قيـل مـن سـبب النــزول ،99الـذي لـم ي ِ
ِ
وممـا
ـأت بــه دليـل صـحيحَّ .
ذم المش ــركين الســتكبارهم ب ــأموالهم ،وتـ ُّ
ـدل عل ــى ذلــكَّ ،
ـرفعهم عل ــى غي ــرهم،
يـ ُّ
أن هللا تع ــالى َّ
يعم الحكم بسبب عموم َّ
العلة.
فوجب أن َّ
كما أنه تعالى زَّيف طريقتهم بسبب حقارة حال اإلنسان في االبتـداء واالنتهـاء ،علـى
س ِبي َل َيس َهرهُ * ث ُ هم أ َ َماتَرَُ فَرأ َ ْق َب َرهُ} ،وعمـوم هـذا َّ
ما قالِ { :م ْن نُ ْطفَة َخلَقََُ فَقَده َرهُ * ث ُ هم ال ه
الز ْجـر

يقتضـي عمــوم الحكــم .وأيضـا فــإن حمــل اللفــظ علــى هــذا الوجــه أكثــر فائــدة ،واللفــظ محتمــل
له ،فوجب حمله عليه ،كما قال الرازي .100والـدعاء علـى اإلنسـان بالقتـل مـن أشـنع دعـوات
العرب؛ ألن القتل غاية شدائد الدنيا.
{ َما أ َ ْكفَ َرهُ} ،يحتمل وجهين:
تعجبيــة ،أي :مــا أشـ َّـد كف ـره ،ومــا أقــبح كف ـره بــاهلل
الوجررَ اسو  :إمــا أن تكــون (مــا) ُّ
خالقه ورازقه ،وكفره بنعمه التي يسبغها عليه ظاهرة وباطنة ،فهو سـبحانه يعجـب مـن إفـراط
سرا َ
اإل ْن َ
اإلنسان في كفران ِن َعم هللا ،مع معرفته بكثرة إحسان هللا إليه ،كما قال تعـالى{ :إِ ه ْ ِ
لَ َ
ار} [إبراهيم.]34:
َّلُو ٌم َكفه ٌ
َ
تنبيه على أنواع القبائح والمنكرات التي يقترفها اإلنسان الكفور.
وقولهَ { :ما أ ْكفَ َرهُ}ٌ ،
استفهاميةَّ ،
أي شـيء دعـا اإلنسـان
والوجَ الثان  :أن تكون (ما)
َّ
فكأن اآلية تقولُّ :
إلى الكفر بربِه وبنعمته؟ فهو استفهام توبيخ.
 -99تفسير القرمبي (.)217/19
 -100تفسير الرازي (.)57/31
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َّ
محطـ ـات ف ــي
ولق ــد ذك ــر العلم ــاء هن ــا :أن لك ـ ِـل مخل ــوق ُمحـ ـ َدث ث ــالث م ارت ــب أو
وج ــوده ،ولكن ــي أ اره ــا أربع ــة :األول ــى والوس ــطى واآلخـ ـرة واألخ ــرى ،وأن ــه تع ــالى ذك ــر ه ــذه
تميـز بقصـار اآليـات،
األربعة لإلنسان بلغة موجزة معجزة ،في هذا الجزء (جزء عـم) ،الـذي َّ
وقصار السور.
المحطة اسولى :خلقَ من نطفة.
فالمرتبــة أو المحطــة األول ـى تتمثَّ ـل فــي قولــه تعــالىِ { :م ْ
ررن أَي ِ ءَرر ْ ء َخلَقَررَُ} ،وهــو
اس ــتفهام ،وغرض ــه زي ــادة التقري ــر ف ــي التحقي ــر ،كم ــا ق ــال الـ ـرازي ،101ث ــم أج ــاب ع ــن ذل ــك
االســتفهام بقولــهِ { :مر ْ
رن نُ ْطفَررة َخلَقَ رَُ فَقَ رده َرهُ} ،وال شــك َّ
أن النطفــة  -وهــي مــاء الرجــل الــذي
يلقح بويضة المرأة  -شيء حقير َمهين ،في حجمه الذي ال ُيرى إال بـالمجهر ،وفـي مظهـره
الخارج من مجرى البول ،ولذا قال تعالى{ :أَلَ ْم نَ ْخلُ ْق ُك ْم ِم ْن َماء َم ِهين} [المرسالت.]20:
ولــيس الغــرض مــن هــذا تحقيــر اإلنســان ،فمــا بهــذا جــاء الق ـرآن الــذي كـ َّـرم اإلنســان

غايـ َة التكـريم ،ولكــن الغــرض منــه أن يـ ِ
ـذكر اإلنســان أن َمـن كــان أصــله مــن مثــل هــذا المــاء
جبر ال يكون الئقا به.
كبر والتَّ ُّ
المهين ،فإن التَّ ُّ
مرة حـين كـان
قال الحسن :كيف َّ
يتكبر من خرج من سبيل البول مرتين .102يعنيَّ :
ومرة عند الوالدة.
نطفةَّ ،
ما معنى التقدير هنا في قوله{ :فَقَده َرهُ}؟

 -101المصدر السابق نفسه.
 -102رواه أحمد بن حنبل في الزهد والورع (.)1657
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بعضهم قالَّ :
قدره أطوا ار :نطفة ،ثم علق اة ،ثم مضـغ اة ،ثـم عظامـا ،ثـم تُكسـى العظـام
لحم ا ،إلى آخر ما هو معلوم من خلق اإلنسان.
ومنهم َمن قالَّ :
ـتم بـه الخلـق ،كمـا قـال تعـالى:
قدره على االستواء المطلوب ،الـذي ي ُّ
سرروه ى} [األعلــى ،]2:وقــال تعــالى علــى لســان الصــاحب المــؤمن{ :أ َ َكفَرررْ تَ
{الهررذِي َخلَررقَ فَ َ
سوه اكَ َرج ًُال} [الكهف.]37:
ِبالهذِي َخلَقَكَ ِم ْن ت ُ َراب ث ُ هم ِم ْن نُ ْطفَة ث ُ هم َ
كمــا يحتمــل أن يكــون التقــدير هنــا :قـ َّـدر لكـ ِـل عضــو ،ولكـ ِـل مفصــل ،وكـ ِـل عصــب،
الكيفي ـة ،بالقــدر الالئــق بمصــلحته،
ـتحق مــن اإلعــداد واإلمــداد،
بالكمي ـة و َّ
َّ
وكـ ِـل خليــة ،مــا يسـ ُّ

ِيرا} [الفرقــان .]2:وقــال عـ َّـز
وتمــام ِخلقتــه ،كمــا قــال تعــالىَ { :و َخلَررقَ ُك ر هل َ
ء ر ْ ء فَقَ رده َرهُ ت َ ْق رد ً
وجل{ :الهذِي أ َ ْع َ
ء ْ ء َخ ْلقََُ ث ُ هم َهدَى} [طه.]50:
طى ُك هل َ
َّ
المحطة الثانية :تيسير السبيل:
جل وعال المحطة أو المرتبة الثانية ،وهي الوسطى في وجـود اإلنسـان،
ثم ذكر رُّبنا َّ

ِ
المتمثلة في قوله تعالى{ :ث ُ هم ال ه
سبِي َل يَس َهره} ،وهذه هـي المرتبـة الوسـطى وهـي المرتبـة
وهي
المهمة ،التي ِ
يقرر اإلنسان فيهـا مصـير نفسـه ،بمـا يختـاره مـن طريـق ،ومـا يهتـدي إليـه مـن
َّ
منهج ،وما يتَّخذه من دين ،فما معنى تيسير السبيل هنا؟
قال بعضهم :المـراد تسـهيل خروجـه مـن بطـن أمـه .قـالوا :إنـه كـان رأس المولـود فـي
فمن الـذي أعطـاه ذلـك
بطن أمه من فوق ،ورجاله من تحت ،فإذا جاء وقت الخروج انقلبَ .
اإلله ــام إال هللا؟ ومم ــا ِ
يؤكـ ـد ذل ــك :أن خروج ــه حي ــا م ــن ذل ــك المنف ــذ الض ــيق م ــن أعج ــب
العجائــب .وهــذا يمكــن أن يكـون جــزءا مــن تيســير الســبيل ،ولكنــه لــيس كـ َّـل المطلــوب ليمثــل
أهميتها وقدرها.
المرحلة الوسطى على َّ
ومــن هنــا نقــل الـرازي عــن ِ
المفسـر المعــروف أبــي مســلم األصــبهاني :إن (المـراد مــن
هـذه اآليـة هـو المـراد مـن قولـه تعـالىَ { :و َهردَ ْينَاهُ النه ْجردَي ِْن} [البلـد .]10:فهـو يتنـاول التمييــز
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يتعلـق بالــدين .أي :جعلنــاه م ِ
يتعلـق بالــدنيا ،وبــين كـ ِـل خيــر وشــر َّ
بــين كـ ِـل خيــر وشــر َّ
تمكانــا
ُ

م ــن س ــلوك س ــبيل الخي ــر والش ـ ِـر .والتيس ــير ي ــدخل في ــه اإلق ــدار ،والتعري ــف ،والعق ــل ،وبعث ــة
األنبياء ،وانزال الكتب)

103

اهـ

وهـ ــذا معنـ ــى كبيـ ــر مهـ ــم ،وهـ ــو داخـ ــل فـ ــي قولـ ــه تعـ ــالى{ :إِنهرررررا َهررررردَ ْينَاهُ ال ه
سررررربِي َل}
[اإلنســان ،]3:وهــو مــا جــاء عــن عــدد مــن ِ
يس ـره
مفس ـري الســلف ،مثــل :مجاهــد الــذي قــالَّ :
لطريــق الخيــر والشـ ِـر ،أي بـ َّـين لــه ذلــك ،بــدليل{ :إِنهرررا َهررردَ ْينَاهُ ال ه
سررربِي َل} .104وقالــه الحســن
وعطاء ،بل ابن عباس أيضا في رواية أبي صالح عنه.105
المحطة الثالثة :اإلماتة واإلقبار:
{ث ُ هم أ َ َماتََُ فَأ َ ْق َب َرهُ}
هــذه هــي المحطــة الثالثــة واألخي ـرة فــي الحيــاة الــدنيا :أن كـ َّـل حــي ينتهــي إلــى المــوت:
ت} [آل عمران.]185:
{ ُك ُّل نَ ْفس ذَا ِقَةُ ْال َموْ ِ
وما المال واألهلون إال ودائع

وال َّبد يوما أن تُ َّ
رد الودائع

106

وبعــد الحيــاة يكــون المــوت أو اإلماتــة ،كمــا هــو تعبيــر الق ـرآن ،فاإلنســان ُيمــات فــي
أجلــه المقــدور ،الــذي ال يســتأخر عنــه وال يســتقدم{ ،إِ ه أ َ َج ر َل ه
اَّللِ إِذَا َجررا َء ََل يُ ر َؤ هخ ُر لَرروْ ُك ْن رت ُ ْم
ت َ ْعلَ ُمو َ } [نوؤَ { ،]4:ولَ ْن يُؤ َِخ َر ه
اَّللُ نَ ْفسًا ِإذَا َجا َء أ َ َجلُ َها} [المنافقون.]11:
ولكــن مــن فضــل هللا علــى اإلنســان :أنــه كمــا قـ َّـدر عليــه أن ُيميتــه وينهــي أجلــه ،قـ َّـدر
على أن ُيقبر ،أي :يجعل له قب ار ُيدفن فيه ،ومعنـى{فَأ َ ْقبَ َرهُ} :أي يجعـل لـه قبـ ار ُيـوارى فيـه،
إكراما له .ولم يجعله مما ُيلقى على وجه األرض ،تأكله الطير والسباع والعوافي.
المحطة الرابعة :النشر بعد الموت:
 -103تفسير الرازي (.)58/31
 -104رواه الطبري في تفسيره (.)537/23
 -105انِر :تفسير الزمخشري (.)703/4
 - 106من شعر لبيد بن أبي ربيعة.
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{ثم إذا ءاء أنشره}
هــذه هــي المحطــة الرابعــةو وهــي المحطــة النهائيــة ،فلــيس المــوت نهايــة المطــافو بــل
بداي ــة لمرحل ــة جدي ــدة ت ــأتي بع ــد ذل ــكو ح ــين ينش ــر هللاُ الم ــوتىو ويبع ــثهم للحش ــر والموق ــف

ب ْال َعالَ ِم َ
ين} [المطففين.]6:
والحساب والجزاء في يوم عظيم{ ،يَوْ َم يَقُو ُم النها ُ
ِ ِل َر ِ

البرزخي ـة ،علــى مــا ورد فــي أمــر
فهــو يبقــى فــي قب ـره إلــى مــا شــاء هللا فــي حياتــه
َّ
َّ
بالص ـور النفخــة الثانيــةو لينشــر هللا المــوتىو ويحي ـي
المقبــورينو ثــم يــنفخ الملــك
الموك ـل ُّ
الجثثو ويخرج الناس من األجداث إلى ربِهم ينسلون.
هــذا {يَرروْ َم تَرْ جُرر ُ ْاسَرْ

ت ْال ِجبَررا ُ َكثِيبًررا َم ِه ً
رريال} [المزمــل]14:و
ُ َو ْال ِجبَررا ُ َوكَانَرر ِ

سر َ
سررررنَة}
َارهُ َخمْ ِ
{ َي ْج َعرررر ُل ْال ِو ْلرررردَا َ ِ
ءرررريبًا} [المزم ــل]17:و ي ــوم { َكررررا َ ِم ْقررررد ُ
رررين أ َ ْلرررر َ َ
[المعــارج]4:و طالمــا ســأل الرســل واألنبيــاء رَّبهــم أن ِ
ينج ـيهم مــن هـ ْـول هــذا اليــوم ،كمــا
{و ََل ت ُ ْخ ِز ِن يَوْ َم يُ ْبعَثُو َ * يَوْ َم ََل يَ ْنفَ ُع َما ٌ َو ََل بَنُرو َ * إِ هَل َم ْ
رن
قال إبراهيم خليل هللاَ :
أَتَى ه
س ِليم} [الشعراء.]89-87 :
اَّللَ ِبقَ ْلب َ
وفي سور جزء عم هذا ،وصف هائل لهذا اليومو الـذي نسـأل هللا تعـالى أن يجعلنـا
يظلهم هللا في ظلِه يوم ال ظ َّـل إال ُّ
في هذا اليوم من اآلمنين ،الذين ُّ
ظلـهو ويشـملنا ع َّـز
وجل بمغفرته ورحمتهو ويعفو عنا بفضله واحسانه وكرمه وامتنانه.
ترك اإلنسا الكافر حق هللا عليَ :
{ك هَال َلمها َي ْق ِ َما أ َ َم َرهُ}
المـ َّدعيو فـإن الكـافر إذا أُخبـر بالنشــورو
(كـال)ْ :
زجـر وردع لإلنسـان الكـافر المتطـاول ُ
ْ
{ولَئِ ْن ُر ِجع ُ
ـيت
قالَ :
ْت إِلَى َر ِبر ِإ ه ِلر ِع ْنردَهُ لَل ُحسْرنَى} [فصـلت .]50:ورَّبمـا يقـول :قـد قض ُ

ـرت بـه .ف َّ
ـرد سـبحانه وتعـالى :لـيس األمـر كمـا يقـول هـذا اإلنسـان الكـافر ،أنـه قـد َّأدى
ما أُم ُ

حق هللا عليـه فـي نفسـه ومالـه .فهـو رد لمـا عسـى أن يكـون للكفـار مـن اعت ارضـات فـي هـذه
َّ
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األقـوال المســرودة ،ونفــي َّ
ـق هللا تعــالىو ولــم
مؤكـد لطاعــة اإلنســان لربِـه ،واثبــات أنــه تــرك حـ َّ
ٌ
ِ
يقض أمره.
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نعم هللا ف

مما يحتاج إليه الناس وأنعامهم
ثمانية أنواع من النباتَّ ،

{فَ ْليَ ْن ُ
ءقَ ْقنَا
صبا ( )25ث ُ هم َ
صبَ ْبنَا ْال َما َء َ
ام َِ ( )24أَنها َ
سا ُ إِلَى َطعَ ِ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
ْاسَرْ َ ءَقا ( )26فَأ َ ْنبَتْنَا فِي َها َحبا (َ )27و ِعنَبًا َوقَ ْ
ضبًا (َ )28و َن ْيتُونًا
ق ُ
غ ْلبًا (َ )30وفَا ِك َهةً َوأَبا (َ )31متَا ً
ام ُك ْم
َونَ ْخ ًال (َ )29و َحدَا ِ َ
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْنعَ ِ
(} )32
{فَ ْليَ ْن ُ
سا ُ ِإلَى َ
ام َِ}
طعَ ِ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
جل ثناؤه ابتداء خلق اإلنسانو ومراحل وجودهو إلى أن أ ْن َشـره هللا وبعثـهو ذكـر
لما ذكر َّ

هيـأ لــه فــي األرض مــن أســبابو وأن عليــه أن ينظــر فــي
يسـر مــن رزقــهو ومــا َّ
عـ َّـز وجـ َّـل مــا َّ

هــذا التــدبير اإللهــيو ومــا فيــه مــن ِن َعـم كبيـرة تغمــر اإلنســان أبــدا بفضــل هللا تعــالى واحســانه.
مجرد رؤية البصرو بـل هـو نظـر
فلينظر كيف خلق هللا طعامه؟ وهذا النظر المطلوب ليس َّ

هيـأ لـه أسـباب
دبر كيف خلق هللا طعامهو الذي هو قـوام حياتـهو وكيـف َّ
القلب بالفكرو أي التَّ ُّ
َّ
ليستعد بها للمعاد؟
المعاطو
وهنــا ينقلنــا القـرآن مــن النظــر فــي خلــق اإلنســان وبدايتــه ووســطه وخاتمتــهو حتــى
انتهى بالبعث والنشورو إلى النظـر فيمـا حـول اإلنسـانو وان لـم يبتعـد كثيـ ار عنـهو ولكـن
ليكون أبدا بين آيات هللا في األنفس ،وآياته في اآلفاق.
صبا }.
ص َب ْبنَا ْال َما َء َ
{أَنها َ
َّبين هللا تعـالى بصـيغة الجمـع {أَنهرا} يع ِـدد مـا قـام بـه سـبحانه وتعـالى مـن إحـداثات

واجراءات كونيةو يرِتب عليها رزق اإلنسـانو الـذي ينبـع أساسـا مـن األرضو ومـا ينبـت
فيها من زروع وثمار وخضروات وفواكه وحشائط.
تم علينــا النعمــة بالنبــات
قـ َّ
ـص هللا ســبحانه علينــا فــي كتابــه مــا فعلــه فــي أرضــه؛ ُلي ـ َّ
و ِ
نتنعم به.
الحب والزرع الذي نأكله ونشبع منه ،و َّ
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صـ ُّب المــاء علينـا صــبا .والمـراد بالمــاء هنــا :مــاء الغيــث
فـأول مــا يفعلــه رُّبنــا :أنــه َي ُ
ص ـ ُّب حــين ينــزل بقـ َّـوة مــن فــوق .وهــذا ال يمنــع مــن أن بعــض
واألمطــارو فهــو الــذي ُي َ
ار} [إبراهيم.]32:
{و َ
الناس ُيسقون باألنهارو كما قال تعالىَ :
س هخ َر لَ ُك ُم ْاس َ ْن َه َ

يقول الرازي( :انظر كيف حدث الغيث المشتمل علـى هـذه الميـاه العظيمـةو وكيـف
يبقــى م َّ
وتأم ـل فــي أســبابه القريبــة والبعيــدةو حتــى
علقــا فــي جـ ِـو الســماء مــع غايــة ثقلــهو َّ
ُ
يلوؤ لك شيء من آثار نور هللا وعدله وحكمتهو وفي تدبير خلقة هذا العالم).107
{ث ُ هم َ
ء َق ْقنَا ْاسَرْ

َ ءَقا}

أسكنا الماء فيهاو فدخل في تخومهاو َّ
شق األرض بالنبات ،أيَّ :
وتخلـل فـي
المرادُّ :
ِ
الحب المودع فيهاو فنبت وارتفع وظهر على وجه األرض.
أج ازء
ثم ذكر َّ
عز وجل ثمانية أنواع من النبات ،مما يحتاج إليه الناس وأنعامهم:
الح ُّبو قال تعـالى{ :فَأ َ ْنبَتْنَرا فِي َهرا َحبرا} ،مثـل القمـح والشـعير والـذرة واألرز
اسو َ :
ِ
وي َّدخر .وانما َّ
قدم ذلكو ألنه األصل في األغذية.
والبقول ،وغيره من كل ما ُيحصد ُ
الحـ ِبو ألنـه غـذاء مـن وجـه ،وفاكهـة مـن
الثان َ { :و ِعنَبًا} ،وانمـا ذكـر العنـب بعـد َ
وجــهو وقــد ذكـره تعــالى مــن فاكهــة َّ
الجنـةو كمــا قــال تعــالى فــي ســورة النبــأو وقــد مـ َّـر بنــا:
ين َمفَ ً
{إِ ه ِل ْل ُمت ه ِق َ
انا * َحدَا ِقَ َوأ َ ْعنَابًا} [النبأ.]32 ،31:
108
ض ربًا} ،الَقضــب ،وهــو :القـ ِ
الثالررثَ { :وقَ ْ
وسـ ِمي بــذلك
.
ـت والعل ـفو قالــه الحســن
ُ
سمون الق َّت :القضب.
ألنه يقضبو أي يقطع بعد ظهوره َّ
مرة بعد م َّرةو وأهل مكة ُي ُّ

 -107تفسير الرازي (.)59/31
 -108رواه الطبري في تفسيره (.)116/24
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طب؛ ألنه ُيقضب مـن النخـلو وألنـه ذكـر العنـب قبلـه.109
وقال ابن عباس :هو ُّ
الر َ

قوى ابـن عبـاس أريـه هنـا بـذكره مـع العنـب فـي آيـة واحـدة .وأزيـد أيضـا :بأنـه ُذكـر
وقد َّ
ِ
الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل.
مع مجموعة المأكوالت البشرَّية كلِها من:

وقال بعضهم :القضب :اسم يقع على مـا ُيقضـب مـن أغصـان الشـجرةو ُليتَّخـذ منـه
سهام أو قسي .110ويعنـي جميـع مـا ُيقضـبو مثـل :القـ ِت والك َّـراثو وسـائر البقـول التـي

تُقطعو فينبت أصلها.

هيأهــا هللا
الرابررع والخررامسَ { :و َن ْيتُونًررا َونَ ْخر ًرال} ،وهمــا مــن أســماء النباتــات التــي َّ
ويـ َّدهن بـه،
لينتفع بهـا النـاس .الزيتـونَّ :
ممـا ُي ْؤتـدم بـهو وكـذلك عصـيرهو ويستصـبح بـهو ُ
ء َج َرةً ت َ ْخ ُر ُ
ج
فهو طعام ودواء ووقودو وقد مدحه هللا تعالى في القرآنو قال تعـالىَ { :و َ
ِم ْن ُ
سر ْينَا َء ت َ ْنب ُ
ُرت ِبالردُّ ْه ِن َو ِصربِْ ِل ْل ِك ِل َ
رين} [المؤمنـون ،]20:وأقسـم بـه تعـالى فـي
ور َ
ط ِ
ين َو ه
الز ْيتُو ِ } [التين.]1:
{و ِ
كتابه مع التين فقالَ :
الت ِ
{ َونَ ْخ ًال} ،وهو النخيـل المبـارك الـذي ُينتفـع بك ِـل شـيء فيـه ،حتـى بجريـده وخوصـه

ورطبـا وتمـ ارو ونيئـا ومطبوخـاو ويعتصـر منــه
ولحائـه وجذوعـه ونـواهو ويؤكـل بلحـا ُ
وبسـ ار ُ
زيت وخل.

عبـر عنــه بقولــهَ { :و َحردَا ِقَ ُ
غ ْلبًررا} ،أي :بســاتينو واحــدها :حديقــة.
والسرادِ :مــا َّ
وكل شيء أُحيط عليه من نخيل أو شجر فهـو حديقـة .ومـا لـم ُي َحـط عليـه فلـيس
قالواُّ :

بحديقة.

ومعنــي { ُ
غ ْلبًررا}َّ :
أن شــجرها عظ ـامو يقــال :شــجرة غلبــاء .ويقــال لألســد :األغلــب؛
ألنــه مصــمت العنــقو ال يلتفــت إال جميعــا .ورجــل أغلــب بـ ِـين الغلــب ،إذا كــان غلــيظ
الرقبة .واألصل في الوصف بالغلب :الرقابو فاستعير .وحديقة غلباء :ملتفة الشجر.
 -109انِر :تفسير القرمبي (.)221/19
 -110المصدر السابق نفسه.
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والمـراد :أن هــذه الحــدائق التــي تحـيط بهــذه األرض المزروعــةو ذات أشــجار َّ
ملتفـةو
وفروع سامقةو وأوراق خضرو تعطي المنظر الجميلو والظ َّـل الظليـلو والنعمـة بمـا فيهـا

مــن حبــوب وزروع وأشــجار ،كمــا أنهــا ِ
تلطـف الجـ َّـوو وتحمــي الــبالد مــن التلـ ُّـوث البيئــي
الذي يشكو منه العالم في عصرنا.
{وفَا ِك َهرةً} ،وهـو ك ُّـل مـا ُي َّ
تفكـه بـه مـن النباتـاتو
والنبات السرابع :نجـده فـي قولـهَ :
الك ـ َرز
الك ِمثــرى والتفــاؤ والبرتقــال والِبطــيخ والشـ َّـمام والفراولــة و َ
الجوافــة و ُ
مثــل :الرمــان و ُ
البرقوق وغيرها ،مما أخرجه هللا من األرض ،وهو ألوان وأنواع.
والمشمط و َ
الخ ْوخ و ُ
والنبررات الثررامن واسخيررر :هــو مــا جــاء فــي قولــه تعــالىَ { :وأَبررا} ،وقــد اختلفـوا فــي
تحديــد معنــاه .واألولــى :أنــه  -كمــا قــال ابــن عبــاس والحســن  -ك ـ ُّل مــا أنبتــت األرض
مما ال يأكله الناس .وما يأكله اآلدميون هو الحصيدة.111
ؤبو أي :يؤم وينتجع.
وانما ُس ِمي أبا؛ ألنه ُي ُّ
روي اإلمــام أبــو جعفــر ابــن جريــر الطبــري بســنده ،عــن أنــس قــال :ق ـ أر عمــر بــن
ه
َ ً َ
عرفنـا مـا
الخطابَ { :
ع َب َ
س َوت َ َولى} ،فلما جاء على هذه اآليـةَ { :وفا ِك َهة َوأبرا} ،قـالَ :
إن هذا لهو ُّ
الفاكهة ،فما األب؟ فقال :لعمرك يا ابن الخطابَّ ،
التكلـف .112وذكـره ابـن
كثير ،وقال( :هذا إسناد صحيح .وقد رواه غير واحد عن أنس به .وهذا محمـول علـى
أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه ،واال فهو  -وكـل َمـن قـ أر هـذه اآليـة  -يعلـم أن

 -111رواه الطبري في تفسيره ( ،)121/24وانِر :تفسير القرمبي (.)222/19
 -112رواه الطبري في تفسيره (.)120/24
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األ َّب  -من نبات األرض؛ لقوله تعـالى{ :فَأ َ ْنبَتْنَا فِي َها َحبا * َو ِعنَبًا َوقَ ْ
ضبًا * َو َن ْيتُونًا
َونَ ْخال * َو َحدَا ِقَ ُ
غ ْلبًا * َوفَا ِك َهةً َوأَبرا} ،وقولـه تعـالىَ { :متَا ً
رام ُك ْم} ،أي:
عرا لَ ُكر ْم َو ِس َ ْن َع ِ
عيشة لكم وألنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة)

113

اهـ

{ َمتَا ً
ام ُك ْم}
عا لَ ُك ْم َو ِس َ ْنعَ ِ
وكلياتهــا وجزئياتهــاو
أي أن هللا تعــالى أخــرج هــذه النباتــات الثمانيــة بأنواعهــا وأصــنافهاو َّ
ليجعلهــا متاعــا ومنفعــة لكــم وألنعــامكم ،وجميــع الحيوانــات التــي تخــدمكم وتــنفعكمو ولــيس هلل
فيها أو منها شيء.

 -113تفسير ابن كثير (.)325/8
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بيان أحوال المعاد وما فيه من أهوال

ت ال ه
صا هخةُ ( )33يَوْ َم يَ ِف ُّر ْال َمرْ ُء ِم ْن أ َ ِخي َِ (َ )34وأ ُ ِم َِ َوأ َ ِبي َِ
{فَ ِإذَا َجا َء ِ
اح َب ِت َِ َو َب ِني َِ (ِ )36ل ُك ِل امْ ِرب ِم ْن ُه ْم َيوْ َم ِئذ ءَأ ْ ٌ يُ ْغ ِني َِ ()37
(َ )35و َ
ص ِ
س ِف َرةٌ (َ )38
احكَةٌ ُم ْ
ُوجُوهٌ يَوْ َمئِذ ُم ْ
علَ ْي َها
ست َ ْبش َِرةٌ (َ )39و ُوجُوهٌ يَوْ َمئِذ َ
ض ِ
َ
غبَ َرةٌ ( )40تَرْ َهقُ َها قَت َ َرةٌ ( )41أُولَئِكَ ُه ُم ْال َكفَ َرةُ ْالفَ َج َرةُ (})42
ت ال ه
صا هخةُ}
{فَ ِإذَا َجا َء ِ
بــدأ الق ـرآن الك ـريم يشــرع فــي بيــان أح ـوال المعــاد ومــا فيــه مــن أه ـوالو بعــد أن ذكــر
مبــدأ خلــق اإلنســان ومعاشــهو والفــاء فــي قولــه{ :فررإذا} ،للداللــة علــى ترتيــب مــا بعــدها
علــى مــا قبلهــاو مــن فنــون الــنعم والنباتــات التــي َّ
وفرهــا هللا ســبحانه للنــاس وأنعــامهمو ثــم
تزودوا لها باألعمال الصـالحة ،واإلنفـاق بمـا امـت َّن
أخذ ينذر الناس بمجيء الصا َّخةو لي َّ
عليهم.
و{ال ه
صررا هخةُ} ،مــن األســماء القرآنَّي ـة التــي سـ َّـمى بهــا يــوم القيامــةو وقــد جــاء اســمها
الكلِمـي
بهذه األلفا الضخمة القوية مثل الصاد والخـاءو وبهـذا الـوزن القـائم علـى الم ِـد َ
المثَّقـلو كمــا مـ َّـر فــي قولــه تعــالىْ { :ال َحاقهررةُ (َ )1مررا ْال َحاقهررةُ (َ )2و َمررا أ َ ْد َراكَ َمررا ْال َحاقهررةُ
الطام ـة ،وكمــا يــأتي فــي ســورة (القارعــة)و حتــى إ َّن
([ })3الحاقــة:اآليات  ]3-1ومثــل
َّ
غير في صيم اآليات وخواتيمها للتنبيه على التميز.
القرآن هنا َّ
و{ال ه
كالطامـة الكبـرىو التـي ح َّـدثنا القـرآن عنهـا فـي سـورة (النازعـات)
صا هخةُ} ،هنـا
َّ
السابقة ،وهو مـا يحـدث يـوم القيامـةو حـين ينقلـب النظـام الكـونيو وتَتَب َّـدل األشـياء غيـر
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األشـ ــياءو ويفاجـ ــأ النـ ــاس بمـ ــا لـ ــم يكون ـ ـوا يحتسـ ــبونو فـ ــي األرض والسـ ــماوات والنجـ ــوم
والشــمس والقمــرو وكـ ِـل شــيء ومــن ذلــك هــذه {ال ه
صررا هخةُ}و وهــي :الداهيــة التــي يصــيخ
إليها الخالئق.
قالوا :هي الصيحة الهائلة التي تكون عنها القيامةو تص ُّ
ـخ األسـماعو أي :تصـ ُّمها
فال تسمع إال ما ُيدعى به األحياء.
ُّ
صمها ب َّ
( قال الخليل{ :ال ه
شدة وقعتها.
صا هخةُ} ،صيحة
تصخ اآلذانو أي تُ ُّ
ك الشديد .وقيل :هي مأخوذة مـن ص َّ
الص ُّ
ـخه بـالحجر إذا
وأصل الكلمة في اللغةَّ :
الصـ ـ َّ
ص ـ َّـكه  ...وم ــن ه ــذا الب ــاب ق ــول الع ــرب :ص ـ َّ
اخةو وب ــاتتهم البائتـ ـة ،وه ــي
ـختهم َّ
الداهية.
وقــال العالَّمــة ابــن العربــي{ :ال ه
لمســمعةو وهــذا
صررا هخةُ} ،التــي تُـورث َّ
الصـ َممو وانهــا ُ
من بديع الفصاحةو حتى لقد قال بعض حديثي األسنانو حديثي األزمان:
أصم بك الناعي
َّ

وان كان أسمعا!

وقال آخر:
سرهم أيام فرقتهم
أصمني ُّ
َّ

فهل سمعتم بسر يورث الصمما؟

لعمــر هللا َّ
إن صــيحة القيامــة لمســمعة ،تصـ ُّـم عــن الــدنيا وتُسـ ِـمع أمــور اآلخ ـرة)
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اهـ.
يوم األنانية والفردية المطلقة :
احبَتِ َِ َوبَنِي َِ (ِ )36ل ُك ِل امْ ِرب
{يَوْ َم َي ِف ُّر ْال َمرْ ُء ِم ْن أ َ ِخي َِ (َ )34وأ ُ ِم َِ َوأ َ ِبي َِ (َ )35و َ
ص ِ
ِم ْن ُه ْم يَوْ َمئِذ ءَأ ْ ٌ يُ ْغ ِني َِ}
 -114ذكره القرمبي في تفسيره (.)224/19
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يوم القيامة يوم ليس كسائر األيام في ِ
كل شيءو في طولهو في زحامهو فـي عرقـهو
في أحوالهو في انكشاف الناس فيهو في خوف الناس منهو في اشـتغال ك ِـل امـرئ بـأمر
الطبيعي ـة التــي
الفردي ـة المطلقــةو كـ ُّـل الــروابط الفطرَّي ـة و
األناني ـة ،ويــوم
نفســهو إنــه يــوم
َّ
َّ
َّ
الزوجيـ ـةو
كان ــت تـ ـربط الن ــاس بعض ــهم ب ــبعض ،م ــن األب ـ َّـوة واألموم ــة والبن ـ َّـوة واألخ ـ َّـوة و
َّ
يعد لها تأثير في ذلك اليوم.
فضالا عن العمومة والخؤولةو لم ُ
األم التي كانـت تُ ِلقـي بنفسـها إلـى التَّهلكـة مـن أجـل ولـدهاو واألب الـذي كـان يفـدي
أوالده بنفســه ومالــهو واألخ الــذي كــان يخــوض المعــارك مــن أجــل إخوتــهو والــزوج الــذي
كان ي ِ
ضحي بنفسه حماي اة لزوجتهو والزوجة التي كانـت تالقـي األهـوال لتحمـي زوجهـاو
ُ

كل هؤالء لم يعـودوا فـي يـوم القيامـة يـذكرون أحـدا إال أنفسـهمو فـاليوم رهيـبو والموقـف
ُّ
عصــيبو والمصــير مجهــول ،وال يعــرف أحــد مــاذا يكــون فــي حســابه ،أو مــاذا تحمــل
موازينه؟ وال يدري أهو ناج أم هالك ،أم بين بين؟
ال يستطيع أحد أن يتنـازل ألحـد  -أيـا كـان هـذا األحـد  -عـن حسـنة مـن حسـناتهو
لعل ميزانه قـد يفتقـر إلـى هـذه الحسـنةو ال يمكنـه فـي هـذا اليـوم أن ُيـؤِثر
فهو ال يدريَّ :

بهذه الحسنة ابنا أو بنتاو أو أبا أو أماو أو زوجة أو زوجاو أو أخا أو أختا.

الشح؟ لماذا ال يجود الناس بعضهم على بعض؟
لماذا هذا البخل ،وهذا ُّ
رل امْ ِررب ِمر ْن ُه ْم يَوْ َمئِرذ ءَرأ ْ ٌ يُ ْغنِير َِ} ،يف ُّـر
لقد وضح القرآن عن ذلك حين قالِ { :ل ُك ِ
منهم بعد أن كان ُيقبل عليهم؛ ألنه مشغول عنهم بأمر نفسـهو وقـد علـم مـن كتـاب ربِـه
وسنة نبيه أنهم مشغولون مثلهو ال ينفعونه وال ُيغنون عنه شيئاو كما قـال تعـالى{ :يَروْ َم
ء ْيئًا} [الـدخان]41:و { َو ْ
اخشَوْ ا يَوْ ًما ََل يَ ْج ِزي َوا ِلدٌ ع َْن َولَ ِد ِه
ََل يُ ْغ ِن َموْ لًى ع َْن َموْ لًى َ

ء ْيئًا} [لقمان.]34:
َو ََل َموْ لُودٌ ُه َو َجان ع َْن َوا ِل ِد ِه َ
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وعــن عائشــة رضــي هللا عنهــا ،قالــت :كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول:
ـت :يــا رســول هللا ،الرجــال
" ُيحشــر النــاس يــوم القيامــة ُحفــاة ُع ـراة ُغ ـ ْرال" .لــم يختن ـوا .قلـ ُ

والنساء جميعا ينظر بعضهم إلـى بعـض؟! قـال" :يـا عائشـة ،األمـر أشـد مـن أن ينظـر
بعضهم إلي بعض".115
ورواه الترمذي في جامعه ،عن ابـن عبـاس ،عـن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم قـال:
"تُحشرون ُحفاة ُعراة ُغ ْرال" .فقالت امرأة :أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعـض؟ قـال" :يـا
ءرررأ ْ ٌ يُ ْغ ِنيررر َِ} [عــبس .]37 :وقــال :حــديث حســن
ررل امْ ر ِرررب ِمررر ْن ُه ْم َيوْ َم ِئرررذ َ
فالنــةِ { ،ل ُكر ِ
صحيح.116
وجوه السعداء المضيئة ووجوه اسءقياء المَّلمة :
غبَ َرةٌ
علَ ْي َها َ
س ِف َرةٌ (َ )38
احكَةٌ ُم ْ
{وُ جُوهٌ يَوْ َمئِذ ُم ْ
ست َ ْبش َِرةٌ (َ )39ووُ جُوهٌ َيوْ َمئِذ َ
ض ِ
( )40تَرْ َهقُ َها قَت َ َرةٌ ( )41أُولَئِكَ ُه ُم ْال َكفَ َرةُ ْالفَ َج َرةُ}
الص ـ َّ
اخةو وف ـرار كـ ِـل امــرئ بنفســه مــن
بعــدما حـ َّـدثنا الق ـرآن عــن أح ـوال الن ـاس بعــد َّ
أقرب الناس إليهو فهو ال يذكر إال نفسه.
حـ َّـدثنا :أن الوجــوه فــي يــوم القيامــة نوعــانو كمــا أن النــاس نوعــان :ســعداء وأشــقياءو
فللسعداء وجوههمو ولألشقياء وجوههمو والمرء ُيعرف من وجهه ،فهو مرآته الناطقة.
وج ــوه الس ــعداء ف ــي ه ــذا الي ــوم ُمس ــفرةو أي :مش ــرقة مض ــيئة متهلِل ــةو م ــن :أس ــفر

{وال ُّ
ص ربْحِ إِذَا أ َ ْ
س رفَ َر} [المــدثر ،]34:فهــي مني ـرة بــاد
الصــبح ،إذا أضــاءو وفــي الق ـرآنَ :
ضــوؤها وســرورها .تجــد هــذا اإلســفار والنــور واإلش ـراق علــى تلــك الوجــوهو ولــيس هــذا
ـأن الوجـه َّ
فحسبو بل هي وجوه ضاحكةو أي مسرورة َف ِرحة ،ك َّ
كلـه يضـحكو والضـحك

 - 115متفق عليه :رواه البخاري في الرقاق ( ،)6527ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (.)2859
 - 116رواه الترمذي ( ،)3332والحاكم ( )251/2كالهما في التفسير ،وصححه على شرمهما ،ووافقه الذهبي.
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إنمــا يكــون مــن الفــرؤ واالبتهــاجو وهــي كــذلك ُم ْستَْب ِش ـرةو مــن ســرور قلــوبهمو قــد ظهــر
الِب ْشر على وجوههم.
أي :تستشـ ـعر البش ــر ف ــي مس ــتقبلهاو التخاف ــه ،وال تتهَّيـ ـب من ــه ،ف ــال تح ــزن عل ــى
مــاضو وال تجــزع مــن حاضــرو وال تخــاف مــن مســتقبل{ ،أ َ ََل إِ ه أَوْ ِليَرررا َء ه
اَّللِ ََل َخررروْ ٌ
ِين َمنُوا َوكَانُوا يَتهقُو َ * لَ ُه ُم ْالبُ ْ
علَي ِْه ْم َو ََل ُه ْم يَ ْح َزنُو َ * الهذ َ
ش َررى فِر ْال َحيَرا ِة الردُّ ْنيَا
َ
َو ِف ْاْل ِخ َر ِة} [يونس.]64-62:

علَ ْي َها َ
غ َب َرةٌ  40تَرْ َهقُ َها قَت َ َرةٌ}
{ َووُ جُوهٌ يَوْ َمئِذ َ
الغبرة :الغبار والدخان والسواد.
ترهق هذه الوجوه التي تعلوها وتغشاها قترة أي :كسوف وسواد.
وفسر ابن عباس القترة بالذلة و َّ
الشدة .117يريد أن العبرة ليست بـاللون فقـط فـبعض
َّ

النــاس قــد يكــون هــو أســود اللــون بحســب بيئتــهو ولكــن المهــم هــو الكجبــة والمذَّل ـة التــي
تحيط باإلنسان وتغشاه في هذا اليوم.
وق ــال زي ــد ب ــن أس ــلم :القتـ ـرة :م ــا ارتفع ــت إل ــى الس ــماء .والغبـ ـرة :م ــا انحط ــت إل ــى
األرضو والغبار والقترة واحد.118
{أُولَئِكَ ُه ُم ْال َكفَ َرةُ ْالفَ َج َرةُ}
َّبين هللا بصريح العبارة َمن هم هؤالء أصـحاب هـذه الوجـوه المنكـرةو فـأوجزهم فـي اآليـة
القصيرةو وهـذه العبـارة المـوجزة ،فوصـفهم بهـذين الوصـفين الكبيـرين :الكفـر والفجـورو والكفـر
يتعل ـق بــالقلوب والعقــول واالعتقــاداتو والفجــور َّ
أمــر َّ
يتعل ـق باألبــدان واألعمــالو فــإذا اجتمــع

 -117رواه الطبري في تفسيره (.)127/24
 -118المصدر السابق نفسه.
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الكفر والفجـور فـى فـرد أو جماعـة كـان مـن ش ِـر النـاسو كمـا قـال تعـالى فـي قـوم نـوؤ{ :وَل
يلدوا إَل فاجرا كفارا} [نوؤ.]27:
وفي الحديث وصف الرسول الكريم المنـافق الخـالص بـأربع خصـال منهـا :أنـه "إذا
خاصم فجر" .119أي غال في الخصومة.
وقــد ِ
ار لَ ِف ر
يعبـر القـرآن عــن الكفــر بــالفجورو كمــا قــال فــي قولــه تعــالى{ :إِ ه ْاس َ ْبر َرر َ
هار لَ ِف َج ِحيم} [االنفطار.]14-13:
نَ ِعيم * َو ِإ ه ْالفُج َ
***

 -119متفق عليه :رواه البخاري في المِالم والغضب ( ،)2459ومسلم في اإليمان ( ،)58عن عبد هللا بن
عمرو.
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سورة التكوير
بسم هللا الرحمن الرحيم

{إِذَا ال ه
س ُك ِو َر ْت (َ )1وإِذَا النُّجُرو ُم ا ْنكَرد ََر ْت (َ )2وإِذَا ْال ِجبَرا ُ سُريِ َر ْت ()3
شمْ ُ
ع ِطلَر ْ
رار ُ
سر ِرج َر ْت ()6
َوإِذَا ْال ِع َ
رار ُ
روش ُح ِ
شر َرر ْت (َ )5وإِذَا ْال ِب َحر ُ
شر ُ
رت (َ )4وإِذَا ْال ُو ُحر ُ
س ر ِئلَ ْت (ِ )8بررأَي ِ ذَ ْنررب قُ ِتلَر ْ
روِ ُن ِو َجر ْ
رت (َ )9و ِإذَا
رت (َ )7و ِإذَا ْال َمرروْ ءُودَةُ ُ
َو ِإذَا النُّفُر ُ
ال ُّ
ص ُح ُ نُش َِر ْت (َ )10وإِذَا ال ه
ش َط ْت (َ )11وإِذَا ْال َج ِحي ُم س ُِع َر ْت (َ )12وإِذَا
س َما ُء ُك ِ
س ر ُم ِبر ْ
ع ِل َمر ْ
ْال َجنهررةُ أ ُ ْن ِلفَر ْ
رس َمررا أ َ ْح َ
رال ُخنه ِس ()15
رت (َ )13
ضر َرر ْت ( )14فَر َرال أ ُ ْق ِ
رت نَ ْفر ٌ
س (ِ )18إنه رَُ
س (َ )17وال ُّ
ع ْ
ْال َجر َرو ِار ْال ُكررنه ِس (َ )16والله ْي ر ِل ِإذَا َ
صرر ْبحِ ِإذَا ت َ رنَفه َ
س ر َع َ
لَقَوْ ُ َرسُرو ك َِرريم ( )19ذِي قُروه ة ِع ْنردَ ذِي ْالعَررْ ِش َم ِكرين (ُ )20م َطراع ثَر هم أ َ ِمرين
احبُ ُك ْم ِب َم ْجنُو (َ )22ولَقَ ْد َر هُ ِب ْ
علَرى
رين (َ )23و َمرا ُه َرو َ
(َ )21و َما َ
ص ِ
ق ْال ُم ِب ِ
راسُفُ ِ
ضنِين (َ )24و َما ُه َرو ِبقَروْ ِ ءَر ْي َطا َر ِجريم ( )25فَرأ َ ْي َن ت َ ْرذ َهبُو َ (ِ )26إ ْ
ب ِب َ
ْالغَ ْي ِ
ين (ِ )27ل َم ْن ءَا َء ِم ْن ُك ْم أ َ ْ يَسْرت َ ِقي َم (َ )28و َمرا تَشَرا ُءو َ إِ هَل أ َ ْ
ُه َو إِ هَل ِذ ْك ٌر ِل ْلعَالَ ِم َ
يَشَا َء ه
اَّللُ َربُّ ْالعَالَ ِم َ
ين (})29
مقاصد السورة:
مكية باإلجماع ،وهي تتح َّـدث عـن القيامـة ومق ِـدماتها وتوابعهـا ،ثـم ُيقسـم هللا
السورة َّ

فيهــا بــالنجوم والليــل والصــبح وبعــض مــا خلــق هللا ،علــى عظمــة هــذا القـرآن ،وقـ َّـوة َمـن

جــاء بــه إلــى رســول هللا ،وهــو جبريــل عليــه الســالم ،ومــا لــه مــن مكانــة وطاقــة ،ومــا
قوة وأمانة ،ويوكل في النهاية األمر إلى هللا ِ
رب العالمين.
يتَّصف به من َّ
روى اإلمام أحمد والترمذي ،عن ابن عمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
سره أن ينظر إلى يوم القيامة ،كأنه رأي عين فليق أر{ :إِذَا ال ه
س ُك ِو َر ْت}،
"من َّ
شمْ ُ
َ
س َما ُء انفَ َ
ط َر ْت} ،و{ ِإذَا ال ه
َو{وإذَا ال ه
شقه ْت}" .قال الترمذي :هذا حديث حسن
س َما ُء ا ْن َ
غريب.120

 -120رواه أحمد ( )4806وقال مخرجوه :إسناده حسن ،والترمذي ( ،)3333والحاكم ( ،)515/2وصحح
إسناده ،ووافقه الذهبي.
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أحداث خطيرة تحدث قبل قيام الساعة

{إِذَا ال ه
سر ِري َر ْت
رو َر ْت (َ )1وإِذَا النُّ ُجررو ُم ا ْن َك رد ََر ْت (َ )2وإِذَا ْال ِجبَررا ُ ُ
شررمْ ُ
س ُكر ِ
ع ِطلَر ْ
رررار ُ
رررار
رررت (َ )4و ِإذَا ْال ُو ُحر
(َ )3و ِإذَا ْال ِع َ
ررروش ُح ِ
رررر ْت (َ )5و ِإذَا ْال ِب َحر ُ
شر ُ
ُ
شر َ
وِ ُن ِو َج ْت (َ )7وإِذَا ْال َمروْ ءُودَةُ سُرئِلَ ْت ( )8بِرأَي ِ ذَ ْنرب
س ُِج َر ْت (َ )6وإِذَا النُّفُ ُ
قُتِلَر ْ
رررت (َ )9وإِذَا ال ُّ
رررر ْت (َ )10وإِذَا ال ه
شرررر َط ْت (َ )11وإِذَا
سرررر َما ُء ُك ِ
صرررر ُح ُ نُ ِ
شر َ
ع ِل َمر ْ
سر ِرع َر ْت (َ )12و ِإذَا ْال َجنهررةُ أ ُ ْن ِلفَر ْ
رس َمررا أ َ ْح َ
ضر َرر ْت
رت (َ )13
ْال َج ِحرري ُم ُ
رت نَ ْفر ٌ
(} )14
{إِذَا ال ه
س ُك ِو َر ْت}
شمْ ُ
الشمس هي هذا الكوكب العظيم ،الذي ينسب الفلكيون ورجال العلـم مجموعتنـا الكبيـرة
فيسـ ُّـمونها :المجموعــة الشمســية ،وهــي المجموعــة الفلكيـة واألرضــية ،التــي تـرتبط بهــذه
إليــهُ ،
وتوجههــا .وهــذه المجموعــة منهــا :أرضــنا
الشــمس ،وتتحـ َّـرك وتســبح وتــدور ،بحســب حركتهــا ُّ
وم ـ َّـدت وجعل ــت ذلـ ـوال .ومنه ــا القم ــر ،ومنه ــا س ــائر
الت ــي نع ــيط عليه ــا ،والت ــي ُبس ــطت لن ــا ُ
الكواكــب المعروفــة ،وهــيُ :زحــل والمشــتري والم ـريخ والشــمس وعطــارد وغيرهــا ،مــع القمــر

واألرض.

والشمس كغيرها سابحة في الكون ،كما يقول القرآن الذي اختار لها لفظ السـباحة،
رار َوال ه
س َو ْالقَ َمر َرر ُكررل ِف ر فَلَررك َيسْرر َبحُو َ }
شررمْ َ
فقــالَ { :و ُهر َرو اله رذِي َخلَررقَ اللهيْرر َل َوالنه َهر َ
[األنبياء.]33:
مرة باسمها الصـريح ،وذكـرت م َّـرتين
وردت الشمس في القرآن ثالثا وثالثين (َّ )33
بوصــفها :أنهــا س ـراج ،أو س ـراج وهــاج .وقــد بـ َّـين هللا فــي ســورة نــوؤ أنــه جعــل الشــمس
سراجا ،حين قال نوؤ لقومـه{ :أَلَ ْم ت َ َروْ ا َكيْر َ َخلَرقَ ه
اوات ِط َباقًرا * َو َج َعر َل
سر ْب َع َ
اَّللُ َ
سر َم َ
ورا َو َجعَ َل ال ه
س َراجًا} [نـوؤ ،]16 ،15:وقـال تعـالى فـي سـورة النبـأ
س ِ
يه هن نُ ً
شمْ َ
ْالقَ َم َر فِ ِ
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رراركَ الهررذِي َجعَرر َل فِررر
{ َو َجعَ ْلنَررا ِ
ررراجًا َو ههاجًررا} [النبــأ ،]13:وفــي ســورة الفرقــان{ :تَبَر َ
س َ
ال ه
يرا} [الفرقان.]61:
اء ب ُُروجًا َو َجعَ َل فِي َها ِ
س َم ِ
س َراجًا َوقَ َم ًرا ُمنِ ً
ـص هللا الشــمس بأنه ــا ذات
والس ـراج يحمــل عنصـ ـرين :الضــوء والحـ ـ اررة ،ولهــذا خ ـ َّ
الضوء الذي معـه الحـ اررة ،بخـالف القمـر فلـيس فيـه إال النـور ،أمـا الشـمس فهـي جسـم
ملتهب شديد الح اررة.
وح اررة الشمس شـيء هائـل ،حتـى إن بعـض العلمـاء الـذين حـاولوا التفسـير العلمـي
للقـرآن ،اعتبرهــا (الجحــيم) فــي قولــه تعــالى{ :لَتَر َرروُ ه ْال َج ِحرري َم} [التكــاثر ،]6:ولكــن هــذا
التفس ــير خ ــاطئ؛ ألن الفع ــل المض ــارع المؤك ــد ب ــالنون يك ــون للمس ــتقبل ،ف ــنحن س ــنرى
الجحيم في الدار اآلخرةَ { ،و ِإ ْ ِم ْن ُك ْم ِإ هَل َو ِاردُ َها} [مريم .]71:بيد أن المتَّفق عليه بـين
الجميع :هو القوة الشديدة الفظيعة التي َّ
أمد هللا بها الشمس.
لماذا الشمس؟
َّ
ويتحدث العالم الكوني الكبير الـدكتور زغلـول النجـار عـن طاقـة الشـمس فـي كتابـه
(موســوعة اإلعجــاز العلمــي فــي الق ـرآن الك ـريم :الســماء) ،فيقــول( :تطلــق الشــمس مــن
يقدر بنحو خمسمائة ألف مليون مليون مليون حصان في ِ
الطاقة ما َّ
كل ثانيةو ويصـل
إلــى األرض منهــا واحــد فــي األلــف فقــط تقريب ـ او ِ
ويمث ـل ذلــك مصــدر ك ـل مــن الح ـ اررة
ا

النوويـة
والضـوء وغيرهمــا ،مـن مختلــف صـور الطاقــة علـى األرض  -باســتثناء الطاقـة
َّ
الشمسيةو فقد أعطـى
الطبيعية على سطح األرض على الطاقة
كل األنشطة
َّ
َّ
 وتعتمد ُّهللا تبارك وتعالى ،للشجر األخضـر القـدرة علـى اختـزان جـزء كبيـر مـن طاقـة الشـمس،
عل ــى هيئ ــة رواب ــط كيميائي ــة فيم ــا تنتج ــه م ــن س ــكريات ونش ــويات وزي ــوت وغيره ــا م ــن
النباتيةو وذلك بتفاعل أشعة الشمس مع كـل مـن العصـارة الغذائيـة للنبـات -
المنتجات
َّ
المكونــة مــن معــادن األرض والمــاء  -وثــاني أكســيد الكربــون م ِ
طلاق ـا األوكســجين؛ كمــا
ُ
أعط ــى رُّبن ــا تب ــارك وتع ــالى ك ــال م ــن اإلنس ــان والحيـ ـوان الق ــدرة عل ــى االس ــتفادة بتل ــك
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الطاقــة الشمســية المخزونــة فــي المنتجــات النباتيــة فــي جميــع أنشــطتها الحيويــةو وذلــك
بإحراقهــا فــي أثنــاء عمليــة التمثيــل الغــذائي ،فتتحـ َّـول هــذه الم ـواد مـ َّـرة أخــرى إلــى مــاء
وثاني أكسيد الكربون.
ثم مـن فضـالت كـل مـن النبـات والحيـوان واإلنسـان ،تتك َّـون مصـادر أخـرى للطاقـة
ورْوث الحيـ ـوان ،وفض ــالت اإلنس ــان الت ــي تتك ـ َّـون منه ــا أغل ــب
مث ــل الخش ــب ،والق ــطَ ،
مصـادر الطاقــة الطبيعيــة ،مثــل الفحــم النبـاتيو الفحــم الحجــريو الــنفطو الغــاز الطبيعــيو
وغيرها).121
ولهــذا أقســم هللا ســبحانه بالشــمس وضــحاها ،وهــو الغنــي عــن القســم لعبــادهِ ،
لينبهنــا
على األهميـة القصـوى للشـمس ،التـي بـدونها مـا قامـت الحيـاة علـى األرض ،وال عـاط
إنسان وال حيوان وال نبات.
ثم َّ
تحدث الدكتور النجـار عـن الشـمس ومجموعتهـا الشمس َّـية ،والمسـافات الشاسـعة
بين بعضـها وبعـض ،فيقـول( :تتـراوؤ المسـافة بـين الشـمس والكواكـب الس َّـيارة المرتبطـة
بها ،والدائرة في فلكها بين ( )58مليون كيلومتر وأكثر من ( )6000مليون كيلومتر.
تبعـا لقربهـا مـن
وتختلف الظروف الطبيعيـة علـى الكواكـب فـي مجموعتنـا الشمسـية ا
وتبعـا لحجـم كـل منهـاو وبالتـالي حجـم الغـالف الغـازي المحـيط
الشمس أو ُبعدها عنهاو ا

بها.

والكواك ــب  -ف ــي مجموعه ــا  -ت ــدور ح ــول الش ــمس ف ــي أف ــالك ش ــبه دائرَّيـ ـة ف ــي
االتجــاه نفســهو وهــي فــي مســاراتها تلــك تختلــف المســافة بــين كــل منهــا والشــمسو كمــا
تختلف سرعة جري الكوكب الواحد باختالف بعده عن الشمسو فتصل سـرعة الكوكـب

 -121انِر :موسوعة اإلعجاز العلمي للدكتور :زغلول النجار ،السماء ( ،)446 -445/1م .وزارو األوقاف
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أقصـاها ،وهــو أقـرب مــا يكـون مــن الشـمسو وتقـ ُّـل بالتـدريج بابتعــاده عنهـا ،حتــى تصــل
سرعته أدناها ،وهو أبعد ما يكون عن الشمس.
وحركــات الكواكــب حــول الشــمس يحكمهــا تـوازن دقيــق بــين قـ َّـوتين متضــادتين ،همــا
قـوة جــذب الشــمس للكوكــبو والقــوة الطــاردة المركزيــة الناشــئة عــن دوران الكوكــب حــول
الشــمسو والتعــادل الــدقيق بــين هــاتين القـ َّـوتين هــو الــذي حـ َّـدد للكواكــب أفالكهــا الثابتــةو
وحـ َّـدد جريهــا فيهــا ،وحفظهــا مــن االنطــالق إلــى فســحة الكــون أو الســقوط فــي ســعير
الشمس ،وذلك ُّ
كله بتقدير من الخالق الحكيم الخبير سبحانه وتعالى.
تجاذبـا أقــل مـن جــذب الشــمس لكــل
والكواكـب فــي الوقــت نفسـه تتجــاذب فيمــا بينهـا
ا

منها ،مما يعين على احتفاظها بأبعادها الثابتة فيما بينها.

والنهار والليل يتعاقبان على ِ
ويتم ذلك فـي مـدد
كل كوكب في مجموعتنا الشمسيةو ُّ
ـر؛ العتمـاده علـى حجـم وكتلـة الكوكـب وسـرعة دو ارنـه حـول محـوره،
متفاوتة تفاوتـا كبي اا
وكــذلك تتفــاوت ســنة كـ ِـل كوكــب بتفــاوت ُبعــده عــن الشــمسو وبتفــاوت ســرعة جريــه فــي
يتم دورة كاملة .
مداره حولها ،حتى َّ

وب ــدوران األرض ح ــول محوره ــا ت ــتم الحرك ــة الظاهري ــة لك ــل م ــن الش ــمس والقم ــر
والنجوم والكواكب التي تتراءى لنـا عبـر السـماء .،وتتتـابع الفصـول علـى أرضـنا بسـبب
ميل محور األرض في دورانها حول الشمس).122
هــذه الشــمس المخلوقــة المسـ َّ
ـخرة العظيمــة ،لــن تظـ َّـل كمــا هــي أبــد الــدهر ،بــل ال بـ َّـد
ُ
لهــا أن تــدخل فــي النظــام الكــوني ،الــذي قــدر هللا أن يصــيبه التَّ ُّ
فكـك واالنهيــار ،والتَّبـ ُّـدل
إلهية ،تحسب ِ
وتعد له َّ
لكل شيء حسابهُّ ،
عدته.
والتَّغييرَ ،وْفق إرادة َّ
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أخبرنا هللا في كتابه العزيز المحفو القرآن الكريم بهذا التغييـر ،حينمـا قـال{ :يَروْ َم
تُبَرده ُ ْاسَرْ

ُ َ
او ُ
غ ْير َرر ْاسَرْ ِ َوال ه
ات} [إبـراهيم .]48:وفــي هـذا التبـ ُّـدل الكـوني نزلــت
سر َم َ

هــذه الســور الكريمــة ،مــن هــذا الجــزء األخيــر مــن الق ـرآن الك ـريم ،ســورة { ِإذَا ال ه
س
شرررمْ ُ
ررو َر ْت} ،و{ ِإذَا السهررر َما ُء ا ْنفَ َ
رررر ْت} ،و{ ِإذَا السهررر َما ُء ا ْنشَرررقه ْت}ُ ،ليعلمن ــا م ــا ال ب ـ َّـد أن
ط َ
ُكر ِ

َّ
نتعلمــهِ ،
وينبهنــا إلــى مــا يجــب أن ال نغفــل عنــه ،مــن أحــداث ضــخام فــي هــذا الكــون
ِ
ومـن حفظـه مـن
ومن رعاه بقدرَ ،
ستتغير رأسا على عقبُ ،يحدثها من َخَلَقه َمن عدمَ ،
معين َّ
مقدر له في علمه وحكمته.
الفناء الكلي أو الجزئي ،إلى وقت َّ
ستة أحداث كبرى تحدث قبَّ قيام القيامة:
{ ِإذَا ال ه
س ُك ِو َر ْت}
شمْ ُ
المهمـة والخطيـرة تحــدث بعضــها
ذكــرت الســورة هنــا اثنــي عشــر شــيئا مــن األشــياء
َّ
قبل قيام الساعة ،وبعضها بعد قيام الساعة .وأول ما يحـدث مـن التغييـرات فـي النظـام
عبـر هللا عنـه بهـذا األسـلوب ،فاألصـل فـي شـرط إذا أن
الكوني :تكوير الشمس ،الـذي َّ
ص ُرر ه
يكون الفعل بعدها ،مثل{ :إِذَا َجا َءكَ ْال ُمنَرافِقُو َ } [المنـافقون ،]1:و{إِذَا َجرا َء نَ ْ
اَّللِ
َو ْالفَتْ ُح} [النصر{ ،]1:فَ ِإذَا َجا َء أ َ َجلُ ُه ْم} [األعراف .. ]34:إلخ ،ولكن فـي هـذه السـورة
جاء االسم بعد إذا.
 - 1تكوير الشمس :
اختلــف ِ
مفس ـرو الســلف فــي معنــى التكــوير ،ذكــر ابــن كثيــر( :قــال علــي بــن أبــي
طلحــة ،عــن ابــن عبــاس{ :إِذَا ال ه
رو َر ْت} ،يعنــي :أظلمــت .وقـال العــوفي عنــه:
شررمْ ُ
س ُكر ِ
ذهب ــت .وق ــال مجاه ــد :اض ـ َّ
ـمحلت وذهب ــت .وك ــذا ق ــال الض ــحاك .وق ــال قت ــادة :ذه ــب
رو َر ْت}،
رو َر ْت}ُ ،غـ ِورت .وقـال الربيـع بـن ُخثَـيمُ { :كر ِ
ضـوؤها .وقـال سـعيد بـن جبيـرُ { :كر ِ
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رو َر ْت} ،أُلقيــت .وعنــه أيضــاِ :
نكســت .123وقــال
يعنــيُ :رمــي بهــا .وقــال أبــو صــالحُ { :كر ِ
زيد بن أسلم :تقع في األرض).124

وقال أبو السعود{( :إِذَا الشمس ُكو َر ْت} ،أي لَُّف ْت ،من َكَّورت العمامـ َة إذا لففتهـا،

ـف لفـا
رفعهـا وازالتُهــا م ْـن َمَق ِرهـا ،فــإن الثـوب إذا أُري َـد رفعــه يل ُّ
علـى أَن المـراد بـ َ
ـذلك إمـا ُ
ويط ـ ــوى ،ونح ـ ــوه قول ـ ــه تع ـ ــاَلى{ :يَررررروْ َم نَ ْطررررر ِوي السهررررر َما َء َك َ
ب}
ِرررررج ِل ِل ْل ُكتُررررر ِ
طررررر ِ الس ِ
ُ
َ
ِ
المنبسط فـي اآلفـاق ،المنتشـر فـي األقط ِ
ـار علـى أنـه
لف ضوئها
[األنبياء .]104:واما ُّ
ُ
عبــارة عــن إزالتهــا والــذهاب بهــا ،بحكــم اســتلزام زوال الــالزم لــزوال الملــزوم ،أو أُلقيــت
فكوره ،إذا ألقاه على األرض).125
عن فلكها كما ُوصفت النجوم باالنكدار من :طعنه َّ
والمهم من هذا ِكله :أن تكوير الشمس معناه :أن هـذا الـنجم ذا الطاقـة الهائلـة ،قـد
شاخ وهرم ،وأصابه ما أصابه ،كتلـك المخلوقـات التـي تخضـع طوعـا وكرهـا ،لمـا أراده
خالقها ،الذي إذا أراد شيئا قال له :كن فيكون.
 - 2تناثر النجوم ونساقطها:
{ َوإِذَا النُّجُو ُم ا ْن َكد ََر ْت} ،هذا األمر الثـاني مـن األمـور االثنـي عشـرة ،ومـن السـتة التـي
تحــدث قبــل قيــام القيامــة ،ومعنــى {ا ْن َك رد ََر ْت} :أي :تنــاثرت وتســاقطت ،بعــد أن كانــت تُـزيِن
الســماء ،ويهتــدي النــاس بهــا فــي ظلمــات البـ ِـر والبحــر( ،كمــا قــال تعــالىَ { :وإِذَا ْالك ََوا ِكررربُ

ا ْنتَثَر َرر ْت} [االنفطــار ،]2:واألصــل فــي االنكــدار االنصــباب ،قــال الخليــل :يقــال انكــدر علــيهم
فانصبوا عليهم.126
القوم ،إذا جاءوا أرساال
ُّ
وس ـ ِميت النجــوم نجومــا
قــال القرطبــي( :ويحتمــل أن يكــون انكــدارها طمــس آثارهــاُ .
لظهورها في السماء بضوئها.
 - 123روى هذه اِلثار الطبري في تفسيره (.)131 -129/24
 -124تفسير ابن كثير (.)328/8
 -125تفسير أبي السعود (.)114/9
 -126انِر :تفسير الرازي (.)63/31
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تغيـرت
وعــن ابــن عبــاس أيضــا{ :ا ْن َك رد ََر ْت}َّ ،

127

أماكنها .والمعنى متقارب).128

فلــم يبـ َق لهــا ضــوء ،لزوالهــا عــن

 - 3تسيير الجبال :
{ َو ِإذَا ْال ِجبا ُ س ُِي َر ْت}
هذا هو األمر الثالث :تسيير الجبال ،هـذه األجـرام العظيمـة علـى األرضُ ،فلقـت منهـا

ِ
سريِ ُر ْال ِجبرا َ َوت َ َررى ْاسَرْ
وسـِيرت فـي الهـواء ،كمـا قـال تعـالىَ { :ويَروْ َم نُ َ
ُ
ونسـفتُ ،
[الكهــف ،]47:وقيــل :تســييرها :تحويلهــا عــن منزلــة الحجــارة ،فتكــون كثيبــا مهــيال .أي :رمـالا
رار َنةً}
َ بر ِ

سائالا ،وتكون كالعهن ،وتكـون هبـاء منثـو ار ،وتكـون سـراب ا ،مثـل السـراب الـذي لـيس بشـيء.

وعادت األرض قاعا صفصفا ال ترى فيها عوجا وال أمتا .وهو ما ِ
توضحه آيـات القـرآن فـي
ْ
سور شتَّى.
 - 4تعطيَّ النوق الحوامَّ:
َار ُ
ع ِط َل ْت}
{ َو ِإذَا ْال ِعش ُ
هذا هو األمر الرابع .والعشار :جمع ُع َشراء ،وهي الناقة التي عليها في الحمـل عشـرة

أش ــهر ،ث ــم ال يـ ـزال ذل ــك اس ــمها حت ــى تض ــع ،وبع ــدما تض ــع أيض ــا .وه ــذه ُّ
النـ ـوق م ــن أع ـ ِـز
األم ـوال عنــد الع ــرب ،وخصوصــا الحوام ــل ،التــي فــي بطونه ــا أوالدهــا ،وم ــن عــادة الع ــرب
االهتمـام بهـا ،واالشــتغال بأمرهـا ،ولكـن فــي هـذا الزمــان الـذي ُكـ ِورت فيــه الشـمس ،وانكــدرت

وسـ ـِيرت الجب ــال ،ل ــم يع ــد أح ــد ُيعن ــى بعشـ ـراء أو بإب ــل أو بق ــر أو غ ــنم ،والغ ــرض:
النج ــومُ ،
ذهاب األموال ،وبطالن األمـالك ،واشـتغال النـاس بأنفسـهم ،ال بأنعـامهم وال إبلهـم ،كمـا قـال
تعــالى :فــي يــوم القيامــة{ :يَررروْ َم ََل يَ ْنفَررر ُع َمرررا ٌ َو ََل بَنُرررو َ * إِ هَل َمر ْ
ررن أَتَرررى ه
سررر ِليم}
اَّللَ ِبقَ ْلرررب َ

 -127رواه الطبري في تفسيره (.)133/24
 -128تفسير القرمبي (.)228/19
150

[الشعراء ،]89 ،88:وقال َّ
وجلَ { :ولَقَ ْد ِجئْت ُ ُمونَا فُ َررادَى َك َمرا َخلَ ْقنَرا ُك ْم أَوه َ َم هررة َوت َ َرر ْكت ُ ْم
عز َّ
َما َخوه ْلنَا ُك ْم َو َرا َء ُ
ُور ُك ْم} [األنعام.]94:
ظه ِ
جمع الوحوش من كَّ ناحية:

ُوش ُحش َِر ْت}
{ َو ِإذَا ْالوُ ح ُ
وهــذا الخــامس .الوحــوط :جمــع وحــط ،وهــو كـ ُّـل حي ـوان مــن دواب البـ ِـر ال ُيســتأنس،

وهـو أنـواع وألـوان بالمئــات واأللـوف مـن الفصــائل ،التـي تمتلـئ بهــا البـراري والوديـان وأقطــار
الدنيا المختلفة.
ومعنى حشرها :أي جمعها من ِ
كل ناحية لما دهم أوكارها من الزلزال والتخريب .
قال اإلمام محمد عبده في تعيين المراد من جمعها( :إما جمعها الستيالء الرعـب
عليهــا ،وخروجهــا مــن أجحارهــا وأوكارهــا ،ونســيانها مــا كانــت تخافــه فتفـ َّـر منــه ،فتُحشــر
هائمة ،ال يخشى بعضها بعضا ،وال يخشى جميعها سطوة اإلنسان.
وقيل :حشر الوحوط :موتها وهالكهـا ،يقـال إذا أجحفـت بـالقحط والجـدب وأضـرت
السَنة ،أي :أهلكتهم ،وهالكها من هول ذلك الحادث األعظم ...
بالناس :حشرتهم َّ
وقد قيل في حشر الوحوط :إنـه جمعهـا يـوم القيامـة للحسـاب ،وهـو ضـعيف بعيـد؛
ألن الكــالم اآلن فــي حـوادث التخريــب قبــل البعــث بالفعــل ،وأول الكــالم فــي البعــث قولــه
وِ ُن ِو َج ْت}).129
تعالىَ { :وإِذَا النُّفُ ُ
-6امتالء البحار نا اًر:
ار س ُِج َر ْت}
{ َو ِإذَا ْال ِب َح ُ
 -129تفسير جزء عم لإلما محمد عبده صـ ،30دار ومكتبة الهالل ،بيروت لبنان.
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األمــر الســادس :تســجير البحــار ،مــن المعلــوم أن حـوالي ثالثــة أربــاع الك ـرة األرضــية،
بحــار ومحيطــات عظيمــة ،تزخــر بالميــاه ،وبينهــا ح ـواجز ذكرهــا الق ـرآن ،تحجــز بــين البحــار
المالحة ،واألنهار العذبة ،كما في قوله تعـالىَ { :و ُه َو الهذِي َم َر َج ْال َب ْح َرري ِْن َهرذَا ع َْرذبٌ فُ َرر ٌ
ات
َو َهذَا ِم ْل ٌح أ ُ َجا ٌ
ُورا} [الفرقان.]53:
ج َو َجعَ َل بَ ْينَ ُه َما بَرْ َن ًخا َو ِح ْج ًرا َم ْحج ً
كما رأينا بـين النيـل والبحـر األبـيض المتوسـط ،وهنـاك حـواجز بـين البحـار بعضـها
وبع ــض ،بحي ــث ال يخ ــتلط ماؤه ــا بم ــاء تل ــك ،وال أس ــماك ه ــذه وأحياؤه ــا بأس ــماك تل ــك
وأحيائها ،كما شاهدنا ذلك في جنوب أفريقيـا ،بـين المحـيط األطلسـي ،والمحـيط الهنـدي،
ووقفن ــا هن ــاك ب ــين المحيط ــين ،ورأين ــا بأعينن ــا احتف ــا ك ــل منهم ــا بخصائص ــه وأحيائ ــه
وأسماكه وكثافته ولونه  ...إلخ.
عرفــه النــاس ،وعرف ــه أبــاؤهم وأج ــدادهم
ولكــن عنــدما َّ
يتغيـ ـر النظــام الكــوني ال ــذي َ
طـوال القــرون ،فتكـ َّـور الشــمس ،وتنكــدر النجــوم ،وتُســير الجبــال ،وتُحشــر الوحــوط ،نجــد
ِ
فس ـ ـ ِجرت البحـ ــار ،ومعنـ ــى
هـ ــذا التغييـ ــر ُيحـ ــدث أث ـ ـره فـ ــي البحـ ــار الكبـ ــرى فـ ــي العـ ــالمُ ،
التســجير ،مــأخوذ مــن قــولهم( :سـ َجرت ُّ
التنـور إذا أوقدتــه ،والشــيء إذا أوقــدت فيــه نشــف
َ
ما فيه من الرطوبة ،فحينئذ ال يبقي في البحار شيء من المياه ألبتة.

ثم إن الجبال قد ِ
سيرت ،على ما جـاء فـي هـذه السـورة وفـي غيرهـا ،وحينئـذ تصـير
البح ــار واألرض ش ــيئا واح ــدا ف ــي غاي ــة الحـ ـ اررة واإلحـ ـراق ،ويحتم ــل  -كم ــا ق ــال اإلم ــام
ال ـ ـرازي  -أن تكـ ــون األرض لمـ ــا نشـ ــفت ميـ ــاه البحـ ــار رَب ـ ـت  -أي :زادت وانتفخـ ــت -
فارتفعت فاستوت برؤوس الجبال.
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أن الجبال لما َّ
قال :ويحتمل َّ
اندكت ،وتفرقت أجزاؤها ،وصارت كالتراب ،وقع ذلـك
التـراب فــي أســفل الجبــال ،فصــار وجــه األرض مســتويا مــع البحــار ،ويصــير الكــل بح ـ ار
مسجو ار).130
سر ِرج َر ْت} بمعنــىِ :
فج ـرت ،بمعنــى :أن هللا رفــع الح ـواجز
وقــالوا :يجــوز أن تكــون { ُ
والب ـرازخ ،التــي كانــت بــين البحــار بعضــها وبعــض ،ففــاض بعضــها فــي بعــض ،وأصــبح
بح ار كبي ار واحدا.
هذه العالمات الست التي تقع قبل القيامةو وأمـا السـت الباقيـة األخـرىو ممـا ذكرتـه
تختص بالوقوع في يوم القيامة.
السورة،
ُّ
تختص بالوقوع في يوم القيامة
أحداث ست
ُّ
 -1اقترا اسرواح باسجسام وض ُّم كل ء ء إلى نَّيره :
وِ ُن ِو َج ْت}
{ َوإِذَا النُّفُ ُ
زوج النفـوسو وكيأف تأزوج
أول هذه الست التي تخ ُّ
ـتص بـالوقوع فـي يـوم القيامـة :أن تُـ َّ
النفوس
ِ
فس ـر النفــوس بــاألرواؤ .ومعنــى
لمفس ـري الســلف فــي ذلــك أقــول متعـ ِـددة .مــنهمَ :م ـن َّ
ض ـ ُّم إلــى كـ ِـل صــنف َم ـن كــان فــي طبقتــه مــن
ذلــك :أن تقتــرن باألجســام .وقــال بعضــهمُ ( :ي َ
المبرز في الطاعات إلى مثلـه ،والمتوسـط إلـى مثلـهو وأهـل المعصـية
ضم َّ
في ُّ
الرجال والنساءو ُ
كل واحد إلى طبقتـه فـي
ضم ُّ
إلى مثله .فالتزويج هنا :أن يقرن الشيء بمثله .والمعنى :أن ُي َّ

عب ـر عنــه بعضــهم بقولــهُ :يجمــع كـ ُّـل شــكل إلــى نظي ـره .وعــن
الخيــر والشـ ِـر) .131وهــو مــا َّ
مجاهـد قــال :األمثـال مــن النـاس ُجمــع بيـنهم .132وقــال الحسـن :يصــيرون فيهـا ثالثــة أزواجو
 -130تفسير الرازي (.)65/31
 -131تفسير الرازي (.)65/31
 -132رواه الطبري في تفسيره (.)143/24
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صرحَابُ ْال َم ْي َمنَر ِة * َوأ َ ْ
صرحَابُ ْال َم ْي َمنَر ِة َمرا أ َ ْ
كمـا قـال هللاَ { :و ُك ْنرت ُ ْم أ َ ْن َوا ًجررا ث َ َالثَرةً * فَأ َ ْ
صرحَابُ
صرحَابُ ْال َم ْ
ْال َم ْ
شرأ َ َم ِة َمررا أ َ ْ
سررابِقُو َ ال ه
شرأ َ َم ِة * َوال ه
سررا ِبقُو َ * أُولَئِرركَ ْال ُمقَ هربُررو َ } [الواقعــة-7:
.]11
وقيــل :يضـ ُّـم كـ ُّـل رجــل إلــى َمـن كــان يلزمــه مــن ملــك أو ســلطانو كمــا قــال تعــالى:
ِين َ
اح ُ
شر ُرروا الهرذ َ
{ ْ
ظلَ ُمرروا َوأ َ ْن َوا َج ُه ر ْم} [الصــافات .]22:وقيــلُ :قـرن كـ ُّـل امــرئ بشــيعتهو
اليهـ ــودي بـ ــاليهوديو والنص ـ ـراني بالنص ـ ـرانيو والمجوسـ ــي بالمجوسـ ــي .وقي ـ ـلُ :قرنـ ــت
النفوس بأعمالها المناسبة لها.
لت فـي األقـوال
قال الرازي بعد أن ذكر سبعة من هذه األقاويل( :واعلم أنك إذا َّ
تأم َ

شئت).133
التي ذكرناهاو أمكنك أن تزيد عليها ما َ

ومما رواه ابن أبي حاتم من طرق عن النعمان بن بشـير ،أن عمـر خطـب النـاس
( َّ
زوجها :أن تؤلـف كـل شـيعة إلـى شـيعتهم .وفـي
فق أرَ { :وإِذَا النُّفُ ُ
وِ ُن ِو َج ْت} ،فقال :تَ ُّ

رواية :هما الرجالن يعمالن العمل فيدخالن به الجنة أو النار .وفـي روايـة :يقـرن بـين
الرجــل الصــالح مــع الرجــل الصــالحو ويقــرن بــين الرجــل الســوء مــع الرجــل الســوء فــي

الن ــارو ف ــذلك ت ــزويج األنف ــس .وف ــي رواي ــة :ه ــو الرج ــل ي ــزوج نظيـ ـره م ــن أه ــل الجن ــةو
يزوج نظيره من أهل النار)ُّ .134
وكلها متقاربةو بعضهم من بعض.
والرجل َّ
 -2سدال َمن قتَّ المدودة بأشنع وسيلة عن سبب قتلها
سئِ َل ْت * بِأَي ِ ذَ ْنب قُتِ َل ْت}
{ َوإِذَا ْال َموْ ءُودَةُ ُ
يدسـونها
الموءودة :هي البنت الصغيرة التـي كـان أهـل الجاهليـة العربيـة يـدفنونها َّ
حيـةو ُّ
في الترابو كراهية للبنات.

 -133تفسير الرازي (.)65/31
 -134ذكره ابن كثير في تفسيره (.)332/8
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كــان العــرب يتشــاءمون مــن والدة البنــات ويكرهونهــاو حتــى إ َّن أحــدهم قيــل لــه :إن
امرأتك ولـدت .قـال :ومـا ولـدت؟ قـالوا :أنثـى .قـال :مـا هـي ب ِـن ْعم الولـد؛ فنصـرها بكـاءو

وبره ــا س ــرقة .أي :إذا أرادت أن تنص ــر أباه ــا عل ــى خص ــومه ،ل ــيس معه ــا س ــالؤ إال
ُّ
تبره تسرق من مال زوجها!
دموعهاو واذا أرادت أن َّ
ِرر
هذه فكرة كثير من عرب الجاهلية عن االبنة األنثـىو ولـذا قـال تعـالىَ { :و ِإذَا بُش َ
أ َ َحدُ ُه ْم ِب ْاس ُ ْنثَى َ
رن ْالقَروْ ِم ِم ْ
ارى ِم َ
ِرر
رن س ِ
ُروء َمرا بُش َ
ظ هل َو ْج ُهَُ ُمس َْودا َو ُه َو ك ََِّي ٌم * يَت َ َرو َ
علَى ُهو أ َ ْم يَدُ ُّ
سرا َء َمرا يَ ْح ُك ُمرو َ } [النحـل.]59 ،58 :
س ُكَُ َ
ِب َِ أَيُمْ ِ
ب أ َ ََل َ
سَُ فِ الت ُّ َررا ِ
فجنــت علــيهم الجاهليــة التــي توارثوهــاو أن يجــزوا هــذه المولــودة الصــغيرة بــالوأد .أي:
حيةو ثم ي َّ
غطى عليها بالتراب حتى تموت.
القتل ،عن طريق دفنها َّ
ُ
الجاهلي ـةو فقــد كانــت
ـر ،أنــه قضــى علــى هــذه الجريمــة الكبي ـرة
وحســب اإلســالم فخـ اا
َّ
هذه جريمة مضاعفةو تحمل َّ
عدة جرائم كبرى في جريمة واحدة.
ِ
المتوحشة في قتَّ األطفال :
ما فعلته الجاهلية
فإن القتل في ِ
حد ذاته جريمة من أكبر الجرائم في نظر اإلنسان فـي ِ
أي بلـدو وفـي
ِ
أي قرن .ولكن من المعروف لدى الجميع :أن قتل األطفالو يكون أكبر ُجرماو وأعظـم
إثما من قتل الكبارو وخصوصا َّ
كلما زاد صغرهم.

وكذلك حـين يكـون القتـل مـن أجـل أنـه يـزاحم الكبـار فـي رزقهـمو فيقتـل ولـده مخافـة
أن يطعم معهو مع أن األب من شأنه أن يجوع ليشبع ولده ،ويتعب ليرتاؤ ولده.
ثم إن المفروض أن يكون القاتل غريب ا عـن المقتـول ،أمـا هنـا فالمصـيبة أن القاتـل
هو األب ،وكيف يكون الوالد قاتال لولده؟!
ِ
المتوحشة ،التي ال تخشى خالاقا ،وال ترحم مخلواقـا .ثـم ليتهـا
هذا ما فعلته الجاهلية

َّنفـ ـذت جريم ــة القت ــل بم ــا ُيقت ــل ب ــه الن ــاس ع ــادة ،بالس ــيوف أو الرم ــاؤ ،أو الحـ ـراب أو
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الضــرب بالســهام ،ممــا ِ
يعجـل بقتــل اإلنســان وازهــاق ُروحــه ،ولكــن هـؤالء اختــاروا أسـوأ

وســيلة للقتــل ،وهــي ال ـوأد ،والـ ِ
سررا َء َمررا يَ ْح ُك ُمررو َ }
ـدس فــي الت ـراب ،والبنــت َّ
حي ـة{ ،أ َ ََل َ
[النحل.]59:
نص عليها القرآن هنا؛ لتكون مأساة ،وفضـيحة للجاهليـة ،ولك ِـل
هذه الجريمة التي َّ
الجاهليــات ،التــي ال تبــالي بســفك الــدماء ،وقتــل البــرآء ،وخصوص ـا مــن األطفــال ،فكــم

ُّ
يستحقون.
زكية بغير نفس وال فساد في األرض ،فجزاهم هللا بما
قتلوا من نفس َّ

روى عبـد الــرزاق عــن عمـر ،قــال :جــاء قـيس بــن عاصــم إلـى رســول هللا ،فقــال :يــا
أدت بنات لي في الجاهلية .فقال" :أعتق عن ِ
كل واحدة م َّ
ـنهن رقبـة".
رسول هللا ،إني و ُ
قال :يا رسول هللا ،إني صاحب إبل؟ قال" :فانحر عن ِ
كل واحدة منهن َب َدَنة".135
القرآن الكريم ذكر هذه القضية من ضمن األحداث الستة ،التي تبـرز يـوم القيامـة:
ـوءودة المقتول ـة{ :بِرررأَي ِ ذَ ْنرررب قُتِلَر ْ
ررت}؟! وليســت البنــت المســكينة هــي
أن يســأل هللاُ المـ
َ
المقصــودة بالس ـؤال ،فهــي ال تُحســن الج ـواب ،ورَّبمــا ال تُحســن أن تفهــم الس ـؤال .فهــي
صغيرة ِ
موجـه إلـى َمـن قتلهـا بغيـر حـق ،وقتلهـا بأشـنع
السن ،قليلة الرشـد .إنمـا السـؤال َّ
وسيلة؟
ومعنى هذا في يوم القيامة :أن الحسـاب والسـؤال قـد بـدأ للنـاس عـن أعمـالهم ،كمـا
سأَلَنه ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
قال تعالى{ :فَ َو َربِكَ لَنَ ْ
عمها كَانُوا يَ ْع َملُو َ } [الحجر.]93 ،92:
ين * َ
 -135رواه البزار ( ،)238والطبراني ( ،)337/18وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( : )11469رواه البزار
والطبراني ،ورجال البزار رجال الصحيح غير حسين بن مهدي األيلي وهو ثقة ،من مريق عبد الرزاق.
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 -3نشر صحف األعمال :
{ َو ِإذَا ال ُّ
ص ُح ُ نُش َِر ْت}
مما يحدث في يوم القيامة .والمـراد بالصـحف :صـحف األعمـال
هذا هو األمر الثالث َّ

ونيـة جازمـةو فهـذه ُّ
كلهـا
يدون فيها ما عمله اإلنسانو من كبير أو صغيرو وقول وفعـل َّ
التي َّ

يكتبهــا قلــم التَّســجيل اإللهـ ِـي علــى اإلنســانو بواســطة المالئكــة الم ـ ِ
وكلين باإلنســانو كمــا قــال
ُ
سرررربُو َ أَنهررررا ََل نَ ْ
سررررلُنَا لَرررردَي ِْه ْم يَ ْكتُبُررررو َ }
ررروا ُه ْم بَلَررررى َو ُر ُ
سر ه
سرررر َم ُع ِ
تع ــالى{ :أ َ ْم يَ ْح َ
رررر ُه ْم َونَ ْجر َ
ين * ِك َرا ًما كَاتِبِ َ
علَ ْي ُك ْم لَ َحافِ َِّ َ
ين * يَ ْعلَ ُمو َ َمرا ت َ ْف َعلُرو َ }
[الزخرف]80:و وقال تعالىَ { :وإِ ه َ
[اإلنفطار]12-10:و وقال َّ
ين َوع َِن الشِر َما ِ قَ ِعيردٌ *
عز وج َّـلِ { :إ ْذ َيتَلَقهى ْال ُمتَلَ ِق َيا ِ ع َِن ْال َي ِم ِ
َما يَ ْل ِف ُ
عتِيدٌ} [ق.]18 ،17:
ظ ِم ْن قَوْ إِ هَل لَدَ ْي َِ َرقِيبٌ َ
فهــذه الصــحف مفتوحــة مــا دام اإلنســان حي ـاو ُيكتَ ـب فيهــا جميــع أعمالــه مــن خيــر

طويــت
وشــرو طاعــة أو معصــية ،أو مــا لــيس بطاعــة وال معصــيةو فــإذا مــات اإلنســان ُ
هــذه الصــحفو حتــى يــأتي يــوم القيامــةو فتُنشــر مـ َّـرة أخــرىو وتُكشــفو ليق أرهــا صــاحبها
بنفسهو كما قال تعالىْ { :
علَيْكَ َحسِيبًا} [اإلسراء.]14:
سكَ ْاليَوْ َم َ
اق َرأْ ِكتَابَكَ َكفَى ِبنَ ْف ِ
قــال قتــادة :صــحيفتك  -يــا ابــن آدم  -تُملــي فيهــاو ثــم تُطــوىو ثــم تنشــر عليــك يــوم
القيامةو فلينظر رجل :ماذا يملى في صحيفته!136
كل إنسان صحيفة بيمينه أو بشماله.137
وقال
َّ
الضحاك في معنى اآلية :أُعطي ُّ
-4إزالة السماء :
{ َو ِإذَا ال ه
ش َط ْت}
س َما ُء ُك ِ

 -136رواه الطبري في تفسيره (.)148/24
 -137تفسير ابن كثير (.)335/8
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هذا هو األمر الرابعو ومعنى الكشط هنا :القطع واإل ازلـةو قـالوا :الكشـط :قل ٌـع عـن ش َّـدة

الت ـزاقو فالســماء تكشــط كمــا يكشــط الجلــد عــن الذبيحــةو وكمــا ُيكشــف الغطــاء عــن الشــيء
المستور بهو فتكشف السماء عما فوقهاو وهو عرط هللا والجنة.

طويــتو كمــا قــال تعــالى{ :يَرروْ َم نَ ْطرر ِوي السهرر َما َء َك َ
ِررج ِل
وقيــلُ :كشــطتو أيُ :
طرر ِ الس ِ
ب} [األنبياء.]104:
ِل ْل ُكت ُ ِ
 - 5تسعير الجحيم :
{ َوإِذَا ْال َج ِحي ُم س ُِع َر ْت}
ممـا يقـع يـوم القيامـةو وهـو :تسـعير الجحـيم،
هذا هو األمر الخامسو كما تذكر السـورة َّ
لمـ ـن أُع ـ َّـدت ل ــه .ق ــال قت ــادة :إنم ــا س ـ َّـعرها
بمعن ــى :إحمائه ــا وايقاده ــا إيق ــادا ش ــديداو وتهيئه ــا َ
غضب هللا تعالىو وخطايا بني آدم.138
 - 6تقريب الجنة :
{ َوإِذَا ْال َجنهةُ أ ُ ْن ِل َف ْت}
هذا هو األمر السادس في األمور التي تحدث في اآلخرةو وهو الثاني عشـر واألخيـرو
في ِ
كل ما ذكرته السورةو فيما يقع قبل القيامة وبعدها.
للفجار.
ومعنى أزلفت :أي أُدنيت وُق ِربت للمتقينو كما ُس ِعرت الجحيم َّ
ت ْال َجنهرةُ ِل ْل ُمت ه ِق َ
ت
رين * َوب ُِرر َن ِ
والزلفى في كالم العرب :الُقربىو قال تعالىَ { :وأ ُ ْن ِلفَ ِ
رين َ
ت ْال َجنهررةُ ِل ْل ُمت ه ِقر َ
ْال َج ِحرري ُم ِل ْلغَررا ِو َ
غ ْير َرر
ين} [الشــعراء]91 ،90:و وقــال ســبحانهَ { :وأ ُ ْن ِلفَ ر ِ
بَ ِعيد} [ق.]31:
س َما أ َ ْح َ
ض َر ْت}
{ َ
ع ِل َم ْت َن ْف ٌ
 -138رواه الطبري في تفسيره (.)150/24
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بع ــد وق ــوع األم ــور االثن ــى عش ــر الت ــي ذكرته ــا الس ــورةو كش ــروط ل ـ ـ{ ِإذَا} ،م ــن تك ــوير
الش ــمسو وانك ــدار النج ــومو وتسـ ـيير الجب ــالو وتعطي ــل العش ــارو وحش ــر الوح ــوطو وتس ــجير
وكشـط
البحــارو َّ
ممـا يقــع قبــل القيامــة .ثــم تــزويج النفــوسو وسـؤال المــوؤدةو ونشــر الصــحفو ْ
الســماءو وتســعير الجحــيمو وازالف َّ
الجن ـةو وهــو مــا يقــع فــي القيامــة .هنــا يــأتي الج ـواب علــى
س َما أ َ ْح َ
ض َر ْت} .هذا هو الجـوابو أي :إذا وقعـت هـذه
ذلك كلِه ،إذا حدث ذلكو { َ
ع ِل َم ْت نَ ْف ٌ
كل نفس ما عملت في الدنيا من خير أو شر.
األمورو حينئذ تعلم ُّ
ض ًرا َو َما ع َِملَ ْت ِم ْ
كما قال تعالىَ { :يوْ َم ت َ ِجدُ ُك ُّل نَ ْفس َما ع َِملَ ْت ِم ْن َخيْر ُم ْح َ
رن سُروء
سرا ُ يَوْ َمئِرذ بِ َمرا
اإل ْن َ
ت َ َودُّ لَوْ أ َ ه بَ ْينَ َها َوبَ ْينََُ أ َ َمدًا بَ ِعيدًا} [آل عمران]30:و وقال تعالى{ :يُنَبهرأ ُ ْ ِ
قَده َم َوأ َ هخ َر} [القيامة]13:و وعن عمر :أنه لما نزلت{ :إِذَا ال ه
رو َر ْت} ،قـال عمـرو لمـا
شرمْ ُ
س ُك ِ
س َما أ َ ْح َ
ض َر ْت} :لهذا أجرى الحديث.139
بلمَ { :
ع ِل َم ْت نَ ْف ٌ

 -139ذكره ابن كثير في تفسيره ( ،)335/8بإسناد ابن ابي حاتم.
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القسم ببعض مخلوقات هللا على عظمة هذا القرآن

{فَ َال أ ُ ْقسِر ُم بِ ْ
س ()17
رال ُخنه ِس (ْ )15ال َج َرو ِار ْال ُكرنه ِس (َ )16والله ْير ِل إِذَا َ
عسْرعَ َ
َوال ُّ
س ( )18إِنهَُ لَقَوْ ُ َرسُرو ك َِرريم ( )19ذِي قُروه ة ِع ْنردَ ذِي ْالعَررْ ِش
ص ْبحِ إِذَا تَنَفه َ
راحبُ ُك ْم ِب َم ْجنُرو (َ )22ولَقَر ْد َر هُ ِب ْ
ق
َم ِكين (ُ )20م َطاع ث َ هم أ َ ِمين (َ )21و َمرا َ
ص ِ
راسُفُ ِ
ب بِ َ
ءر ْي َطا َر ِجرريم
ضرنِين (َ )24و َمررا ُهر َرو بِقَرروْ ِ َ
رين (َ )23و َمررا ُهر َرو َ
علَررى ْالغَ ْير ِ
ْال ُمبِر ِ
(} )25
س ُم}
دَللة القسم المنفي في قوله تعالى { :فَ َال أ ُ ْق ِ
س ُم ِب ْال ُخنه ِس * ْال َج َو ِار ْال ُكنه ِس}
{فَ َال أ ُ ْق ِ
بعض ِ
المفسرين قالوا هنا :ال في قولـه{ :فَ َال أ ُ ْقسِر ُم} ازئـدةو والمـراد :أُقسـم .وأحسـب أن
القول بزيادة حروف فـي القـرآن غيـر مقبـولو فك ُّـل حـرف فيـه لـه وضـعه ،ولـه داللتـهو وأعتقـد
أن (ال) النافية لها معناهاو أي :لست في حاجة إلى القسـم بهـذه األشـياء؛ ألن هـذه األشـياء
ِبينة واضحةو وليست غامضة وال خافيةو مثـل هـذا فـي قولـه تعـالىََ { :ل أ ُ ْقسِر ُم ِبيَروْ ِم ْال ِقيَا َمر ِة
سرررر ُم بِررررالنه ْف ِس اللهوه ا َمرررر ِة *} [القيام ــة]2 ،1:و وقبل ــه{ :فَر َ
ق
ب ْال َم َ
رررال أ ُ ْق ِ
* َو ََل أ ُ ْق ِ
رررر ِ
سرررر ُم بِر َ
شر ِ
رررار ِ
روم *
ب ِإنهرا لَقَرراد ُِرو َ } [المعــارج]40:و ومثلــه قولــه تعــالىَ { :فر َرال أ ُ ْق ِ
رع النُّ ُجر ِ
رار ِ
َو ْال َمغَر ِ
سر ُم ِب َم َواقِر ِ
س ٌم لَوْ ت َ ْعلَ ُمو َ ع ََِّي ٌم} [الواقعة.]76 ،75:
َوإِنهَُ لَقَ َ
فهـو هنـا ِ
يؤكـد أن الَق َسـم موجـود وأنـه َق َسـم عظـيم؛ ألن المعنـى هنـا يـراد بـه :أنــه ال
يحتاج إلى قسم.
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ومثــل ذلــك مــا ســيأتي فــي هــذا الجــزء مــن قولــه فــي ســورة االنشــقاق{ :فَ َ
سررر ُم
ررال أ ُ ْق ِ
بِال ه
سقَ } [االنشـقاق140]18-16:و وقولـه فـي
سقَ * َو ْالقَ َم ِر إِذَا ات ه َ
ق * َوالله ْي ِل َو َما َو َ
شفَ ِ
س ُم ِب َهذَا ْال َبلَ ِد * َوأ َ ْنتَ ِحل ِب َهذَا ْال َبلَر ِد} [البلـد141]2-1:و ُّ
ـب
سورة البلدََ { :ل أ ُ ْق ِ
فكلهـا تص ُّ
ف ــي المج ــرى الكبي ــرو وه ــو أن م ــا يقس ــم هللا ب ــه م ــن ه ــذه األش ــياء والمخلوق ــاتو ل ــيس
ســبحانه مفتق ـ ار إلــى اإلقســام بهــا؛ ألن مــا يقســم عليــه فــي غايــة الوضــوؤ والتأكيــد؛ ألن
األمر واضح وال يحتاج إلى قسم.
القسم بالنجوم :
فبم ــاذا يقس ــم هللا تع ــالى هن ــا؟ إن ــه يقس ــم ب ــالنجومو الت ــي تخ ــنس وتختف ــي بالنه ــارو
َّ
وتتجلى بالليلو وهو مروي عن سيدنا علي رضي هللا عنه.142
وتظهر
الخ ـَّنس ،أي :فــي حــال طلوعهــا ،ثــم هــي
وقــال بعــض األئمــة :إنمــا قيــل للنجــومُ :

جوار في فلكها ،وفي حال غيبوبتها يقال لهاُ :كَّنس .من قول العرب :أوى الظبـي إلـى
تغيب فيه.143
ِكَناسه :إذا َّ

(والخنس :جمـع خـانس وخانسـةو والخنـوس :االنقبـاض واالسـتخفاءو يقولـون :خـنس
مــن بــين القــوم وانخــنس .وفــي الحــديث" :الشــيطان يوســوس إلــى العبــدو فــإذا ذكــر هللا
انفض .لذلك س ِمي الشيطانَّ :
الخناس.
خنس" .أي َّ
ُ
{ ْال ُكررنه ِس} :جمــع كــانس وكانســةو يقــالُ :ك ـَّنس إذا دخــل ِ
الكنــاسو وهــو مقــر [بقــر]
الــوحط144و يقــال :كــنس الظبــاء فــي ُك ُنســهاو وتكنســت الم ـرأة إذا دخلــت هودجهــا تشــبه
بالظبي إذا دخل الكناس).145

 - 140سيأتي صـ .
 - 141سيأتي صـ .
 -142رواه الطبري في تفسيره (.)152/24
 -143تفسير ابن كثير (.)337/8
 -144في الرازي مقر الوحش ،وأثبتنا الصواب.
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القسم بالليَّ والنهار :
س * َوال ُّ
ع ْ
س}
{ َوالله ْي ِل ِإذَا َ
صبْحِ ِإذَا ت َ َنفه َ
س َع َ
وبعد أن أقسم هللا تعالى بالنجوم في خنوسهاو وفـي جريانهـا وكنوسـهاو أقسـم بظـاهرتين
أخريين مـن ظـواهر هـذا الكـون الـذي نعـيط فيـهو ظـاهرة الليـل إذا أظلـمو والصـبح إذا أشـرقو
س * َوال ُّ
ع ْ
س}.
عبر عنه بهذين التعبيرين الجميلينَ { :والله ْي ِل ِإذَا َ
وقد َّ
صبْحِ ِإذَا تَنَفه َ
س َع َ
عس َعسة الليَّ
فما معنى ر
قيــل :إنــه العسعســة مــن المتضـ َّ
ـاداتو فتُحمــل علــى اإلقبــالو وعلــى اإلدبــارو ولهــذا
س} ،أقبـل وأظلـم وانتشـر ظالمـهو وعكسـهَ { :وال ُّ
صربْحِ ِإذَا
قال بعضـهم هنـاِ { :إذَا َ
عسْر َع َ
س}و أي أسفر واستنار وأشرقو و َّ
امتد ضوءه وتكامل سفوره.
تَنَفه َ
وقــال آخــرون :إنــه يريــد اإلقســام بظهــور النــور بعــد الظــالمو والصــباؤ بعــد الـ ُّـدجىو
فمـ ـراده باللي ــل إذا عس ــعسو أي :إذا أدب ــر وذه ــبو وبالص ــبح إذا ت ـ َّ
ـنفسو ليكم ــل مس ــيرة
ررررر * َوال ُّ
صررررربْحِ ِإذَا أ َ ْ
سرررررفَ َر}
الضـ ــياء واإلسـ ــفارو فهـ ــو كقولـ ــه تعـ ــالىَ { :والله ْيررررر ِل ِإ ْذ أ َ ْد َبر َ
[المدثر]34 ،33:و مشي ار إلى تكامل طلوع الصبحو فال يكون فيه تكرار.
والتعبي ــر بت ـ ُّ
ـنفس الصـ ـبح ،ي ــوحي ك ــأن اللي ــل المظل ــم مك ــروب مح ــزون ض ــاق ب ــه
الصـدرو حتــى تـ َّ
ـنفسو فجاءتــه الحيــاةو ووجــد ال ُّـروؤ وال ارحــةو وأقبــل بإقبالـة الصــبح عليــه
ط.
نسيم ونشا ٌ
ٌ

 -145تفسير الرازي (.)67/31
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ع ْ
س} ،إذا أقبــل .وان
وقــال العالمــة ابــن كثيــر ( :وعنــدي أن الم ـراد بقولــهَ { :
س رعَ َ
يصح اسـتعماله فـي اإلدبـار أيضـا ،لكـن اإلقبـال هـا هنـا أنسـب؛ كأنـه أقسـم بالليـل
كان
ُّ
وظالمــه إذا أقبــل ،وبــالفجر وضــيائه إذا أشــرق ،كمــا قــال تعــالىَ { :واللهيْرر ِل ِإذَا َي ْغشَررى
رررار ِإذَا ت َ َجلهررررى} [الليـ ــل ،]2 ،1:وقـ ــال تعـ ــالىَ { :وال ُّ
سرررر َجى}
ضرررر َحى َوالله ْيرررر ِل ِإذَا َ
َوالنه َهر ِ
ق اإل ْ
[الضــحى ،]2 ،1:وقــال تعــالى{ :فَررا ِل ُ
س ر َكنًا} [األنعــام،]96 :
ص ربَاحِ َو َجعَ ر َل الله ْي ر َل َ
وغير ذلك من اآليات.
ع ْ
س} ،تس ــتعمل ف ــي اإلقب ــال
وق ــال كثي ــر م ــن علم ــاء األص ــول :إن لفظ ــةَ { :
سرررر َع َ
يصح أن يراد كل منهما ،وهللا أعلم)
واإلدبار على وجه االشتراك ،فعلى هذا
ُّ
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اهـ.

مكانة جبريَّ عليه السالم وأوصافه:
{ ِإنهَُ لَقَوْ ُ َرسُو ك َِريم}
بعد أن فر من المقسم بهو وهو بعض خلقهو وله أن يقسم بما شاء مـن خلقـه لين ِـوه بـه
وينبه عليه ،ذكر المقسم عليه وهو القرآن العظيمو ومن نقله إلى الناسو وحمله إليهمو َّ
ِ
وبلغـه
َ
ُ َ
إلى الرسول البشري محمد صلى هللا عليه وسلمو ليحفظه فـال ينسـىو ويبلِغـه إلـى َمـن حولـهو
ليحفظوه ويكتبوهو ويبلِغوه ويعلِموه؛ ولذا قال هنا{ :إِنهَُ لَقَوْ ُ َرسُو ك َِريم}.

{ ِإنهرَُ} ،إشــارة إلــى القـرآنو مــع أنــه لــم يــذكرهو ولكنــه غائــب حاضــرو هــو فــي كـ ِـل قلــبو
وعلى ِ
كل لسان.
الخْلـقو بهــي
والرســول الكـريم هنــا هــو الرســول المالئكــيو وهــو ملــك شــريفو حســن َ

المنظرو وهو جبريل عليه السـالمو فهـو الـذي ينـزل بـالقرآنو كمـا قـال هللا تعـالى{ :نَ َرز َ
رررو ُ
ررن ْال ُم ْنرررذ ِِر َ
علَرررى قَ ْل ِبررركَ ِلت َ ُكرررو َ ِمر َ
سرررا ع ََر ِبررر ُم ِبرررين}
ح ْاس َ ِمررري ُن * َ
ِبررر َِ الر ُّ
ين * ِب ِل َ
[الشعراء.]195-193:
 -146تفسير ابن كثير (.)338 /8
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{ذِي قُرروه ة} ،وقــد وصــفه هللا هنـا بعـ َّـدة صــفات ِ
تميـزه ِ
وتعرفــه{ ،ذِي قُرروه ة} كمــا قــال فــي
ءدِيدُ ْالقُ َوى* ذُو ِم هرة فَا ْ
ست َ َوى} [الـنجم-4 :
سورة الـنجم{ :إِ ْ ُه َو إِ هَل َو ْح ٌ يُو َحى * عَله َمَُ َ
الخْلقو شديد البطط َواْل ِف ْع ِل.
]6و أي شديد َ

164

{ ِع ْندَ ذِي ْال َعرْ ِش َم ِكين}
ل ــه مكانـ ــة عن ــد هللا ِ
عندي ـ ـة
العندي ـ ـة هن ــا ليسـ ــت َّ
رب العـ ــالمينو صـ ــاحب الع ــرطو و َّ
عر ْ
المكــانو مثــل قولــه تعــالىَ { :و َمر ْ
رن ِعبَادَتِ ر َِ َو ََل يَ ْ
رن ِع ْن ردَهُ ََل يَ ْ
سر ُررو َ }
س رت َ ْكبِ ُرو َ َ
ست َ ْح ِ
[األنبياء]19:و وليست عندية الجهةو بل عندية اإلكرام والتشريف والتعظيم.
والمكأأين :هــو ذو المكانــة والمنزلــةو والم ـراد هنــا :المكانــة والمنزلــة الرفيعــة عنــد هللا
تعــالىو كمــا قــال ملــك مصــر ليوســف بعــد أن ظهــرت براءتــهو ونصــعت صــفحتهِ { :إنهرركَ
ْاليَوْ َم لَدَ ْينَا َم ِكي ٌن أ َ ِمي ٌن} [يوسف.]54 :
{ ُم َ
طاع ث َ هم أ َ ِمين}
أيَّ :
إن جبريل له وجاهةو وهو مسموع القولو ُمطاع األمر في المـأل األعلـىو فهـم
جميعا يعرفون فضلهو ويحفظون مقامهو وينزلون عند أمرهو ومعنـى {ث َ هم} أي:هنـاك فـي
الســماوات التــي تجتمــع فيهــا المالئكــةو يعنــى هــو مــن جماعــة المالئكــةو بــل هــو مــن
معتنى بهو انتُخب لهذه الرسالة العظيمـةو لينقـل أعظـم كتـب
سادتهم وأشرافهم وكبرائهمو ا

هللاو إلى أعظم رسل هللا.

ثـم قـال تعـالى{ :أ َ ِمرين} ،صـفة أخــرى لجبريـل عليـه السـالمو وصـفه باألمانـةو وهــي
صــفة عظيمــة يحتــاج إليهــا كـ ُّـل رســولو ملكيـا كــان أو بشـرياو وهــي ضــرورية لكــي ينقــل
الرو ُ
ح ْاس َ ِمي ُن}.
الرساالت من هللا تعالى إلى عبادهو ولهذا قال عن جبريل{ :نَ َز َ بِ َِ ُّ
بي عليه السالم :
نفي تهمة الجنون عن الن ِ
احبُ ُك ْم ِب َم ْجنُو }
{ َو َما َ
ص ِ

165

محم ـد صـ َّـلى هللا عليــه
خاص ـةو الــذين ُب ِع ـث إلــيهم َّ
عام ـةو وق ـريط َّ
الخطــاب للعــرب َّ
خاصةو والى الناس َّ
كافةو كما قال تعـالىَ { :والنه ْج ِم إِذَا َه َوى * َما َ
احبُ ُك ْم
ض هل َ
ص ِ
وسلم َّ
َو َما َ
غ َوى} [الـنجم]2-1:و وانمـا س َّـماه صـاحبهم؛ ألنـه كـان مـنهمو ونشـأ معهـمو وعـاط
بينهمو وكان من أقرب الناس إليهمو فال غرر أن يكون صاحبهم.
وعرفوا أنـه مـن أعقـل النـاسو وأزكـاهم وأكثـرهم ِات ازنـاو فكيـف يصـفونه
ولقد صاحبوه َ
بــالمجنون؟ وهــل يســتطيع المجنــون أن يــأتي بكــالم بليــم بـ ِـين مبــين مثــل الق ـرآن؟ وهــل
يمكن أن يتَّصف بأخالق عظيمة متوازنـة كـأخالق محمـد صـلى هللا عليـه وسـلمو ولهـذا
قال تعـالىَ { :و ْالقَلَ ِم َو َما يَس ُ
ْط ُرو َ * َما أ َ ْنتَ ِبنِ ْع َم ِة َر ِبركَ ِب َم ْجنُرو * َو ِإ ه لَركَ َس َ ْج ًررا
َ
ع َِّرررريم} [القل ــم]4-1:و ف ــالمجنون ذو شخص ـ َّـية
رررر َممْ نُررررو * َوإِنهرررركَ لَعَلَررررى ُخلُررررق َ
غ ْير َ
ـاويينو علــى
مضـطربةو يفعــل األمــر وضـ َّـدهو ويسـ ِـوي بــين
َ
ْ
المختلفـ ْينو ويفـ ِـرق بــين المتسـ ْ
كل شـيء فـي موضـعهو فـال ي َّ
ـتكلم
خالف شخصية صاحب الخلق العظيمو الذي يضع َّ
إال بتفكيـ ــرو وال يعمـ ــل إال بتـ ــدبيرو وال يتصـ ـ َّـرف إال بحكمـ ــةو وال ينط ـ ـق إال بـ ـ ِ
ـالحقو وال
يحكم إال بالعدل.
جبريَّ في صورته األصلية :
النبي
ردية
ِ
َ
ين}
ق ْال ُم ِب ِ
{ َولَقَ ْد َر هُ بِ ْاسُفُ ِ
يشير القـرآن هنـا إلـى أن النبـي محمـدا صـلى هللا عليـه وسـلمو قـد رأى جبريـل أمـين
كرمه هللا ومدحه بهذه اآلياتو فـي صـورته األصـ َّليةو وهيئتـه
الوحي عليه السالمو الذي َّ
التــي خلقــه هللا عليهــاو بــاألفق المبــينو أي بمطلــع الشــمس مــن قبــل المشــرق؛ ألن هــذا
األفق إذا كان منه مطلع الشمسو فهو مبينو من جهته نرى األشياء.
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روى عبد الرزاقو والطبري في تفسـيره ،عـن أبـي األحـوص ،عـن ابـن مسـعود قـال:
رأى جبريل له خمسمائة جناؤ ،قد َّ
سد األفق.147
وهي الرؤية األولى التي كانت بالبطحـاء ،وهـي المـذكورة فـي سـورة الـنجم فـي قولـه
ءدِيدُ ْالقُ َوى * ذُو ِم هرة فَا ْ
ق ْاس َ ْعلَى * ث ُ هم دَنَرا فَتَردَلهى
تعالى{ :عَله َمَُ َ
ست َ َوى * َو ُه َو بِ ْاسُفُ ِ
ع ْب ِد ِه َمرا أَوْ َحرى} [الـنجم ،]10-5:كمـا هـو
سي ِْن أَوْ أ َ ْدنَى * فَأَوْ َحى ِإلَى َ
اب قَوْ َ
* فَكَا َ قَ َ
م َّبين في سورة النجم.
والظاهر -وهللا أعلم  -أن هذه السورة ،سور التكوير ،نزلت قبل ليلة اإلسـراء ألنـه
لم ُيذكر فيها إال هذه الرؤية ،وهي األولى.
سر ْد َر ِة
وأما الثانية ،وهي المذكورة في قولـه تعـالىَ { :ولَقَر ْد َر هُ نَ ْزلَرةً أ ُ ْخ َررى * ِع ْنردَ ِ
ْال ُم ْنت َ َهى * ِع ْندَ َها َجنهرةُ ْال َمرأ ْ َوى * ِإ ْذ َي ْغشَرى السِر ْد َرةَ َمرا َي ْغشَرى * َمرا َنا َ
ص ُرر َو َمرا
َ ْال َب َ
َ
ت َربِ َِ ْال ُكب َْررى} [الـنجم ،]18-13:فتلـك إنمـا ُذكـرت فـي سـورة
طغَى * لَقَ ْد َرأَى ِم ْن يَا ِ
النجم ،وقد نزلت بعد سورة اإلسراء.
َل يكتم النبي شيئا مما أوحي إليه :
ب بِ َ
ضنِين}
{ َو َما ُه َو َ
علَى ْال َغ ْي ِ
الضــمير هنــا يعــود إلــى النبــي محمــد صــلى هللا عليــه وســلمو الــذي انتقــل الحــديث
إليــهو والغيــب هنــا هــو :القـرآن ،ومــا فيــه مــن األنبــاء والقصــصووكل مــا يجــيء بــه عــن
ربه من أخبار يوم القيامة  ،ودقائق الوجود التى تخفى على كثير .
والضــنين بالضــاد( :البخيــل) ،أي :لــيس بخــيال بمــا أنــزل هللا .والبــاء فــي قولــه :
{ ِب َ
ض ِنين}لتأكيد نفي ما بعدها عما قبلها .
 -147رواه عبد الرزاق في تفسيره ( ،)399/3والطبري في تفسيره (،)166/24
واألثر متفق عليه عن ابن مسعود بلفظ " :أنه رأى جبريل ،له ستمائة جناح" .رواه البخاري في بدء الخلق
( ،)3232ومسلم في اإليمان (.)174
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قال قتادة :كان القرآن غيبا فأنزله هللا علـى محمـد ،فمـا ض َّـن بـه علـى النـاس ،بـل

نشره ونقله وبذله ِ
لكل َمن أراده.
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وقــال الفـ َّـراء :يأتيــه (أي محمــد) غيــب الســماءو وهــو شــيء نفــيسو فــال يبخــل بــه
عليكم.149
وقــال أبــو علــي الفارســي :المعنــى :أنــه يخبــر بالغيــب ِ
فيبينــه وال يكتمــه كمــا يكــتم
الكاهن ذلكو ويمتنع عن إعالنهو حتى يأخذ عليه ُحلو اانا!150
ب ِب َ
َّ ِنرين } ،أي :بمـتَّهمو واختـار بعـض
وهناك قراءة أخـرىَ { :و َمرا ُه َرو َ
علَرى ْالغَيْر ِ
العلماء قراءة الظاء ( ِب َ
َّنِين) ،واختار الطبري قراءة الضاد { ِب َ
ضنِين} ،قال ابـن كثيـر:
(وكالهما متواتر ،ومعناه صحيح).151
ء ْي َ
طا َر ِجيم}
{ َو َما ُه َو ِبقَوْ ِ َ
أي :ومــا هــذا الق ـرآن بقــول شــيطان مرجــوم مطــرود مــن رحمــة هللا ،أي :ال يق ــدر
علــى حملــهو وال يريــدهو وال ينبغــي لــه و كمــا قــال تعــالىَ { :و َمررا تَنَ هزلَر ْ
رت ِب ر َِ ال ه
اطي ُن *
ش ريَ ِ
َو َمررا يَ ْنبَ ِغ ر لَ ُه ر ْم َو َمررا يَ ْ
رن ال ه
سررمْ ِع لَ َمع ُْزولُررو َ } [الشــعراء-210:
س رت َ ِطيعُو َ * إِنه ُه ر ْم َ
عر ِ
.]212

 -148عزاه السيومي في الدر المنثور ( ،)435/8لعبد بن حميد.
 -149معاني القرآن للفراء (.)242/3
 -150تفسير الرازي (.)70/31
 -151تفسير ابن كثير (.)339/8
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القرآن ذكر لجميع الناس يهتدي به من وجه مشيئته الحرة لالستقامة

رن ءَرا َء ِمر ْن ُك ْم أ َ ْ
ين (ِ )27ل َم ْ
{فَأ َ ْي َن ت َ ْذ َهبُو َ (ِ )26إ ْ ُه َو ِإ هَل ِذ ْك ٌرر ِل ْلعَرالَ ِم َ
ست َ ِقي َم (َ )28و َما تَشَاءُو َ ِإ هَل أ َ ْ َيشَا َء ه
اَّللُ َربُّ ْال َعالَ ِم َ
َي ْ
ين (})29
{فَأَي َْن ت َ ْذ َهبُو َ }
عقولكم في تكذيبكم بهذا القـرآن مـع ظهـوره ووضـوحهو وبيـان كونـه حقـا
أين تذهب
ُ
من عنـد هللا تعـالىو كمـا قـال ِ
الصـ ِديق رضـي هللا عنـه لوفـد بنـي حنيفـة  -قـوم مسـيلمة
الكذاب بعد قتله  -حين َق ِدموا ُمسلمين وأمرهم فتلوا عليه مـن قـرآن مسـيلمةو الـذي هـو
فــي غاي ــة الهــذيان والركاك ــةو فق ــال لهــم :ويحك ــم! أي ــن ُي ـذهب بعق ــولكم؟! وهللا إن ه ــذا

إل .152أي :من إله.
الكالم لم يخرج من ْ

وق ــال قت ــادة{ :فَررررأَي َْن تَر ْ
رررذ َهبُو َ }؟ أي :ع ــن كت ــاب هللا وطاعت ــه .153والمعن ــى :أي
طريـ ــق تسـ ــلكون ْأب ـ ـَين وأ ْق ـ ـوم مـ ــن هـ ــذه الطريـ ــق المسـ ــتقيمة التـ ــي َّبينـ ــت لكـ ــم( .وهـ ــذا
َّ
الجادة اعتسا افا :أين تذهب؟! ُمِثلت حالهم بحاله في تـركهم
استضالل لهمو يقال لتارك
الحقو وعدولهم عنه إلى الباطل).154
َّ

{إِ ْ ُه َو إِ هَل ِذ ْك ٌر ِل ْل َعالَ ِم َ
ين}
إن هــذا الق ـرآن ذكــر لجميــع النــاسو لــيس لقــوم دون قــومو وال إلقلــيم دون إقلــيمو وال
أه ــل لغ ــة دون أه ــل لغ ــة أخ ــرىو وال طبق ــة دون طبق ــةو ب ــل ه ــو ذك ــر للن ــاس جميع ــاو
َّ
يتذكرون به ويتَّعظون.

 -152المصدر السابق (.)340/8
 -153رواه الطبري في تفسيره (.)171/24
 -154تفسير الرازي (.)71/31
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وهذه السورة من أوائل السور في القرآن المكـيو وقـد َّ
أكـد القـرآن عالميتـهو وعالميـة
رسولهو وعالمية اإلسالمو كما قال في سورة القلمَ { :و َمرا ُه َرو إِ هَل ِذ ْك ٌرر ِل ْلعَرالَ ِم َ
ين} [القلـم:
]52و وفي سورة صِ { :إ ْ ُه َو ِإ هَل ِذ ْك ٌر ِل ْل َعالَ ِم َ
ين * َولَت َ ْعلَ ُم هن نَ َبرأَهُ َبعْردَ ِحرين} [ص،87:
ررر ِل ْلعَرررالَ ِم َ
ين} [األنع ــام]104 :و وف ــي س ــورة
ررو ِإ هَل ِذ ْكر ٌ
]88و وف ــي س ــورة األنع ــامِ { :إ ْ ُهر َ
س ْ
رررلنَاكَ إِ هَل َر ْح َمرررةً ِل ْلعَرررالَ ِم َ
ين}
األنبي ــاء ق ــال تع ــالى يخاط ــب رس ــوله محم ــداَ { :و َمرررا أَرْ َ
ِيرا} [سـبأ:
ِريرا َونَرذ ً
راِ َبش ً
[األنبياء]107:و وفي سورة سبأَ { :و َما أ َرْ َ
س ْلنَاكَ ِإ هَل كَافهرةً ِللنه ِ
راِ إِنِر َرسُرو ُ ه
]28و وفي سورة األعراف خاطب هللا محمدا فقـال{ :قُ ْل يَا أَيُّ َها النه ُ
اَّللِ
إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعًا} [األعراف.]158 :
العالميـة أصـيل وقـديم فـي هـذا الـدينو
وكل هذه اآليات فـي القـرآن المكـيو فـإعالن
َّ
ُّ

لــم يـ ِ
ـأت نتيجــة التفـ ُّـوق المــادي أو االنتصــار علــى المشــركينو بــل جــاء وتكـ َّـرر وانتشــر

والمسـ ــلمون قليـ ــل مستضـ ــعفون فـ ــي األرض ،يخـ ــافون أن يـ ـ َّ
ـتخطفهم النـ ــاس فـ ــجواهم هللا
و َّأيدهم بنصره.
خصوص اإلنذار للعرب َل ينافي عموم رسالته :
الحديبيةو حين أرسـل رسـائله
العالمية إال بعد صلح
وقد زعم بعضهم أنه لم َي ْدعُ إلى
َّ
َّ

إلى كسرى وقيصر والى ملوك العـالم القـريبين يـدعوهم إلـى اإلسـالمو وأنـه قبـل ذلـك كـان
مشغوالا بالعرب وحدهمو كما قال القرآنِ { :لت ُ ْنذ َِر أ ُ هم ْالقُ َرى َو َم ْن َحوْ لَ َها} [الشورى.]7:
وهــذا ســوء َفهــم لمــا قـ َّـرره الق ـرآن فــي هــذا األمــر الكبيــرو فالرســول ال شـ َّ
ـك رحمــة هللا
أم القــري ومــن
للعــالمينو ورســوله إلــى النــاس جميع ـ او ولكنــه مرســل إلنــذار العــرب فــي ِ
حولها بصفة خاصةو والخصوص هنـا ال ينـافي العمـوم؛ ألنـه يجـب أن يبـدأ أول مـا يبـدأ
بمن حوله وأقرب الناس إليهو ثم يمضي في دعوته إلـى النهايـةو كمـا قـال أيضـا فـي هـذا
َ
ريرت َكَ ْاس َ ْقر َرربِ َ
ين} [الشــعراء]214:و فهــل ينــذر عشــيرته األق ـربين مــن
الوقــتَ { :وأ َ ْن رذِرْ َ
ع ِ
شر َ
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ويع ِـرض عـن سـائر العـرب لـم يفهـم أحـد ذلـك
بني هاشـمو أو بنـي عبـد منـافو أو قـريطو ُ
من هذه اآليةو وال يمكن أن نفهم ذلك.

ولك ــن ال ــذي جعل ــه ي ـ ِ
ـؤخر األكاس ــرة والقياصـ ـرة والمل ــوك واألمـ ـراء إل ــى ال ــدخول ف ــي
اإلسالمو وأن ُيسلموا َليسـلمواو إلـى مـا بعـد الحديبيـة :أنـه لـم يفـر لـدعوة هـؤالء قبـل ذلـك؛

وي ْحـ ـرم ه ــو
ـطهدو ُ
ألن ــه ف ــي العه ــد المك ــيو ك ــان محص ــو ار ف ــي قل ــب بل ــدهو ُيـ ـ ْؤَذى ُ
ويض ـ َ
وأصحابه من ِ
اضطر إلى الخروج من ِ
أحب بـالد هللا إلـى هللاو
كل حقوق اآلدميينو حتى ْ

ومــن أحـ ِ
ـب بــالد هللا إليــهو إلــى المدينــةو ليقــيم فيهــا لإلســالم دا ار جديــدةو ودولــة جديــدةو
وتجمعوا علـى إبادتـه فـي مدينتـهو ولكـن هللا
فرموه عن قوس واحدةو واجتمعوا على حربهو
َّ
َ
نصره عليهمو َّ
ورد كيدهمو وأبطل مكـرهمو حتـى أُجبـروا علـى أن يعقـدوا معـه هـذا الصـلحو
َّ
فتنفس صلى هللا عليه وسلم الصعداءو وارتفع الخناق عن عنقهو وشعر بأنه أمسـى قـاد ار
على أن يكتب لزعماء العالم بعالمية الرسالة.
فهكــذا يجــب أن نفهــم مــا قـ َّـرره هللا هنــا فــي هــذه الســورة مــن قــديم ،مــن عالميــة هــذه
الدعوةو بعالمية قرآنهاو وعالمية رسولهاو وعالمية مضمونهاو وعالمية أمتها.
{ ِل َم ْن ءَا َء ِم ْن ُك ْم أ َ ْ َي ْ
ست َ ِقي َم}
ومــع أن هــذه الــدعوة العالميــة تــدعوهم وتنــذرهم وتـ ِ
ـذكرهمو إال َّ
أن الــذي ُيهــدى بنورهــاو
ويتـ َّ
ـذكر بــذكرهاو ويسترشــد بهــديها ،إنمــا هــو َم ـن شــاء مــن المــدعوين جميع ـا أن يســتقيمو
ص ــاحب المش ــيئة الح ـ َّـرةو واإلرادة المس ـ َّ
ـتقلةو الت ــي ال ي ــدخل عليه ــا الن ــاس فيعوقونه ــاو أو
يحرفونهــاو أو يخرجونهــا عــن طبيعتهــا فتمــوت أو تضــعف أو تــذبلو وال تقــوم بــدورهاو بــل
ـادة لــدورها األساســيو فتُفســد حــين يجــب اإلصــالؤو وتـ ِ
تقــوم بـأدوار مضـ َّ
ـؤخر حــين يجــب
التقديم.
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فالمستفيد من المدعوين في العالم  -وهـم اليـوم فـوق السـبعة باليـين  -هـو َمـن شـاء
أن يســتقيمو واالســتقامة هنــا تعبيــر عــن االهتــداء إلــى اإلســالمو كمــا قــال تعــالى لرســوله:
{فَا ْ
ير} [هود.]112:
اب َم َعكَ َو ََل ت َ ْطغَوْ ا ِإنهَُ ِب َما ت َ ْع َملُو َ َب ِص ٌ
ست َ ِق ْم َك َما أ ُ ِمرْ تَ َو َم ْن ت َ َ
وقــد وهــب الخــالق ســبحانه كـ َّـل إنسـان هــذه المشــيئة المسـ َّ
ـتقلةو ليســتخدمها فــي العمــل
لما يريده مـن خيـر أو شـر ،ومـن حـق أو باطـلو ومـن رشـد أو غـي .وال يمنعـه مـانع مـن
نفســه أو غيـرهو مــن إنــس أو جــن :أن يهتــدي ويســتقيم ،فالبــاب مفتــوؤو والطريــق مســلوكو
ُْ َْ َ ه َ
َه
{ ِل َمر ْ
ومـن
رن َ
فمـن شــاء االســتقامة اســتقامو َ
ءررا َء ِم رنك ْم أ َيتَق رد َم أوْ َيت َرأخ َر} [المــدثر]37:و َ
شاء االنحراف انحرفو هكـذا أعطـى هللا سـبحانه اإلنسـان هـذا اإلمكـانو إن شـاء اهتـدىو
ضلو وان شاء آمنو وان شاء كفرو وان شاء أحسنو وان شاء أساء.
وان شاء َّ
{ َو َما تَشَاءُو َ إِ هَل أَ ْ يَشَا َء ه
اَّللُ َربُّ ْالعَا َل ِم َ
ين}
ولكن مشيئة اإلنسـان ليسـت مفروضـة علـى النظـام الـذي وضـعه هللا لهـذا الكـون بمـا
فيه ومن فيهو ولكنها جزء من مشيئة هللا الذي َّ
نظم هذا العالم أفضل تنظيمو ورتَّبـه أكمـل
َ
ترتيبو فك ُّـل شـيء فيـه فـي موضـعهو وك ُّـل مخلـوق فـي مكانـهو وهللا وحـده هـو الـذي مـنح
الحرةو فال يظ ُّـن أحـد أنـه هـو
اإلنسان -وهو أحد مخلوقاته
المكرمة عنده  -هذه المشيئة َّ
َّ
صــانع نفســهو أو أنــه إلــه صــغير .بــل هــو مخلــوق لــم يكــن شــيئا مــذكو ارو رُّبـه العظــيم هــو
الذي أوجده مـن عـدمو وأحيـاه مـن مـواتو وأعطـاه العقـل والمواهـب والقـدرة واإلرادةو فـنحن
نشاء ونريدو ِ
وننفذ ما نشاء وما نريدو َّ
ألن هللا خالقنا ج َّـل جاللـهو هـو الـذي شـاء لنـا هـذا،
و َّ
ورب العالمين.
امتن علينا بهذاو ألنه رُّبنا ُّ
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سورة اَلنفطار
بسم هللا الرحمن الرحيم
{إِذَا ال ه
ار
س َما ُء ا ْنفَ َط َر ْت (َ )1وإِذَا ْالك ََوا ِك ُ
ب ا ْنتَثَ َر ْت (َ )2وإِذَا ْالبِ َح ُ
س َما قَده َم ْت َوأَ هخ َر ْت
ُور بُ ْعثِ َر ْت (َ )4
ع ِل َم ْت نَ ْف ٌ
فُ ِج َر ْت (َ )3وإِذَا ْالقُب ُ
سا ُ َما َ
سوه اكَ
غ هركَ بِ َربِكَ ْالك َِر ِيم ( )6الهذِي َخلَقَكَ فَ َ
اإل ْن َ
( )5يَا أَيُّ َها ْ ِ
ِين
فَعَدَلَكَ ( )7فِ أَي ِ ص َ
ُورة َما ءَا َء َر هكبَكَ ( )8ك هَال بَ ْل تُك َِذبُو َ بِالد ِ
ين (ِ )10ك َرا ًما كَاتِبِ َ
علَ ْي ُك ْم لَ َحافِ َِّ َ
ين ( )11يَ ْعلَ ُمو َ َما
(َ )9وإِ ه َ
ار لَ ِف َج ِحيم
ار لَ ِف نَ ِعيم (َ )13وإِ ه ْالفُ هج َ
تَ ْفعَلُو َ ( )12إِ ه ْاس َ ْب َر َ
( )14يَ ْ
ع ْن َها ِبغَا ِ ِب َ
ين (َ )16و َما
ِين (َ )15و َما ُه ْم َ
صلَوْ نَ َها يَوْ َم الد ِ
ِين ( )18يَوْ َم ََل
ِين ( )17ث ُ هم َما أَ ْد َراكَ َما يَوْ ُم الد ِ
أَ ْد َراكَ َما يَوْ ُم الد ِ
مْر يَوْ َم ِئذ ِ هَّللِ(})19
س ِلنَ ْفس َ
تَمْ ِل ُك نَ ْف ٌ
ء ْيئًا َو ْاسَ ُ
مقاصد السورة:
مكيـة باإلجمــاع ،وهــي نظيـرة ســورة التكــوير ،وجــاءت علــى طريقتهــا ،مبــدوءة بكلمــة
السـورة َّ
الشرطية ،وان كانت أهدأ َنَفسا ،وأكثر َّ
رقة من األولى .وكل من السورتين يذكر بعالمـات
{إِذَا}
َّ
ا
ومهمة قبل القيامة ،ثم هنـا نـداء مـن هللا تعـالى لإلنسـان :مـا الـذي غ َّـره بربِـه الكـريم خالقـه
فارقة
َّ
ِ
ِ
ومصوره ،وصاحب الفضل عليه ،واإلحسان إليه.
ومسويه
ـجل
بالمك ـ ِـذبين ب ــاآلخرة ،وم ــا فيه ــا م ــن الجـ ـزاء والحس ــاب ،م ــع أن ك ـ َّـل ش ــيء مس ـ َّ
ث ــم ن ـ َّـدد ُ
ومدون في صحفهم ،التي كتبها المالئكة الذين يحفظونهم ،ويكتبون مـا يفعلـون ،ثـم ب َّـين
عليهمَّ ،
 كما هو شأن كثير من سور هذا الجزء ،كمـا م َّـر فـي (عـم) و(النازعـات) و(عـبس)  -انقسـاموفج ـار ،وعاقبــة األب ـرار:
النــاس فــي يــوم الــدين ،يــوم الج ـزاء إلــى ســعداء وأشــقياء ،أو إلــى أبـرار َّ

173

النعــيم ،ونهايــة الفجــار :الجحــيم ،سيصــلونها يــوم الــدين  ،يــوم ال تملــك فيــه نفــس لــنفس شــيئا،
واألمر يومئذ هلل.
روى اإلمام النسائي بسنده ،عن جابر قال :قام معاذ فص َّـلى العشـاء اآلخـرة ،فط َّـول ،فقـال
ـت مــن( :ســبح اســم ربــك األعلــى)،
النبــي صــلى هللا عليــه وســلم" :أفتَّـان أنــت يــا معــاذ؟! أيــن كنـ َ

(والضحى) ،و(إذا السماء انفطرت)".155

وأص ـ ُـل الح ــديث مخ ـ َّـرج ف ــي الص ــحيحين ،ولك ــن ذك ــر (إذا الس ــماء انفط ــرت) ،ف ــي أفـ ـراد

النسائي.156

"مـن سـ َّـره أن
وتقـ َّـدم مــن حــديث عبــد هللا بــن عمــر ،عــن النبـ ِـي صــلى هللا عليــه وســلم قــالَ :
ينظر إلى القيامة رأي العين ،فليق أر (إذا الشمس كورت) ،و(إذا السماء انفطرت) ،و(إذا السـماء
َّ
انشقت).157

أشراط الساعة الهائلة

{ ِإذَا ال ه
ار فُ ِج َر ْت
س َما ُء ا ْنفَ َط َر ْت (َ )1و ِإذَا ْالك ََوا ِك ُ
ب ا ْنتَثَ َر ْت (َ )2و ِإذَا ْال ِب َح ُ
س َما قَده َم ْت َوأَ هخ َر ْت (} )5
ُور بُ ْعثِ َر ْت (َ )4
ع ِل َم ْت نَ ْف ٌ
(َ )3و ِإذَا ْالقُب ُ
تبــدأ الســورة بالحــديث عــن أش ـراط الســاعة الهائلــة ،التــي تقــع قبــل قيامهــا  ،وهــذه األش ـراط
تتعلق بعالم العلويات ،واثنتان َّ
أربعة :اثنتان منها َّ
تتعلق بعالم السفليات.
ُ
 -155رواه النسائي في اَلفتتاح (.)997
 -156متفق عليه :رواه البخاري في األدب ( ،)6106ومسلم في الصالو (.)465
 -157سبق تخريجه صـ.
174

 - 1انفطار السماء :
س َما ُء ا ْنفَ َ
{ ِإذَا ال ه
ط َر ْت}
أولها :قوله تعالىِ { :إذَا السهر َما ُء ا ْنفَ َ
ـق ،يقـال :فطرتُـه فـانفطر ،ومنـه:
ط َرر ْت} :والفطـر :الش ُّ
ط ـ َر نــاب البعيــر ،إذا طلــع .أي :انشـ َّـقت ،كمــا قــال فــي ســورة قادمــة{ :إِذَا ال ه
شرررقه ْت}
سررر َما ُء ا ْن َ
َف َ
شق ه ُ
ق ال ه
ت
[االنشقاق ،]1:وقوله تعالىَ {:و َيوْ َم ت َ َ
س َما ُء ِب ْال َغ َم ِام} [الفرقان ،]25:وقولـهَ { :فر ِإذَا ا ْنشَرقه ِ
ت السهر َما ُء فَكَانَ ْ
ال ه
رت أَب َْوابًرا}
َالد َها ِ } [الرحمن ،]37:وقولـه سـبحانهَ { :وفُتِ َحر ِ
س َما ُء فَكَانَ ْت َورْ دَةً ك ِ
[النبأ .]19:وقوله{ :السهر َما ُء ُم ْنفَ ِط ٌرر بِر َِ} [المزمـل .]18:قـال الخليـل :لـم ي ِ
ـأت هـذا علـى الفعـل،
بل هو كقولهم :مرضع وحائض ،ولو كان على الفعل ،لقال :السماء منفطرة به!
-2تناثر الكواكب ونساقطها:
{ َوإِذَا ْالك ََواكِبُ ا ْنتَث َ َر ْت}
أي :تسـاقطت وتنـاثرت ،يقـال :نثــرت الشـيء أنثـره نثـرا ،فــانتثر ،والمعنـى ظـاهر؛ ألن عنــد
انتقاض تركيب السماء ،ال َّبد من انتثار الكواكب على األرض.
 -3تفجير البحار :
هذان هما األمران العلويان ،وأما األمران السفليان ،فهما في قوله تعالى:
ار فُ ِج َر ْت}
{ َو ِإذَا ْال ِب َح ُ
ذكــر العلمــاء فــي معنــى تفجيــر البحــار هنــا :أنــه ينفــذ بعــض البحــار فــي الــبعض اآلخــر؛
ررري ِْن يَ ْلت َ ِقيَررا ِ *
ررر َج ْالبَ ْح َ
الرتفــاع الحــاجز ،الــذي جعل ـه هللا برزخــا بينهمــا ،كمــا قــال تعــالىَ { :م َ
َب ْينَ ُه َما بَرْ َن ٌ
خ ََل َي ْب ِغ َيا ِ } [الرحمن ،]20 ،19:وحينئـذ يصـير الك ُّـل بحـ ار واحـدا ،وانمـا يرتفـع ذلـك
ُّ
وتصدعها ،حتى إن الجبال ينسفها رُّبنا نسفا.
الحاجز ،لتزلزل األرض
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كتغي ـ ـر األرض
ـلية وصـ ــفتها ،وهـ ــو ُّ
تتغي ـ ـر عـ ــن صـ ــورتها األصـ ـ َّ
والم ـ ـراد :أن البحـ ــار هنـ ــا َّ
والس ــماوات ع ــن ص ــفتهما ،ف ــي قول ــه تع ــالى{ :يَررروْ َم تُبَرررده ُ ْاسَرْ

ُ َ
او ُ
ررر ْاسَرْ ِ َوال ه
ات}
سررر َم َ
غ ْير َ

تتغير الجبال ،حتى تصبح هباء منثورا ،أو كالعهن المنفوط.
[إبراهيم .]48:كما َّ
 – 4بعثرة القبور :
ُور بُ ْعثِ َر ْت}
{ َوإِذَا ْالقُب ُ
ونثــرت ،كمــا ُيبعثــر الشــيء المصــفوف فــي صــحن أو
أيُ :قلبــت ،وُقلــب ترابهــا ،وأُثيــرت ُ
إنـاء ،فيقــع علــى األرض ويتبعثــر ،وينتشــر علــى األرض غيــر مرتَّـب ،فهكــذا ُيفعــل بــالقبور التــي

ُيـدفن فيهــا النــاس مــوتى ،لينقلــب أســفلها أعالهــا ،وباطنهــا ظاهرهــا ،ويخــرج مــا فيهــا مــن المــوتى
ت ْاسَرْ ُ أَثْ َقا َل َها} [الزلزلة .]2:أما ما ُيذكر من إخراج الـذهب
أحياء ،كما قال تعالىَ { :وأ َ ْخ َر َج ِ
والفضة وأفالذ كبد األرض ،فهو مما ال يكون في القبور.
فائدة ترتيب أشراط الساعة الهائلة التي تقع قبَّ قيامها:
وقد ذكر اإلمام الرازي فائدة هذا الترتيـب ،فقـال( :واعلـم أن المـراد مـن هـذه اآليـات :بيـان
تخريب العالم ،وفناء الدنيا ،وانقطـاع التكـاليف .والسـماء كالسـقف ،واألرض كالبنـاء ،ومـن أراد
تخريــب دار ،فإنــه يبــدأ أوالا بتخريــب الســقف ،وذلــك هــو قولــه{ :إذا السررماء انفطرررت} ،ثــم يلــزم
من تخريب السماء انتثار الكواكب ،وذلك هو قوله{ :وإذا الكواكب انتثرت} ،ثم إنـه تعـالى بعـد
كل ما على وجـه األرض ،وهـو قولـه{ :وإذا البِ َحرار فُجر ْ
رت}،
تخريب السماء والكواكب ،يخرب َّ
ث ــم إن ــه تع ــالى يخ ـ ِـرب آخ ــر األم ــر األرض الت ــي ه ــي البن ــاء ،وذل ــك ه ــو قول ــه{ :وإذا القبُررررور
ْ
وبطنا لظهر).158
ظهر لبطن،
بعثرت} ،فإنه إشارة إلى قلب األرض اا
ا
س َما قَده َم ْت َوأ َ هخ َر ْت}
{ َ
ع ِل َم ْت َن ْف ٌ

 -158تفسير الرازي (.)72/31
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س ر َما ُء ا ْنفَ َ
ع ِل َمر ْ
هــذا هــو ج ـوابِ { :إذَا ال ه
رت
طر َرر ْت} ،كمــا كــان الج ـواب فــي ســورة التكــويرَ { :
رس َمررا أ َ ْح َ
ضر َرر ْت} [التكــوير ،]14:أي :إنــه إذا انشـ َّـقت الســماء ،وتســاقطت النجــوم ،وان ازحــت
نَ ْفر ٌ
الح ـواجز بــين البحــار ،فصــارت بح ـ ار واحــدا ،وأخــرج مــا فــي القبــور مــن مــوتى أحيــاء إلــى ربِهــم
ْينسلون ،هنـاك تعلـم ك ُّـل نفـس مـا ق َّـدمت ومـا َّ
أخـرت ،مـا عملـت مـن حسـن أو سـيئ ،مـن طاعـة
أو معصية ،من خير أو شر ،فلم يعد هناك أحد قادر على أن ِ
يخبـئ شـيئا ،أو ي َّـدخره لغـد ،فمـا

عاد بعد ذلك غد.
الزجـر عـن معصـية هللا تعـالى ،والترغيـب فـي الطاعـة ،أي :يعلـم ك ُّـل
والمقصود مـن هـذاْ :
قدم فلم ِ
قصر َّ
واحد في هذا الحين ما َّ
فأخر فيه.
يقصر فيه ،وما َّ
قدم ــه م ــن عم ــل أنجـ ـزه ف ــي حيات ــه ،وم ــا َّ
أو م ــا َّ
ـتمر م ــن بع ــده ،كالص ــدقة
أخـ ـره من ــه فيس ـ ُّ
الجارية ،والعلم المنتفع به ،والولد الصالح الذي يدعو له.159
ضيعها ولم ِ
قدم من أعمال صالحة قضاها وأنجزها ،وما َّ
أو ما َّ
يؤدها كمـا
أخر من أعمال َّ
أمر هللا ،كترك الصلوات وتأخير الزكوات.
قدمه في أول عمره ،وما َّ
أو ما َّ
أخره في أواخره.
مم ـا يســتوعبه فــي عم ـره ،ومــا يتـ َّ
أو مــا َّ
ـأخر مــن بعــده مــن أعمــال آخ ـرين،
قدمــه فــي حياتــه َّ
سررا ُ َيوْ َم ِئررذ ِب َمررا قَ رده َم َوأ َ هخر َرر}
اإل ْن َ
تُكتــب عليــه؛ ألنــه كــان ســببا فيهــا ،كمــا قــال تعــالى{ :يُنَبهررأ ُ ْ ِ
[القيامة.]13:

 -159إشارو إلى الحديث " :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إَل من ثالثة :إَل من صدقة جارية ،أو علم ينتفع
به ،أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم في الوصية ( ،)1631عن أبي هريرو.
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سا ُ َما َ
سوه اكَ فَعَدَلَكَ
غ هركَ ِب َر ِبكَ ْالك َِر ِيم ( )6الهذِي َخلَقَكَ فَ َ
اإل ْن َ
{يَا أَيُّ َها ْ ِ
ِين (َ )9و ِإ ه
( )7فِ أَي ِ ص َ
ُورة َما ءَا َء َر هكبَكَ ( )8ك هَال بَ ْل تُك َِذبُو َ ِبالد ِ
ين (ِ )10ك َرا ًما كَاتِ ِب َ
علَ ْي ُك ْم لَ َحافِ َِّ َ
ين ( )11يَ ْعلَ ُمو َ َما تَ ْف َعلُو َ (} )12
َ
سا ُ َما َ
يم}
اإل ْن َ
غ هركَ بِ َربِكَ ْالك َِر ِ
{يَا أَيُّ َها ْ ِ
جل جاللـه ،فـي القـرآن اإلنسـان المخلـوق خطابـا مباشـ ار لـه م َّـرتين كلتاهمـا فـي
خاطب هللا َّ
سرا ُ إنركَ
هذا الجزءَّ ،
اإل ْن َ
مرة في هذه السورة ،واألخرى فـي سـورة االنشـقاق حـين قـال{ :يَرا أَيُّ َهرا ْ ِ
َكرررا ِد ٌ
ـرب األعلــى ،األحــد الصــمد،
ح إلرررى ربررركَ كررر ْدحًا فَ ُمالقِيرررَ} [االنشــقاق .]6:وهنــا خاطــب الـ ُّ
سا ُ } ،إنه خطاب لجنس اإلنسان ،ال لشخص واحد ،وال لشـعب
اإل ْن َ
اإلنسان المخلوقَ { :يا أَيُّ َها ْ ِ
واحد ،وال للون واحد ،بل هو لهذا النوع كلِه :أبيضه وأصفره وأسوده ،رجاله ونسائه.
وي ِلبـي ،ويعلــم مــاذا يريــد هللا منــه ،ومــا
واذا نــادى الـ ُّ
ـرب العظــيم ،فعلــى اإلنســان أن يســتمع ُ

يجب أن يعلمه اإلنسان ،وما يجب أن يعرفه ،وما يجب أن يفعله ،وما يجب أن يتركه.
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جل ثناؤه اإلنسـانَ { :ما َ
يم} ،أي :مـا خـدعك عنـه ،وأبعـدك عـن
ينادي هللا َّ
غ هركَ ِب َر ِبكَ ْالك َِر ِ
طريقــه أو ِاتبــاع مرضــاته ،مــع مــا أعطــاك مــن العقــل الــذي بــه ِ
تفك ـر ،واإلرادة التــي بهــا تُـ ِ
رجح،

يسر لك من معينات كثيرة تُ ِ
سدد خطاك ،وتُرشد قواك ،بعث لـك خيـر
والقدرة التي بها تُ ِنفذ ،وما َّ
ُ
وهيـأ إليــك خيــر كتــاب أُنــزل ،وأســبم عليــك نعمــه ظــاهرة وباطنــة ،فمــا الــذي يجعلــك
نبــي أُرســلَّ ،
تطرؤ هذا َّ
عدوك ،وقد ح َّـذرك هللا منـه،
كله وراء ظهرك ،وتمضي في طريق الشيطان الذي هو ُّ

ش ْي َ
عو ِح ْز َبرَُ ِل َي ُكونُروا ِم ْ
وقـالِ { :إ ه ال ه
عدُو فَات ه ِخذُوهُ عَردُوا ِإنه َمرا َير ْد ُ
رن أ َ ْ
ير}
طا َ لَ ُك ْم َ
صر َحا ِ
ب السهر ِع ِ
[فاطر ،]6:فكيف تطيع وتُرضي الشيطان ،وتعصى وتُغضب الرحمن؟!
لقــد تحـ َّـدث الكثيــر مــن ِ
المفس ـرين عــن األمــور التــي ُخــدع بهــا اإلنســان ،ويمكنــه أن يجيــب

بها ،فكان بعضها حقا ،وبعضها ال َّ
شك باطال.

غرن ــي كرم ــك .وق ــال بعض ــهم :غ ـ َّـره ُحمق ــه وجهل ــه .كم ــا ق ــال
فمم ــا قال ــه بعض ــهم :قول ــهَّ :
تعالىِ {:إنهَُ كَا َ َ
ظلُو ًما َجه ً
ُوَل} [األحزاب.]72:
وقـال إبـراهيم بـن األشـعث :قيـل للفضـيل بـن عيـاض :لـو أقامـك هللا يـوم القيامـة فقـال :مــا
غرني سـتورك المرخـاة .فنظمـه محمـد بـن
كنت أقولَّ :
َّ
كنت تقول؟ قالُ :
غرك بربِك الكريم؟ ماذا َ
السماك ،فقال:

يا كاتم الذنب أما تستحي

وهللا في الخلوة ثانيكا

غرك من ربِك إمهاله
َّ

وستره طول مساويكا

وقال ذو النون المصري :كم من مغرور تحـت السـتر ،وهـو ال يشـعر .وأنشـد أبـو بكـر بـن
طاهر األبهري في هذا المعنى:
الغي و ِ
التيه
يا من غال في ِ
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وغـ َّره طول تَ َماديـه

أمـلى لـك هللا فبارزتـَه

غب معاصيه
ولم تخف َّ

أضعت ما وجب عليك160؟
وسول لك حتى
وناس يقولون :ما َّ
غرك؟ أي ما خدعك َّ
َ
وقال ابن مسعود :ما منكم مـن أحـد إال سـيخلو هللا بـه يـوم القيامـة ،فيقـول :يـا بـن آدم ،مـا
علمت؟ يا بن آدم ،ماذا أجبت المرسلين161؟
عملت فيما
غرك بي؟ يا بن آدم ،ماذا
َّ
َ
َ
يم} ،دون سـائر أسـمائه وصـفاته األخـرى ،كأنـه
وزعم بعضـهم :أنـه إنمـا قـالِ { :ب َر ِبركَ ْالك َِرر ِ
تخيلــه هــذا القائــل لــيس
غرنــي كرمــك .قــال ابــن كثيــر( :وهــذا الــذي َّ
َّلقنــه اإلجابــة ،أي :ليقــولَّ :
بطائــل؛ ألنــه إنمــا أتــى باســمه {الكرررريم}؛ ِ
لينب ـه علــى أنــه ال ينبغــي أن يقابــل الك ـريم باألفعــال
القبيحة ،وأعمال السوء)
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اهـ وهذا كالم مقبول موزون.

خلق اإلنسان وتسويته وتعديله وتصويره:
ُورة َما ءَا َء َر هك َبكَ }
{الهذِي َخلَقَكَ فَ َ
سوه اكَ فَ َعدَلَكَ * ِف أَي ِ ص َ
أي الذي أوجدك وأنشأك بعد أن لم تكن شيئا  ،وجعلك سويا معتـدل القامـة منتصـبها ،فـي
رن ت َ ْقر ِويم} [التــين،]4:
سررا َ فِر أ َ ْح َ
اإل ْن َ
سر ِ
أحســن الهيئــات واألشــكال .كمــا قــال تعــالى{:لَقَر ْد َخلَ ْقنَررا ْ ِ
س َن ص َُو َر ُك ْم} [التغابن.]3:
{وصَوه َر ُك ْم فَأ َ ْح َ
َ
وهنــا جمــع لإلنســان بعــد الخلــق التَّســوية ،فالعــدل .والتَّســوية :هــي جعــل األعضــاء ســليمة
سوية َّ
وعدلها :أي عدل أعضاءك بعضها ببعض بحيث اعتـدلت ولـم تتفـاوت أو
َّ
معدة لمنافعهاَ .
تتضارب ،وصرفها عن ِخلقة غير مناسبة لها.

 -160تفسير القرمبي (.)246 -245/19
 -161رواه النسائي في الكبري في المواعظ ( ،)11843والطبراني ( ،)182/9وقاال الهيثماي فاي مجماع الزوائاد
( : )18376رواه الطبراني في الكبير موقوفا ،ورجال رجاال الصاحيح غيار شاريه بان عباد هللا ،وهاو ثقاة ،وفياه
ضع .
 -162تفسير ابن كثير (.)342/8
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ومن قـ أر (فَعَردهلَكَ ) ،فمعناهـا :ص َّـيرك معتـدالا متناسـب الخلـق ،مـن غيـر تفـاوت فيـه ،وبهـذا
ميز هللا اإلنسان عن البهائم.
َّ
ُورة َما ءَا َء َر هكبَكَ }
{فِ أَي ِ ص َ
أيَّ :
ركبــك رُّب ـك وجمــع أعضــاءك بعضــها إلــى بعــض و َّألــف بينهــا فــي ِ
أي ص ـورة أرادهــا
واختارها لك من الصور المختلفة العجيبة الحسنة ،ومن أسمائه تعالى( :الم ِ
صور).
ُ
معنى { َما}في قوله َ { :ما ءَا َء َر هكبَكَ }:
و{ َما} ،قـالوا :إنهـا مزيـدة ،ومـا معنـى مزيـدة؟ إن كـان ذلـك فـي اإلعـراب ،فـال بـأس بـذلك،
فكل حرف فيه يقـال :إنـه
أما الزيادة بمعنى أنها ال فائدة لها ،فهذا ما ال نوافق عليه في القرآنُّ ،
ـدل علــى تفخــيم مــا اتَّصــلت بــه ،وتوكيــد
مزيــد ،لــه معنــى ،ولــه ثم ـرة مــن غيــر شــك ،وزيادتهــا تـ ُّ
المعنى وتحقيقه .
وانما لم يعطف الجملة على ما قبلها ،ألنها بيان لـ َّ
(عدلك).
ويجـوز أن تكـون { َمررا} شــرطية ،أي :إن شـاء َّ
ركبــك فـي غيــر صـورة اإلنســان ،مـن صــورة
قرد أو حمـار أو كلـب أو خنزيـر ،و{ َمرا} ،بمعنـى الشـرط والجـزاء ،أي :مـا شـاء أن ِ
يركبـك فيهـا
َّ
ركبك.
التحذير من التكذيب بيوم الدين :
ِين}
{ك هَال َب ْل تُك َِذبُو َ ِبالد ِ
ه
وجعَله ذريعـ اة إلـى الكفـر والمعاصـي؛ مـع كونـه
{كَال} :ردع عن االغترار بكرم هللا تعالىْ ،

موجب ا للشكر والطاعة.

ِين} ،أي :إنمـا يحملكـم علـى مواجهـة الكـريم ومقابلتـه بالمعاصـي
وقولـه{ :بَ ْل تُك َِذبُو َ ِبالد ِ
ومبارزتــه بالقبــائح :تكــذيب فــي قلــوبكم بالمعــاد والج ـزاء والحســاب ،فإنكــار اآلخ ـرة ومــا فيهــا مــن
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سؤال وحسابَّ ،
وجنة ونار ،هـو أسـاس المشـكلة كلِهـا .و{بَر ْل} ،لنفـي شـيء تق َّـدم وتحقيـق غيـره.
وانكارهم للبعث كان معلوم ا ،وان لم َي ْج ِر له ذكر في هذه السورة.
(قال القاضي :163معناه :أنكـم ال تسـتقيمون علـى توجيـه ِن َعمـي علـيكم ،وارشـادي لكـم ،بـل
ِ
تكذبون بيوم الدين.
قــال القفــالَ { :كر هرال} ،أي :لــيس األمــر كمــا تقولــون ،مــن أنــه ال بعــث وال نشــور؛ ألن ذلــك
وسدى ،وحاشاه من ذلك ،ثـم كأنـه قـال :وانكـم ال تنتفعـون
يوجب أن هللا تعالى خلق الخلق عبثا ُ
بهذا البيان بل تكذبون).164
المالئكة الموكلون بالرقابة على اإلنسان وكتابة أعماله:
ين * ِك َرا ًما كَاتِ ِب َ
ع َل ْي ُك ْم لَ َحافِ َِّ َ
ين * يَ ْع َل ُمو َ َما ت َ ْف َعلُو َ }
{ َو ِإ ه َ
ِ
ه
ورقب ــاء ،م ــن جن ــود هللا:
يؤكـ ـد هللا تع ــالى هن ــا بح ــرف {إِ } ،ب ــأن عل ــى الن ــاس ح ــافظين ُ
المالئك ــة ال ــذين ي ِ
جنـ ـدهم فيم ــا يش ــاء م ــن األعم ــال المختلف ــة ،فم ــنهم مـ ـن ي َّ
كلـ ـف ب ــالنزول عل ــى
َ ُ
ُ
وك ـل بــالموت ،ومــنهم الم َّ
وك ـل بــالنفخ فــي الصــور ،ومــنهم الم َّ
األنبيــاء ،ومــنهم الم َّ
وك ـل بالجنــة،
ُ
ُ
ُ

َّ
الموك ـل بالنــار ،وغيــر ذلــك مــن األعمــال ،التــي ذكرهــا الق ـرآن فــي ســور متعـ ِـددة ،وآيــات
ومــنهم
كثيرة.
َّ
الموكل ــون بالرقاب ــة عل ــى اإلنس ــان وكتاب ــة أعمال ــه ،م ــن حس ــنات وس ـ ِـيئات،
وم ــنهم هـ ـؤالء
سبُو َ أَنها ََل نَ ْ
س هرر ُه ْم َونَ ْج َروا ُه ْم َبلَرى
س َم ُع ِ
ومعاصي وطاعات ،كما قال في سورة أخـرى{ :أ َ ْم َي ْح َ
سلُنَا لَدَي ِْه ْم يَ ْكتُبُو َ } [الزخرف.]80:
َو ُر ُ
هَّ تكتب الحفظة ما يكون من الكفار من حسنات وسيئات

 - 163وهو :عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني اَلسداباذي المعتزلي.
 -164تفسير الرازي (.)71/31
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وله ــذا ن ــرى أن الص ــحيح أن الجمي ــع عل ــيهم هـ ـؤالء الرقب ــاء ،م ــن م ــؤمنين وك ــافرين؛ ألن
كل شيء ،كمـا قـال تعـالىَ { :مرا يَ ْل ِف ُ
الجميع ي ِ
رظ ِم ْ
عتِيردٌ}
رن قَروْ إِ هَل لَدَيْر َِ َرقِيربٌ َ
سجل هللا عليهم َّ
ُ
[ق .]18:واذا قيــلَّ :
إن المَلــك يكتــب الحســنات والسـ ِـيئات ،والكــافر ال حســنة لــه ،فلمــاذا يكتــب؟
والجواب :أن من الكفار من له بعض الحسـنات ي ِ
خفـف هللا بهـا عنـه مـن العـذاب ،فلمـاذا تضـيع
ُ

كل إنسان لـه كتـاب :يأخـذه المـؤمن بيمينـه،
عليه ،وال تُوضع في حسابه؟ وهللا تعالى أخبرنا أن َّ
رن أُو ِت ر َ ِكتَا َب رَُ
ويأخــذه الكــافر بشــماله ،ومــن وراء ظه ـره ،كمــا ذكــر فــي ســورة الحاق ـةَ { :وأ َ همررا َمر ْ
ش ر َما ِل َِ فَيَقُررو ُ يَررا لَ ْيتَنِرر لَرر ْم أُوتَ ِكتَا ِبيَرر َْ} [الحاقــة ،]25:وفــي ســورة الكهــف يقــول هللا تعــالى:
ِب ِ
ين ُم ْ
ش ِف ِق َ
{ َووُ ِض َع ْال ِكتَابُ فَت َ َرى ْال ُم ْج ِر ِم َ
ب ََل يُغَراد ُِر
ين ِممها فِي َِ َويَقُولُو َ يَا َو ْيلَتَنَا َما ِ َهذَا ْال ِكتَرا ِ
اض ًرا َو ََل يَ َّْ ِل ُم َربُّكَ أ َ َحدًا} [الكهف.]49:
يرةً إِ هَل أ َ ْح َ
َ
صا َها َو َو َجدُوا َما ع َِملُوا َح ِ
يرةً َو ََل َك ِب َ
ص ِغ َ
الح َفظة :
أوصاف الرقباء َ
هؤالء الحفظة الرقباء وصفهم هللا بقولهِ { :ك َرا ًما كَراتِ ِب َ
ين * يَ ْعلَ ُمرو َ َمرا ت َ ْف َعلُرو َ } ،أي :هـم
كـرام علــى هللا؛ ألنهــم مــن مالئكتــه الــذين ال يعصــون هللا مــا أمــرهم ويفعلــون مــا ُيـ ْؤ َمرون ،كقولــه
عنهمِ { :ك َرام َب َر َرة} [عبس.]16:

ومعن ــى قول ــه تع ــالى{ :يَ ْعلَ ُمرررو َ َمرررا ت َ ْفعَلُرررو َ } ،أنه ــم ال يخف ــى عل ــيهم ش ــيء م ــن أعمالن ــا
مم ـا يريــد هللا أن يكتــب علينــا ،ولــذلك َّ
يطلعــون علــى مــا ظهــر منــا ،دون مــا
الظــاهرة و َّ
الخفي ـةَّ ،
َّ
ويعاقـب فيهـا علـى
حدثنا به أنفسنا ،أما َّ
النية الجازمة التي ُيثاب اإلنسان بها علـى فعـل الخيـرُ ،
ِ
الشر ،فهي مما ُيقدرهم على معرفته ليكتبوه.
وتوكيــل هللا تعــالى مالئكتــه الك ـرام ،لكتابــة أعمــال اإلنســان ،دليــل أنــه عنــد هللا تعــالى مــن
جالئل األمور ،ولوال ذلك ما َّ
وكل هؤالء الكتَّاب الكرام بضبطه وتدقيقه.
بيان ما أعده سبحانه لألبرار وللفجار
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ار َل ِف َج ِحيم ( )14يَ ْ
صلَوْ نَ َها يَوْ َم
ار َل ِف َن ِعيم (َ )13و ِإ ه ْالفُ هج َ
{ ِإ ه ْاسَ ْب َر َ
ع ْن َها ِبغَا ِ ِب َ
ِين ( )17ث ُ هم
ِين (َ )15و َما ُه ْم َ
ين (َ )16و َما أَ ْد َراكَ َما َيوْ ُم الد ِ
الد ِ
مْر َيوْ َم ِئذ
س ِلنَ ْفس َ
َما أَ ْد َراكَ َما َيوْ ُم ِ
ين (َ )18يوْ َم ََل تَمْ ِل ُك نَ ْف ٌ
ء ْيئًا َو ْاسَ ُ
الد ِ
ِ هَّللِ(})19
تقسيم الخلق إلى فريقين  :أبرار كثير خيرهم ،وفجار كثير شرهم :
هار لَ ِف َج ِحيم}
ار لَ ِف َن ِعيم * َوإِ ه ْالفُج َ
{إِ ه ْاسَب َْر َ
وللفج ـار ،أو للمــؤمنين والكفــار ،فأخبرنــا
خــتم هللا الســورة ببيــان مــا أعـ َّـده ســبحانه لألب ـرار
َّ
فصـ ـله ف ــي ُسـ ـور أخ ــرى ،وخصوص ــا ف ــي ه ــذا الج ــزء م ــن س ــورة النب ــأ
بعب ــارتين م ــوجزتين م ــا َّ
والنازعات وعبس ،وما يـأتي فـي السـور األخـرى ،وأعلمنـا أن األبـرار فـي نعـيم ،هـو نعـيم الجنـة،
وأن الفجــار فــي جحــيم ،وهــو جحــيم النــار .واألب ـ ارر  :جمــع َب ـر ،بــوزن ( رب ) ،وهــو المطيــع
المتوسع في أعمال الخير  ،والنعـيم  :الحـال الحسـنة  .والفجـار :جمـع فـاجر ،وهـو الـذي يك ِـذب
بالتوحيد والبعث.والجحيم :النار المحرقة .والالم المتكررة مرتين في قوله { :لَ ِف }هي المزحلقـة
للمبالغة في التوكيد واالستقبال.
وفي تنكير (النعيم) ،و(الجحيم) ما ال يخفى من التفخيم والتهويل.
ق فِررر ْال َجنهررر ِة َوفَ ِريررر ٌ
وهــذا التقس ــيم للخل ــق كمــا ف ــي قول ــه تعــالى{ :فَ ِريررر ٌ
ق فِررر ال ه
ير}
سررر ِع ِ
سرراعَةُ َيوْ َم ِئررذ َيت َ َف هرقُو َ * َفأ َ همررا الهرذ َ
[الشــورى ،]7:وقولــه تعــالىَ { :و َيرروْ َم تَقُررو ُم ال ه
ع ِملُرروا
ِين َمنُرروا َو َ
ضة ي ُْحبَ ُرو َ * َوأَمها الهذ َ
ت فَ ُه ْم فِ َروْ َ
ال ه
اء ْاْل ِخ َر ِة فَأُولَئِركَ فِر
صا ِل َحا ِ
ِين َكفَ ُروا َوكَذهبُوا ِبآيَاتِنَا َو ِلقَ ِ
ب ُم ْح َ
ض ُرو َ } [الروم.]16-14:
ْال َعذَا ِ
ما هو حال أهَّ الجحيم فيها
{يَ ْ
ع ْن َها بِ َغا ِبِ َ
ين}
ِين * َو َما ُه ْم َ
صلَوْ نَ َها يَوْ َم الد ِ
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أجمل القرآن هنـا بالنسـبة لفريـق أهـل السـعادة ،وهـم األبـرار ،وأهـل الب ِـر والتقـوى ،بـأنهم فـي
فصـل فــي شــان أهــل الشــقاوة ،فقــال بعــد ذكــر أنهــم فــي الجحــيم{ :يَ ْ
ص رلَوْ نَ َها يَرروْ َم
النعــيم ،ولكنــه َّ
ِين} ،فهــذا اســتئناف مبنــي علــى س ـؤال نشــأ مــن تهويلهــا ،كأنــه قيــل :مــا حــالهم فيهــا؟ فقيــل:
الررد ِ
{يَ ْ
ِين} ،أي يـوم الجـزاء الـذي كـانوا
صلَوْ نَ َها}  ،أي :يدخلونها ،ويقاسون َّ
حرها وعذابها{ ،يَوْ َم الد ِ
ِ
يكذبون به.
ع ْن َها ِبغَا ِ ِب َ
ين}
{ َو َما ُه ْم َ
ليسوا بغائبين عن هذه الجحـيم طرفـة عـين ،وال ي َّ
خفـف عـنهم مـن عـذابها ،وال ُيجـابون إلـى
ُ
ما يسألون من الموت أو الراحة ،ولو يوما واحدا.
تهويَّ شأن يوم الدين :
ء ْيئًا
س ِلنَ ْفس َ
ِين * يَوْ َم ََل تَمْ ِل ُك نَ ْف ٌ
ِين * ث ُ هم َما أ َ ْد َراكَ َما يَوْ ُم الد ِ
{ َو َما أ َ ْد َراكَ َما َيوْ ُم الد ِ
َّلل}
َو ْاسَمْ ُر يَوْ َمئِذ ِ ه ِ
يخاطب هللا رسوله م ِ
ِين}؛ (وانمـا
عظما شأن يوم القيامة ،فقـالَ { :و َما أ َ ْد َراكَ َما يَوْ ُم الرد ِ
ُ
خاطبه بذلك ألنه ما كان عالما بذلك قبل الوحي).165
ِين}؟
ثم أكد هذا التعظيم بتكرار هذه اآلية مع {ث ُ هم} ،فقال{ :ث ُ هم َما أ َ ْد َراكَ َما يَوْ ُم الد ِ

ء ْيئًا َو ْاسَمْ ُر يَوْ َمئِذ ِ هَّللِ} ،فهو اليـوم الـذي
س ِلنَ ْفس َ
فسره تعالى بقوله{ :يَوْ َم ََل تَمْ ِل ُك نَ ْف ٌ
ثم َّ
لمـن يشـاء ويرضـى،
ال يقدر فيه أحد على نفع أحد ،وال تخليصه مما هـو فيـه ،إال أن يـأذن هللا َ
وفي هذا جاء حـديث النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم حـين قـال ألقـرب النـاس إليـه" :يـا بنـي هاشـم،
أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني عبد َّ
المطلب ،أنقذوا أنفسـكم مـن النـار ،يـا فاطمـة ،أنقـذي نفسـك
من النار ،فإني ال أملك لكم من هللا شيئا".166

 - 165تفسير الرازي (.)80/31
 -166رواه مسلم في اإليمان ( ،)204عن أبي هريرو.
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رن ْال ُم ْلر ُ
رك ْاليَرروْ َم ِ هَّللِ
ولهــذا قــال ســبحانهَ { :و ْاسَمْ ر ُرر يَوْ َمئِررذ ِ هَّللِ} ،كقولــه فــي ســورة غــافرِ { :ل َمر ِ
هار} [غافر ،]16:وقوله في سورة الفرقانْ { :ال ُم ْل ُك يَوْ َمئِذ ْال َحر ُّ
لرر ْح َم ِن َوكَرا َ يَوْ ًمرا
ق ِل ه
ْال َو ِ
اح ِد ْالقَه ِ
علَرررى ْال َكرررا ِف ِر َ
ِين}
ين َ
َ
ع ِ
رريرا} [الفرقــان ،]26:وقولــه الــذي نتلــوه فــي الفاتحــةَ { :ما ِلر ِ
سر ً
ررك َيررروْ ِم الرررد ِ
شك يملك األمور َّ
[الفاتحة .]4:وهو ال َّ
كلها اليوم ،كمـا كـان يملـك فـي األزل ،ولكـن رَّبمـا نازعـه
غدا ال ينازعه فيه أحد.
َمن نازع بالباطل في الدنيا ،ولكن ا
خصصته آيات أخرى ،مثـل قولـه تعـالىَ { :م ْ
رن ذَا الهرذِي يَ ْ
شرفَ ُع
وهذا التعميم في هذه اآلية َّ
ِع ْن ردَهُ ِإ هَل ِب ِإ ْذ ِن ر َِ} [البق ـرة ،]255:وقولــه ســبحانه عــن المالئكــةَ { :و ََل َي ْ
رن ارْ ت َ َ
ضررى
ش رفَعُو َ ِإ هَل ِل َمر ِ
شيَتِ َِ ُم ْ
َو ُه ْم ِم ْن َخ ْ
ت ََل ت ُ ْغنِر
اوا ِ
ش ِفقُو َ } [األنبياء ،]28:وقوله تعـالىَ { :و َك ْم ِم ْن َملَك فِر السهر َم َ
ء ْيئًا إِ هَل ِم ْن بَ ْع ِد أ َ ْ يَأْذَ َ ه
اَّللُ ِل َم ْن يَشَا ُء َويَرْ َ
ضى} [النجم.]26:
ءفَا َ
عت ُ ُه ْم َ
َ
قــال اإلمــام الـرازي( :إ َّن أهــل الــدنيا كــانوا َّ
يتغلبــون علــى الملــك ،ويعــين بعضــهم بعضـ ا فــي
أمور ،ويحمي بعضهم بعضا ،فإذا كان يوم القيامة ،بطل ملك بنى الدنيا ،و ازلـت رئاسـتهم ،فـال

يحمــي أحـ ٌـد أحــدا ،وال ي ْغنــي أحـ ٌـد عــن أحــد ،وال َّ
يتغل ـب أحـ ٌـد علــى ملــك ،ونظي ـره قولــه تعــالى:
ا
ُ
ِين} [الفاتحــة ،]4:وهــو وعيــد عظــيم مــن حيــث إنــه
{ َو ْاسَمْ ر ُرر يَوْ َمئِررذ ِ هَّللِ}،وقولــهَ { :ما ِلر ِ
رك يَرروْ ِم الررد ِ
البر والطاعة يومئـذ ،دون سـائر مـا كـان قـد يغنـي عـنهم فـي الـدنيا
عرفهم أنه ال يغني عنهم إال ُّ
َّ
من مال وولد وأعوان وشفعاء.
قال الواحدي :والمعنى َّ
ـيئا مـن األمـور ،كمـا
أن هللا تعالى لم ُيملِـك فـي ذلـك اليـوم أح اـدا ش ا

َّ
ملكهم في دار الدنيا).167

ب ْالعَررالَ ِم َ
ين * َولَ رَُ ْال ِكب ِْريَررا ُء فِ ر ال ه
ب ال ه
ت
اوا ِ
اوا ِ
س ر َم َ
س ر َم َ
ب ْاسَرْ ِ َر ِ
ت َو َر ِ
{فَ ِلله ر َِ ْالحَمْ ردُ َر ِ
َو ْاسَرْ ِ َو ُه َو ْالعَ ِز ُ
يز ْال َح ِكي ُم} [الجاثية.]37-36:
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سورة المطففين
بسم هللا الرحمن الرحيم
رين ( )1الرذ َ
{و ْير ٌل ِل ْل ُم َط ِف ِفر َ
راِ يَ ْ
سرتَوْ فُو َ (َ )2وإِذَا
ِين إِذَا ا ْكتَررالُوا َ
علَررى النهر ِ
َ
كَالُو ُه ْم أَوْ َو َننُو ُه ْم ي ُْخس ُِرو َ ( )3إَل َي ُ
َّ ُّن أُولَ ِئكَ أَنههُر ْم َم ْبعُوثُرو َ (ِ )4ل َيروْ م
ب العَررالَ ِم َ
رار لَ ِفر
ع ََِّرريم ( )5يَرروْ َم يَقُررو ُم النهر ُ
ين (َ )6كر هرال إِ ه ِكتَر َ
راِ ِلر َرر ِ
راب الفُ هجر ِ
س ِج ٌ
ين (ِ )8كتَابٌ َمرْ قُو ٌم (َ )9و ْي ٌل يَوْ َمئِذ ِل ْل ُمك َِذ ِب َ
ين
س ِجين (َ )7و َما أ َ ْد َراكَ َما ِ
ِ
( )10الذ َ
ِين (َ )11و َما يُكَذِبُ ِب َِ إَل ُك ُّل ُم ْعتَد أ َ ِثريم ()12
ِين يُك َِذبُو َ ِب َيوْ ِم الد ِ
ير اسَوه ِل َ
علَرى قُلُروبِ ِه ْم َمرا
ين ( )13ك هَال بَر ْل َرا َ َ
إِذَا تُتْلَى َ
اط ُ
س ِ
علَ ْي َِ يَاتُنَا قَا َ أ َ َ
سبُو َ ( )14ك هَال إِنه ُه ْم ع ْ
َرن َر ِب ِهر ْم يَوْ َمئِرذ لَ َم ْحجُوبُرو َ ( )15ثُر هم إِنههُر ْم
كَانُوا يَ ْك ِ
راب
لَ َ
صالُو ال َج ِح ِيم ( )16ث ُ هم يُقَا ُ َهذَا الذِي ُك ْنت ُ ْم ِبر َِ تُك َِرذبُو َ ( )17ك هَرال ِإ ه ِكت َ َ
اس َ ْبر َرر ِار لَ ِفر ِع ِليِر َ
رين (َ )18و َمررا أ َ ْد َراكَ َمررا ِع ِليُّررو َ (ِ )19كتَررابٌ َمرْ قُررو ٌم ()20
رك يَ ْن ُ
يَ ْ
َّ ُررو َ
ار لَ ِفر نَ ِعريم (َ )22
علَرى اس َ َرا ِ ِ
ش َهدُهُ ال ُمقَ هربُرو َ ( )21إِ ه اس َ ْب َرر َ
ريم ( )24يُسْرقَوْ َ ِم ْ
( )23تَع ِْر ُ فِر ُوجُرو ِه ِه ْم نَ ْ
رن َر ِحيرق َم ْختُروم
ض َررةَ النه ِع ِ
سررو َ (َ )26و ِم َزا ُج رَُ ِمر ْ
سر ٌ
(ِ )25ختَا ُم رَُ ِم ْ
رن
رك َوفِ ر ذَ ِلرركَ فَ ْليَتَنَررافَ ِس ال ُمتَنَافِ ُ
ع ْينًا يَ ْ
ِين أ َ ْج َر ُمروا كَرانُوا ِم َ
ش َربُ ِب َهرا ال ُمقَ هربُرو َ ( )28إِ ه الرذ َ
تَ ْ
رن
سنِيم (َ )27
ِين َمنُرروا يَ ْ
الرذ َ
ضر َح ُكو َ (َ )29و ِإذَا َم ُّرروا ِب ِهر ْم يَتَغَررا َم ُزو َ (َ )30و ِإذَا ا ْنقَلَبُرروا
ين (َ )31و ِإذَا َرأَوْ ُه ْم قَرالُوا ِإ ه َهر ُؤ ََل ِء لَ َ
إلى أ َ ْه ِل ِه ُم ا ْنقَلَبُوا فَ ِك ِه َ
ضرالُّو َ ()32
رار يَ ْ
ضر َح ُكو َ
ِين َمنُوا ِم َ
ين ( )33فَ ْاليَوْ َم الذ َ
علَ ْي ِه ْم َحافِ َِّ َ
سلُوا َ
َو َما أُرْ ِ
رن ال ُكفه ِ
علَى اس َ َرا ِ ِك يَ ْن ُ
ار َما كَانُوا يَ ْفعَلُو َ (})36
(َ )34
ب ال ُكفه ُ
َّ ُرو َ (َ )35ه ْل ث ُ ِو َ
مقاصد هذه السورة:
مدنيـة ،وذكـروا فيهـا أحاديـث لـم يجمـع
مكيـة ،وقـال بعضـهمَّ :
سورة المطففـين سـورة َّ
العلمـاء علــى تصــحيح سـندها ،والــذي يظهــر لـي مــن موضــوعها وأسـلوبها :أنهــا مكيــة.
وال ــذين ق ــالوا :إنه ــا مدنيـ ـة ،ذك ــروا أنه ــا ف ــي أوله ــا عني ــت بم ــا َّ
يتعلـ ـق بالكي ــل والميـ ـزان
ُ
والتطفيف فيهما ،وهو من شأن السور المدنية.
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المكيـة بعـض القواعـد التـي
ـر مـا ُيـودع فـي السـور
ونحـن نعلـم أن القـرآن الكـريم كثي اا
َّ
تمهـ ـد لم ــا يحت ــاج إلي ــه المجتم ــع فيم ــا بع ــد ،فكم ــا وض ــع أس ــاس التعام ــل ِ
ِ
الطيـ ـب ف ــي
الســوق ،ووضــع أســاس الشــورى فــي سياســة النــاس ،وأســاس الــدفاع عــن الــنفس أمــام
البغــي ،كمــا فــي قولــه تعــالى فــي ســورة الشــورى المكيــةَ { :والهرررذ َ
ِين ا ْ
ررر ِب ِه ْم
سرررت َ َجابُوا ِلر َ
ص َالةَ َوأَمْ ُر ُه ْم ُ
ورى بَيْرنَ ُه ْم َو ِممهرا َر َن ْقنَرا ُه ْم يُ ْن ِفقُرو َ * َوالهرذ َ
َوأَقَا ُموا ال ه
صرابَ ُه ُم
ِين إِذَا أ َ َ
ء َ
س ِريئ َةٌ ِمثْلُ َهرا فَ َم ْ
ع َلرى ه
ع َفرا َوأ َ ْ
صر َل َح فَرأ َ ْج ُرهُ َ
رن َ
س ِريئ َة َ
ْالبَ ْغ ُ ُه ْم يَ ْنت َ ِص ُرو َ * َو َج َرزا ُء َ
اَّللِ
ِإنهَُ ََل ي ُِحبُّ ه
ص َرر َبعْردَ ُ
علَري ِْه ْم ِم ْ
الَّا ِل ِم َ
سر ِبيل * ِإنه َمرا
ظ ْل ِمر َِ فَأُولَئِركَ َمرا َ
رن ا ْنت َ َ
رن َ
ين * َولَ َم ِ
علَى الهذ َ
ال ه
سبِي ُل َ
رق أُولَئِركَ لَهُر ْم عَرذَابٌ
ِين يَ َّْ ِل ُمو َ النه َ
اِ َويَ ْبغُو َ فِر ْاسَرْ ِ بِغَي ِْرر ْال َح ِ
أ َ ِلي ٌم} [الشورى.]42-38:
ومن هنا ذكر القرآن الوعيد على التَّطفيف في الكيل والميـزانُ ،لي ِ
مهـد إلقامـة سـوق
المكيـة المتعـ َّـددة ،كمــا
العــدل والحريــة والوفــاء بــالحقوق ،وهــو مــا قـ َّـرره القـرآن فــي ســوره
َّ
المكيـ ـة ،ف ــي الوص ــايا العش ــرَ { :وأَوْ فُرررروا ْال َك ْيرررر َل
ف ــي قول ــه تع ــالى ف ــي س ــورة األنع ــام
َّ
َو ْال ِم َ
يزا َ ِب ْال ِقس َِْ ََل نُك َِل ُ نَ ْفسًا إِ هَل وُ ْ
المكيـة
سعَ َها} [األنعـام ،]40:وفـي سـورة اإلسـراء
َّ
سر َ
اِ ْال ُم ْ
فــي وصــايا الحكمــةَ { :وأَوْ فُرروا ْال َك ْي ر َل إِذَا ِك ْل رت ُ ْم َو ِننُرروا بِ ْال ِق ْ
يم ذَ ِلرركَ َخ ْير ٌرر
ط ِ
س رت َ ِق ِ
س ر ُن تَررأ ْ ِو ً
يال} [اإلس ـراء ،]35:وفــي ســورة الــرحمن المكيــة ،قــال تعــالىَ { :وال ه
س ر َما َء
َوأ َ ْح َ
ررزا َ * أ َ هَل ت َ ْطغَررروْ ا فِررر ْال ِمير َ
ضررر َع ْال ِمير َ
َرفَعَ َهرررا َو َو َ
ررو ْن َ بِ ْال ِق ْ
ررَ َو ََل
سر ِ
ررزا ِ * َوأَقِي ُمررروا ْالر َ
ت ُ ْخس ُِروا ْال ِم َ
يزا َ } [الرحمن.]9-7:
و َّ
أك ـد الق ـرآن هــذا بمــا ذك ـره فــي أكثــر مــن ســورة عــن نبـ ِـي هللا شــعيب ،الــذي ُعنــى

بالجان ــب االقتصـ ـادي أكثـ ــر م ــن غيـ ـره ،وتحـ ــذيره قوم ــه م ــن بخـ ــس الن ــاس أشـ ــياءهم،
وتطفيف الكيل والميزان ،كما في سورة هود ،وسورة الشعراء وغيرهما ،يقول تعـالى فـي

رن إِلَرَ َ
اَّللَ َما لَ ُك ْم ِم ْ
سورة هودَ { :وإِلَى َم ْديَ َن أ َ َخا ُه ْم ُ
ءعَ ْيبًا قَا َ يَا قَوْ ِم ا ْعبُدُوا ه
غي ُْررهُ َو ََل
ت َ ْنقُصُوا ْال ِم ْكيَا َ َو ْال ِم َ
اب يَوْ م ُم ِحيَ * َويَرا
علَ ْي ُك ْم َ
يزا َ إِنِ أ َ َرا ُك ْم بِ َخيْر َوإِنِ أ َ َخا ُ َ
عذ َ َ
راِ أ َ ْ
قَرروْ ِم أَوْ فُرروا ْال ِم ْكيَررا َ َو ْال ِمير َرزا َ ِب ْال ِق ْ
ء ريَا َء ُه ْم َو ََل ت َ ْعثَرروْ ا فِ ر
رَ َو ََل ت َ ْب َخ ُ
سر ِ
سرروا النهر َ
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ْررر لَ ُكررر ْم ِإ ْ ُك ْنرررت ُ ْم ُم ْ
ِين * بَ ِقيهر ُ
ررت ه
ررؤ ِمنِ َ
ْاسَرْ ِ ُم ْفسِررد َ
علَررر ْي ُك ْم ِب َح ِفررريظ}
ين َو َمرررا أَنَررا َ
اَّللِ َخي ٌ
[هود.]86-84:
من مقاصد السورة:
ومــن مقاصــدها :المحافظــة علــى أس ـواق المســلمين أن تفســدها تالعبــات أهــل رأس
المــال والتجــار وغيــرهم ،مــن الــذين يريــدون العبــث والــنقص فــي المكاييــل والم ـوازين.
ومثلهـا كـ ُّـل المقـاييس العامــة ،فـأنزل هللا فيهــا هــذه اآليـات المنــذرة بالويـل والعــذاب لهــم،

والمهـ ِـددة لهــم بيــوم عظــيم ،يــوم يقــوم النــاس لـ ِ
ـرب العــالمين ،وبيــان مــا يجــب أن يكــون
عليه الكيل والوزن في البيع والشراء.
كما َّبينت اآليات مصير الفجار وحقيقتهم ،وهم الذين ِ
يكذبون بيـوم الـدين ،مـن ك ِـل
األولــين .ومــا ينتظــر هـؤالء مــن
معتــد أثــيم ،إذا تُليــت عليــه آيــات القـرآن قــال :أســاطير َّ
جحيم يصلونها.
الفج ِ
ار األبرُار ،فهؤالء في عليين ،وأولئك في سجين.
وفي مقابل هؤالء َّ
ثــم بـ َّـين النعــيم الــذي يتمتَّ ـع بــه األب ـرار فــي َّ
جن ـات النعــيم ،ومــا هــم فيــه مــن رضــا
وقرة عين.
وسكينة ،وعيط رغد ،وشراب َّ
وفــي النهايــة َّبينــت الســورة موقــف المجــرمين مــن المــؤمنين ،الــذين كــانوا يضــحكون
م ــنهم ،ويس ــتهزئون به ــم ،واذا م ـ ُّـروا به ــم يتغ ــامزون ،واذا رجعـ ـوا إل ــى من ــازلهم رجعـ ـوا
َّ
وتغي ـ ـرت
يسـ ــخرون مـ ــنهم،
ويتفكهـ ــون بمـ ــا فعلـ ــوه بهـ ــم ،واليـ ــوم قـ ــد انقلبـ ــت الم ـ ـوازينَّ ،
ِين َمنُوا ِم َن ال ُكفه ِار يَ ْ
ونشرت الدواوين{ ،فَ ْاليَوْ َم الذ َ
رك
ض َح ُكو َ * َ
علَرى اس َ َرا ِ ِ
العناوينُ ،
يَ ْن ُ
َّ ُرو َ }.
فقرات السورة:
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انقس ــمت س ــورة المطفف ــين إل ــى أربع ــة مق ــاطع ،أرب ــع فقـ ـرات :فقـ ـرة ع ــن المطفف ــين
الفجـار وكتـابهم ،والثالثـة :عـن األبـرار وكتـابهم ،والرابعـة:
وعذابهم ،والفقرة الثانية :عن َّ
عــن موقــف الــذين أجرم ـوا مــن الــذين آمن ـوا ،حيــث كــانوا يضــحكون مــن المــؤمنين فــي
الدنيا ،فأصبح المؤمنون يضحكون عليهم في اآلخرة.
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تفسير السورة:
المطففو وعذابهم
ِ

ين ( )1الذ َ
{و ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِف ِف َ
راِ َيسْرتَوْ فُو َ (َ )2و ِإذَا كَرالُو ُه ْم
ِين ِإذَا ا ْكتَالُوا َ
علَرى النه ِ
َ
أَوْ َو َننُو ُه ْم ي ُْخس ُِرو َ ( )3إَل يَ ُ
َّ ُّن أُولَئِكَ أَنه ُه ْم َم ْبعُوثُرو َ (ِ )4ليَروْ م ع ََِّريم ( )5يَروْ َم
ب العَالَ ِم َ
ين (} )6
يَقُو ُم النه ُ
اِ ِل َر ِ
بعد إنهاء سورة االنفطار بقوله تعالى بعد بيان مصير األبـرار مـن النعـيم ،والفجـار
س ِلنَ ْفس ءَر ْيئًا َو ْاسَمْ ُرر يَوْ َمئِرذ ِ هَّللِ} [االنفطـار ،]19:كـان
من الجحـيم{ :يَوْ َم ََل تَمْ ِل ُك نَ ْف ٌ
من المناسب أن تبدأ السورة التالية لها بهذا اإلنذار للم ِ
طففين بالويل.
ُ
ط ـب
الويــل :هــو الهــالك والعــذاب ،تقــول العــرب َّ
لمـن يفعــل الشـ َّـر :ويــل لــه ،أو ُيخا َ

فيقـال لــه :ويــل لــك .ومــا قيــل مــن أنــه واد فــي جهــنم ،لــيس مــن معنــى الويــل لغــة ،ولــم
ُ

يصح به حديث.168
َّ

ِ
للمطففــين يقتضــي َّ
الز ْجـر والتَّخويــف مــن رذيلــة التطفيــف،
واإلنــذار بالويــل والعــذاب

الخفيـة ،وذلـك ألن الكثيـر
وهو البخس في المكيال والميزان بالشيء القليـل علـى سـبيل ُ
يظهر فيمتنع منه ،وذلك القليل إن ظهر أيضـا ُمنـع منـه ،فعلمنـا أن التطفيـف المـذموم
الخفية والتمويه.
هنا ،هو :البخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل ُ
واألولى أن ِ
فسـره هللا تعـالى بـه ،فبعـد أن ه َّـدد هللا تعـالى بالويـل
نفسر التطفيف بما َّ
ْ
للمطففــين ،عـ َّـرفهم للنــاس ،فقــال تعــالى{ :اله رذ َ
راِ يَ ْ
س رتَوْ فُو َ *
ِين إِذَا ا ْكتَررالُوا َ
علَررى النهر ِ
رررو َ } ،فــالمراد بالــذين إذا اكتــالوا علــى النــاس :الــذين
َو ِإذَا َكرررالُو ُه ْم أَوْ َو َننُرررو ُه ْم ي ُْخ ِ
سر ُ
يشــترون مــنهم ،ويتنــاولون عــنهم ،أي :مــنهم ،فهــم لــذلك يســتوفون ،يأخــذون مــنهم مــا
الك ْيـل والـوزن ،فـي حـين أنهـم إذا كـالوا لهـم ،أو وزنـوا
ُي ُّ
حبون أن يأخذوا من الزيادة من َ
 -168رواه أحمد ( )11712وقال مخرجوه :إسناده ضعي  .والترمذي في الزهد ( )2383وقال :حديث غريب َل
نعرفه مرفوعًا إَل من حديث ابن لهيعة .وضعفه األلباني في ضعي الترغيب والترهيب (.)2136
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لهم ،أي :في حالة البيع لهـمُ ،ي ْخسـرون ،أي :ينقصـون .وهللا تعـالى يريـد عكـس ذلـك،

وص ـى بهــا فــي ســورة األنعــام ،حــين قــال:
وقــد جعــل ذلــك مــن الوصــايا العشــر التــي َّ
سررا إَل وُ ْ
{وأَوْ فُرروا ال َك ْير َل َو ْال ِمير َرزا َ ِب ْال ِق ْ
س ر َع َها} [األنعــام ،]152:وقــال
رَ ََل نُك َِل ر ُ نَ ْف ً
سر ِ
َ
{وأَوْ فُرررروا ال َك ْيرررر َل ِإذَا ِك ْلررررت ُ ْم َو ِننُرررروا
س ــبحانه ف ــي وص ــايا الحكم ــة ف ــي س ــورة اإلسـ ـراءَ :
سرررر َ
سرررر ُن تَررررأ ْ ِو ً
اِ ال ُم ْ
بِ ْال ِق ْ
يال} [اإلسـ ـراء ،]35:وق ــال تع ــالى:
يم ذَ ِلرررركَ َخ ْير ٌ
رررر َوأ َ ْح َ
ط ِ
سررررت َ ِق ِ
الم َ
الم َ
س َما َء َرفَ َع َها َو َو َ
{وال ه
ْرَ
يزا َ * إَل ت َ ْطغَوْ ا ِف
الرو ْن َ ِب ْال ِقس ِ
ِ
ض َع ِ
يزا ِ * َوأ َ ِقي ُموا َ
َ
الم َ
يرررزا َ } [ال ــرحمن .]9-7:فـ ـربط ه ــذا ب ــالميزان الك ــوني ال ــذي وض ــعه
ِرررروا ِ
َو ََل ت ُ ْخس ُ
فكل شيء فيه ميزان ومقدار.
لتوازن هذا العالم واعتدالهُّ ،
وقد َّ
نبيـه شـعيبا إلـى
علمنا القرآن أهمية هذا األمـر ،حـين ذكـر مـا فعلـه مـن إرسـال َّ

ُّ
الكيـ ـل والميـ ـزان وال
األيك ــة ،ال ــذين أم ــرهم بع ــد توحي ــد هللا :أن يوفـ ـوا ْ
م ـ ْـدَين وأص ــحاب ْ
أشياءهم ،وال يعثوا في األرض مفسـدين ،ولكـنهم خـالفوا شـعيبا ،وأص ُّـروا
يبخسوا الناس
َ
عدا للقوم الظالمين.
فب ا
على حيفهم وبغيهم وتجاوزهم ،حتى نزل بهم عذاب هللاُ ،
وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال يخاطــب األعــاجم :إنكــم معشــر األعــاجم،
ـص األعــاجم؛ ألنهــم
ُولِيــتم أمـرين بهمــا هلــك َمـن كــان قــبلكم :المكيــال والميـزان .169وخـ َّ
يجمعون الكيل والوزن جميعا ،وكانـا مف َّـرقين فـي الحـرمين ،كـان أهـل مكـة يزنـون وأهـل
المدينة يكيلون.
تج اارا؛ ألنهم بواد غير ذي زرع ،فكان الـوزن أعـدل علـيهم
وذلك أن أهل مكة كانوا َّ

في تجارتهم ،من الدراهم والدنانير واألواقي وغيرها ،أما أهل المدينة فكانوا ُزَّارعـا وأهـل

ـتعمل فــي تقــدير مقــادير الــزروع والثمــار والتمــور وأمثالهــا
نخيــل ،وكــان الكيــل هــو المسـ َ
في ذلك الوقت.

 -169رواه البيهقي في البيوع (.)32/6
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وروى اإلمام أحمد ،أن أبا هريرة قدم المدينة وقد خـرج النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم
إلــى خيبــر ،واســتخلف علــى المدينــة ِس ـباع بــن ُعرُفطــة ،فقــال أبــو هري ـرة :فوجــدناه فــي
صــالة الصــبح ،فق ـ أر فــي الركعــة األولــى( :كهــيعص) ،وق ـ أر فــي الركعــة الثانيــة( :ويــل

للمطفف ــين) .ق ــال أب ــو هريـ ـرة :ف ــأقول ف ــي ص ــالتي( ،أي يق ــول ف ــي نفس ــه) :وي ــل ألب ــي
فــالن ،كــان لــه مكيــاالن ،إذا اكتــال  -أي :اشــترى  -اكتــال بــالوافي ،واذا كــال  -أي:
باع  -كال بالناقص.170
وفــي الحــديث الــذي رواه ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال :أقبــل علينــا رســول هللا
َّ
ـدركوهن
فقــال" :يــا معشـر المهــاجرين ،خمــس خصــال إذا ابتُليــتم بهـ َّـن ،وأعــوذ بــاهلل أن تـ
 -وذكــر مــن هــذه الخمســة - :ولــم ينقصـوا الكيــل والميـزان ،إال أُخــذوا بالســنين ،وشـ َّـدة

وج ْور السلطان عليهم".171
المؤونةَ ،
{ولَقَر ْد أ َ َخ ْرذنَا ا فِرْ عَروْ َ
و(السنين) :جمع سنة ،ويراد بها القحط ،كما قال تعالىَ :
ين َونَ ْقرص ِم َ
السنِ َ
ت لَعَلههُر ْم يَرذه هك ُرو َ } [األعـراف ،]130:و"ونقـص المؤونـة":
رن الث ه َم َررا ِ
ِب ِ
قيل :الموارد والثمرات ،و" َج ْور السلطان عليهم" :زيادة في النقمة والعقوبة عليهم.
نسيا اْلخرة وأهوالها:
{أ َ ََل يَ ُ
ب ال َعا َل ِم َ
ين}
َّ ُّن أُو َلئِكَ أَنه ُه ْم َم ْبعُوثُو َ * ِل َيوْ م ع ََِّيم * َيوْ َم يَقُو ُم النه ُ
اِ ِل َر ِ
إنكار وتعجيـب عظـيم مـن حـالهم فـي االجتـراء علـى التطفيـف؛ كأنـه ال يخطـر فـي
بــالهم ،وال ُي َخ ِمنــون ُم َج ـ َّرد تخمــين :أنهــم مبعوثــون مــن قبــورهم يوم ـا ،ومســؤولون عمــا
يفعلـ ــون ،أي :أمـ ــا يخـ ــاف أولئـ ــك مـ ــن البعـ ــث ،والقيـ ــام بـ ــين يـ ــدي َم ـ ـن يعلـ ــم الس ـ ـرائر

ـار
والضمائر ،في يوم عظيم الهول ،كثير الفزع ،جليل الخطبَ ،من خسر فيه أُدخل ن اا
حامية.

 -170رواه أحمد ( )8552وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرم الشيخين.
 -171رواه ابن ماجه في الفتن ( ،)4019والحاكم في الفتن والمالحم ( ،)540/4وصحح على شرمهما ،ووافقه
الذهبي ،وحسنه األلباني في الصحيحة (.)106
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المراد بالظن في قوله تعالى { :أ َ ََل يَ ُ
َّ ُّن أُولَئِكَ }
و(الظن) هنا ،قال بعض المفسرين :إنه بمعنى اليقـين ،أي :أال يـوقن أولئـك أنهـم
مبعوثون ،ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن.
وقال آخرون وأنا معهـم :الظ ُّـن علـى حالـه ،بمعنـى :الغالـب علـى الفكـر أو التَّـ ُّ
ردد،
أي :إن كــانوا ال يســتيقنون بالبعــث ،فهــال ُّ
دبروا ألنفســهم ،ويبحث ـوا
ظن ـوه ظن ـا ،حتــى يتَ ـ َّ
عنه ،ويأخذوا باألحوط لهذا اليوم العظيم.
آن الظـ َّـن فــي مثــل هــذه المواقــف ،باعتبــار أنــه كــان كــاف
وكثي ـ ار مــا يســتخدم الق ـر ُ
ِين يَ ُ
ألصحابه في هذا الموقف ،كقوله تعـالى فـي سـورة البقـرة{ :الهرذ َ
َّنُّرو َ أَنههُر ْم ُم َالقُرو
ِين يَ ُ
َّنُّرو َ أَنههُر ْم ُم َالقُرو ه
اجعُو َ } [البقـرة ،]46:وقولـه{ :قَرا َ الرذ َ
اَّللِ
َربِ ِه ْم َوأَنه ُه ْم إليَ َر ِ
َك ْم ِم ْن ِفئ َة قَ ِليلَة َ
اَّللِ َو ه
يرةً ِب ِإ ْذ ِ ه
صا ِب ِر َ
اَّللُ َم َع ال ه
ين} [البقرة.]249:
غلَ َب ْت ِفئ َةً َك ِث َ
تعظيم هول الموقف يوم الدين :
وفــي هــذا اإلنكــار والتعجيــب ،وكلمــة الظـ ِـن ،ووصــف اليــوم بــالعظيم ،وقيــام النــاس
فيه هلل خاضعين ،ووصف ذاته ع َّـز وج َّـل بـ ِ
ـ(رب العـالمين) :بيـان بليـم لهـول الموقـف،
َّ
ِ
الح ْيـف ،وتـرك
وع َ
ظم الذنب ،وتفاقم اإلثم في التطفيف ،وفيمـا كـان فـي مثـل حالـه مـن َ
القي ــام بالقس ــط ،والعم ــل عل ــى التَّس ــوية والع ــدل ف ــي ك ـ ِـل أخ ــذ وعط ــاء ،وف ــي ك ـ ِـل ق ــول
وعمل.
روى مالــك والشــيخان وغيرهمــا ،عــن ابــن عمــر ،أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم
ب العَرالَ ِم َ
ين} ،حتـى يغيـب أحـدهم فـي َرْشـحه إلـى أنصـاف
قـال{" :يَوْ َم يَقُو ُم النه ُ
اِ ِل َرر ِ
وصحت أحاديث كثيرة عن َّ
شدة العرق ومقداره في هذا اليوم الطويل.
أذنيه".172
َّ

 -172متفق عليه :رواه البخاري في التفسير ( ،)4938ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( ،)2862كما رواه أحمد
(.)4613
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هذا ،وهناك ِ
مطففون مـن أهـل اإليمـان؛ ألنهـم كـانوا فـي مكـة ،أو فـي المدينـة ،كمـا
جاءت بعض الروايـات مـن األوس والخـزرج ،فهـم مسـلمون ،وأصـابهم مـا أصـابهم مـن
أجــل القليــل الــذي يأخذونــه بطريــق التَّطفيــف والــبخس فــي المكيــال والميـزان ،فمــا بــالكم
بال ــذين ينتهب ــون األمـ ـوال انتهابـ ـا ب ــال كي ــل وال وزن ،وال بي ــع وال شـ ـراء ،وانم ــا يظلم ــون
الناس ويبغون في األرض.
ـمعت مــا قــال هللا تعــالى فــي
رووا أن أعر َّ
ابيــا قــال لعبــد الملــك بــن مــروان :قــد سـ َ
وقــد َ
ِ
المطففين !173أراد بذلك َّ
ـمعت
أن
المطففين قد َّ
توجه عليهم هذا الوعيـد العظـيم الـذي س َ

به ،فما ُّ
ظنك بنفسك ،وأنت تأخذ أموال المسلمين بال كيل وال وزن؟!
***

 -173انِر :الكشاف للزمخشري (.)720/4
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كتاب الفجهار ف سجين

س ِرجي ٌن (ِ )8كتَرابٌ
س ِرجين (َ )7و َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا ِ
رار َل ِفر ِ
{ك هَال ِإ ه ِكت َ َ
راب الفُ هج ِ
ين ( )10الذ َ
َمرْ قُو ٌم (َ )9و ْي ٌل يَوْ َمئِذ ِل ْل ُمك َِذبِ َ
ِين (َ )11و َمرا
ِين يُك َِذبُو َ بِيَوْ ِم الد ِ
ير اسَوه ِل َ
رين
يُكَذِبُ ِب َِ إَل ُك ُّل ُم ْعتَد أَثِيم ( )12إِذَا تُتْلَرى َ
راط ُ
س ِ
علَ ْير َِ يَاتُنَرا قَرا َ أ َ َ
سبُو َ ( )14ك هَرال ِإنههُر ْم ع ْ
َرن َر ِب ِهر ْم
( )13ك هَال َب ْل َرا َ َ
علَى قُلُو ِب ِه ْم َما كَانُوا َي ْك ِ
ريم ( )16ث ُر هم يُقَرا ُ َهرذَا الرذِي
يَوْ َمئِرذ لَ َم ْحجُوبُرو َ ( )15ثُر هم إِنه ُهر ْم لَ َ
صرالُو ال َج ِح ِ
ُك ْنت ُ ْم ِب َِ ت ُك َِذبُو َ (} )17
س ِجي ٌن}
س ِجين (َ )7و َما أ َ ْد َراكَ َما ِ
هار َل ِف ِ
{ك هَال ِإ ه ِكت َ َ
اب ْالفُج ِ
تتضمنها هـذه السـورة ،فبعـد أن
هذه الفقرة الثانية من الفقرات األربع األساسية التي
َّ
ذكـ ــر هللا ذنـ ــب التطفيـ ــف ِ
ظمـ ــه ،وأنـ ــزل فيـ ــه مـ ــن الوعيـ ــد مـ ــا أنـ ــزل ،أتبعـ ــه بلواحقـ ــه
وع َ
وأحكامه ،بداية بحرف {ك هَال} ،وهي للردع والزجر ،والتنبيه على أن األمر ليس مـا هـم
وليتنبهوا.
عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث والحساب ،فليرتدعوا
َّ
دون في ــه أعم ــال
وكت ــاب الفج ــار ه ــو الكت ــاب الج ــامع ال ــذي ه ــو ديـ ـوان الش ـ ِـر ،تُـ ـ َّ
الش ــياطين وأعم ــال الكفـ ـرة والفس ــقة م ــن الثقل ــين ،منق ــول م ــن وص ــف ،كخ ــاتم ،وأص ــله
ِ
الس ْجن ،وهو الحبس والتضييق؛ ألنه سبب الحبس والتضييق في جهنم.
(فعيل) من َّ
ِ
المطففــون ،أي :مــا
والمعنـى :أن المكتــوب فـي صــحف الفجــار ،الـذين مــن جملـتهم
ـدون في ــه قب ــائح أعم ــال
ُيكت ــب م ــن أعم ــالهم ،أو كتاب ــة أعم ــالهم ،لف ــي ذل ــك الكت ــاب الم ـ َّ
سجين ،كما يقالِ :ف ِسيقِ ،
وشـريبِ ،
إن مأواهم ومصيرهم لفي ِ
المذكورين .أيَّ :
وخ ِميـر،
ِ
وس ِكير ،ونحو ذلك ،أي :هو أمر عظيم ،وسجن مقيم ،وعذاب أليم.
ررجي ٌن} ،تهويــل ألم ـره ،أي :هــو بحيــث ال يبلغــه
وقولــه تعــالىَ { :و َمرررا أ َ ْد َراكَ َمرررا ِ
سر ِ
د اريـة أحــد .والـدليل علــى أن ِسـ ِجينا لـيس ممــا كانـت العــرب تعرفــه ،قولـهَ { :و َمررا أ َ ْد َراكَ
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كنت تعلمه أنـت وال قومـك .ومـا ذكـر ذلـك إال تعظيمـا
َما ِ
س ِجي ٌن} ،أي :ليس ذلك مما َ
لشأن ِ
ِين * ثُر هم َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا يَروْ ُم
سجين ،كما في قوله تعالىَ { :و َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا يَروْ ُم الرد ِ
ِين} [االنفطار.]18-17:
الد ِ
ـور مـع
عرفت هذا ،فنقول :قد ذكرنا أن هللا تعالى أجـرى أم اا
قال الفخر الرازي( :إذا
َ

عباده على ما تعارفوه من التعامل فيما بينهم وبـين عظمـائهم .فالجنـة موصـوفة بـالعلو
ظلمــة
والصــفاء والفســحة وحضــور المالئكــة المقـ َّـربين ،والسـ ِـجين موصــوف بالتَّسـ ُّـفل وال ُ
والضـيق وحضــور الشــياطين الملعــونين ،وال شـ َّ
ـك أن العلــو والصــفاء والفســحة وحضــور
كل ذلك مـن صـفات الكمـال والع َّـزة .وأضـدادها مـن صـفات الـنقص
الم َّ
قربينُّ ،
المالئكة ُ
الذلـة ،فلمــا أريــد وصــف الكفـرة وكتــابهم َّ
و َّ
بالذلـة والحقــارة ،قيــل :إنــه فـي موضــع التَّسـُّـفل
والظلمة والضيق وحضور الشياطين ،ولما وصف كتاب األبرار َّ
بالعزة قيـل :إنـه {لَ ِفر
ين} ،و{يَ ْ
ِع ِل ِي َ
ش َهدُهُ ْال ُمقَ هربُو }).174
الفجـار إلــى جهــنم ،وهــي أســفل الســافلين ،كمــا
وقــال ابــن كثيــر( :ولمــا كــان مصــير َّ

ت} [ ِ
الت ِ
ِين َمنُروا َوع َِملُروا ال ه
ين إِ هَل الهرذ َ
سفَ َل سرافِ ِل َ
قال تعالى{ :ث ُ هم َردَ ْدناهُ أ َ ْ
ـين،5:
صرا ِلحا ِ
س ِرجي ٌن} ،وهـو
س ِرجين * َومرا أ َ ْدراكَ َمرا ِ
هرار لَ ِفر ِ
 ،]6وقال ها هنا{ :ك هَرال ِإ ه ِك َ
تراب الفُج ِ
ض ِريقا ً ُمقَ هررنِ َ
يجمع الضيق والسفول ،كما قال تعـالىَ { :وإِذا أ ُ ْلقُروا ِم ْنهرا َمكانرا ً َ
ين دَعَروْ ا
ُهنا ِلكَ ثُبُورا ً} [الفرقان.175 )]13:
المراد بالكتاب المرقوم هنا:
{ ِكتَابٌ َمرْ قُو ٌم}
أي :مسطور ِبين الكتابة ،أو ُم ْعلِم؛ يعلم َمـن يـراه أنـه ال خيـر فيـه ،وقيـل :هـو اسـم
المكان ،والتقدير :ما كتاب ِ
محل كتاب مرقوم.
الس ِجين؟ أو ُّ
ُ
 -174تفسير الفخر الرازي.)92/31( ،
 -175تفسير ابن كثير (.)349/8
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س ِرجي ٌن} ،وانمـا
وقال ابـن كثيـر( :كتـاب مرقـوم لـيس تفس اا
ـير لقولـهَ { :ومرا أ َ ْدراكَ َمرا ِ

هو تفسير لمـا ُكتـب لهـم مـن المصـير إلـى ِسـ ِجين ،أي :مرقـوم مكتـوب مفـرو منـه ،ال
ُيزاد فيه أحد ،وال ينقص منه أحد) .176قالوا :والتقدير هنا :هو كتاب مرقوم.
ما المراد بقولَ :يومئذ:
{ َو ْي ٌل َيوْ َم ِئذ ِل ْل ُمك َِذ ِب َ
ين}
قال ابن عطية( :إشارة إلى ما يتض َّـمنه المعنـى فـي قولـه تعـالىِ { :كتَرابٌ َمرْ قُرو ٌم}،
يتم الوعيد ،ويتَّجه معناه).177
وذلك أنه
َّ
يتضمن أن ُيرفع ليوم عرض وجزاء ،وبهذا ُّ
ب ْالعَرالَ ِم َ
ين} ،فـي
وبعضهم أعاد {يَوْ َمئِذ} ،إلى قوله تعالى{ :يَوْ َم يَقُرو ُم النه ُ
راِ ِل َرر ِ
الفق ـرة الســابقة ،وهــو محتمــل ،وان كانــت الفق ـرة األولــى قــد ُختمــت بهــذه اآليــة .واألول

أولى.

ِ
المكذبون الذين توعدهم هللا بالويَّ
َمن هم
{الهذ َ
ِين}
ِين يُك َِذبُو َ ِب َيوْ ِم الد ِ
يجحـ ــدون البعـ ــث ،وال يؤمنـ ــون بـ ــاآلخرة ،ويكـ ـ ِـذبون بيـ ــوم الـ ــدين ،يـ ــوم
إنهـ ــم الـ ــذين ْ

الحساب ،الذي َّ
حدثنا هللا عنه فـي السـورة السـابقة بهـذا االسـمَ( ،يـوم الـدين) ،وجـاء فـي
ِين * َيروْ َم ََل تَمْ ِل ُ
رك
ِين * ث ُ هم َما أ َ ْد َراكَ َما َيوْ ُم الد ِ
لك قوله تعـالىَ { :و َما أ َ ْد َراكَ َما َيوْ ُم الد ِ
ء ْيئًا َو ْاسَمْ ُر يَوْ َمئِذ ِ هَّللِ} [االنفطار.]19-17:
س ِلنَ ْفس َ
نَ ْف ٌ
وص

المكذبين بثالث صفات:

ير ْاسَوه ِل َ
ين}
{ َو َما يُ َكذِبُ ِب َِ إِ هَل ُك ُّل ُم ْعتَد أَثِيم * إِذَا تُتْلَى َ
س ِ
اط ُ
علَ ْي َِ َياتُنَا قَا َ أ َ َ
ِ
المكذبين بثالث صفات أساسية:
وصف القرآن

 -176المصدر السابق ،نفسه.
 -177تفسير ابن عطية (.)451/5
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أولها :صفة اَلعتداء:
الحقَّ ،
ِ
وتعدى حدود النظر واالعتبـار ،وألقـى
المعتدي :هو َمن تجاوز عن المنهج
عقلــه ،وغــال فــي الجمــود والتقليــد ،حتــى استقصــر قــدرة هللا وعلمــه تعــالى ،علــى إعــادة
الخلــق بعــد مــوتهم ،بعــد مــا شــاهد البــدء ،وقــد قــال تعــالىَ { :و ُهر َرو الهرذِي يَ ْبردَأ ُ ْال َخ ْلررقَ ث ُر هم
علَ ْي َِ} [الروم.]27:
يُ ِعيدُهُ َو ُه َو أ َ ْه َو ُ َ
وثانيها :صفة اإلثم:
األثــيم ،مبالغــة فــي آثــم ،وهــو مرتكـب اآلثــام والشــرور والمعاصــي .أي :منهمــك فــي
التام ـة
الشــهوات ،بحيــث شــغلته عمــا وراءهــا ،ممــا يقتضــيه العقــل الســليم ،مــن اللــذات َّ
الباقية ،وحملته على إنكارها.
وثالثها :صفة اإلعرا

عن القر :

ير ْاسَوه ِل َ
ين}فـال يسـتمع إلـى القـرآن ،وال ُيصـغي إلـى
{إِذَا تُتْلَى َ
س ِ
اط ُ
علَ ْي َِ يَاتُنَا قَا َ أ َ َ

البينات ،وما ُيقيمه من حجج ظاهرةِ ،
قوله ،وآياته ِ
وبينات ساطعة على مـا يـدعو إليـه،
َُ

وانمــا يقــول مــن فــرط جهلــه ،واع ارضــه الــذي ال يحيــد عنــه ،إذا تليــت عليــه آيــات هللا
األولــين ،ومــا فيهــا مــن خيــاالت
الناطقــة بــذلك :أســاطير األولــين .أي :هــي حكايــات َّ
وبجرهــا ،ليتلوهــا علينــا بك ـرة وأصــيالا .فهــذا شــأنهم؛ إذا
بعجرهــا ُ
وأباطيــل ،أُخــذت مــنهم ُ
سمع أحدهم كالم هللا تعالى مـع الرسـولُ ،يك ِـذب بـه ،ويظ ُّـن بـه ظ َّـن السـوء ،فيعتقـد أنـه
مفتعل مجموع من كتب األوائل .كما قال تعالىَ { :وإِذَا قِي َل لَ ُه ْم َماذَا أ َ ْن َرز َ َربُّ ُكر ْم قَرالُوا

علَ ْي َِ بُ ْك َررةً
ير ْاسَوه ِل َ
ير ْاسَوه ِل َ
ين ا ْكتَت َ َب َها فَ ِه َ تُمْ لَى َ
س ِ
س ِ
اط ُ
اط ُ
ين} [النحلَ { ،]24:وقَالُوا أ َ َ
أَ َ
َوأ َ ِص ً
يال} [الفرقان.]5:
معاصيهم علت على قلوبهم:
سبُو َ }
{ك هَال بَ ْل َرا َ َ
علَى قُلُو ِب ِه ْم َما كَانُوا يَ ْك ِ
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ه
ير ْاسَوه ِل َ
رين} ،وردع للمعتـدي األثـيم عـن ذلـك
س ِ
راط ُ
زجـر ورد لقولـه{ :أ َ َ
{كَال} ،هنـاْ :

القول الباطل ،وتكذيب له فيه.

ُ
ـان لمـا َّأدى بهـم إلـى التَّف ُّـوِه
وقولـه{ :بَ ْل َرا َ َ
علَرى قلُرو ِب ِه ْم َمرا كَرانُوا يَ ْكسِربُو َ } ،بي ٌ

ـال فــي شــأنها مثـ ُـل هــذه المق ـوالت
ـيس فــي آياتنــا مــا يصـ ُّ
بتلـ َ
ـك العظيمــة ،أي :لـ َ
ـح أن يقـ َ

العُل ـو ،قــد ران علــى قلــوبهم ،أي:
الباطلــة ،بــل إن مــا اكتســبوه مــن الكفــر والطغيــان و ُ
َّ
غطى عليها وغلب ،حتى صارت كالصدأ في المرآة ،فهم مـع ذلـك ال يبصـرون ُرش اـدا،

ـق .يقـال :ران ِ
وال يخلص إلـى قلـوبهم خيـر ،فحـال ذلـك بيـنهم وبـين معرفـة الح ِ
ـت الخم ُـر
َ
على ِ
الغ ْشي على عقل المريض.
عقل شارِبها ،وران
َ ُ
فالقرآن ليس أساطير األولين ،وانما هو كالم هللا ووحيه وتنزيله على رسوله ،وانمـا
قلوبهم عن اإليمان به ما عليها مـن ال َّـرْين ،الـذي لـبس قلـوبهم مـن كثـرة الـذنوب
حجب َ
والخطايا التي ارتكبوها.

والـ َّـرين يعتــري قلــوب الكــافرين ،والغ ـيم لألب ـرار ،والغــين للمقـ َّـربين ،كــل علــى حســب
منزلته.
وقـ ــد ذكـ ــر ابـ ــن كثيـ ــر هنـ ــا مـ ــا رواه ابـ ــن جريـ ــر والترمـ ــذي والنسـ ــائي وابـ ــن ماجـ ــه،
بإسنادهم ،عن أبـي هريـرة ،عـن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،قـالَّ :
"إن العبـد إذا أذنـب
صـ ِقل قلبـه ،وان زاد زادت ،فـذلك قـول
ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبـه ،فـإن تـاب منهـا ُ
علَى قُلُو ِب ِه ْم َما كَانُوا يَ ْكسِربُو َ } .178وقـال الترمـذي :حسـن صـحيح.
هللا{ :ك هَال بَ ْل َرا َ َ
ولفظ النسائيَّ :
"إن العبد إذا أخطأ خطيئة ،نكت فـي قلبـه نكتـة ،فـإن هـو نـزع واسـتغفر

 - 178رواه أحمد ( )7952وقال مخرجوه :إسناده قوي ،والترمذي التفسير ( )3334وقاال :حسان صاحيح ،وابان
ماجااه الزهااد ( ،)4244والطبااري فااي التفسااير ( ،)267/1الحاااكم فااي التفسااير ( ،)517/2وصااححه علااى شاارم
مسلم ،ووافقه الذهبي.
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ص ِقل قلبه ،فـإن عـاد زيـد فيهـا حتـى تعلـو قلبـه ،فهـو الـران الـذي قـال هللا تعـالى:
وتاب ُ
سبُو َ }.179
{ك هَال بَ ْل َرا َ َ
علَى قُلُوبِ ِه ْم َما كَانُوا يَ ْك ِ
الكفار محجوبو عن رحمة هللا ور يتَ:
{ك هَال إِنه ُه ْم ع َْن َربِ ِه ْم يَوْ َم ِئذ لَ َم ْحجُوبُو َ }
ِ
ه
ويغطيهـا ،وتقريـر أن
وزجـر عـن الكسـب الـذي يـرين علـى القلـوب
{كَال} ،هنـا ردع ْ
الفجـ ـرة ي ــوم القيام ــة ف ــي أسـ ـوأ ح ــال ،فه ــم محجوب ــون ع ــن رحم ــة ر ِ
بهـ ـم
هـ ـؤالء َ
الكَفـ ـرة َ َ

وكرامته ،وعن رؤيته سبحانه كما يراه المؤمنون وحدهم ،ولـيس األمـر كمـا كـان يحسـبه
هؤالء الكفار في الدنيا ،كما حكى عنهم القرآنَ { :ولَ ِئ ْن ُر ِجع ُ
ْرت ِإلَرى َر ِبر ِإ ه ِلر ِع ْنردَهُ

لَ ْل ُح ْ
سنَى} [فصلت.]50:
ـتج اإلم ــام مال ــك به ــذه اآلي ــة عل ــى اختص ــاص الم ــؤمنين برؤي ــة هللا تع ــالى ف ــي
اح ـ َّ
اآلخ ـرة ،مــن جهــة دليــل الخطــاب ،واال فلــو َح َج ـ َب الرؤيــة عــن الكـ ِـل ،لمــا أغنــى هــذا
دل أن قوم ــا يرون ــه
التَّخص ــيص .وق ــال اإلم ــام الش ــافعي :فلم ــا حج ــب قومـ ـا بالس ــخطَّ ،
بالرضى.180
الحس ــن .وه ــو
ق ــال اب ــن كثي ــر( :وه ــذا ال ــذي قال ــه الش ــافعي رحم ــه هللا ف ــي غاي ــة ُ
اض َرةٌ * إِلَى
استدالل بمفهوم اآلية ،كما َّ
دل عليه منطوق قوله تعـالى{ :وُ جُوهٌ يَوْ َمئِذ نَ ِ

راظ َرةٌ} [القيامــة ،]23 ،22:وكمــا َّ
دلـت علــى ذلــك األحاديــث الصــحاؤ المتـواترة
َر ِب َهررا نَر ِ
صـات القيامـة ،وفـي
في رؤية المؤمنين رَّبهم في الدار اآلخـرة ،رؤيـة باألبصـار فـي َع َر َ
روضات َّ
الجنات الناضرة).181
ربهم:
َ
ص ْل الجحيم بعد الحرما من ِ
يم}
{ث ُ هم إِنه ُه ْم لَ َ
صالُو ْال َج ِح ِ
 -179رواه النسائي في الكبري في عمل اليو والليلة (.)10179
 -180تفسير الرازي (.)90 -89/31
 -181تفسير ابن كثير.)351/8( :
202

أضــف إلــى هــذا الحرمــان مــن رؤيــة ربِهــم :أنهــم مــن أهــل الني ـران ،ي ـدخلون النــار
المحرقة ويقذفون فيها ليكابدوا األهوال  ،فهم في هذا العذاب ،بعد عذاب الحرمان مـن
وعال.
ُّ
التنعم برؤية هللا َّ
جل َ
{ث ُ هم يُقَا ُ َهذَا الهذِي ُك ْنت ُ ْم ِب َِ تُك َِذبُو َ }
وف ــي النهاي ــة ُيق ــال له ــم  -وه ــم ف ــي الجح ــيم  -عل ــى معن ــى الت ــوبيخ والتقري ــع له ــم
ِ
وص ـْلي الجحــيم
والتصــغير والتحقيــر :هــذا الــذي كنــتم بــه تكــذبون ،إشــارة إلــى التعــذيب َ
والحجاب عن هللا تعالى؛ وهو مـا يلَقونـه فـي النـار .فـذوقوا عذابـه ،جـزاء تكـذيبكم الـذي
تنكرون صحته في الدنيا ،وتجحدون صدق حصوله.
***
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كتاب اسبرار ف عليين
اب ْاسَب َْر ِار لَ ِف ِع ِل ِي َ
ين (َ )18و َما أ َ ْد َراكَ َما ِع ِليُّو َ (ِ )19كتَابٌ َمرْ قُو ٌم
{ك هَال إِ ه ِكت َ َ
علَى ْاس َ َرا ِ ِك َي ْن ُ
(َ )20ي ْ
َّ ُرو َ ()23
ار لَ ِف نَ ِعيم (َ )22
ش َهدُهُ ْال ُمقَ هربُو َ (ِ )21إ ه ْاسَب َْر َ
تَع ِْر ُ فِ وُ جُو ِه ِه ْم نَ ْ
يم ( )24يُ ْ
سقَوْ َ ِم ْن َر ِحيق َم ْختُوم (ِ )25ختَا ُمَُ ِمس ٌْك
ض َرةَ النه ِع ِ
ع ْينًا يَ ْ
َوفِ ذَ ِلكَ فَ ْليَتَنَافَ ِس ْال ُمتَنَافِسُو َ (َ )26و ِم َزا ُجَُ ِم ْن ت َ ْ
ش َربُ بِ َها
سنِيم (َ )27
ْال ُمقَ هربُو َ (})28
طريقة القرآن في ذكر الوعد مع الوعيد
هذه هي الفقرة الثالثة من فقـرات السـورة األربـع ،التـي تتح َّـدث عـن مصـير األبـرار،
بعد أن َّ
عرفنا هللا تعالى أنهم في سجين ،واآلن يب ِـين
الفجار ،الذي َّ
تحدثت عن مصير َّ
هللا َمـن يقابــل هـؤالء ،كمــا هــي طريقــة القـرآن فــي ذكــر الوعــد مــع الوعيــد ،والتبشــير مــع
اإلنذار ،والترغيب مع الترهيب.
الفج ـار ،كمــا فــي قولــه تعــالى{ :أ َ ْم نَ ْجعَ ر ُل
والقـرآن يجعــل أحيانــا األب ـرار فــي مقابلــة َّ
ِين فِر ْاسَرْ ِ أ َ ْم نَ ْجعَر ُل ْال ُمت ه ِقر َ
س رد َ
ِين َمنُرروا َوع َِملُرروا ال ه
الهرذ َ
رار}
ت ك َْال ُم ْف ِ
صررا ِل َحا ِ
رين ك َْالفُ هجر ِ
سروه ا َها
[ص ،]28:كما جعل التقوى في مقابلة الفجور ،في قوله تعالىَ { :ونَ ْفرس َو َمرا َ
ُور َها َوت َ ْق َوا َها} [الشمس.]8-7:
* فَأ َ ْل َه َم َها فُج َ
اب ْاسَب َْر ِار لَ ِف ِع ِل ِي َ
ين * َو َما أ َ ْد َراكَ َمرا ِع ِليُّرو َ *
يقول َّ
جل جالله هنا{ :ك هَال ِإ ه ِكت َ َ
ِكتَابٌ َمرْ قُو ٌم * يَ ْ
ش َهدُهُ ْال ُمقَ هربُو }.
المراد بعليين:
الفج ـار فــي
يحـ ِـدثنا الق ـرآن هنــا عــن كتــاب األب ـرار إنــه فــي عليــين ،ولــيس ككتــاب َّ

ِس ِجين ،وعلُِّيون جمع ِعلِي ،على وزن ِ
فعيل ،وهو مشتق من العلو ،الذي يعنـي الرفعـة
والسمو ،ولذا قال َمن قال من السلف :إنه عند سدرة المنتهـى .وقـال َمـن قـال :إنـه فـي
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السـماء الرابعــة ،أو السـماء الســابعة ،أو فـي الجنــة .وذهـب بعــض العلمـاء إلــى أنـه فــي
السماء الدنيا .والمعنىَّ :
وترفيعـا لهـا.
تهممـ ا بهـا،
أن كتـابهم الـذي فيـه أعمـالهم هنالـكُّ ،
ا
الفجار في ِس ِجين في أسفل سافلين.
وأعمال َّ
وقـال آخـرون :هـي م ارتـب عاليـة محفوفــة بالجاللـة ،قـد َّ
عظمهـا هللا ،وأعلـى شــأنها.
وقال آخرون :عند كتاب أعمال المالئكة.
قــال الفخــر ال ـرازي فــي تفســيره الكبيــر( :وظــاهر الق ـرآن يشــهد لهــذا القــول األخيــر؛
ألن هللا تعــالى قــال لرســولهَ { :و َمررا أ َ ْد َراكَ َمررا ِع ِليُّررو َ } ،تنبيهـا لــه علــى أنــه معلــوم لــه،
وأنه سـيعرفه ،ثـم قـالِ { :كتَرابٌ َمرْ قُرو ٌم * يَ ْ
شر َهدُهُ ْال ُمقَ هربُرو } ،فب َّـين أن كتـابهم فـي هـذا
فكأن ـه تعــالى كمــا َّ
قربــون مــن المالئكــةَّ ،
وكلهــم بــاللوؤ
الم َّ
الكتــاب المرقــوم ،الــذي يشــهده ُ

المحف ــو  ،فك ــذلك يـ ـ ِ
وكلهم بحف ــظ كت ــب األبـ ـرار ف ــي جمل ــة ذل ــك الكت ــاب ،ال ــذي ه ــو ُّأم
ُ
الكتاب ،على وجه اإلعظام له.

وال يمتنـ ــع َّ
أن الحفظـ ــة إذا صـ ــعدت بكتـ ــب األب ـ ـرار ،فـ ــإنهم يسـ ــلِمونها إلـ ــى ه ـ ـؤالء
المقربين ،فيحفظونها كما يحفظون كتب أنفسهم ،أو ينقلون ما في تلك الصـحائف إلـى
َّ

ذلـ ــك الكتـ ــاب ،الـ ــذي ِ
وكل ـ ـوا بحفظـ ــه ،ويصـ ــير علمهـ ــم شـ ــهادة له ـ ـؤالء األب ـ ـرار .فلـ ــذلك

المقربين يشهدون لهم بمـا حفظـوه مـن أعمـالهم ،واذا
ُيحاسبون حسابا اا
يسير؛ ألن هؤالء َّ
ـأول ذلــك علــى أنــه فــي الســماء العاليــة،
كــان هــذا الكتــاب فــي الســماء ،صـ َّ
ـح قــول َمـن تـ َّ
فتتقارب األقوال في ذلك ،واذا كان الذي ذكرناه أولى.
واعل ــم أن المعتمـ ــد فـ ــي تفس ــير هـ ــذه اآليـ ــة مـ ــا َّبين ــاَّ :
أن العلـ ـ َّـو والفسـ ــحة والضـ ــياء
والطهــارة مــن عالمــات الســعادة ،والســفل والضــيق والظلمــة مــن عالمــات الشــقاوة ،فلمــا
الفج ـار فــي أســفل الســافلين ،وفــي أضــيق المواضــع،
كــان المقصــود مــن وضــع كتــاب َّ
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الفجار وتحقير شأنهم ،كان المقصود من وضع كتاب األبـرار فـي أعلـى عليـين،
إذالل َّ
وشهادة المالئكة لهم بذلك إجاللهم وتعظيم شأنهم).182
أن عليين مأخوذ مـن العلـوَّ ،
وقال ابن كثير( :والظاهر َّ
وكلمـا َعـال الشـيء وارتفـع
ظم واتَّسع؛ ولهذا قـال م ِ
عظمـا أمـره وم ِ
{و َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا ِع ِليُّرو َ } ،ثـم قـال
فخمـا شـأنهَ :
َع ُ
ُ
ُ
م ِ
ؤكدا لما كتب لهمِ { :كتَابٌ َمرْ قُو ٌم * يَ ْ
ش َهدُهُ ْال ُمقَ هربُو } ،وهم المالئكة .وذلـك لفضـله
ُ
يدل على فضل َمن َّ
من هللا عليهم به).183
ومقامه عندهم ،وفضله ُّ
نعيم اسبرار ف الجنة:
رك يَ ْن ُ
ضر َررةَ
َّر ُررو َ * ت َ ْعر ِرر ُ فِ ر وُ ُجررو ِه ِه ْم نَ ْ
ار لَ ِف ر نَ ِعرريم * َ
علَررى ْاس َ َرا ِر ِ
{ ِإ ه ْاس َ ْبر َرر َ
يم}
النه ِع ِ
ال زال القرآن ِ
يؤكد ما لألبـرار عنـد هللا مـن منزلـة وك ارمـة ،ولهـذا يقـول الصـالحون:
{ َربهنَا فَ ْ
س ِيئ َا ِتنَا َوت َ َوفهنَا َم َع ْاسَب َْر ِار} [آل عمران.]193:
اغفِرْ لَنَا ذُنُو َبنَا َوكَفِرْ َ
عنها َ
فمــاذا يقــول الق ـرآن؟ يقــول :إنهــم لفــي نعــيم ،وهــو مــا ذك ـره فــي ســورة االنفطــار مــن
يكرره ِ
من هللا عليهم من فضله في َّ
قبل ،فهو ِ
يتنعمون فيما َّ
جنته.
ويؤكده هنا ،فهم َّ
إلى من ينَّر اسبرار؟
علَى ْاس َ َرا ِ ِك َي ْن ُ
َّ ُرو َ }
{ َ
األرائك  :جمع أريكة ،وهي األَ ِس َّرة في ِ
الحجال ،جمـع َح َجلـة ،وهـي بيـت مرَّبـع مـن

القماط الفاخر  ،يرخى على السرير للزينة والستر .

وهم فوق هـذه األ ارئـك علـى سـررهم ي ِ
متعـون أنظـارهم إلـى ك ِـل مـا حـولهم مـن ألـوان
ُ
ُُ
يختص ـون بهــا دون
البهجــة والســرور والتَّـرف والنعــيم ،ومــا أعـ َّـد هللا لهــم مــن الك ارمــات،
ُّ
غيرهم من أهل النار ،الذين ُيع َّـذبون فيهـا .ويمكـن أن ُيفـتح لهـم مـا يـرون بـه مـا يعانيـه

 -182تفسير الفخر الرازي (.)97/31
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َّ ُررو َ } ،هنـا مـن ِ
أهـل النـار ،فيحمـدون هللا علـى مـا آتـاهم .كمــا أن {يَ ْن ُ
حقهـا أن تتَّجــه
الفجـار الكـافرون ،الـذين رفضـوا رسـالة هللا وتعاليمـه،
إلـى هللا تبـارك وتعـالى ،فـإذا كـان َّ
قــد ح ِجب ـوا عــن رؤيتــه عقاب ـا لهــم ،كمــا قــال ســبحانهَ { :كر ه
عر ْ
ررن َر ِب ِهررر ْم َيوْ َم ِئرررذ
ررال ِإنه ُهررر ْم َ
ُ

ـإن م ــن ح ـ ِ
لَ َم ْحجُوبُرررو َ } ف ـ َّ
ـق معارض ــيهم م ــن األبـ ـرار أن ينظ ــروا إل ــى ربِه ــم ،فأولئ ــك
منعمون.
محجوبون ،وهؤالء َّ
ف وجوههم:

نعيم اسبرار يُعر

{تَع ِْر ُ فِ وُ جُو ِه ِه ْم نَ ْ
يم}
ض َرةَ النه ِع ِ
الخطاب ِ
لكل َمـن يتـأتَّى خطابـه مـن المـؤمنين ،وفـي ُمق ِـدمتهم الرسـول الكـريم ،أي:
تعـ ــرف القـ ــوم مـ ــن وجـ ــوههم ،كالكتـ ــاب ُيق ـ ـ أر مـ ــن عنوانـ ــه ،وعن ـ ـوان ه ـ ـؤالء األب ـ ـرار فـ ــي

وحســنه .يق ـال :نضــر النبــات ،إذا
وجــوههم ،تعــرف فيهــا بهجــة التـ ُّ
ـنعم ونضــارته ونــوره ُ
ونور.
أزهر َّ

ماذا يسقى اسبرار؟
{ي ُ ْ
سقَوْ َ ِم ْن َر ِحيق َم ْختُوم * ِختَا ُمَُ ِمس ٌْك}
الجنـة مــن رحيــق مختــوم .والرحيــق  -كمــا قــال ِ
ُيســقى هـؤالء فــي َّ
المفسـرون  -هــو

الخمــر الصــافية ،أو أقصــى الخمــر وأجودهــا ،أو هــي الخمــر العتيقــة البيضــاء الصــافية
ِ
الغط َّ
النِيرة.
من
المهــم أنهــم يســقون مــن هــذا الش ـراب الصــافي ،الــذي ال ِغ ـ َّ
ط فيــه ،ثــم يمتــاز مي ـزة
أخرى :أنه مختوم ،والمراد  :مغلقة أو آنية بغطـاء كمـا هـو شـأن الشـيء النفـيس  ،و َّ
أن
مس ـك ،والمعنــى :أنهــم إذا ش ـربوا هــذا الرحيــق ففنــي مــا فــي الكــأس ،انخــتم ذلــك
ختامــه ْ
بخــاتم المســك ،فختامــه آخــر طعمــه؛ ألن ســبيل األش ـربة أن يكــون الكــدر فــي آخرهــا،
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فوصــف شـراب أهــل الجنــة بــأن رائحــة آخـره رائحــة المســك .والمســك  :نــوع مــن الطيــب
مشهور  ،وكل ما في الجنة ال يدرك أهل الدنيا حقيقته.
التنافس هنا مطلوب:
{ َوفِ ذَ ِلكَ فَ ْليَتَنَافَ ِس ْال ُمتَنَافِسُو َ }
أي:ألجــل التــنعم بــالرحيق المــذكور ،فليرغــب الراغبــون فــي المبــادرة إلــى طاعــة هللا
تع ـ ــالى ،وليتف ـ ــاخر المتف ـ ــاخرون ،وليتب ـ ــاه المتب ـ ــاهون ،وليتك ـ ــاثر المتك ـ ــاثرون ،وليعم ـ ــل
ررررراملُو َ }
الع ـ ــاملون ،إلع ـ ــالء كلمت ـ ــه ،كم ـ ــا ق ـ ــال تع ـ ــالىِ { :ل ِمثْررررر ِل َهررررررذَا فَ ْليَ ْع َمرررررر ِل ْالعَر ِ
[الصافات ،]61:أي :وليتسـابق المتسـابقون فـي الخيـرات ،كمـا قـال تعـالى{ :فَاسْرت َ ِبقُوا
ت} [البقرة ،148:والمائدة.]48:
ْال َخي َْرا ِ
(وأص ــل التن ــافس :التغال ــب ف ــي الش ــيء النف ــيس .وأص ــله م ــن ال ــنفس َّ
لعزته ــا .ق ــال
الواحــدي :نفســت الشــيء ،وأنفس ـه نفاس ـة ،والتنــافس :تفاعــل من ـه ،كـ َّ
ـأن كـ َّـل واحــد مــن
الشخص ــين يري ــد أن يس ــتأثر ب ــه .وق ــال البغ ــوي :وأص ــله م ــن الش ــيء النف ــيس ،ال ــذي
تحرص عليـه أنفـس النـاس ،ويريـده ك ُّـل أحـد لنفسـه ،ويـنفس بـه علـى غيـره .أي :يض ُّـن
به).184
{ َو ِم َزا ُجَُ ِم ْن ت َ ْ
س ِنيم}
صــفة أخــرى ل ـ "رحيــق" ،فختامــه مســك ،وم ازجــه مــن تســنيم .أي :مــا ُيمـ َـزج بــه ذلــك

الرحيق من ماء تسنيم ،وهو أشرف شراب في الجنة يأتي من مكان مرتفع.

اسم عَل ٌم لعـين فـي الجنـة  ،وهـو مصـدر بمنـى اسـم المفعـول للمبالغـة ،
و" تسنيم " ٌ
ِ
ِ
وع ِظم.
فعله ُ :سنم ،أي ُ :عل َي ُ
ما تفسير التسنيم
 -184تفسير أبي السعود (.)128/9
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ع ْينًا يَ ْ
ش َربُ ِب َها ْال ُمقَ هربُو َ }
{ َ
ع ْينًا} ،منصـوبة علـى االختصـاص،أي  :نبعـا جاريـا {يَ ْ
ش َرربُ ِب َهرا ْال ُمقَ هربُرو َ }،
{ َ

لم يُقل منها؛ ألن المعنى ألنهم يرتوون بها،أي تكون الباء بمعنى ِ :م ْـن البتـداء الغايـة
ض ِمن" يشرب " معنى  :يلتذ.
المكانية  ،أو ُ
س َما أ ُ ْخ ِفر َ لَهُر ْم
جاء عن ابن عباس قوله :هذا مما قال هللا تعالى{ :فَال ت َ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
ِم ْن قُ هر ِة أ َ ْعيُن} [السجدة.]17:
أعددت لعبادي الصالحين في َّ
الجنـة
ومن األحاديث القدسية الصحيحة " :قال هللا:
ُ
مــا ال عــين رأت ،وال أذن ســمعت ،وال خطــر علــى قلــب بشــر ،فــاقرءوا إن شــئتم{ :فَررال
س َما أ ُ ْخ ِف َ لَ ُه ْم ِم ْن قُ هر ِة أ َ ْعيُن} [السجدة.185"]17:
ت َ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
***

 -185متفق عليه :رواه البخاري في بدء الخلق ( ،)3244ومسلم في الجنة ( ،)2824عن أبي هريرو.
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أحوال الناس ومصايرهم في اآلخرة
ِين َمنُوا يَ ْ
ض َح ُكو َ (َ )29و ِإذَا َم ُّروا ِب ِه ْم َيتَغَا َم ُزو َ
ِين أ َ ْج َر ُموا كَانُوا ِم َن الهذ َ
{ ِإ ه الهذ َ
(َ )30وإِذَا ا ْنقَلَبُوا إِلَى أ َ ْه ِل ِه ُم ا ْنقَ َلبُوا فَ ِك ِه َ
ين (َ )31وإِذَا َرأَوْ ُه ْم قَالُوا إِ ه َه ُؤ ََل ِء
ين ( )33فَ ْال َيوْ َم الهذ َ
علَي ِْه ْم َحا ِف َِّ َ
لَ َ
ِين َمنُوا ِم َن ْال ُكفه ِار
سلُوا َ
ضالُّو َ (َ )32و َما أُرْ ِ
علَى ْاسَ َرا ِ ِك يَ ْن ُ
يَ ْ
ار َما كَانُوا يَ ْف َعلُو َ (})36
ض َح ُكو َ (َ )34
ب ْال ُكفه ُ
َّ ُرو َ (َ )35ه ْل ث ُ ِو َ
الفقرة الرابعة :ختام السورة:
هذه هي الفقرة الرابعة واألخيرة ،وبها ُختمت سورة المطففين.
الفق ـرة األولــى كانــت حــديثا عــن المطففــين ،ومــا يجــب أن يلَق ـوه مــن ربِهــم ،والثانيــة
الفجار وكتابهم ومصيرهم ،والثالثة كانت عن األبرار وكتابهم ومصيرهم.
كانت عن َّ
تتحدث عن أحوال الناس ومصـايرهم فـي اآلخـرة ،وكيـف َّ
وهذه الفقرة َّ
تتقلـب األمـور
الفـ ِرحين فـي الـدنيا أهـل أحـزان فـي
على الناس،
َّ
وتتغير أحوالهم رأسا على عقب ،فنجد َ

اآلخرة ،والمحزونين في الدنيا ،أهل فرؤ وبهجة فـي اآلخـرة ،يسـفل األعلـون فـي الـدنيا،

ويعلــو الــذين كــانوا فــي األســفل؛ َّ
ألن النــاس فــي اآلخـرة ال يقاســون بمــا كــان يقــيس بــه
الناس بعضـهم بعضـا فـي الـدنيا ،ال بالمـال وال بالجـاه ،وال بـاألوالد وال باألصـحاب ،وال
ُ
بالقوة وال بالعدد و َّ
العدة .بل باإليمان الصادق ،والعلـم النـافع ،والعمـل الصـالح ،والـدعوة
َّ
إلــى الخيــر ،والجهــاد فــي ســبيل هللا ،والتضــحية مــن أجــل الحـ ِ
ـق والخيــر ،وارضــاء هللا
تبارك وتعالى.
ولــذلك نجــد مــن كــانوا يضــحكون علــيهم فــي الــدنيا ،ويســتهزئون بهــم ،ويستصــغرون
أمــرهم ،هــم الــذين يضــحكون علــى اآلخـرين ،الــذين أصــابهم مــنهم مــا أصــابوا .وهــذا مــا
ِ
تبينه هذه الفقرة النهائية من سورة المطففين.
المجتمع المك بين مجرمين ومؤمنين:
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ِين َمنُوا يَ ْ
ِين أ َ ْج َر ُموا كَانُوا ِم َن الهذ َ
يقول تعـالىِ { :إ ه الهذ َ
ض َح ُكو َ * َو ِإذَا َم ُّروا ِب ِه ْم
يَتَغَررا َم ُزو َ * َوإِذَا ا ْنقَلَبُرروا إِلَررى أ َ ْه ِل ِه ر ُم ا ْنقَلَبُرروا فَ ِك ِهر َ
رين * َوإِذَا َرأَوْ ُه ر ْم قَررالُوا إِ ه َه ر ُؤ ََل ِء
علَي ِْه ْم َحافِ َِّ َ
لَ َ
ين}.
سلُوا َ
ضالُّو َ * َو َما أُرْ ِ
وصـف هللا هـؤالء النـاس بالــذين أجرمـوا ،فهــم فئـة مــن المجـرمين ،مرتكبــي الجـرائم،
جرائم االنتقاص من الناس ،واالسـتهزاء بهـم ،وتحقيـر شـأنهم ،وهـذا هـو اإلجـرام الح ِ
ـق،
ولذا قال تعالىِ { :إنها ِم َن ْال ُم ْج ِر ِم َ
ين ُم ْنت َ ِق ُمو َ } [السجدة.]22:
كــان المجتمــع ِ
المكـي فــي ذلــك الوقــت يضـ ُّـم طــائفتين ِ
متميـزتين ،لكــل منهــا أصــولها
وســماتها ،صــفة الفئــة األولــى التــي تتمحــور حولهــا كـ ُّـل أقوالهــا وأعمالهــا هــي اإلج ـرام،
وهــي تشــمل أغلبيــة الــذين يعيشــون فــي مكــة ومــا حولهــا .وصــفة الفئــة األخــرى التــي
تتمحــور حولهــا كـ َّـل أقوالهــا وأعمالهــا هــي اإليمــان .فهنــاك {الهررذ َ
ِين أ َ ْج َر ُمرروا} ،وهنــاك
{الهذ َ
ِين َمنُوا}.
موق

الذين أجرموا من الذين منوا:

ماذا يفعل الذين أجرموا بالذين آمنوا؟ ِ
يقرر القرآن بوضوؤ وجـالء أن المجـرمين -
وهــم َّ
الكف ـار المشــركون  -وخصوص ـ ا الكب ـراء الصــناديد مــن ق ـريط ،مثــل :الوليــد بــن
المغي ـرة ،وعقبــة بــن أب ـي ُم َع ـ ْيط ،والعــاص بــن وائــل ،واألســود بــن يغــوث ،والعــاص بــن
هشــام ،وأبــو جهــل ،والنضــر بــن الحــارث ،وأمثــالهم .كــانوا يقومــون بأربعــة أمــورُّ ،
كلهــا
استخفاف بالمؤمنين ،وتحقير لهم ،واستكبار عليهم.
 .1الضحك من المؤمنين:
ِين َمنُروا يَ ْ
رن الهرذ َ
أول هذه المواقـف{ :كَانُوا ِم َ
ضر َح ُكو َ } .والضـحك مـن خصـائص
اإلنسان ،ولكن ينبغي أن يجعله اإلنسان فيما ي ِ
ضحك حقا ،من النـوادر والغ ارئـب ،فـإن
ُ

الض ــحك م ــن غي ــر س ــبب م ــن َّقلـ ـة األدب .ولك ــن هـ ـؤالء يض ــحكون م ــن ق ــوم خالط ــت
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جاهليـة إلـى إسـالم ،ومــن
وثنيـة إلــى توحيـد ،ومـن
َّ
فغيـرتهم مـن َّ
قلـوبهم بشاشـة اإليمـانَّ ،
أخوة حميـدة ،ومـن إطـالق للشـهوات بـال حـاجز ،إلـى التـزام بتقـوى
َّ
عصبية بغيضة إلى َّ
هللا تعالىِ ،
وحب الخير للناس.
 .2التغامز عليهم:
واألمــر الثــاني لهـؤالء المجــرمينَ { :و ِإذَا َمر ُّرروا ِب ِه ر ْم َيتَغَررا َم ُزو َ } أي :إذا مـ َّـر بهــم
المؤمنــون يتغــامزون علــيهم ،يشــير بعضــهم إلــى بعــض ،أن انظ ـروا إلــى ه ـؤالء الــذين
ف ــارقوا ق ــومهم ،وخرجـ ـوا م ــن ط ـ ْـوع جم ــاعتهم ،وس ـ َّـفهوا آب ــاءهم وأج ــدادهم ،حت ــى هـ ـؤالء
الفقراء الضعفاء منهم ،يضلِلون األكـابر منـا ،وهـم ال فـي العيـر وال فـي النفيـر ،وال لهـم
يحس بأنهم موجودون!
شاة وال بعير ،وال يكاد المرء ُّ
يغمــز ه ـؤالء المجرمــون بعضــهم لــبعض ،ســاخرين مــن أمثــال :عمــار بــن ياســر،
وخبــاب بــن األرت ،وصــهيب ،وبــالل ،وأمثــالهم مــن المستضــعفين ،مــن الــذين آمن ـوا،
ممن ليس لهم ثروة وال ظهر وال قبيلة تحميهم ُّ
وترد عنهم ما يؤذيهم.
والتغــامز :تفاعــل مــن الغمــز ،وهــو اإلشــارة بــالجفن والحاجــب .ويكــون الغمــز أيضــا
بمعنى :العيب .يقـال :غمـزه إذا عابـه .فهـم يشـيرون إلـيهم بـاألعين اسـتهزاء ،ويقولـون:
انظروا إلى هؤالءُ ،يتعبـون أنفسـهم ،ويحرمونهـا ل َّـذاتها ،ويخـاطرون بأنفسـهم ،فـي طلـب

ثواب ال َّ
يتيقنونه.

 .3التف ُّكَ بالحديث عنهم ف بيوتهم:
واألمــر الثالــث الــذي ُوصــف بــه الــذين أجرم ـوا مــع المــؤمنينَ { :و ِإذَا ا ْنقَلَبُررروا ِإلَرررى

أ َ ْه ِل ِهررر ُم ا ْنقَلَبُررروا فَ ِك ِهر َ
ررين } إذا انصــرفوا إلــى أهلهــم وبيــوتهم ،والــى أصــحابهم وذويهــم،
انصــرفوا َف ِكهــين ،أيِ :
متفكهــين بــذكر المــؤمنين وأح ـوالهم ،يســخرون مــنهم ،ويســتهزؤن
قرنــا اآليــة {فَ ِك ِهر َ
رين} بغيــر األلــف ،كمــا
ـق بالســخرية واالســتهزاء .سـواء أ
بهــم ،وهــم األحـ ُّ
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هي قراءة حفص وغيره .أو قرأناها باأللف ،كما فـي قـراءات أخـرى (فَرا ِك ِه َ
ين) .186وقـد
الف ِك ـ ـه :هـ ــو ِ
األش ـ ـر والبطـ ــر .والفاكـ ــه :المتـ ــرف النـ ــاعم .وكالهمـ ــا مـ ــذموم .فهـ ــم
قيـ ــلَ :

ذم المؤمنين ،في مجتمعهم أو داخل أسرهم.
يعيشون على ِ
 .4رميهم بالضال :

قوالون بالباطل ،شاهدون بـالزور،
األمر الرابع من أوصاف هؤالء المجرمين :أنهم َّ

فيصــفون هـؤالء المــؤمنين ،الــذين شــرؤ هللا صــدورهم لالهتــداء بهــدى هللا ،واإليمــان
ضالُّو َ }ُّ ،
ضلوا الطريق إلـى الح ِ
به ،يقولون إذا ابصروهم عيان ا { :إِ ه َه ُؤ ََل ِء لَ َ
ـق،
َّ
وصدقوه!
ومشوا وراء الباطل ،حين اتَّبعوا محمدا
َ
وانك لتعجب أن يرمي َّ
ال الغارق في الضالل إلى أذنيـه ،الـذي طبـع هللا علـى
الض ُّ

ســمعه وقلبــه ،وجعــل علــى بص ـره غشــاوة ،أن يصــف المهتــدين الهــداة ،الــذين اســتنارت
فم ـ ـن
وعرف ـ ـوا اإليمـ ــان الحـ ـ َّ
بصـ ــائرهم وقلـ ــوبهمَ ،
ـق ،وصـ ـ َّـدقوه وآزروه ،بـ ــأنهم ضـ ــالونَ ،
المهتــدون إذن؟! إنهــم يعيشــون فـي متاهــات وضــالالت وظلمــات{ :ك ُ
ََّلُ َمررات فِ ر بَ ْحررر
سرحَابٌ ُ
ج ِمر ْ
ج ِمر ْ
رات بَ ْع ُ
ظلُ َمر ٌ
رن فَوْ قِر َِ َمرروْ ٌ
شرراهُ َمرروْ ٌ
ضر َها فَرروْ قَ بَ ْعر إِذَا
لُ ِجر يَ ْغ َ
رن فَوْ قِر َِ َ
أ َ ْخ َر َج يَدَهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َرا َها َو َم ْن لَ ْم يَ ْجعَ ِل ه
ورا فَ َما لََُ ِم ْن نُور} [النور.]40:
اَّللُ لََُ نُ ً
لم يبعث هللا المؤمنين حافَّين على المؤمنين:
يقولـون عــن الــذين آمنـوا بــاهلل ورســوله وكتابـه وبالــدار اآلخـرة ،هــذا الكــالم المــردود،
علَررري ِْه ْم َحرررا ِف َِّ َ
ين} ،أي :وم ــا هـ ـؤالء المجرم ــون ح ــافظين عل ــى هـ ـؤالء
سرررلُوا َ
{ َو َمرررا أُرْ ِ
المــؤمنين ،مــا يصــدر مــنهم مــن أق ـوالهم وأعم ـالهم ،وال ُكلِف ـوا بــأمرهم ،فلــم اشــتغلوا بهــم،

وجعلــوهم نصــب أعيــنهم؟ يعنــي أنهــم مــا أُرســلوا مــن جهــة هللا تعــالى ،م ـ َّ
وكلين به ـؤالء
ُ
ويهتمـون بأعمـالهم ،ويشـهدون ُبرشـدهم وضـاللهم،
المؤمنين ،يحفظون علـيهم أحـوالهم،
ُّ

ـعار بــأن مــا أجت ـ أروا عليــه مــن القــول مــن وظــائف َم ـن أرســل مــن
وهــذا تَ َه ُّك ـم بهــم ،واشـ ٌ
جهته سبحانه ،وقد قال تعـالى{ :قَا َ ْ
ق ِم ْ
سرئُوا ِفي َهرا َو ََل تُك َِل ُمرو ِ * ِإنهرَُ كَرا َ فَ ِرير ٌ
رن
اخ َ
 -186الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (.)388/6
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ِعبَررادِي يَقُولُررو َ َربهنَررا َمنهررا فَر ْ
اح ِم َ
ين * فَات ه َخر ْرذت ُ ُمو ُه ْم
راغفِرْ لَنَررا َوارْ حَمْ نَررا َوأ َ ْنررتَ َخ ْير ُرر الر هرر ِ
سوْ ُك ْم ِذ ْك ِري َو ُك ْنت ُ ْم ِمر ْن ُه ْم ت َ ْ
صربَ ُروا
ضر َح ُكو َ * إِنِر َج َرز ْيت ُ ُه ُم ْاليَروْ َم بِ َمرا َ
ِ
س ْخ ِريا َحتهى أ َ ْن َ
أَنه ُه ْم ُه ُم ْالفَا ِ ُزو َ } [المؤمنون.]111-108:
انقالب الحا ف اْلخرة:
رك يَ ْن ُ
ِين َمنُوا ِم َن ْال ُكفه ِار يَ ْ
{فَ ْاليَوْ َم الهذ َ
َّ ُررو َ (َ )35هر ْل
ضر َح ُكو َ (َ )34
علَرى ْاس َ َرا ِ ِ
ار َما كَانُوا َي ْف َعلُو َ }
ب ْال ُكفه ُ
ث ُ ِو َ
وتتغير األمور أساسا على عقب ،فـي هـذه الـدار تعتـدل
وفي اآلخرة تنقلب الدائرة،
َّ
حق ـهََ { ،ل ُ
األشــياء ،ويســتقيم المعــوج ،ويأخــذ كـ ُّـل ذي حــق َّ
ظ ْلررر َم ْاليَررروْ َم} [غــافر،]17:

هنالــك يصــبح المؤمنــون هــم الســادة الم ِ
تحكمــين ،فالشــأن شــأنهم ،واألمــر أمــرهم ،واليــوم
ُ

يــومهم{ ،فَر ْ
ررار يَ ْ
ِين َمنُررروا ِمر َ
رراليَوْ َم الهرررذ َ
ضررر َح ُكو َ } ،وهــو ضــحك فــي موضــعه،
ررن ْال ُكفهر ِ
وضحك من ِ
حقهم ،يضحكون على َّ
الكفار المجرمين ،حتـى ي َـرْونهم أذالَّء مغلـولين فـي
الصـغار ،بعـد الع َّـزة و ِ
الك ْبـر ،ورهقهـم
السالسل يسـحبون إلـى جهـنم ،قـد غش َـيهم الهـوان و َّ

ـنعم و ُّ
الترفـه ،أصــبح الضــاحكون علــى النــاس فــي الــدنيا مضــحوكا
ألـوان العــذاب بعــد التـ ُّ

عليهم.
ك ــان َّ
الكفـ ـار يض ــحكون عل ــى فقـ ـراء الم ــؤمنين وض ــعفائهم بس ــبب م ــا ه ــم في ــه م ــن
الض ــرر والب ــؤس ،وف ــي اآلخـ ـرة يض ــحك المؤمن ــون عل ــى أك ــابر المش ــركين المجـ ـرمين،
بسـبب مــا هــم فيــه مــن أنـواع العــذاب والــبالء ،وألنهــم علمـوا أنهــم كــانوا فــي الــدنيا علــى
غيــر شــيء ،وأنهــم قــد بــاعوا باقيــا بفــان ،ويــرون أنفســهم قــد فــازوا بــالنعيم المقــيم ،ونــالوا
بالتعــب اليســير ارحــة األبــد ،ودخل ـوا الجنــة ،فعاش ـوا ينظــرون كيــف ُيعـ َّـذب أعــداؤهم فــي
النار ،وكيف يصطرخون فيها ،ويدعون بالويل والثبور ،ويلعن بعضهم بعضا.
اسبرار على أرا كهم ينَّرو إلى كل ألوا النعيم:
علَى ْاس َ َرا ِ ِك َي ْن ُ
َّ ُرو َ }
{ َ
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المؤمنون في روضات َّ
الجنات على ُسررهم ،وعلى أرائكهم كالملوك ينظرون إلـى
كـ ِـل مــا فــي َّ
ـنعم والرفاهيــة والنعــيم ،وينظــرون بتــدبُّر وشــماتة إلــى مــا
الجنـة مــن ألـوان التـ ُّ
يلقى أعداؤهم من األشقياء المجرمين من عذاب أليم ،وأعظم مـا ينظـرون إليـه ،هـو هللا
رب العالمين.
ُّ
كما َّ
دلت هذه السورة أن َّ
الفجار المجرمين عند ربِهم يومئذ لمحجوبـون ،وان
الكفار َّ

ِ
المتنعمون برؤيته تعالى ورضوانه ،وهو مـن أج ِـل مفـردات النعـيم،
المؤمنين وحدهم هم

إنهم إذن ليسوا بضالِين ،كمـا زعـم األف ُّ
ـاكون ،بـل هـم مـن أوليـاء هللا المق َّـربين ،ينظـرون
إل ــى ربِه ــم ف ــي دار كرامت ــه ،كم ــا ق ــال تع ــالىِ { :للهررررذ َ
سررررنُوا ْال ُح ْ
سررررنَى َو ِنيَررررادَةٌ}
ِين أ َ ْح َ
[يونس ،]26:فالحسنى هي الجنة ،والزيادة هي النظر إلى وجه هللا الكريم.
الجزاء من جنس العمل:
ار َما كَانُوا يَ ْف َعلُو َ }التثويـب :المجـازاة  .يقـالَّ :ثوبـه – بتشـديد الـواو
ب ْال ُكفه ُ
{ َه ْل ث ُ ِو َ
– وأثابــه  ،أي  :جــازاه  .واشــتهر فــي المجــازاة بــالخير  ،ويكــون اســتعماله فــي مجــازاة
الكفــارعلى ســبيل ال ـتَّ ُّ
{فبش ررهم بعررذاب ألرريم}[آل عم ـران  .]66 :والجملــة
هكم كمــا فــي
ِ
مقدر وقع حاالا مـن ضـمير { يَ ْن ُ
االستفهامية مسبوقة بقول َّ
َّ ُررو َ }واألصـل  :يجلسـون
ررار َمرررا َكرررانُوا
ب ْال ُكفهر ُ
ررو َ
علــى األ ارئــك فــي حــال قولــه تعــالى لزيــادة ســرورهم َ { :هررر ْل ثُر ِ
يَ ْفعَلُررو َ } أي :هــل ُجـوزي أعــداؤكم علــى مــا كــانوا يقــابلون بــه المــؤمنين مــن االســتهزاء
ـنقص؟ يعنــي :قــد ج ـوزوا بمــا يسـ ُّ
والتـ ُّ
ـتحقون أوفــر الج ـزاء ،والج ـزاء مــن جــنس العمــل.
ُ
صدق وعدك  ،فلك الحمد والشكر الجزيل .

215

سورة اَلنشقاق
بسم هللا الرحمن الرحيم
{ ِإذَا ال ه
شقه ْت (َ )1وأَ ِذ َن ْت ِل َر ِب َها َو ُحقه ْت (َ )2و ِإذَا ْاسَرْ ُ ُمده ْت
س َما ُء ا ْن َ
(َ )3وأَ ْلقَ ْت َما ِفي َها َوتَ َخله ْت (َ )4وأَ ِذنَ ْت ِل َر ِب َها َو ُحقه ْت (َ )5يا أَيُّ َها
ح ِإلَى َر ِبكَ َك ْدحًا فَ ُم َال ِقي َِ ( )6فَأ َ هما َم ْن أُوتِ َ ِكتَا َبَُ
سا ُ ِإنهكَ كَا ِد ٌ
اإل ْن َ
ِْ
ب ِإلَى أَ ْه ِل َِ
ِيرا (َ )8و َي ْنقَ ِل ُ
س ُ
سابًا َيس ً
ب ِح َ
سوْ َ يُ َحا َ
ِب َي ِمي ِن َِ ( )7فَ َ
سوْ َ يَ ْد ُ
عو
َمس ُْر ً
ورا (َ )9وأَ هما َم ْن أُوتِ َ ِكتَابََُ َو َرا َء َظ ْه ِر ِه ( )10فَ َ
ُورا (َ )11ويَ ْ
ورا ()13
يرا ( )12إِنهَُ كَا َ فِ أَ ْه ِل َِ َمس ُْر ً
س ِع ً
ثُب ً
صلَى َ
يرا ( )15فَ َال
ُور ( )14بَلَى إِ ه َربهَُ كَا َ بِ َِ بَ ِص ً
إِنهَُ َظ هن أَ ْ لَ ْن يَح َ
س ُم بِال ه
ق ()18
أ ُ ْق ِ
س َ
س َ
ق (َ )17و ْالقَ َم ِر إِذَا ات ه َ
ق (َ )16والله ْي ِل َو َما َو َ
شفَ ِ
ب
لَتَرْ َكب هُن َطبَقًا ع َْن َط َبق ( )19فَ َما لَ ُه ْم ََل ي ُْؤ ِمنُو َ (َ )20وإِذَا قُ ِر َ
ِين َكفَ ُروا يُك َِذبُو َ (َ )22و ه
س ُجدُو َ ( )21بَ ِل الهذ َ
علَ ْي ِه ُم ْالقُرْ ُ ََل يَ ْ
َ
اَّللُ
أَ ْعلَ ُم بِ َما يُو ُ
عو َ ( )23فَبَشِرْ ُه ْم بِعَذَاب أَ ِليم ( )24إِ هَل الهذ َ
ِين َمنُوا
ت لَ ُه ْم أَ ْج ٌر َ
َوع َِملُوا ال ه
غ ْي ُر َممْ نُو (})25
صا ِل َحا ِ
مقاصد السورة:
المكي ـة مــن
الس ـور
َّ
الســورة َّ
مكي ـة باتفــاق ،وقــد اشــتملت الســورة علــى مــا تشــتمل عليــه ُّ
األصول العقدية واألخالقية ومنها:
التنبيه على أشراط الساعة ،وما يجري في الكـون قبلهـا ،وحلـول يـوم البعـث والحسـاب،
واخ ــتالف أحـ ـوال الن ــاس ف ــي ذل ــك ب ــين أه ــل الجن ــة ونعيمه ــا ،وأه ــل الن ــار وش ــقائها ،كم ــا
تضمنت القسم بالليل وما وسق ،وما ُعطف عليها بتغيير األحوال.
َّ
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والتنبيه على َّ
الكفار بضرورة اإليمان واإلذعان إلى القرآن ،واالمتنـاع عـن تكذيبـه ،ف َّ
ـإن

ِ
المكذبين تنزل عليهم عقوبة هللا ومقتـه ،إال الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات فلهـم أجـر غيـر
ممنون.
تفسير السورة:
أشراط الساعة ،وما يجري في الكون قبلها

رت ِل َربِ َهررا َو ُحقهر ْ
ش رقه ْت (َ )1وأَ ِذنَر ْ
{إِذَا ال ه
س ر َما ُء ا ْن َ
رت (َ )2وإِذَا ْاسَرْ
ُمده ْت (َ )3وأَ ْلقَ ْت َما فِي َها َوتَ َخله ْت (َ )4وأَ ِذنَ ْت ِل َربِ َها َو ُحقه ْت (} )5
ُ

{إِذَا ال ه
شقه ْت}
س َما ُء ا ْن َ
ب ــدأت الس ــورة ،بنح ــو م ــا ب ــدأت ب ــه س ــورة التَّك ــوير ،وس ــورة االنفط ــارِ ،
بمقدم ــة الجمل ــة
الشرطية ومـا
الشرطية ،المبدوءة بـ{ ِإذَا} ،وهي ظرف لما ُيستقبل من الزمان ،ولكن الجملة
َّ
َّ
ع ِل َم ْ
رس َمرا أ َ ْح َ
ض َرر ْت}
عطف عليهـا ُختمـت بالجملـة الجوابيـة الواضـحة فـي التكـويرَ {:
رت َن ْف ٌ

ع ِل َمر ْ
رس َمررا قَرده َم ْت َوأ َ هخر َرر ْت} [االنفطــار ،]5:بخــالف
[التكــوير ،]14:وفــي االنفطــارَ { :
رت نَ ْفر ٌ
الجملة هنا.
انشقاق السماء واستجابتها ألمر هللا:
وتفط ـرت ،فانشــقاق الســماء هــو ُّ
َّ
تفطرهــا لهــول يــوم
شرررقه ْت} ،أي انصــدعت
ومعنــى {ا ْن َ
ت السهر َما ُء فَ ِهر َ يَوْ َمئِرذ َوا ِهيَرةٌ} [الحاقـة ،]16:قـالوا :هـي
القيامة ،كما قال تعـالىَ { :وا ْن َ
شقه ِ
شقه ُ
ق ال ه
رام} [الفرقـان ،]25:فحـين يريـد
تنفطر بالغمام ،كما قال تعـالىَ { :ويَوْ َم ت َ َ
س َما ُء ِب ْالغَ َم ِ

َّ
وتتفكـك أجـزاؤه ،ويخت َّـل نظامـه ،وينه َّـد بنيانـه ،فـال
هللا لهذا العالم الـذي نعيشـه أن ينخـرب،
َّبد أن يكون ذلك بحادثـة مـن الحـوادث الكبيـرة ،تحـدث فـي سـير العـالم ،كـأن يم َّـر نجـم فـي
ـي ُّ
كلـه ،ويقـع
مسيرته بالقرب مـن نجـم آخـر ،فيتجاذبـا فيتصـادما ،فيضـطرب النظـام الشمس ُّ

أي غمــام! يظهــر فــي مواضــع متفرقــة مــن الجـ ِـو والفضــاء الواســع ،ويكــون
مــن ذلــك غمــام و ُّ
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هــذا إيــذانا مــن هللا تعــالى بــانحالل نظــام الكــون علــى النحــو الــذي يريــده ،وتتكـ َّـور الشــمس،
وتتغير األمور.
وتنفطر السماء ،وتنكدر النجوم،
َّ
{ َوأ َ ِذنَ ْت ِل َر ِب َها َو ُحقه ْت}
أي :استمعت لربِها ،وأطاعت أمره فيما أمرها به أم ار كوني ا ،من االنشقاق.
ه
وح َّق لها أن تطيع أمره؛ ألنه العظـيم الـذي ال ُيمـانع وال ُيطالـب ،بـل قـد
{ َو ُحق ْت} ،أي ُ
وذل لــه كـ ُّـل شــيء ،فأذنــت :معناهــا اســتمعت واســتجابت ،كمــا فــي
ظهــر علــى كـ ِـل شــيءَّ ،
الحــديث الصــحيح" :مــا أذن هللا لشــيء ،مــا أذن لنبــي حســن الصــوت َّ
يتغنـى بــالقرآن يجهــر
به" .187ومنه قول َق ْعَنب:
صم إ َذا سمعوا ا ِ
رت به
خير ُذك ُ
ا
ُ

بشر عندهم أَ ِذنوا
وان ُذ ِكرت َ

وهنــا يكــون المعنــىَ { :وأ َ ِذنَر ْ
ررت ِل َر ِب َهرررا} ،أي :اســتمعت وانقــادت وأذعنــت لتــأثير قدرتــه
تعــالى ،حــين َّ
تعلقــت إرادتــه بانشــقاقها ،انقيــاد المــأمور المط ـواع ،إذا ورد عليــه أمــر اآلمــر
التعرض لعنوان الربوبية (ربِها) ،مع اإلضافة إليها ،لإلشعار بعلِية الحكم.
المطاع ،و ُّ
ُ
وهــذه الجملــة ونظيرتهــا اآلتيــة ،بمنزلــة قولــه تعــالى فــي ذكــر بــدء الخليقــة ،حــين قــال
عا أَوْ َكرْ ًها قَالَتَا أَت َ ْينَا َ
لألرض والسماء{ :ا ْتِيَا َ
طوْ ً
طا ِ ِع َ
ين} [فصلت.]11:
وقيــلَ { :و ُحقهر ْ
وجعلــت حقيقــة باالســتماع واالنقيــاد ،مــن قــولهم :هــو محقــوق
ررت} ،أيُ :
بكـذا ،وحقيــق بــه .والمعنــى :انقــادت لرِبهــا وهــي حقيقــة بــذلك .عــن ابــن عبــاس وابــن ُجبيــر:

وح َّق لها أن تسمع وتطيع.
ُ

 -187متفق عليه :رواه البخاري في فضائل القرآن ( ،)5024ومسلم في صالو المسافرين ( ،)792عن أبي
هريرو.
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ـق لش ـ َّـدة اله ــول وخ ــوف هللا
وحـ ـ َّق له ــا أن تنش ـ َّ
ق ــال اب ــن عطي ــة( :ويحتم ــل أن يري ــدُ :

تعالى).188

بسط األرض واخراج ما في بطنها من األموات وتفرغها مما كانت تخفيه:
{ َو ِإذَا ْاسَرْ

ُ ُمده ْت}

ووِس ـ ـعت،بعد دكهـ ــا وا ازلـ ــة جبالهـ ــا وآكامهـ ــا مـ ــن ِ
مقارهـ ــا،
أيُ :بسـ ــطت ،وقـ ـ َّـل ثخنهـ ــاُ ،

وتسويتها بحيث صـارت {قاعا صفصفا َل ترى فيها عوجا وَل أمتا} [طـه،]107 ،106 :
أو زيدت َسعة وبسط اة .من َم َّده بمعنىَّ :
أمده ،أي زاده.
وفي الحديث الذي رواه الحاكم بسند جيد ،عن جابر مرفوعا" :تُ ُّ
مد األرض يـوم القيامـة

َّ
مد األديم ،ثم ال يكون البن آدم فيها إال موضع قدميه"

189

األديم :الجلد.

قــال اإلمــام ال ـرازي( :واعلــم أنــه ال بـ َّـد مــن الزيــادة فــي وجــه األرض ،س ـواء كــان ذلــك
بتمدي ــدها أو بإم ــدادها؛ َّ
ألن خل ــق األول ــين واآلخـ ـرين لم ــا ك ــانوا واقف ــين ي ــوم القيام ــة عل ــى
ظهرها ،فال َّبد من الزيادة في طولها وعرضها).190
{ َوأ َ ْل َق ْت َما ِفي َها َوت َ َخله ْت}
أي :ألقت ما في بطنها من الموتىَّ ،
وتخلت منهم ،أي لم تمسك منهم بشيء.
وقيــل :ألقــت مــا اســتودعتَّ ،
ممـا اســتُحفظت؛ ألن هللا تعــالى اســتودعها عبــاده
وتخلـت َّ
ع وأقواتـا ،وهـو كقـول هللا تعـالىَ { :وأ َ ْخ َر َجر ِ
ت ْاسَرْ
ـاء وأمواتـا ،واسـتحفظها بـالده مـزار َ
أحي ا
ررر ْت} [االنفطــار ،]4:وقولــه ســبحانه{ :إِذَا
أَثْقَالَ َهررا} [الزلزلــة ،]2:وقولــهَ { :وإِذَا ْالقُب ُ
ُررور بُ ْعثِ َ
ُ

رور} [العاديــات ،]9:وكقولــه تعــالى{ :أَلَ ر ْم نَ ْجعَ ر ِل ْاسَرْ
بُ ْعثِر َرر َمررا فِ ر ْالقُبُر ِ
َوأَمْ َواتًا} [المرسالت.]26 ،25:
 -188تفسير ابن عطية (.)456/5
 -189رواه الحاكم في األهوال ( ،)570/4وصححه على شرم الشيخين ،ووافقه الذهبي.
 -190تفسير الرازي (.)97/31
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َ ِكفَاتًررا * أ َ ْحيَررا ًء

فمعنــى { َوت َ َخلهر ْ
ـق فــي باطنهــا شــيء ،كأنهــا
رت} ،أي :وخلـ ْـت غايــة الخلـ ِـو ،حتــى لــم يبـ َ

َّ
ـرحم الـرحيم .إذا بلغـا جهـدهما
تكلفت أقصى جهدها في الخلـو ،كمـا يقـال :تك َّـرم الكـريم ،وت َّ
في الكرم والرحمةَّ ،
وتكلفا فوق ما في طبعهما.

قــال ال ـرازي رحمــه هللا تعــالى( :واعلــم أن التحقيــق أن هللا تعــالى هــو الــذي أخــرج تلــك
األشياء من بطن األرض إلى ظهرهاَّ ،
التوسع).191
لكن األرض وصفت بذلك على سبيل
ُّ
{ َوأ َ ِذنَ ْت ِل َر ِب َها َو ُحقه ْت}
كررها تأكيدا لمعناها في اإللقاء والتَّخلِي ،وهي حقيقة بذلك.
َّ
رت ِل َر ِب َهررا َو ُحقهر ْ
وزعــم الـرازي :أن اآليــة األولــىَ { :وأ َ ِذنَر ْ
رت} ،فــي الســماء ،وهــذه اآليــة فــي
األرض ،واذا اختلف وجه الكالم لم يكن تك ار ار.192
أين جواب {إِذَا ال ه
شقه ْت} وما عط
س َما ُء ا ْن َ

عليها؟

الج ـواب معلــومُ ،عــرف مــن الســور الســابقة فــي التكــوير واالنفطــار وغيرهــا ،والتقــدير:
قدمت و َّ
علمت نفس ما أحضرت ،وعلمت ما َّ
أخرت ،وانكشفت لهـا مـا فـي يـوم القيامـة مـن
أهوال ،وما يجري فيه من وقـوف وانتظـار ،وحسـاب وسـؤال ،حيـث تُنشـر الـدواوين ،وتُحكـم

عم ـن يشــاء،
وي ْج ـزون بمــا قـ َّـدموا ،ويعفــو هللا َّ
ويســأل النــاس َّ
عم ـا كــانوا يعملــونُ ،
الم ـوازينُ ،
وي ِ
شفع من أنبيائه ومالئكته والمؤمنين فـيمن يشـاء مـن عبـاده مـن غيـر المشـركين ،وينتهـي
ُ
جنـ ـة أو نـ ــار .وق ــال ف ــي َّ
الكشـ ـاف( :حـ ــذف جـ ـواب إذا لي ــذهب المق ــدر كـ ــل
الجمي ــع إل ــى َ
مذهب).193

 -191المصدر السابق ،نفسه.
 - 192المصدر السابق ،نفسه.
 -193الكشاف للزمخشري (.)725/4
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اإلنسان جاهد في عمله إلى لقاء ربه وحال السعداء واألشقياء

ح ِإلَررى َر ِب ركَ َك ر ْدحًا فَ ُم َال ِقي ر َِ ( )6فَأ َ همررا َمر ْ
سررا ُ ِإنهرركَ َكررا ِد ٌ
رن
اإل ْن َ
{ َيررا أَيُّ َهررا ْ ِ
رب إِلَرى
ِريرا (َ )8ويَ ْنقَ ِل ُ
س ُ
سرابًا يَس ً
ب ِح َ
سوْ َ يُ َحا َ
أُوتِ َ ِكتَابََُ بِيَ ِمينِ َِ ( )7فَ َ
ورا (َ )9وأَ همررا َمر ْ
أَ ْه ِل ر َِ َم ْ
سر ُرر ً
رن أُوتِ ر َ ِكتَابَ رَُ َو َرا َء َظ ْهر ِرر ِه ( )10فَ َ
سرروْ َ
يَ ر ْد ُ
رورا (َ )11ويَ ْ
يرا ( )12إِنه رَُ َكررا َ فِ ر أَ ْه ِل ر َِ َم ْ
ورا
سر ُرر ً
س ر ِع ً
عو ثُبُر ً
ص رلَى َ
(} )13
النداء الثان لْلنسا

ف هذا الجزء من القر

سا ُ إِنهكَ كَا ِد ٌ
ح إِلَى َر ِبكَ َك ْدحًا فَ ُم َالقِي َِ}
اإل ْن َ
{يَا أَيُّ َها ْ ِ
هذا هو النداء الثاني لإلنسان بوصـفه إنسـانا فـي القـرآن العزيـز ،كـان النـداء األول فـي
سررا ُ َمررا َ
سرروه اكَ فَ َعردَلَكَ }
يم * الهرذِي َخلَقَرركَ فَ َ
اإل ْن َ
غر هرركَ ِب َر ِبرركَ ْال َكر ِرر ِ
سـورة االنفطــار{ :يَررا أَيُّ َهررا ْ ِ
[االنفطار .]7 ،6:وهـذا هـو النـداء الثـاني لإلنسـان بهـذه الصـيغة ،أي :للجـنس .أمـا النـداء
لإلنسان جميع ا ،فيأتي فـي قولـه تعـالى{ :يرا أيهرا النراِ} .وقـد ورد فـي القـرآن ،وهـو نـداء
عام ـة ،بحيــث يشــمل المــؤمنين وغيــر المــؤمنين ،ولهــذا جــاء فــي الق ـرآن
إلــى بنــي اإلنســان َّ

ِ
المكي والمدني ،فالمراد جنس الناس ،كما يقـال( :يـا أيهـا الرجـل وكلكـم ذلـك الرجـل) .فكـذا
ـص بــه كـ ُّـل واحــد مــن النــاس ،وهــو أبلــم مــن العمــوم؛ ألنــه قــائم مقــام
هنــا ،فكأنــه خطــاب ُخـ َّ
التخصيص على مخاطبة ِ
كل واحد منهم على التَّعيين ،بخالف اللفظ العام ،فإنـه ال يكـون
كذلك.
ما معنى الكدح
و(الكدؤ) :جهد النفس في العمل و ِ
الكد ،بحيث ي ِ
ـؤثر فيهـا ،مـن قـولهم :كـدؤ جل َـده :إذا

خدشه.
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والمعنــى :يــا ُّأيهــا اإلنســان الــذي مــن شــأنه كثـرة الغفلــة عــن نهايتــه ،مــن ِ
ـت،
أي بلــد كنـ َ

ِ
تنبه إلى أنك لسـت بخالـد فيمـا أنـت فيـه  ،بـل أنـت مسـرع إلـى المـوت
وبأي لسان
تكلمتَّ ،
َ
 ،فكـل خطـوة تخطوهــا فـي عمــرك هـي خطـوة إلــى نهايـة أجلــك  ،ثـم تالقـي بعــد ذلـك جـزاء
عملك.
كالم الرازي في معنى قوله تعالىِ { :إلَى َر ِبكَ }
قـال اإلمـام الـرازي( :أمـا قولـهِ { :إلَررى َر ِبرركَ } ،ففيـه ثالثــة أوجـه :أحـدها :إنــك كـادؤ إلــى
ـتمر ويبقــى إلــى هــذا الزمــان .وأقــول فــي هــذا
لقــاء ربِ ـك وهــو المــوت ،أي :هــذا الكــدؤ يسـ ُّ
التفسير نكتة لطيفة :وذلك ألنها تقتضي أن اإلنسـان ال ينف ُّ
ـك فـي هـذه الحيـاة الدنيويـة مـن
أولها إلى آخرها عن الكدؤ و َّ
المشقة والتعب ،ولما كانت كلمـة { ِإ َلى} النتهـاء الغايـة ،فهـي

تدل على وجـوب انتهـاء الكـدؤ والمش َّـقة بانتهـاء هـذه الحيـاة ،وأن يكـون الحاصـل بعـد هـذه
ُّ
الــدنيا محــض الســعادة والرحمــة ،وذلــك معقــول ،فــإن نســبة اآلخ ـرة إلــى الــدنيا كنســبة الــدنيا
صح أن ُيقال :يا أيها الجنـين ،إنـك كـادؤ إلـى أن تنفصـل مـن الـرحم.
إلى رحم األم .فكما َّ

فكان ما بعد االنفصال عن الرحم بالنسبة إلى ما قبله خالص ا عـن الكـدؤ والظلمـة ،فنرجـو
من فضل هللا أن يكون الحال فيما بعد الموت كذلك.
وثانيهما :قال َّ
القفال :التقدير :إنـك كـادؤ فـي دنيـاك كـدحا تصـير بـه إلـى ربِـك .فبهـذا
التأويل َح ُسن استعمال حرف { ِإ َلى} ها هنا.
وثالثها :يحتمل أن يكون دخول { ِإ َلرى} علـى معنـى أن الكـدؤ هـو السـعي ،فكأنـه قـال:
ساع بعملك إلى ربِك).194
ما هوالضمير في قوله{ :فَ ُم َالقِي َِ}

 -194تفسير الرازي .)105/31( :
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والضــمير فــي {فَ ُم َالقِي ر َِ} ،يحتمــل لقــاء العمــل ذاتــه ،فكـ ُّـل إنســان ســيلقى عملــه ،ويــرى
شرا ،طاع اة أو معصي اة ،كما قال تعـالى{ :يَوْ َم ت َ ِجدُ ُك ُّل نَ ْفس َمرا ع َِملَ ْ
رت
عمله خي ار كان أم ُّ
رت ِم ْ
ض ًرا َو َمرا ع َِملَ ْ
رن سُروء ت َ َرودُّ لَروْ أ َ ه َب ْينَ َهرا َو َب ْينَرَُ أ َ َمردًا َب ِعيردًا َويُ َحرذ ُِر ُك ُم ه
ِم ْن َخيْر ُم ْح َ
اَّللُ
رن يَ ْع َمر ْل ِمثْقَرا َ ذَ هرة َخي ًْررا يَ َررهُ * َو َم ْ
سَُ} [آل عمـ ارن ،]30:ويقـول تعـالى{ :فَ َم ْ
رن يَ ْع َمر ْل
نَ ْف َ
اض ًررا َو ََل َي َّْ ِلر ُم َربُّركَ
ِمثْقَا َ ذَ هرة ءَرا َي َرهُ} [الزلزلة .]8 ،7:ويقولَ { :و َو َجدُوا َمرا ع َِملُروا َح ِ
أ َ َحدًا} [الكهف.]49:
قــال ابــن كثيــر( :ويشــهد لــه مــا رواه أب ـو داود الطيالســي ،بســنده عــن جــابر ،قــال :قــال
ِ
شئت فإنك ميت ،وأحبـب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :قال جبريل :يا محمد ،عط ما َ

شئت فإنك مالقيه".195
شئت فإنك مفارقه ،واعمل ما َ
ما َ

{ربِررك} ،أي :اعمــل أيهــا اإلنســان واكــدؤ إلــى
ويحتمــل الضــمير :أن يعــود إلــى قولــهَ :
ربِ ـك ،فإنــك ســتلقى رَّب ـك ال محالــة ،فيجازيــك علــى عملــك ،ويكافئــك علــى ســعيك ،فــإن هللا
تعالى ال يضيع أجر َمن أحسن عمال .وعلى هذا فكال القولين متالزم.
ـر
قال العوفي ،عن ابـن عبـاس فـي تفسـير اآليـة؛ يقـول :تعمـل عمـالا تلقـى هللا بـه ،خي اا

196
فمن اسـتطاع أن
كان أو ا
شر  .وقال قتادة في تفسيرها :إن كدحك يا ابن آدم لضعيفَ ،
قوة إال باهلل.198)!197
يكون كدحه في طاعة هللا فليفعل ،وال َّ

أخذ كتاب األعمال :
ِيرا (َ )8ويَ ْنقَلِبُ إِلَرى أ َ ْه ِلر َِ
سابًا يَس ً
سبُ ِح َ
سوْ َ يُ َحا َ
{فَأَمها َم ْن أُوتِ َ ِكتَابََُ بِيَ ِمينِ َِ ( )7فَ َ
ورا}.
َمس ُْر ً

 -195رواه أبو داود الطيالسي ( ،)1862وحسنه األلباني في صحيح الجامع (.)4355
 -196رواه الطبري في تفسيره (.)235/24
 -197المصدر السابق ،نفسه.
 -198تفسير ابن كثير (.)356/8
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سا أ َ ْل َزمْ نَاهُ َ
ج لََُ
طا ِ َرهُ ِف ُ
عنُ ِق َِ َونُ ْخ ِر ُ
ُّ
كل إنسان له كتاب ،كما قال تعـالىَ { :و ُك هل ِإ ْن َ
ررورا * ْ
يَررروْ َم ْال ِقيَا َمررر ِة ِكتَابًرررا يَ ْلقَررراهُ َم ْن ُ
سررريبًا}
سررركَ ْاليَررروْ َم َ
علَ ْيررركَ َح ِ
رررأْ ِكتَابَررركَ َكفَرررى ِبنَ ْف ِ
شر ً
اقر َ
[اإلسراء]14 ،13:
والناس في يوم القيامة صنفان :سعداء وأشقياء ،فالسعداء هم أهل الجنة.
دَلئَّ سعادة أهَّ الجنة:
وأول بـوادر ســعادته{ :فَأ َ همررا َمر ْ
رن أُوتِ ر َ ِكتَابَ رَُ بِيَ ِمينِ ر َِ}فهــو ُيـ ْؤتى كتــاب أعمالــه بيــده
وقدعِبر فيـه بالماضـي عمـا سـيكون للداللـة علـى
اليمنى.وفي ذكرها بشارة وسرور وتكريم.
ُ

تحققه ،كأنه وقع فيما مضى.

سرابًا يَس ً
سربُ ِح َ
سوْ َ يُ َحا َ
وثاني بشائره{ :فَ َ
حاسـب حسـابا هينـا خفيفـا سـهالا
ِريرا }أيُ :ي َ
عليــه ،بــال تعســير وال تضــييق ،فيعــرض عليــه مــا قـ َّـدم وأهمــل مــن العمــل بحيــث ال ي ِ
حق ـق
ُ
ُ
عليه جميع دقائق أعماله ،فإن َمن ُحوسب كذلك يهلك ال محالة.

روى اإلمام أحمد في مسـنده ،عـن عائشـة رضـي هللا عنهـا ،أنهـا قالـت :قـال رسـول هللا

ِ
ـت :ألـيس قـال هللا{ :فَ َ
سروْ َ
"من ُنوقط الحساب ُعـذب" .قالـت :فقل ُ
صلى هللا عليه وسلمَ :
رريرا}؟ ق ــال" :لــيس ذاك بالحس ــاب ،ولك ــن ذلــك الع ــرضَ ،مـ ـن ُنـ ـوقط
سرررابًا يَ ِ
سر ً
سررربُ ِح َ
يُ َحا َ
الحساب يوم القيامة ُع ِذب".199

ـمعت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يقــول
وروى أحمــد بســنده ،عــن عائشــة قالــت :سـ ُ

ـت :يــا رســول هللا ،مــا
فــي بعــض صــالته" :اللهــم حاســبني حســابا يســي ار" .فلمــا انصــرف قلـ ُ

 -199رواه أحمد ( .)24200والحديث متفق عليه :رواه البخاري في العلم ( ،)103ومسلم في الجنة وصفة
(.)2876
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فيتجاوز له عنه ،إنه مـن ُنـوقط الحسـاب  -يـا
الحساب اليسير؟ قال" :أن ُينظر في كتابه ُ

عائشة  -يومئذ هلك".200

ِيرا }:
سابًا يَس ً
سبُ ِح َ
سوْ َ يُ َحا َ
كالم الرازي في معنى {فَ َ
قــال اإلمــام ال ـرازي ِ
معقبــا علــى الحســاب اليســير( :و"ســوف" مــن هللا واجــب ،وهــو
ـر .فإن ــه ال يري ــد ب ــه الش ـ َّ
ـك ،وانم ــا يري ــد ترقي ــق
كق ــول القائ ــل :اتَّبعن ــي فس ــوف تج ــد خي ـ اا
الكالم .والحساب اليسير :هو أن تُعرض عليه أعمالـه ،ويعـرف أن الطاعـة منهـا هـذه،

ويتجــاوز عــن المعصــية ،فهــذا هــو الحســاب
والمعصــية هــذه ،ثــم يثــاب علــى الطاعــةُ ،
اليسير؛ ألنه ال َّ
فعلت هـذا .وال ُيطاَلـب
شدة على صاحبه وال مناقشة ،وال ُيقال له َ :لم َ
ذر وال ُح َّجـة فيفتضـح،
طولـب بـذلك لـم يجـد ُعـ اا
بالح َّجة عليه .فإنه متـى ُ
بالعذر فيه ،وال ُ
آمن ـا مــن
ـرور ،فـ اا
ثــم إنــه عنــد هــذا الحســاب اليســير يرجــع إلــى أهلــه مسـ اا
ـائز بــالثواب ،ا
العذاب).201

ورا} ،أي :يعـود ويرجـع إلـى أهلـه وأسـرته فـي
ْرر ً
وثالث بشـائرهَ { :ويَ ْنقَلِربُ إِلَرى أ َ ْه ِلر َِ َمس ُ
الجنــة ،أو أهلــه مــن إخوانــه المــؤمنينِ ،
مم ـا أعطــاه هللا مــن فضــله.
فرح ـا مغتبط ـا مستبش ـ ار َّ
فــالمرء حـريص علــى أن يسـ َّـر أهلــه بنجاحــه وفــوزه ،وأن يــرى فــرحهم بــذلك ،فهــذا ممــا يسـ ُّـره
ويشرؤ صدره ،بل يحب أن يعرف الناس بذلك.
رن أُوتِر َ ِكتَابَرَُ بِيَ ِمينِر َِ فَ َيقُرو ُ َهرا ُ ُم ْ
وفـي سـورة الحاقـة{ :فَأَمهرا َمر ْ
اقر َررءُوا ِكتَابِيَر َْ * إِنِر
َ
ظنَ ْن ُ
اضيَة * فِ َجنهة عَا ِليَة} [الحاقة.]22-19:
ت أ َ ِن ُم َالق ِح َ
سا ِبيَ َْ * فَه َُو ِف ِعيشَة َر ِ
حا أهل الشقاوة :

 -200رواه أحمد ( )24215وقال مخرجوه :حديث صحيح دون قوله :سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول في
صالته" :اللهم حاسبني حسابا يسيرا" فهذه الزيادو تفرد بها محمد بن اسحاق وقد قال الذهبي في "الميزان" :وما
تفرد به فيه نكارو .وصححه ابن كثير في التفسير ( )357/8على شرم مسلم.
 -201تفسير الرازي (.)98/31
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{ َوأَمها َم ْن أُوتِ َ ِكتَابََُ َو َرا َء َ
سوْ َ يَ ْد ُ
ُورا * َويَ ْ
يرا * ِإنهَُ كَا َ فِ
س ِع ً
عو ثُب ً
صلَى َ
ظ ْه ِر ِه * فَ َ
ورا * إِنهَُ َ
يرا}
ُور * بَلَى إِ ه َربهَُ كَا َ بِ َِ بَ ِص ً
أ َ ْه ِل َِ َمس ُْر ً
ظ هن أ َ ْ لَ ْن يَح َ
ـاألولون أعطـ ـوا كت ــابهم بأيم ــانهم،
بع ــد أن ذك ــر أه ــل الس ــعادةَّ ،ثنـ ـى بأه ــل الش ــقاوة ،ف ـ َّ
وحوســبوا حســابا يســي ار ،وه ـؤالء األشــقياء علــى عكســهم ،أُعط ـوا كتــابهم بشــمائلهم مــن وراء
ُ
ظهورهم كارهين لكتابهم مدبرين عنه .

وقد َّبينت آيات أخرى أنهم أعطوه بشمائلهم ،كما في سورة الحاقـةَ { :وأَمهرا َم ْ
رن أُوتِر َ
ت
سررا ِب َي َْ * َيررا لَ ْيت َ َهررا كَانَ ر ِ
ِكتَا َب رَُ ِب ِ
ش ر َما ِل َِ فَ َيقُررو ُ َيررا لَ ْيتَنِ ر لَ ر ْم أُوتَ ِكتَا ِب َي ر َْ * َولَ ر ْم أ َ ْد ِر َمررا ِح َ
اضيَةَ * َما أ َ ْغنَى عَنِ َما ِليَ َْ * َهلَكَ عَنِ س ُْرل َ
طانِيَ َْ} [الحاقـة ،]29-25:فك ُّـل واحـد مـن
ْالقَ ِ
هـؤالء األشــقياء ُيـؤتى كتابــه بشــماله ،مــن وراء ظهـره ،فــاكتفى هنــا بإبــداء صــورته مــن وراء

الظهر ،وفي سورة الحاقة أظهر أخذه بالشمال ،وكالهما واقع ،وهـو ُيشـعر بكراهتـه لتناولـه

ألنه حجة عليه.

سوْ َ يَ ْد ُ
ُورا}
عو ثُب ً
{فَ َ
إن ــه َّ
يتمن ـ ـى الثب ــور ،وهـ ــو اله ــالك ،والفنـ ــاء النهـ ــائي  ،ب ــل يـ ــدعو ب ــه ويناديـ ــه ويطلـ ــب
حصوله ،يقول :يا ثبوراه ،يا هالكاه .يقال :فإنه أو ُانك ،و َّأنى له ذلك.
دَلئَّ شقاء أهَّ النار:
أول مصــائبه :أن يأخــذ كتابــه مــن وراء ظه ـره ،وثــاني مصــائبه :أن يــدعو علــى نفســه
صــلى ويــدخل النــار المســتعرةَ { :ويَ ْ
يرا}.
سرر ِع ً
صررلَى َ
بــالثبور والهــالك ،وثالــث بالويــه :أن َي ْ
صرررلهى) -بض ـ ِـم الي ــاء وف ــتح الص ــاد وال ــالم
والس ــعير :اس ــم م ــن أس ــماء الن ــار ،وُقـ ـرئَ ( :ويُ َ
الم َّ
ص ِليَةُ َج ِحيم} [الواقعة ،]94:وقرئ( :ويُ ْ
شددة – أي ُ :ي َد َّخل ،كقوله تعالىَ { :وت َ ْ
صرلَى)،
ُ
كما في قوله تعالى { َونُ ْ
ص ِل َِ َج َهنه َم} [النساء.]115:
سرور الكفار في الدنيا :
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ورا}
{ ِإنهَُ كَا َ فِ أ َ ْه ِل َِ َمس ُْر ً
ِ
كد ْي ـدن
مستبشـ ارَ ،
أي :كــان فــي الــدنيا بــين عشــيرته وأهلــه وأقاربــه مســرو ار ُمترفـاَ ،بط ـ ار ْ

همهم وال يخطر ببالهم أمور اآلخـرة ،وال ي ِ
فكـرون فـي العواقـب ،ولـم يكـن
َّ
الفجار ،الذين ال ُي ُّ
ُ
ِ
ِِ ِ
كسَّنة الصلحاء المتَّقين.
حزينا متفك ار في حاله ومجلهُ ،
ـذم فـرؤ البطـر والغـرور ،كمـا قـال
يذم السرور وال الفرؤ فـي الـدنيا ،ولكنـه ي ُّ
واإلسالم ال ُّ
قــوم قــارون لــهَ :
{َل ت َ ْفر َرر ْح إِ ه ه
اَّللَ ََل ي ُِحرربُّ ْالفَ ر ِر ِح َ
ومـ َدؤ الفــرؤ بفضــل
ين} [القصــصَ .]76:
هللا ورحمتــه ،كمــا قــال تعــالى{ :قُ ر ْل بِفَ ْ
ض ر ِل ه
اَّللِ َوبِ َر ْح َمتِ ر َِ فَبِ رذَ ِلكَ فَ ْليَ ْف َر ُحرروا ُهر َرو َخ ْير ٌرر ِم همررا
ص ِر ه
ح ْال ُم ْؤ ِمنُو َ * ِبنَ ْ
يَ ْج َمعُو َ } [يونس ،]58:وقالَ { :ويَوْ َمئِذ يَ ْف َر ُ
اَّللِ} [الروم.]5 ،4:
قــال ابــن زيــد :وصــف هللا أهــل َّ
الجنـة بالمخافــة والحــزن والبكــاء والشــفقة فــي الــدنيا،
فــأعقبهم بــه النعــيم والســرور فــي اآلخـرة ،وقـ أر قــول هللا تعــالى{ :إِنهررا ُكنهررا قَ ْب ر ُل فِ ر أ َ ْه ِلنَررا
ُم ْ
ين * فَ َم هن ه
ش ِف ِق َ
وم} [الطـور .]27-26:قـال :ووصـف
اَّللُ َ
علَ ْينَرا َو َوقَانَرا عَرذَ َ
اب السهر ُم ِ
أهــل النــار بالســرور فــي الــدنيا ،والضــحك فيهــا والتَّ ُّ
فك ـه ،فقــالِ { :إنهرررَُ َكرررا َ فِررر أ َ ْه ِلررر َِ
َمس ُْروراً}.
ورا}:
كالم الرازي على قوله تعالى{ :إِنهَ كَا َ فِ أ َ ْه ِلَ َمس ُْر ً
قــال ال ـرازي ( :ذكــر َّ
ـرور أي:
القفــال فيــه وجهــين :أحــدهما :أنــه كــان فــي أهلــه مسـ اا

يحا مــن التعــب ،بــأداء العبــادات ،واحتمــال مشـ َّـقة الف ـرائض ،مــن الصــالة
َّ
منع ام ـا مســتر ا
والصوم والجهاد ،م ِ
قد اما على المعاصي ،آمنا من الحساب والثواب والعقاب ،ال يخـاف
ُ
باقيـا ال ينقطـع ،وكـان المـؤمن الـذي
هللا وال يرجوه ،فأبدله هللا بذلك السرور الفاني غما ا
أوتــي كتابــه بيمينــه متَّ اقي ـا مــن المعاصــي ،غيــر آمــن مــن العــذاب ،ولــم يكــن فــي دنيــاه

ـرور
ـالغم الفـاني س اا
مسرور فـي أهلـه ،فجعلـه هللا فـي اآلخـرة مس اا
اا
ـرور ،فأبدلـه هللا تعـالى ب ِ
دائما ال ينفد.
ا
227

{و ِإذَا انقَلَبُروا ِإلَرى أ َ ْه ِل ِهر ُم
ْرر ً
الثاني :أن قولهِ { :إنهَ كَا َ فِ أ َ ْه ِلرَ َمس ُ
ورا} ،كقولـهَ :
رين} [المطففـين ،]31:أيِ :
انقَلَبُرروا فَ ِك ِهر َ
متنعمــين فـي الــدنيا ،معجبـين بمــا هـو عليــه مــن
ـرور بمـا هـم عليــه
الكفـر ،فكـذلك ههنـا يحتمـل أن يكـون المعنـى :أنـه كـان فـي أهلـه مس اا

ممـن آمـن بـه وص َّـدق بالحسـاب .وقـد روي
من الكفر باهلل ،والتكـذيب بالبعـث ،يضـحك َّ
عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال " :الدنيا سجن المؤمن َّ
وجنة الكافر".203)202
سبب سرور الكافر في الدنيا :
{إِنهَ َ
ُور}
ظ هن أ َ لهن يَح َ
ُيعلِـل هللا تعــالى ســروره فــي الــدنيا :إنــه ظـ َّـن أن لــن يرجــع بعــد المــوت ،تكــذيب ا بالمعــاد،
كما قـال تعـالى{ :أ َ ِإذَا ِمتْ َنرا َو ُكنهرا ت ُ َرابًرا ذَ ِلركَ َر ْجر ٌع َب ِعيردٌ} [قَ { ،]3:و َقرا َ الهرذ َ
ِين َك َف ُرروا َهر ْل
علَرى ه
اَّللِ كَر ِذبًا
علَى َرجُل يُنَ ِبئ ُ ُك ْم إِذَا ُم ِز ْقت ُ ْم ُك هل ُم َم هزق إِنه ُك ْم لَ ِف َخ ْلرق َجدِيرد * أ َ ْفت َ َررى َ
نَدُلُّ ُك ْم َ
أ َ ْم ِب َِ ِجنهةٌ} [سبأَّ ،]8 ،7:
فيحاسب ،ثم ُيثاب أو ُيعاقـب .كـان
ظن أن لن يرجع حيا مبعوثا ُ
َف ِرحــا فــي دنيــاه ال ِ
مم ـا أمامــه ،فأعقبــه ذلــك الفــرؤ اليســير،
يفك ـر فــي العواقــب ،وال يخــاف َّ
ا
الحزن الطويل .قال لبيد بن ربيعة:

وما المرء إال كالشهاب وضوئه

يحور رمادا بعد ما هو ساطع

بنيـة لهـا:
عت أعرابيـة تـدعو َّ
ـت أدري :مـا يحـور؟ حتـى سـم ُ
وقال ابن عبـاس :مـا كن ُ

ـي .204ف ــالحور ف ــي كـ ــالم الع ــرب :الرج ــوع .ومن ــه قول ــه عليـ ــه
ح ــوري ،أي ارجع ــي إل ـ َّ
الس ــالم" :الله ــم إن ــي أع ــوذ ب ــك م ــن الح ــور بع ــد الك ــور" .205يعن ــي :م ــن الرج ــوع إل ــى
النقصان بعد الزيادة.
تهديد ووعيد بالعقاب على أعمال الكافرين :
 -202رواه مسلم في الزهد ( ،)2956عن أبي هريرو.
 -203تفسير الرازي (.)100/31
 -204انِر :تفسير القرمبي (.)273/19
 -205رواه مسلم في الحج ( ،)1343وأحمد ( ،)20781عن عبد هللا بن سرجف.
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يرا}
{بَلَى ِإ ه َربهَُ كَا َ ِب َِ بَ ِص ً
{بَلَى} :حرف يفيد إبطال المظنون قبله  ،واثبات نقيضه  ،أي :ليس األمر كمـا تظ ُّـن،
بــل يح ــور إلين ــا ،ويرج ــع ،معلومـ ـ ا لن ــا ومكشــوف ا .يعن ــي :ب ــل س ــيعيده هللا تع ــالى كم ــا ب ــدأه،
ويجازيــه علــى أعمالــه خيرهــا وشـ ِـرها ،فإنــه كــان بــه بصــي ار ،أي :عليمــا باإلنســان وأعمالــه
وأحواله كلها  ،ال يخفى منه عليه خافية.
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القسم بالشفق والليَّ وما وسق ،وما عطف عليها بتغيير األحوال

س ُم ِبال ه
رق
{فَ َال أ ُ ْق ِ
س َ
س َ
رق (َ )17و ْالقَ َم ِرر ِإذَا ات ه َ
ق (َ )16والله ْير ِل َو َمرا َو َ
شفَ ِ
( )18لَتَرْ َكب هُن َطبَقًا ع َْن َطبَق (} )19
ما معتى الشفق المقسم به
س ُم ِبال ه
ق}
{فَال أ ُ ْق ِ
شفَ ِ
الحمـرة التــي يشــاهدها النــاس فــي األُفــق
الشــفق الــذي جــاء فــي القســم القرآنــي :هــو ُ
بعــد غــروب الشــمس ،وفــي أول الليــل ،إلــى قريــب مــن العتمــة ،وال يــدري اإلنســان مــا
سيكون وراءه.
وفــي حــديث عبــد هللا بــن عمــرو ،الــذي رواه عنــه مســلم ،أن النبــي صــلى هللا عليــه
وسلم قال" :وقت المغرب ما لم ِ
يغب الشفق".206
الحمـرة ،مــن غــروب الشــمس إلــى وقــت العشــاء اآلخـرة .إذا
وقـال الخليــل :الشــفقُ :
ذهب .قيل :غاب الشـفق .ولـذا قيـل :أصـل الكلمـة مـن ِرَّقـة الشـيء؛ ُيقـال :شـيء شـفق
أي ال تماسك له َّ
لرقته .وأشفق عليه .أي ر َّق قلبه عليه ،والشفقة :االسم من اإلشـفاق،

وهو َّ
رقة القلب.
القسم بالليَّ في القرآن الكريم:
سقَ }
{ َوالله ْي ِل َو َما َو َ
والَق َسـم التــالي فــي هــذا الســياق بالليــل وكــل شــيء شــمله ظالمــه  ،وقــد أقســم القـرآن
س}
{واللهيْر ِل إِذَا َ
بالليل في أكثر من سورة في هذا الجزء من سـورة التكـوير قـالَ :
عسْرعَ َ
 -206رواه مسلم في المساجد ( ،)612عن عبد هللا بن عمرو.
230

شرررا َها} [الش ــمس ،]4:وف ــي س ــورة
[التك ــوير ،]17:وف ــي س ــورة الش ــمسَ { :والله ْيررر ِل ِإذَا يَ ْغ َ
شررى} [الليــل ،]1:وفــي ســورة الضــحىَ { :وال ُّ
ض ر َحى * َوالله ْي ر ِل إِذَا
الليــلَ { :والله ْي ر ِل إِذَا يَ ْغ َ
س َجى} [الضحى.]2 ،1:
َ
سقَ }:
معنى { َو َما َو َ
ـفَ { .و َمرا}اسـم بمعنـى
سرقَ } ،أي :جمـع وض َّـم ول َّ
وهنا قـال تعـالىَ { :واللهيْر ِل َو َمرا َو َ
الذي  ،أي  :كل الذي جمعه الليل وستره في ظالمه .
قــال ابــن جريــر( :أقســم هللا تعــالى بالنهــار ُم ـدب ار ،وبالليــل ُمقــبالا) .207قــالوا :ومــن

ظلمته وستره للناس ،كمـا قـال تعـالىَ { :و ِم ْ
رن
فضل هللا تعالى أن جعل لنا الليل لباسا ب ُ
رن فَ ْ
ار ِلتَسْر ُكنُوا فِير َِ} أي :فـي الليـلَ { ،و ِلت َ ْبتَغُروا ِم ْ
ضر ِل َِ}،
َر ْح َمتِ َِ َجعَ َل لَ ُك ُم الله ْي َل َوالنه َه َ
أي :بالنهـارَ { ،ولَ َعله ُك ْم ت َ ْ
ش ُك ُرو َ } [القصـص ،]73:فالليـل يجمـع ويض ُّـم مـا كـان منتشـ ار
تصرفه.
بالنهار في ُّ
القسم بالقمر عند اجتماعه وتمام نوره:
سقَ }
{ َو ْالقَ َم ِر ِإذَا ات ه َ
ق ــال اب ــن عب ــاس :إذا اجتم ــع واس ــتوى .208وم ــنهم َمـ ـن ق ــال :إذا ام ــتأل .وقي ــل :إذا
اس ــتدار .ومعن ــى كالمه ــم :أن ــه إذا تكام ــل ن ــوره وأب ــدر،وذلك ف ــي اللي ــالي الب ــيض الت ــي
تبتدئ من ليلة  13من كل شهر قمري  ،جعله مقابالا لليل وما وسق.
ط َبقًا ع َْن َ
القراءات الواردة في قوله تعالى { :لَتَرْ َكب هُن َ
ط َبق}
ط َبقًا ع َْن َ
{لَتَرْ َكب هُن َ
طبَق}

 -207تفسير الطبري (.)244/24
 -208رواه الطبري في التفسير (.)249/24
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قراءة الجمهور ،الخطاب في اآلية للجماعة( ،لَتَرْ َكب هُن)  ،وبعض القـراءات خطـاب
للنبي صلى هللا عليه وسلم ،وبعضهم قال :خطاب لإلنسان.209
للفرد ،أيِ :
َ ً ْ َ
المخاطب.
ومعنى{ :طبَقا عَن طبَق} :أي :حاالا بعد حال ،أيا كان ُ
فهو إما خطاب للجماعة ،يقـول لهـم{ :لَتَررْ َكب هُن} ،أيَ :لـتُال ُق َّن حـاالا بعـد حـال ،ك ُّـل

واحـدة فيهـا مطابقـة ألختهـا فـي الش َّـدة والفظاعـة .سـواء كـان ذلـك فـي أحـوال الـدنيا مــن
اإليــذاء والهجـرة ،واإلخـراج مــن الــديار ،أم فــي أمــور اآلخـرة مــن المــوت ومــا بعــده ،مــن
القيامة والنشور والسؤال والحساب ،والثواب والعقاب ،والجنة والنار.
أو (لَتَرررْ َكبَ هن) ،يــا محمــد حــاالا بعــد حــال ،مــن اإليــذاء فــي مكــة ،إلــى الهج ـرة ،إلــى

المدينــة ،إلــى الجهــاد فــي ســبيل هللا ،وفيــه مــا فيــه مــن انتصــار أو انكســار ،حتــى تكــون
تم هللا نوره عليك.
وي ُّ
العاقبة لكُ ،
ِ
المتدرجــة مــن العاقبــة والــبالء ،ومــن
وامــا (لَتَرررْ َكب هُن) أيهــا اإلنســان وتالقــي األحـوال
القوة ،ومن الخوف واألمن ،ومن النصر والهزيمة.
الضعف و َّ
وقي ــل :الطب ــق جم ــع (طبق ــة) ،وه ــي :المرتب ــة .وه ــو األوف ــق لرك ــوب الش ــيء ع ــن
َّ
لتركبن أحواالا بعد أحـوال ،هـي طبقـات فـي الش َّـدة ،بعضـها أرفـع
اعتالء .والمعنى هنا:
من بعض .وهي الموت ،وما بعده من مواطن القيامة ودواهيها.
وروى ابــن جريــر بســنده ،عــن مجاهــد ،عــن ابــن عبــاس كــان يقــول{ :لَتَرررْ َكب هُن َ
طبَقًررا
ع َْن َ
طبَق} ،قـال :يعنـي :نب َّـيكم صـلى هللا عليـه وسـلم ،يقـول :حـاالا بعـد حـال .210وهـذا
ومَف ِسري السلف نحو ذلك.
لفظهُ .
وروي عن ابن عباس وعدد من تالميذه ُ

 -209الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (.)391/6
 -210رواه الطبري في التفسير (.)251/24
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رن َ
قــال :ويحتمــل أن يكــون المـراد{ :لَتَرررْ َكب هُن َ
عر ْ
طبَررق} ،حــاالا بعــد حــال .قــال:
طبَقًررا َ

نبيكم َّ
صلى هللا عليه وسلم ،علـى أن (هـذا) و(نب ُّـيكم) يكـون
هذا  -يعني المراد بهذا ُّ -
مبتدأ وخب ار ،وهللا أعلم.
ولعـل هـذا يكـون هـو المتبـادر إلـى كثيـر مـن الـرواة ،كمـا روى أبـو داود الطيالسـي،
رن َ
وغ ْنـ َـدر :بســندهما إلــى ابــن عبــاس{ :لَتَرررْ َكب هُن َ
عر ْ
طبَررق} ،قــال محمــد صــلى هللا
طبَقًررا َ
ُ
عليــه وســلم .211ويؤيِـد هــذا المعنــى قـراءة عمــر وابــن مســعود وابــن عبــاس ،وعامــة أهــل

مكة والكوفة( ،لَتَرْ َك َب هن) بفتح التاء والباء.
رن َ
وروى ابــن أبــي حــاتم بســنده إلــى الشــعبي قــال{ :لَتَرررْ َكبَ هن َ
عر ْ
طبَررق} :لتـ َّ
ـركبن يــا
طبَقًررا َ
محمد ،سماء بعد سماء .وهكـذا روي عـن ابـن مسـعود ومسـروق وأبـي العاليـةَ { :
طبَقًرا ع ْ
َرن
ُ
طبَررق} ،ســماء بعــد ســماء .212يعنــون ليلــة اإلس ـراء .ومعنــى هــذا :أن اآليــة ِ
َ
تبشــر بحــادث
اإلسراء المعروف قبل وقوعه.
وجــاء أيضــا عــن ابــن عبــاس فــي تفســير اآليــة :منـزالا علــى منــزل ،وأمـ ار بعــد أمــر،
وحاال بعد حال.213
ط َبقًا عَن َ
كالم اإلمام الرازي في تفسير هذه اآلية{لَتَرْ َكب هُن َ
ط َبق}:
عن َ
قال اإلمام الرازي{( :لَتَرْ َكب هُن َ
طبَق} فيه مسائل:
طبَقًا َ
س ر ا ُ }،
اإل ْن َ
المسررألة اسولررىُ :ق ـرىء( :لَتَرررْ َك َب هن) علــى خطــاب اإلنســان فــي {يَ ر ا أَيُّ َهررا ِ
{لَتَرررْ َكب هُن} بالضــم علــى خطــاب الجــنس؛ َّ
سرر ا ُ ِإنهرركَ
اإل ْن َ
ألن النــداء فــي قولــه{ :يَرر ا أَيُّ َهررا ِ

 -211رواه أبو بكر الشافعي في الغالنيات ( ،)239من مريق أبو داود الطيالسي ،والطبري في التفسير
( ،)251/24من مريق غندر.
 - 212روى هذه اِلثار الطبري في التفسير (.)254 -253/24
 -213تفسير ابن كثير ( )360 ،359/8بتصرف.
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َكررا ِد ٌ
ح} [االنشــقاق ]6:للجــنس ،و(لَتَرررْ َك ِب هن) بكســر البــاء ،علــى خطــاب الــنفس ،و(لَيَ ررْ َكبَ هن)
َّ
ليركبن اإلنسان.
بالياء على المغايبة ،أي
المسررألة الثانيررة :الطبــق :مــا طــابق غي ـره ،يقــال :مــا هــذا يطبــق كــذا ،أي ال ُيطابقــه،

ومنــه قيــل للغطــاء :الطبــق ،وطبــاق الثــرى :مــا يطــابق منــه ،قيــل :للحــال المطابقــة لغيرهــا:
طبَقًا عَن َ
طبق ،ومنه قوله تعالىَ { :
طبَق} ،أي حاالا بعد حـال ،ك ُّـل واحـدة مطابقـة ألختهـا
في َّ
الشدة والهول.
ويجوز أن يكون جمع (طبقـة) :وهـي المرتبـة ،مـن قـولهم :هـو علـى طبقـات ،والمعنـى:
ـركب َّن أحـواالا بعــد أحـوال ،هــي طبقــات فــي الشـ َّـدة بعضــها أرفــع مــن بعــض ،وهــي المــوت
لتـ ُ

وما بعده من أهوال القيامة.

ولنــذكر اآلن وجــوه ِ
المفس ـرين ،فنقــول :أمــا الق ـراءة بضـ ِـم البــاء ،وهــو خطــاب الجمــع،
فتحتمل وجوها:
ـركب َّن أيهـا النـاس أمـو ار وأحـواالا ،أمـ ار بعـد أمـر ،وحـاالا بعـد
أحدها :أن يكون المعنى :لت ُ

قضى به علـى اإلنسـان أو لـه ،مـن
حال ،ومنزالا بعد منزل ،إلى أن
َّ
يستقر األمر على ما ُي َ

َّ
جن ـة أو نــار ،فحينئ ــذ يحصــل الــدوام والخل ــود ،إمــا فــي دار الثـ ـواب ،أو فــي دار العق ــاب،
ويدخل في هذه الجملـة أحـوال اإلنسـان مـن حـين يكـون نطفـة ،إلـى أن يصـير شخصـا ،ثـم
يموت ،فيكون في البرزخ ،ثم ُيحشر ،ثم ُينقل إما إلى جنة واما إلى نار.
وثانيها :أن معنى اآلية :أن الناس يلقون يـوم القيامـة أحـواالا وشـدائد ،حـاالا بعـد حـال،
وشد اة بعد َّ
َّ
أن البعـث كـائن ،و َّ
شدة ،كأنهم لما أنكروا البعث أقسم هللاَّ :
أن النـاس يلقـون فيهـا
الشدائد واألهوال ،إلى أن يفر مـن حسـابهم ،فيصـير ك ُّـل أحـد إلـى مـا أع َّـد لـه مـن َّ
جنـة أو

نار ،وهو نحو قوله{ :قُ ْل بَلَرى َو َربِر لَت ُ ْبعَرث ُ هن ثُر هم لَتُنَبهر ُؤ ه بِ َمرا ع َِم ْلرت ُ ْم} [التغـابن ]7 :وقولـه:
ءيبًا} [المزمل.]17:
{يَوْ َم يُ ْك َ
ساق} [القلم ]42 :وقوله{ :يَوْ ًما يَ ْج َع ُل ْال ِو ْلدَا َ ِ
ش ُ ع َْن َ
234

وثالثهررا :أن يكــون المعنــى :أن النــاس تنتقــل أحـوالهم يــوم القيامـة عمــا كــانوا عليــه فــي
الــدنيا ،فمــن وضــيع فــي الــدنيا ،يصــير رفيع ـ ا فــي اآلخ ـرة ،ومــن رفيــع يتَّضــع ،ومــن متـ ِ
ـنعم
يتنعم ،وهو كقوله{ :خافضرة رافعرة} [الواقعـة .]3:وهـذا التأويـل مناسـب
يشقى ،ومن شقي َّ
لما قبل هذه اآلية؛ ألنه تعالى لما ذكر حال َمن ُي ْؤتى كتابه وراء ظهره ،أنه كان فـي أهلـه
يظن أن لن يحور ،أخبر هللا أنه يحـور ،ثـم أقسـم علـى النـاس أنهـم يركبـون
مسرورا ،وكان ُّ
في اآلخرة طبقا عن طبق ،أي حاال بعد حالهم في الدنيا.
ورابعها :أن يكـون المعنـى لت َّ
ـالنبوة
ممـن كـان قـبلكم فـي التكـذيب ب َّ
ـركبن ُسـَّنة األولـين َّ
والقيامة.
القراءة بفتح الباء ف (لتركبَن):
وأما القراءة بفتح الباء ففيها قوالن:
القــول األول :قــول َمـن قــال :إنــه خطــاب مــع محمــد صــلى هللا عليــه وســلم ،وعلــى هــذا
التقدير ذكروا وجهين:
أحـ ــدهما :أن يكـ ــون ذلـ ــك بشـ ــارة للنبـ ــي صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم بـ ــالظفر والغلبـ ــة علـ ــى

ِ
ركب َّن حـاال بعـد حـال ،حتـى يخـتم
المشركين المكذبين بالبعث ،كأنه يقول :أقسم يا محمد لتـ َ
لك بجميل العاقبة ،فال يحزنك تكذيبهم وتماديهم فـي كفـرهم .وفـي هـذا الوجـه احتمـال آخـر

مم ـا ذكرنــا ،وهــو أن يكــون المعنــى :أنــه يركــب حــال ظفــر وغلبــة بعــد حــال خــوف
يقــرب َّ
َّ
وشدة.
واحتمـ ــال ثالـ ــث :وهـ ــو يكـ ــون المعنـ ــىَّ :
أن هللا تعـ ــالى ُيبدلـ ــه بالمشـ ــركين أنصـ ــا ار مـ ــن
المسلمين ،ويكون مجاز ذلك من قولهم طبقات الناس .وقد يصلح هذا التأويـل علـى قـراءة
م ـن ق ـ أر بضــم البــاء ،كأنــه خطــاب للمســلمين بتعريــف ُّ
تنق ـل األح ـوال بهــم وتصــييرهم إلــى
َ
الظفــر بعـ ِ
س ر ُك ْم
ـدوهم ،بعــد الشـ َّـدة التــي يلقونهــا مــنهم ،كمــا قــال{ :لَت ُ ْبلَرروُ ه ِف ر أَمْ ر َروا ِل ُك ْم َوأ َ ْنفُ ِ
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ِين أ َ ْ
يررا َو ِإ ْ ت َ ْ
رن الهرذ َ
اب ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم َو ِم َ
س َمع هُن ِم َن الهذ َ
َولَت َ ْ
صر ِب ُروا
ء َرر ُكوا أَذًى َكثِ ً
ِين أُوتُوا ْال ِكت َ َ
ور} [آل عمران.]186 :
َوتَتهقُوا فَ ِإ ه ذَ ِلكَ ِم ْن ع َْز ِم ْاس ُ ُم ِ
وثانيهم ــا :أن يك ــون ذل ــك بش ــارة لمحم ــد ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم بص ــعوده إل ــى الس ــماء
ـركب َّن يــا محمــد الســماوات طبقـا
لمشــاهدة َملكوتهــا ،واجــالل المالئكــة َّإيـاه فيهــا ،والمعنــى :لتـ َ
اوات ِطبَاقًررا} [الملــك ،]3:وقــد فعــل هللا ذلــك ليلــة
س ر ْب َع َ
عــن طبــق ،وقــد قــال تعــالىَ { :
س ر َم َ
اإلسراء ،وهذا الوجه مروي عن ابن عباس وابن مسعود.
َّ
لتركبن يا محمد ،درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من هللا تعالى.
وثالثها:
القــول الثــاني فــي هــذه القـراءةَّ :
وتغيرهــا مــن حــال إلــى حــال،
أن هــذه اآليــة فــي الســماء ُّ
َّ
السماء يـوم القيامـة حالـ ٌة بعـد حالـة ،وذلـك ألنهـا أوال تنشـق كمـا قـالِ { :إذَا
لتركبن
والمعنى
َ
س َما ُء ا ْنفَ َ
شقه ْت} [االنشقاق ،]1:ثم تنفطر كما قال{ :إِذَا ال ه
ال ه
ط َرر ْت} [االنفطـار،]1:
س َما ُء ا ْن َ
َالد َها ِ } [الـرحمن ،]37:وتـارة{ :ك َْال ُم ْهر ِل} [المعـارج .]8:علـى مـا ذكـر
ثم تصـيرَ { :ورْ دَةً ك ِ
هللا تعــالى هــذه األشــياء فــي آيــات مــن الق ـرآن ،فكأنــه تعــالى لمــا ذكــر فــي أول الســورة أنهــا
تنشق ،أقسم في آخر السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال ،وهذا الوجـه مـروي عـن ابـن
مسعود).214
طبَقًا عَن َ
كالم اإلمام القرطبي في تفسير هذه اآلية {لَتَرْ َكب هُن َ
طبَق}:
عررن َ
وقـال اإلمــام القرطبـي فــي "تفســيره"{( :لَتَرررْ َكب هُن َ
طبَررق} :قـ أر أبـو عمــرو ،وابــن
طبَقًررا َ
مســعود ،وابــن عبــاس ،وأبــو العاليــة ،ومســروق ،وأبــو وائــل ،ومجاهــد ،و َّ
الن َخعــي ،والشــعبي،

خطابـا للنبـي صـلى هللا عليـه وسـلم،
وابن كثيـر ،وحمـزة ،والكسـائي( :لَتَررْ َكبَ هن) بفـتح البـاء،
ا
لتركب َّن يـا محمـد ،حـاالا بعـد حـال .قالـه ابـن عبـاس .وعـن َّ
ـركب َّن يـا محمـد،
أي:
الشـعبي :لت َ
َ
ورتب اة بعد ُرتبة ،في القربة من هللا تعالى.
سماء بعد سماء ،ودرج اة بعد درجةُ ،
ا
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وعــن ابــن مســعود :لتـ َّ
ـماء حــاالا بعــد حــال .يعنــي :حاالتهــا التــي وصــفها هللا
ـركبن السـ ُ
َالد َها ِ }.
الطي ،وكونها مرة {ك َْال ُم ْه ِل} ،ومرة {ك ِ
تعالى بها؛ من االنشقاق و ِ
طبَق} قال :السـماء َّ
طبَقًا عَن َ
وعن إبراهيم ،عن عبد هللاَ { :
تقلـ ُب حـاالا بعـد حـال .قـال:
َالد َها ِ } ،وتكون{ :ك َْال ُم ْه ِل}.
تكونَ { :ورْ دَةً ك ِ
لتركب َّن أيها اإلنسان حاالا بعد حال ،من كونك نطفة ثم علقة ثم مضـغة ثـم
وقيل :أي:
َ
حيا ِ
سا ُ ِإنهكَ كَرا ِد ٌ
ح
اإل ْن َ
وميتا ،وغنيا وفقي ار .فالخطاب لإلنسان المذكور في قولـهَ { :يا أَيُّ َها ْ ِ
َ
ْ َ َ
اسم للجنس ،ومعناه الناس.
إِلى َر ِبكَ َكدحًا ف ُمالقِي َِ} .وهو ٌ
وق أر البـاقون {لَتَررْ َكب هُن} بضـم البـاء ،خطابـا للنـاس ،واختـاره أبـو عبيـد وأبـو حـاتم ،قـال:
ألن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي صـلى هللا عليـه وسـلم ،لمـا ذكـر قبـل هـذه اآليـة ،ف َمـن

ومـ ـن أوت ــي كتاب ــه بش ــماله .أي :لت ـ َّ
ـركبن ح ــاال بع ــد ح ــال م ــن ش ــدائد
أوت ــي كتاب ــه بيمين ــهَ ،
القيامة ،أو لتركبن ُسَّنة َمن كان قبلكم في التكذيب واالختالف على األنبياء).
قال القرطبيُّ ( :
وكله مراد ،وقد جاءت بذلك أحاديث).215
َّ
لتركب َّن َسَنن من كان قبلكم شب ار بشبر ،وذراعا بذراع ،حتـى
قال صلى هللا عليه وسلمُ " :
ضب لدخلتموه" .قالوا :يا رسول هللا ،اليهود والنصارى؟ قال" :فمن؟".216
لو دخلوا ُج ْحر َ
وأما أقوال ِ
غير مـن حالـة إلـى حالـة:
تدل على التَّ ُّ
المفسرين ،فقد ذكرها القرطبي وهي ُّ

مـن ِ
صـ َغر إلـى ِكَبـر ،ومــن رضـاعة إلـى شـيخوخة ،ومـن اســتقامة إلـى اعوجـاج ،ومـن ســنة
ضـ َـعة فــي الــدنيا إلــى رفعــة فــي
إلــى بدعــة ،ومــن رخــاء بعــد شـ َّـدة ،وشـ َّـدة بعــد رخــاء ،ومــن َ
اآلخرة ،والعكس ،ومن الشدائد واألحوال من الموت وما بعده من أمور اآلخرة  ..إلخ.

(فقال عكرمة :حاالا بعد حال ،فطيما بعد رضيع ،وشيخا بعد شاب ،قال الشاعر:
 -215تفسير القرمبي (.)278/19
 -216متفق عليه :رواه البخاري في أحاديث األنبياء ( ،)3456ومسلم في العلم ( ،)2669عن أبي سعيد الخدري.
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كذلك المرء إن ُينسأ له أجل

يركب على طبق من بعده طبق

كل عشرين عاما تُ ِ
حدثون أم ار لم تكونوا عليه.
وعن مكحولُّ :
وغنـى بعـد فقـر ،وفقـ ار
ـاء بعـد ش َّـدة ،وش َّـدة بعـد رخـاء ،ا
وقال الحسـن :أمـ ار بعـد أمـر ،رخ ا
صحة.
بعد غنى،
وصحة بعد َسَقم ،وسقما بعد َّ
َّ
[وقــال] ســعيد بــن جبيــر :منزلــة بعــد منزلــة ،قــوم كــانوا فــي الــدنيا متَّضــعين فــارتفعوا فــي
اآلخرة ،وقوم كانوا في الدنيا مرتفعين فاتَّضعوا في اآلخرة.
وقيل :منزلة عن منزلة ،وطبقا عـن طبـق ،وذلـك ،أن َمـن كـان علـى صـالؤ دعـاه إلـى
كل شي َيجر إلى شكله.
ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه ،ألن َّ
صالؤ فوقهَ ،
وعن ابن زيد :ولتصيرَّن من طبق الدنيا إلى طبق اآلخرة.
وقال ابن عباس :الشدائد واألهوال :الموت ،ثم البعث ،ثم العرض.
لمن وقع في أمر شديد :وقـع فـي بنـات طبـق ،واحـدى بنـات طبـق .ومنـه
والعرب تقول َ
للحيـة:
الحيـات ،إذ ُيقــال َّ
قيــل للداهيــة الشــديدة :أم طبــق ،واحــدى بنــات طبــق .وأصــلها مــن َّ

(أم طبق) ِ
لتحويها.

والطبق في اللغة :الحال كما وصفنا ،قال األقرع بن حابس التميمي:
حلبت الدهر أشطره
إني امرؤ قد
ُ

وساقني طبق منه إلى طبق

أدل دليل على حدوث العالم ،واثبات الصانع).217
وهذا ُّ
وقوله تعالى{ :عَن َ
طبَق} ،أي :بعد طبق كقول الشاعر:

 -217تفسير القرمبي (.)280 -279/19
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منهال عن منهل
لت أقطع ا
ما ز ُ

أنخت بباب عبد الواحد
حتَّى
ُ

ووجه هذا :أن اإلنسان إذا صار من شيء إلى شيء آخر ،فقـد صـار إلـى الثـاني بعـد
البعـد والمجـاوزة ،فكانـت
األول ،فصلحت (بعد) و(عـن) معاقبـة ،وأيضـا فلفظـة (عـن) تفيـد ُ
مشابهة للفظة (بعد).
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تهديد للكافرين وبشارة للمدمنين

ع َلرر ْي ِه ُم ْالقُرررْ ُ ََل َيسْرر ُجدُو َ
ب َ
{فَ َمررا لَهُرر ْم ََل ي ُْؤ ِمنُررو َ (َ )20و ِإذَا قُ ِررر َ
اَّللُ أَ ْعلَررر ُم ِب َمرررا يُو ُ
ررذبُو َ (َ )22و ه
(َ )21بررر ِل الهرررذ َ
عرررو َ ()23
ررروا يُ َكر ِ
ِين َكفَر ُ
ِين َمنُوا َوع َِملُروا ال ه
فَ َبشِرْ ُه ْم ِب َعذَاب أَ ِليم (ِ )24إ هَل الهذ َ
ت لَهُر ْم أَ ْج ٌرر
صرا ِل َحا ِ
َ
غ ْي ُر َممْ نُو (})25
استفهام إنكار أو تعجب لعدم اإليمان مع كثرة براهينه :
{فما لهم َل يؤمنو }
أي شــيء يمــنعهم مــن اإليمــان ،بعــدما وضــحت لهــم اآليــات ،وقامــت الــدالالت؟
أيُّ :
وهــذا اســتفهام إنكــار ،وقيــل :تعجيــب .أي :اعجبـوا مــنهم فــي تــرك اإليمــان ،مــع وجــود هــذه
اآليات.
كالم اإلمام الرازي عن معنى قوله تعالى { :فما لهم َل يؤمنو }:
أن المراد :فما لهم ال يؤمنون
قال اإلمام الرازي( :األقرب َّ
بصحة البعث والقيامة؛ ألنـه
َّ
تعالى حكى عن الكـافر{ :إِنهَُ َ
رن أ َ ْ لَ ْ
ظ ه
ُرور} [االنشـقاق .]14 :ثـم أفتـى سـبحانه بأنـه
رن يَح َ
دل علـى أن المـراد :فمـا لهـم ال يؤمنـون
يحور ،فلما قال بعد ذلك{ :فَ َما لَ ُه ْم ََل ي ُْؤ ِمنُرو َ }َّ ،
بالبعث والقيامة.
َ َ َ ْ ُ
يحسـن
ثـم اعلــم أن قولــه{ :ف َمررا ل ُهر ْم َل يُؤ ِمنررو َ } ،اســتفهام بمعنــى اإلنكــار ،وهــذا إنمــا ُ

الح َّج ـ ـة ،وزوال الشـ ــبهات ،األمـ ــر هاهنـ ــا كـ ــذلك ،وذلـ ــك ألنـ ــه سـ ــبحانه أقسـ ــم
عنـ ــد ظهـ ــور ُ
بتغيي ـرات واقعــة فــي األفــالك والعناصــر ،فــإن الشــفق حالــة مخالفــة لمــا قبلهــا ،وهــو ضــوء

ـدل علــى
سررقَ } ،فإنــه يـ ُّ
النهــار ،ولمــا بعــدها ،وهــو ظلمــة الليــل ،وكــذا قولــهَ { :والله ْي ر ِل َو َمررا َو َ
تغيـر أحـوال الحيوانــات مــن اليقظــة إلــى النــوم ،وكــذا قولــه:
حــدوث ظلمـة بعــد نــور ،وعلــى ُّ
يدل على حصول كمال القمر بعد أن كان ناقص ا.
سقَ } ،فإنه ُّ
{ َو ْالقَ َم ِر إِذَا ات ه َ
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ِ
ـدل قطعـا علـى
إنه تعالى أقسم بهذه األحـوال
المتغيـرة علـى ُّ
تغيـر أحـوال الخلـق ،وهـذا ي ُّ
السفلية ،من حال إلـى حـال،
صحة القول بالبعث ،ألن القادر على تغيير األجرام
العلوية و َّ
َّ
َّ
وصـ ــفة إلـ ــى صـ ــفة ،بحسـ ــب المصـ ــالح ،ال بـ ـ َّـد وأن يكـ ــون فـ ــي نفسـ ــه قـ ــاد ار علـ ــى جميـ ــع
وم ـن كــان كــذلك ،كــان ال محالــة قــاد ار علــى البعــث
الممكنــات ،عالم ـا بجميــع المعلومــاتَ .
ـحة البعـث والقيامـة
والقيامة ،فلما كان ما قبل هـذه اآليـة كالداللـة العقليـة القاطعـة علـى ص َّ
ال جرم قال على سبيل االستبعاد{ :فَ َما لَ ُه ْم ََل ي ُْؤ ِمنُو َ })
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اهـ.

اإليمان مقدور ِ
لكَّ إنسان:
أن اإليمــان مقــدور لكـ ِـل إنســان ،وأن هللا تعــالى َّ
وهــذه اآليــة وأمثالهــا دليــل علــى َّ
مك ـن
ـانيته م ــن اإليم ــان بربِـ ـه ،وم ــن هن ــا أنك ــر علي ــه ابتع ــاده ع ــن
اإلنس ــان بحك ــم فطرت ــه وانس ـ َّ
قربه هللا إليه من الدالئل والموجبات ،قال تعـالىَ { :و َما لَ ُكر ْم ََل
اإليمان ،ونفوره منه ،مع ما َّ
الرسُو ُ َي ْد ُ
ت ُ ْؤ ِمنُو َ ِب ه
عو ُك ْم ِلت ُ ْؤ ِمنُوا ِب َر ِب ُك ْم} [الحديد.]8:
اَّللِ َو ه
التعجب من عدم خضوعهم للقرآن وايمانهم به إلعجازه :
علَي ِْه ُم ْالقُرْ ُ ََل يَ ْ
س ُجدُو َ }
ب َ
{ َوإِذَا قُ ِر َ
عا ِم ْ
رن َخ ْ
ص ِرد ً
شريَ ِة ه
اَّللِ}
قال تعـالى{ :لَوْ أ َ ْن َز ْلنَا َهذَا ْالقُرْ َ َ
ءرعًا ُمت َ َ
علَى َجبَرل لَ َرأ َ ْيتَرَُ َخا ِ
[الحشر ،]21:فكيف ُيقـ أر علـى هـؤالء المشـركين القـرآن ثـم ال يلينـون لـه وال يخضـعون بـأن

يؤمنـوا بــه إلعجــازه ومــا فيــه مــن الحــق والبيــان واألخبــار والعلــوم  .كمــا هــو شــأن العقــالء
الذين يدعوهم سماع القرآن إلى اإليمان والخشوع هلل ،كما قال تعـالىِ { :إنه َمرا ي ُْرؤ ِم ُن ِبآ َيا ِتنَرا
الهذ َ
سبهحُوا ِب َحمْ ِد َر ِب ِه ْم َو ُه ْم ََل يَ ْ
ست َ ْك ِب ُرو َ } [السجدة.]15:
ِين إِذَا ذُ ِك ُروا ِب َها َخ ُّروا ُ
س هجدًا َو َ
وبعد قراءةََ { :ل يَ ْ
س ُجدُو َ } يسجد السامع والقارئ المتطهران .
أسباب تكذيب الكافرين :
 -218تفسير الرازي (.)103/31
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{بَ ِل الهذ َ
ِين َكفَ ُروا يُك َِذبُو َ }
أي:الــذين جحــدوا النبــوة والتوحيــد ُيكـ ِـذبون بــالقرآن النــاطق بمــا ذكــر مــن أح ـوال القيامــة

وأهوالهــا ،مــع ُّ
تحقـق موجبــات تصــديقه .والمعنــىَّ :
أن الــدالئل الموجبــة لإليمــان ،وان كانــت

جلية ظاهرة ،لكن الكفار ي ِ
كذبون بهـا ،إمـا لتقليـد األسـالف ،وامـا للحسـد ،وامـا للخـوف مـن
َّ
ُ
أنهـم لــو أظهـروا اإليمــان لفـاتتهم مناصــب الــدنيا ومنافعهـا .وهــذه ُّ
كلهـا ال تــنفعهم ،وال تغنــي

تكذيب محض ،ال يسنده عقل وال فطرة.
عنهم شيئا ،فعملهم إنما هو
ٌ
هللا أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب:
اَّللُ أ َ ْعلَ ُم بِ َما يُو ُ
{ َو ه
عو َ }
ـت الشــيء ،أي :جعلتــه فــي وعــاء ،كمــا قــال:
أصــل الكلمــة مــن الوعــاء ،فيقــال :أوعيـ ُ
{ َو َج َم ر َع فَ رأَوْ عَى} [المعــارج ،]18:والمعنــى  :وهللا أعلــم وأكثــر إحاطــة مــنهم بمــا يحفظــون
ويضــمرون فــي صــدورهم مــن ِ
الش ـرك والتكــذيب والحســد والبغــي والبغضــاء والعنــاد للحــق،
فهــو مجــازيهم عليــه فــي الــدنيا واآلخ ـرة .أو بمــا يجمعــون فــي صــحفهم مــن أعمــال الســوء،
َّ
ويدخرون ألنفسهم من أنواع العذاب.
{فَبَشِرْ ُه ْم ِبعَذَاب أ َ ِليم}
واذا كان ربك – أيها النبي – يعلم ما يخفون من الكيد لك ولإلسـالم ،فـأخبرهم ُمح ِـذ ار

له ــم  ،باس ــتحقاق ه ــذا الع ــذاب الموج ــع عل ــى تك ــذيبهم وكف ــرهم .والتبش ــير هن ــا م ــن ب ــاب
السخرية والتهكم بهم ،فإنما هو إنذار.
ت لَ ُه ْم أ َ ْج ٌر َ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
{ ِإ هَل الهذ َ
غي ُْر َممْ نُو }
صا ِل َحا ِ
المراد باَلستثناء في اآلية:
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فيه قوالن قال :صاحب (الكشاف)( :االستثناء منقطـع ،219وقـال :األكثـرون :معنـاه إال
م ــن ت ــاب م ــنهم ،ف ــإنهم وان ك ــانوا ف ــي الح ــال كف ــا ار ،إال أنه ــم مت ــى ت ــابوا وآمنـ ـوا وعملـ ـوا
الصالحات فلهم أجر ،وهو الثواب العظيم) .220وهو أجر غير ممنون.
معنىَ { :
غي ُْر َممْ نُو }:
ذلــك األجــر والمكافــأة والث ـواب يصــل إلــيهم بــال َم ـن وال أ اذى ،مــن غيــر انقطــاع ،ومــن
غير تنغيص ،ومن غير نقصان.
األولــى أن يحمــل اللفــظ علــى الكـ ِـل؛ َّ
ألن مــن شــرط الثـواب حصــول الكـ ِـل ،فكأنــه
ونــرى ْ
تعالى وعدهم بأجر خالص من الشوائب ،دائـم ال انقطـاع فيـه ،وال نقـص ،وال بخـس ،وهـذا
نهاية الوعد ،فصار ذلك ترغيبا في العبادات ،كما أن الـذي تق َّـدم هـو زجـر عـن المعاصـي
وهللا سبحانه وتعالى أعلم ،والحمد هلل ِ
رب العالمين.221

 - 219الكشاف (.)728/4
 -220تفسير الرازي (.)105/31
 -221تفسير الرازي (.)105/31
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سورة البروج
بسم هللا الرحمن الرحيم
عو ِد (َ )2وءَا ِهد َو َم ْ
ت ْالب ُُروجِ (َ )1وا ْل َيوْ ِم ْال َموْ ُ
{ َوال ه
شهُود
اء ذَا ِ
س َم ِ
( )3قُ ِت َل أَ ْ
علَ ْي َها
ت ْال َوقُو ِد (ِ )5إ ْذ ُه ْم َ
اب ْاس ُ ْخدُو ِد ( )4النه ِار ذَا ِ
ص َح ُ
ين ُ
علَى َما َي ْف َعلُو َ ِب ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ءهُودٌ (َ )7و َما نَقَ ُموا
قُعُودٌ (َ )6و ُه ْم َ
ِم ْن ُه ْم ِإ هَل أَ ْ ي ُْؤ ِمنُوا ِبا هَّللِ ْال َع ِز ِيز ْال َح ِمي ِد ( )8الهذِي لََُ ُم ْل ُك ال ه
ت
اوا ِ
س َم َ
َو ْاسَرْ ِ َو ه
ِين فَتَنُوا ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ء ْ ء ء َِهيدٌ ( )9إِ ه الهذ َ
ين
علَى ُك ِل َ
اَّللُ َ
يق
اب َج َهنه َم َولَ ُه ْم َ
ت ث ُ هم لَ ْم َيتُوبُوا فَلَ ُه ْم َ
َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
عذَ ُ
عذَ ُ
اب ْال َح ِر ِ
ت لَ ُه ْم َجنه ٌ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
(ِ )10إ ه الهذ َ
ات تَ ْج ِري ِم ْن
صا ِل َحا ِ
شدِيدٌ ()12
ش َر ِبكَ لَ َ
ار ذَ ِلكَ ْالفَوْ ُن ْال َك ِب ُ
تَ ْحتِ َها ْاسَ ْن َه ُ
ير ( )11إِ ه بَ ْط َ
ور ْال َودُودُ ( )14ذُو ْالعَرْ ِش
ِإنهَُ ُه َو يُ ْبدِبُ َويُ ِعيدُ (َ )13و ُه َو ْالغَفُ ُ
ْال َم ِجيدُ ( )15فَعها ٌ ِل َما ي ُِريدُ (َ )16ه ْل أَت َاكَ َحد ُ
ِيث ْال ُجنُو ِد ()17
ِين َكفَ ُروا ِف تَ ْكذِيب (َ )19و ه
ِفرْ عَوْ َ َوثَ ُمودَ (َ )18ب ِل الهذ َ
اَّللُ ِم ْن
َو َرا ِ ِه ْم ُم ِح ٌ
يَ (َ )20ب ْل ُه َو قُرْ ٌ َم ِجيدٌ (ِ )21ف لَوْ ح َم ْحفُوظ
(})22
عو ِد (َ )2وءَا ِهد َو َم ْ
ت ْالب ُُروجِ (َ )1و ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُ
{ َوال ه
شهُود
اء ذَا ِ
س َم ِ
علَ ْي َها قُعُودٌ
( )3قُتِ َل أَ ْ
ت ْال َوقُو ِد ( )5إِ ْذ ُه ْم َ
اب ْاس ُ ْخدُو ِد ( )4النه ِار ذَا ِ
ص َح ُ
ءهُودٌ (َ )7و َما نَقَ ُموا ِم ْن ُه ْم إِ هَل أَ ْ
ين ُ
علَى َما يَ ْفعَلُو َ ِب ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
(َ )6و ُه ْم َ
ت َو ْاسَرْ ِ َو ه
ي ُْؤ ِمنُوا ِب ه
اَّللِ ْالعَ ِز ِيز ْال َح ِمي ِد ( )8الهذِي لََُ ُم ْل ُك ال ه
اوا ِ
اَّللُ
س َم َ
ء ْ ء ء َِهيدٌ (} )9
علَى ُك ِل َ
َ
{ َوال ه
وج}
اء ذَا ِ
س َم ِ
ت ْالب ُُر ِ
ب ــدأت ه ــذه الس ــورة به ــذه األقس ــام األربع ــةو م ــن هللا تب ــارك وتع ــالى :بالس ــماء ذات
البروجو واليوم الموعودو وشاهد ومشهود.
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أول ما أقسم هللا به هنا هو السماءو التي تعلونا وتُ ُّ
السقف مـا تحتـهو
ظل
ظلنا كما ُي ُّ
ُ
ررقفًا َم ْحفُ ً
سر ْ
عر ْ
ررن يَاتِ َهرررا ُمع ِْر ُ
كم ــا ق ــال تع ــالىَ { :و َجعَ ْلنَرررا ال ه
ضرررو َ }
وظرررا َو ُهررر ْم َ
سررر َما َء َ
[األنبيــاء]32:و و(ال ــ) حــرف التعريــف فــي الس ـماءو هــو للجــنس أو للعهــدو وتشــمل كـ َّـل
السماوات السبعو كما ي ِ
سميها القرآن.
ُ

و{ ْالبُر ُرروج} ،قــد اختلــف فــي تعيينهــا ِ
المفســرونو فقــال ابــن عبــاس كمــا فــي محـ َّـرر
ِ
ابن عطيةْ { ،الب ُُروجِ} :النجوم؛ ألنهـا تتب َّـرج بنورهـا ،والتب ُّـرج :التظـاهر والتب ِـدي 222اهــ.
وجاءت عن ابن عباس وعن غيره أقوال أخرى.
والبروج في كالم العرب :هي القصور والحصونو كما قال تعالى{ :أ َ ْينَ َما ت َ ُكونُروا
يُ ْد ِر ْك ُك ُم ْال َموْ ُ
شيهدَة} [النساء.]87:
ت َولَوْ ُك ْنت ُ ْم فِ ب ُُروج ُم َ
والــذي يظهــر لــي هنــا أنهــا :النجــوم؛ فإنهــا أعظــم مــا فــي الســماء ،وأظهــر دالئلهــا.
صررا ِبي َح َو َجعَ ْلنَا َهررا ُرجُو ًمررا ِلل ه
كمــا قــال تعــالىَ { :ولَقَ ر ْد َنيهنهررا ال ه
ين}
س ر َما َء ال ردُّ ْنيَا ِب َم َ
ش ريَ ِ
اط ِ
ين * َو َح ِف َّْنَا َهرا ِم ْ
اظ ِر َ
[الملك]5:و وقـالَ { :ولَقَ ْد َجعَ ْلنَا فِ ال ه
رن
اء ب ُُروجًا َو َنيهنها َها ِللنه ِ
س َم ِ
ء ْي َ
طا َر ِجيم * ِإ هَل َم ِن ا ْ
ءهَابٌ ُم ِبي ٌن} [الحجر.]18-16:
ُك ِل َ
ست َ َرقَ السهمْ َع فَأَتْبَعََُ ِ
قال العالَّمة ابن كثير( :يذكر تعالى خلقه السـماء فـي ارتفاعهـا ،ومـا زَّينهـا بـه مـن
تأملهــا ،وكـ َّـرر النظــر فيهــا ،يــرى فيهــا مــن العجائــب واآليــات
لم ـن َّ
الكواكــب الثواقــبَ ،
223
الباهرات ،ما يحار نظره فيه .ولهذا قال مجاهد وقتـادة :البـروج هنـا هـي :الكواكـب)
اهــ.
س َرراجًا
اء ب ُُروجًرا َو َج َعر َل ِفي َهرا ِ
راركَ الهرذِي َج َعر َل ِفر السهر َم ِ
وهذا كما قـال تعـالى{ :ت َ َب َ
يرا} [الفرقان]61:و والسراج هنا يعني بـه الشـمس ،كمـا قـال تعـالىَ { :و َجعَ ْلنَرا
َوقَ َم ًرا ُمنِ ً

 -222تفسير ابن عطية (.)460/5
 -223تفسير ابن كثير (.)528/4
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س َراجًا َو ههاجًا} [النبأ]13:و وقال نوؤ لقومه{ :أَلَ ْم ت َ َرروْ ا َكيْر َ َخلَرقَ ه
اوات
ِ
سر ْب َع َ
اَّللُ َ
سر َم َ
ورا َو َجعَ َل ال ه
س َراجًا} [نوؤ.]16 ،15:
س ِ
يه هن نُ ً
شمْ َ
ِطبَاقًا * َو َجعَ َل ْالقَ َم َر فِ ِ
س ر هخ َر لَ ُك ر ُم الله ْي ر َل
فالســماء إذن تحــوي النجــوم والشــمس والقمــرو كمــا قــال تعــالىَ { :و َ
ار َوال ه
س هخ َر ٌ
ات بِأَمْ ِر ِه ِإ ه فِ ذَ ِلركَ َْليَرات ِلقَروْ م يَ ْع ِقلُرو َ }
س َو ْالقَ َم َر َوالنُّجُو ُم ُم َ
شمْ َ
َوالنه َه َ
[النحل.]12:
مفسري السلف :أنها منازل الشمس والقمرو ال ِ
وما جاء عن بعض ِ
يمثل الحقيقة
َّ
شيء قليل ضئيل جداو وقد قال تعالى:
كلها ،فالشمس والقمر بالنسبة لنجوم السماء
ٌ
س ٌم لَوْ ت َ ْعلَ ُمو َ ع ََِّي ٌم} [الواقعة.]76 ،75:
{فَ َال أ ُ ْق ِ
ُوم * َو ِإنهَُ لَقَ َ
س ُم ِب َم َواقِ ِع النُّج ِ
ِ
ومــن ســار علــى دربهــمو
ومــا ُذكــر أنهــا البــروج االثنــا عشــر المعروفــة عنــد الفلكيــين َ
ف ـ ُّ
فس ــر ب ــه الب ــروج ه ــو:
ط ــب ب ــه اإلنس ــان الع ــاديو ف ــأولى م ــا ُي َّ
ـأظن أن ــه يبع ــد أن ُيخا َ
النجــوم؛ ألنهــا أبني ـةٌ رفيعــة هائلــة ضــخمة عظيمــةو كمــا َّ
دلــت علــى ذلــك آيــات الق ـرآنو

ـح إطــالق البــروج عليهــاو تشــبيها لهــا بمــا ُي َبنــى مــن القصــور العاليــةو والحصــون
فيصـ ُّ

المنيعة في األرض.

{ َو ْاليَوْ ِم ْال َموْ ُ
عو ِد}
أقسـم هللا بالســماءو وهــي مكــان عظــيمو ثــم أقســم بــاليوم الموعــودو وهــو زمــان عظــيمو
بل هو أعظم أيام الزمان .وهو القسم الثاني في السورة.
والمـراد :الموعــود بــهو والــذي وعــد بــه وبضــرورة إتيانــه هــو هللا تبــارك وتعــالى :وهــو
يوم القيامةو من غير خالف بين أهل التأويل فيه.
قــال ابــن عبــاس :وعــد أهــل الســماء وأهــل األرض أن يجتمع ـوا فيــه{ .224أ َ ََل َي ُ
َّر ُّ
رن
ب ْالعَرالَ ِم َ
ين} [المطففـين،4:
أُولَئِكَ أَنه ُه ْم َم ْبعُوثُو َ * ِليَوْ م ع ََِّيم * يَوْ َم يَقُو ُم النه ُ
راِ ِل َرر ِ
 - 224انِر :تفسير القرمبي (.)283/19
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اب ْاْل ِخ َر ِة ذَ ِلكَ يَوْ ٌم َم ْج ُمو ٌ
راِ َوذَ ِلركَ يَروْ ٌم
]5و { ِإ ه فِ ذَ ِلكَ َْليَةً ِل َم ْن َخا َ َ
ع لَرَُ النه ُ
عذ َ َ
َم ْ
رار لَ ِفر َج ِحرريم * يَ ْ
صرلَوْ نَ َها
ار لَ ِفر نَ ِعرريم * َوإِ ه ْالفُ هجر َ
شرهُودٌ} [هــود]103:و {إِ ه ْاس َ ْبر َرر َ
ع ْن َها ِبغَا ِ ِب َ
ِين * ثُر هم َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا َيروْ ُم
ِين * َو َما ُه ْم َ
ين * َو َما أ َ ْد َراكَ َما َيوْ ُم الرد ِ
َيوْ َم الد ِ
ء ْيئًا َو ْاسَمْ ُر يَوْ َمئِذ ِ هَّللِ} [االنفطار.]19-13:
س ِلنَ ْفس َ
ِين * يَوْ َم ََل تَمْ ِل ُك نَ ْف ٌ
الد ِ
هــذا هــو اليــوم اآلخــرو الــذي َّ
أخ ـره هللا ليبعــثهم فيــه ويحشــرهم ويحاســب فيــه العبــادو
ـر فشــرو {فَ َمر ْ
رن َي ْع َم ر ْل ِمثْ َقررا َ ذَ هرة َخ ْير ًررا
ويجـزيهم علــى أعمــالهمو إن خيـ ار فخيــرو وان شـ ا
يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة ءَرا يَ َرهُ} [الزلزلة.]8-7:
فهــذا مــن الغيــب الــذي وعــد هللا بــهو ولــن يخلــف هللا وعــدهو ومــا وعــد بــه سـ َّ
ـيتحقق ال
محالة وال ريـب{ ،يَوْ َم تَرأ ْ ِت ُكر ُّل نَ ْفرس ت ُ َجرا ِد ُ ع ْ
َرن نَ ْفسِر َها َوت ُ َروفهى ُكر ُّل نَ ْفرس َمرا ع َِملَ ْ
رت
َو ُه ْم ََل ي َُّْلَ ُمو َ } [النحل.]111:
{ َوءَا ِهد َو َم ْ
شهُود}
َّ
نكرهمــا لإلبهــام فــي الوصــفو أي وشــاهد ومشــهود ال ُي ْكتََن ـه وصــفهماو أو للمبالغــة

في الكثرة .وهـذان همـا القسـمانو الثالـث وال اربـع فـي السـورة .وقـد أقسـم هللا أوالا بالسـماء
وهي مـن عـالم الشـهادةو وبـاليوم الموعـودو يـوم القيامـةو وهـو مـن عـالم الغيـبو ثـم أقسـم
بالشــاهد والمشــهودو وهمــا يشــمالن كـ َّـل شــيء بعــد ذلــكو ألنــه كـ ُّـل مــا فــي الوجــود إمــا
ِ
ـالحس ،وامـا يشـهد بالعقـلو أو يشـهد باللسـانو
شاهدو وامـا مشـهودو والشـاهد إمـا يشـهد ب
أو يشهد بالداللةُّ .
وكلها شهادات معتبرة.
والمشــهود :مــا ُيشــهد بإحــدى الح ـواسو بالبصــر أو بالســمع أو بالــذوق أو بــاللمس.

وقد يشهد بالعقلو كمـا يشـهد بـأن فـي خلـق السـماوات واألرض واخـتالف الليـل والنهـار

آليــات ألولــى األلبــاب ،وكمــا يشــهد العقــل علــى أن الق ـرآن الك ـريم يحتــوي علــى آيــات
بـاهراتو يعجــز البشــر بـأن يــأتوا بمثلهــا ،ويشـهد العقــل علــى أن محمـدا صــلى هللا عليــه
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وسلم ،قد ظهرت على يديه آيات حسيَّة وعقليَّة كثيرة متواترة ومتـوافرةو ِ
تؤكـد أنـه رسـول
هللا حقا.
وما ُروي عـن السـلف فـي هـذا مـن تحديـد يـوم ُمعـيَّنو كيـوم الجمعـة أو يـوم الترويـة
أو يــوم عرفــة أو يــوم َّ
ـهودو فهــو مــن بــاب التمثيــل ولــيس
ـاهد أو مشـ ٌ
النحــرو مــن أنــه شـ ٌ

حقيقـ ــة التفسـ ــير .وهـ ــذا التمثيـ ــل يـ ــدخل فيـ ــه كثيـ ــرون وكثي ـ ـرات مـ ــن األشـ ــياء والمعـ ــاني
تدل عليه.
واألشخاصو وبعض األلفا القرآنية ُّ
ـت :وعلــى هــذا اختلفــت أقـوال العلمــاء
ومــا أجمــل مــا قالــه اإلمــام القرطبــي هنــا( :قلـ ُ

ف ــي الش ــاهد ،فقي ــل :هللا تع ــالى ،ع ــن اب ــن عب ــاس والحس ــن وس ــعيد ب ــن جبيـ ـر .بيان ــه:
ء ر َهادَةً قُر ِل ه
{ َو َكفَررى ِبر ه
ءر ِرهيدٌ بَ ْينِ ر
اَّللُ َ
ء ر ْ ء أ َ ْكبَر ُرر َ
ي َ
راَّللِ َ
ءر ِرهيدًا} [النســاء{ ،]79:قُر ْل أ َ ُّ
َوبَ ْينَ ُك ْم} [األنعام.]19:
وقيل :محمد صلى هللا عليه وسلم ،عن ابن عبـاس أيضـا والحسـين بـن علـي ،وقـ أر
ابــن عبــاس{ :فَ َك ْي ر َ إِذَا ِجئْنَررا ِمر ْ
ءر ِرهيدًا}
شر ِرهيد َو ِجئْنَررا بِرركَ َ
علَررى َه ر ُؤ ََل ِء َ
رل أ ُ همررة بِ َ
رن ُكر ِ
ِيرا}
سر ْرل َناكَ َ
ءررا ِهدًا َو ُمبَ ِ
شر ًررا َونَ رذ ً
[النســاء ،]41:وق ـ أر الحســين{ :يَررا أَيُّ َهررا النه ِب ر ُّ ِإنهررا أَرْ َ
ررررهيدًا}
سرررررو ُ َ
علَررررر ْي ُك ْم َ
الر ُ
ـت [:القرطبـ ــي] وأق ـ ـ أر أنـ ــاَ { :ويَ ُكرررررو َ ه
ءر ِ
[األح ـ ـزاب .]45:قلـ ـ ُ
[البقرة.]143:

وقيــل :األنبيــاء يشــهدون علــى أممهــم؛ لقولــه تعــالى{ :فَ َك ْي ر َ إِذَا ِجئْنَررا ِمر ْ
رل أ ُ همررة
رن ُكر ِ
ررهيد} [النســاء .]41:وقيــل :آدم .وقيــل :عيســى ابــن م ـريم؛ لقولــهَ { :و ُك ْنر ُ
علَررري ِْه ْم
ررت َ
ِب َ
شر ِ
ء َِهيدًا َما دُمْ ُ
يه ْم} [المائدة ،]117:والمشهود :أمته.
ت فِ ِ
سرركَ
وعــن ابـن عبــاس أيضـا ومحمــد بــن كعــب :الشــاهد اإلنســان ،دليلــهَ { :كفَررى ِبنَ ْف ِ
علَيْكَ َحسِيبًا} [اإلسراء.]14:
ْاليَوْ َم َ
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وقال مقاتل :أعضـاؤه ،بيانـه{ :يَروْ َم ت َ ْ
ِيه ْم َوأَرْ ُجلُهُر ْم ِب َمرا
شر َهدُ َ
علَري ِْه ْم أ َ ْلسِرنَت ُ ُه ْم َوأَيْرد ِ
كَانُوا يَ ْع َملُو َ } [النور.]24:
وق ــال الحس ــين ب ــن الفض ــل :الش ــاهد ه ــذه األم ــة ،والمش ــهود س ــائر األم ــم .بيان ــه:
س ً
طا ِلت َ ُكونُوا ُ
اِ} [البقرة.]143:
ء َهدَا َء َ
{ َو َكذَ ِلكَ َجعَ ْلنَا ُك ْم أُمهةً َو َ
علَى النه ِ
ظة ،والمشهود :بنو آدم .وقيل :الليالي واأليام .وقد َّبيناه.
الحَف َ
وقيل :الشاهدَ :
قلت [ :القرطبي] وقـد يشـهد المـال علـى صـاحبه ،واألرض بمـا ُع ِمـل عليهـا ،ففـي
ُ

صـحيح مســلم ،225عــن أبـي ســعيد الخــدري ،عـن النبــي صــلى هللا عليـه وســلم" :إن هــذا
ِ
لمـن أعطــى منــه المســكين واليتــيم وابــن
المــال َخضـر حلــو ،ونعــم صــاحب المســلم هــوَ ،
الســبيل  -أو كمــا قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم  -وانــه م ـن يأخــذه بغيــر ِ
حق ـه
َ
كان كالذي يأكل وال يشبع ،ويكون عليه شهيدا يوم القيامة".226

وفي الترمذي ،عن أبي هريرة قال :ق أر رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم هـذه اآليـة:
{يَوْ َمئِررذ ت ُ َحررد ُ
ار َهررا} [الزلزلــة ]4:قــال" :أتــدرون مــا أخبارهــا؟" .قــالوا :هللا ورســوله
ِث أ َ ْخبَ َ
أعلم .قال" :فإن أخبارها :أن تشهد على ِ
كل عبد أو أَ َمة بمـا َع ِمـل علـى ظهرهـا ،تقـول
َع ِمل يوم كذا :كذا وكذا .قال :فهذه أخبارها" .قال :حديث حسن غريب صحيح.227
وقيــل :الشــاهد الخلــق ،شــهدوا هلل عـ َّـز وجـ َّـل بالوحدانيــة ،والمشــهود لــه بالتوحيــد هــو
هللا تعالى.

 - 225كذا ذكره اإلما القرمبي ،والحديث متفق عليه.
 -226متفق عليه :رواه البخاري في الجهاد والسير ( ،)2842ومسلم في الزكاو (.)1052
 -227رواه الترمذي في صفة القيامة ( ،)2429وأحمد ( )8867وقال مخرجوه :إسناده ضعي .
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وقيـل :المشـهود يـوم الجمعـة ،كمـا روى أبـو الـدرداء قـال :قـال رسـول هللا صـلى هللا
ـي مــن الصــالة يــوم الجمعــة ،فإنــه يــوم مشــهود تشــهده المالئكــة
عليــه وســلم" :أكثــروا علـ َّ
 ."...وذكر الحديث ،خرجه ابن ماجه وغيره.228
ـت[ :القرطبــي] فعلــى هــذا يــوم عرفــة مشــهود؛ ألن المالئكــة تشــهده ،وتنــزل فيــه
قلـ ُ

بالرحمة .وكذا يوم النحر إن شاء هللا.

َّ
لمـن لمسـه بصـدق واخـالص
وقال أبو بكر العطار :الشاهد الحجر األسـود ،يشـهد َ
ويقين ،والمشهود الحاج.
وقيل :الشاهد األنبياء ،والمشهود محمد صلى هللا عليه وسلم .بيانـهَ { :و ِإ ْذ أ َ َخذَ ه
اَّللُ
ررين لَ َمررا ت َ ْيرررت ُ ُك ْم ِم ْ
ِميثَرراقَ النهبِيِر َ
ررن ِكتَررراب َو ِح ْك َمررة} إلــى قولــه تعــالى{ :وأنررا معكرررم مرررن
الشاهدين} [آل عمران.229)]81:
{قُ ِت َل أ َ ْ
صحَابُ ْاس ُ ْخدُو ِد}
{قُتِ ر َل} ،معنــاه :فعــل هللا بهــم ذلــك ألنهــم أهــل لــه .فهــو علــى جهــة الــدعاء بحســب
البشر ،ال أن هللا يدعو على أحد.
وقيــل عــن ابــن عبــاس ،معنــاهُ :ل ِعــن .وهــذا تفســير بــالمعنىو قــال ابــن عبــاس :كـ ُّـل
شيء في القرآن {قُتِ َل} فهو لُعن.230
وهـ ــذه الجملـ ــة هـ ــي (ج ـ ـواب القسـ ــم فـ ــي قـ ــول الفـ ـ َّـراءو والـ ــالم فيـ ــه مضـ ــمرة كقولـ ــه:
ض َحا َها} [الشـمس]1:و ثـم قـال{ :قَر ْد أ َ ْفلَر َح َم ْ
شمْ ِس َو ُ
{ َوال ه
رن َن هكا َهرا} [الشـمس]9:و أي:
لقد أفلح) كما في تفسير القرطبي .231والتقدير :لقد ُقتل.
 -228رواه ابن ماجه في الجنائز ( ،)1637وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (.)2582
 -229تفسير القرمبي (.)286 -285/19
 - 230رواه الطبري في التفسير (.)415/11
 -231تفسير القرمبي (.)286/19
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وقيــل :هــو محــذوف لعلــم الســامع بــه .وأيــا مــا كــان فالجملــة خبرَّيــة ،واألظهــر أنهــا

دعائيــةو َّ
دالــة علــى الج ـوابو كأنــه قيــل :أقســم بهــذه األشــياء إنهــم  -أي َّ
كفــار مكــة -
َّ

مقتولون أو ملعونونو كما ُل ِعن أصحاب األخدود.

كما أن السورة نزلـت لتثبيـت المـؤمنين علـى مـا هـم عليـه مـن اإليمـان ،وتصـبيرهم
الكَف ـرة ،وتــذكيرهم بمــا جــرى علــى َمــن تقـ َّـدمهم ،مــن التعــذيب علــى اإليمــانو
علــى َّ
أذيــة َ
وصــبرهم عل ــى ذل ــكو حت ــى يأنس ـوا به ــم ،ويص ــبروا عل ــى مــا ك ــانوا يلَق ــون م ــن ق ــومهمو

ويعلموا َّ
الم َع َّذبين.
أن هؤالء عند هللا بمنزلة أولئك ُ

ـق فــي األرض .وه ـؤالء الكف ـرة الملعونــون شـ ُّـقوا فــي
واألخــدودو مــن الخــدو وهــو الشـ ُّ
األرض شــقوقاو وخـ ُّـدوا فيهــا أخــدودا أو أخاديــدو ومألوهــا بــالنيران المســتعرةو وألَق ـوا فيهــا

كل مؤمن م ِ
فسـر
َّ
صر على عقيدتهو ال يتراجع عنهاو وال يساوم علـى شـيء منهـا .ولـذا َّ
ُ
ت ْال َوقُو ِد}
األخدود بقوله{ :النه ِار ذَا ِ
ِ
المتأججـ ــة
م ــا األخ ــدود؟ هـ ــو الن ــار ذات الوق ــودو وهـ ــو ل ــيس ش ــيئ ا إال هـ ــذه الن ــار
المستعرةو فهي بدل اشتمال من األخدود.
ت ْال َوقُو ِد} :وصف بغايـة ِ
ظـمو وارتفـاع اللهـبو وكثـرة مـا يوجبـه مـن
وقوله{ :ذَا ِ
الع َ
الحطب وأبدان الناس.
علَ ْي َها قُعُودٌ}
{ ِإ ْذ ُه ْم َ
أي لعنــة هللا ونقمتــه علــيهم .أو:ه ـؤالء الكفــار الجبــابرة المتســلِطون علــى المــؤمنينو
وهــم الــذين خـ ُّـدوا هــذه األخاديــدو علــى هــذه النــارو أي عنــدها وبــالقرب منهــا قعــودو {إِ ْذ}
ظرف {قُتِ َل} ،أيُ :لعنـوا حـين أحـدقوا بالنـار قاعـدين حولهـاو فـي مكـان ُمشـرف عليهـاو
من حافات األخاديد.
ين ُ
علَى َما َي ْف َعلُو َ ِب ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ءهُودٌ}
{و ُه ْم َ
َ
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الشهود هنا :إما من الشهادة بمعنى َّ
الجبـار،
أن بعضهم
يشهد لـبعض عنـد الحـاكم َّ
ُ
أن أحدا لم ي ِ
الذي َّ
سلطهم على إيذاء المؤمنينَّ :
قصر فيما أُمر أو ُكلِف به.
ُ
أو أنهــم يشــهدون بمــا فعل ـوا بــالمؤمنين يــوم القيامــةو {يَرروْ َم ت َ ْ
س رنَت ُ ُه ْم
ش ر َهدُ َ
علَ ري ِْه ْم أ َ ْل ِ
ِيه ْم َوأَرْ ُجلُ ُه ْم بِ َما كَانُوا يَ ْع َملُو َ } [النور.]24:
َوأ َ ْيد ِ
علَى} هنا بمعنى (مـع) .والمعنـى :وهـم
واما من الشهود بمعنى الحضورو وتكون { َ
مــع مــا يفعلــون بــالمؤمنين مــن العــذاب ،حضــور ال يــر ُّق لهــم قلــبو وال تــدمع لهــم عــينو
لقســوة قلــوبهم كأنهــا الحجــارة أو أشــد قســوةو فقــد كــانوا يعرضــون الكفـر علــى المــؤمنينو
فمن أبى ألَقوه في النارو وفي ذلك وصفهم بالقسوة ،ثم بالجد في ذلك.
وهــذا الــذي يســتدعيه الــنظم الكـريم ،تنطــق بــه الروايــات المشــهورةو التــي وردت بهــا
اآلثار.
المراد بهدَلء الجبابرة الملعونين:
اختلف ِ
المفسرون من قديم في المراد بهؤالء الجبابرة الملعونينو إذ القرآن الكريم لم
يحـ ِـدد إال وصــفهم اإلجمــاليو ولــم يعلمنــا َم ـن هــم؟ علــى طريقــة الق ـرآن فــي ربــط العقــل
المسلم بالموضوع والمعنىو دون اهتمام بتحديد الزمان والمكـان واألشـخاص واألسـماء،
فنعن ــى بأخ ــذ العبـ ـرة م ــن القص ــة وال نتشـ ـاغل باألش ــياء األخ ــرىو الت ــي ربم ــا ك ــان كثـ ـرة
ُ
االهتمام بها ُملهيا عن االلتفات إلى جوهرها.

ـاس بالشـام .وقـال آخـرون :بـل هـم بنجـرانو أو بـاليمن.
ولهذا قـال َمـن قـال :إَّنهـم أن ٌ
ـطنطينية زمــان
وقــال غيــرهم :بــل هــم بفــارس .وقــال قــوم :هــم مــن النصــارى كــانوا بالقسـ
َّ
وكل هذا ممكنو تحتمله اآليات.
قسطنطينُّ .
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روى مســلم فــي صــحيحه ،عــن صــهيب رضــي هللا عنــهَّ ،
أن رســول هللا صــلى هللا
عليه وسلم قال " :كـان ملـك فـيمن كـان قـبلكم ،وكـان لـه سـاحر ،فلمـا َكِبـر قـال للملـك:
ـي غالمــا أُعلِمــه الســحر ،فبعــث إليــه غالم ـا ِ
يعلمــه ،فكــان فــي
رت فابعــث إلـ َّ
إنــي قــد َكِب ـ ُ

طريقــه إذا ســلك ارهــب ،فقعــد إليــه وســمع كالمــه ،فأعجبــه ،فكــان إذا أتــى الســاحر م ـ َّر

ـيت
بالراهب وقعد إليه ،فإذا أتى الساحر ضربه ،فشكا ذلك إلـى ال ارهـب ،فقـال :إذا خش َ
خشيت أهلك فقل :حبسني الساحر.
الساحر فقل :حبسني أهلي .واذا
َ

داب ـة عظيمــة قــد حبســت النــاس ،فقــال :اليــوم أعلــم
فبينمــا هــو كــذلك إذ أتــى علــى َّ
ـب
الســاحر أفضــل أم ال ارهــب أفضــل؟ فأخــذ حجـ ار فقــال :اللهـ َّـم إن كــان أمــر ال ارهــب أحـ َّ
الدابـة ،حتــى يمضــي النــاس .فرماهــا فقتلهــا ومضــى
إليــك مــن أمــر الســاحر فاقتــل هــذه َّ
الناس .فأتى الراهب ،فأخبره فقال له الراهب :أي ُبني ،أنت اليـوم أفضـل منـي ،قـد بلـم

تدل علي.
تليت فال َّ
من أمرك ما أرى ،وانك ستُبتلى ،فإن ْاب َ

وكان الغالم ُيبرئ األكمه واألبرص ويداوي الناس من سائر األدواء .فسـمع جلـيس
للملك كان قـد َع ِمـي ،فأتـاه بهـدايا كثيـرة ،فقـال :مـا هـا هنـا لـك أجمـع إن أنـت شـفيتني.

ـوت هللا فشــفاك؟
ـت بــاهلل دعـ ُ
فقــال :إنــي ال أشــفي أحــدا ،إنمــا يشــفي هللا ،فــإن أنــت آمنـ َ
فجمن باهلل فشفاه هللا.

ـك فجلــس إليــه كمــا كــان يجلــس ،فقــال لــه الملــكَ :مـن َّ
رد عليــك بصــرك؟
فـأتى الملـ َ
رب غيري؟ قال :ربِي ورُّبك هللا.
قال ربي .قال :ولك ُّ
فأخــذه فلــم يــزل ي ِ
يء بــالغالم فقــال لــه الملــك :أي
عذبــه حتــى َّ
ُ
دل علــى الغــالم ،فج ـ َ
بنــي! أقــد بلــم مــن ســحرك مــا تبــرئ األكمــه واألبــرص ،وتفعــل  ..وتفعــل؟! قــال :أنــا ال

أش ــفي أح ــدا ،إنم ــا يش ــفي هللا .فأخ ــذه فل ــم ي ــزل ي ِ
دل عل ــى ال اره ــب ،فجـ ـيء
عذب ــه حت ــى َّ
ُ
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بال ارهــب ،فقيــل لــه :ارجــع عــن دينــك .فــأبى فــدعا بالمنشــار ،فوضــع المنشــار فــي مفــرق
ُ
رأسهَّ ،
فشقه حتى وقع ِشَّقاه.
ثم جيء بجليس الملك فقيل له :ارجع عـن دينـك .فـأبى فوضـع المنشـار فـي مفـرق
ُ
رأسهَّ ،
فشقه به حتى وقع ِشَّقاه.
ثــم ج ـيء بــالغالم فقيــل لــه :ارجــع عــن دينــك .فــأبى فدفعــه إلــى نفــر مــن أصــحابه
فقــال :اذهب ـوا بــه إلــى جبــل كــذا  ..وكــذا ،فاصــعدوا بــه الجبــل ،فــإذا بلغــتم ذروتــه ،فــإن
رجــع عــن دينــه واال فــاطرحوه .فــذهبوا بــه فصــعدوا بــه الجبــل فقــال :اللهــم اكفنــيهم بمــا
شئت .فرجف بهم الجبل ،فسقطوا.
َ
وجــاء يمشــي إلــى الملــك ،فقــال لــه الملــك :مــا فعــل أصــحابك؟ قــال :كفــانيهم هللا.
فتوسـطوا بـه البحـر،
فدفعه إلى نفر من أصحابه ،فقال :اذهبوا بـه فـاحملوه فـي ُق ْرُقـورَّ ،

ـئت .فانكفـأت بهـم
فإن رجع عن دينه واال فاقذفوه ،فذهبوا به فقال :اللهم اكفنيهم بمـا ش َ
الســفينة ،فغرق ـوا .وجــاء يمشــي إلــى الملــك ،فقــال لــه الملــك :مــا فعــل أصــحابك؟ قــال:

كفانيهم هللا.
لست بقاتلي حتى تفعل مـا آمـرك بـه .قـال :ومـا هـو؟ قـال :تجمـع
فقال للملك :إنك َ
النــاس فــي صــعيد واحــد ،وتصــلبني علــى جــذع ،ثــم ُخ ـذ ســهما مــن ِكنــانتي ،ثــم ضــع
الســهم فــي كبــد القــوس ،ثــم ُقـل :باســم هللا ِ
ـت ذلــك
رب الغــالم ،ثــم ارمنــي ،فإنــك إذا فعلـ َ

قتلتَني .فجمع النـاس فـي صـعيد واحـد ،وصـلبه علـى جـذع ،ثـم أخـذ سـهما مـن ِكنانتـه،
ثم وضع السهم في كبد القوس ،ثم قال :باسم هللا ِ
رب الغالم ،ثم رماه فوقع السـهم فـي
صــدغه ،فوضــع يــده فــي صــدغه ،فــي موضــع الســهم ،فمــات ،فقــال النــاس :آمنــا بـ ِ
ـرب
برب الغالم! آمنا ِ
الغالم! آمنا ِ
برب الغالم!
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ـت ،تحــذر؟ قــد وهللا ،نــزل بــك حــذرك ،قــد آمــن
ـت مــا كنـ َ
فــأتي الملــك فقيــل لــه :أ أريـ َ

الناس.

فأمر باألخدود في أفواه ِ
السـ َكك ،ف ُخـ َّدت ،وأضـرم النيـران ،وقـالَ :مـن لـم يرجـع عـن
دينه فأقحموه فيها  -أو قيل له :اقتحم  -ففعلوا ،حتـى جـاءت امـرأة ومعهـا صـبي لهـا،
ِ
الحق".232
فتقاعست أن تقع فيها ،فقال لها الغالم :يا أمه ،اصبري فإنك على
قال القرطبي( :قـال علماؤنـا :أعل َـم هللا ع َّـز وج َّـل المـؤمنين مـن هـذه األمـة فـي هـذه
اآلية ،ما كان يلقاه من و َّحد قبلهم مـن َّ
الشـدائدُ ،ي ْؤنسـهم بـذلك .وذكـر لهـم النبـي صـلى
َ

قص ـة الغــالم ،ليصــبروا علــى مــا يالقــون مــن األذى واآلالم والمشـ َّـقات
هللا عليــه وســلم َّ

ليتأسوا بمثل هـذا الغـالم ،فـي صـبره وتَص ُّـلبه فـي الح ِ
وتمسـكه بـه،
ـق ُّ
التي كانوا عليهاَّ ،
وبذلـه نفســه فـي حـ ِ
ـق إظهـار دعوتــه ،ودخـول النــاس فـي الــدين ،مـع صــغر س ِـنه وعظــم
التمسـك بـ ِ
ـالحق حتــى ُنشــر بالمنشــار .وكــذلك كثيــر
صــبره .وكــذلك ال ارهــب صــبر علــى
ُّ

مــن النــاس لمــا آمن ـوا بــاهلل تعــالى ورســخ اإليمــان فــي قلــوبهم ،صــبروا علــى الطــرؤ فــي
النار ولم يرجعوا في دينهم.
قال ابن العربي :وهذا منسوخ عندنا ،حسب ما َّ
تقدم بيانه في سورة (النحل) .233
قـ ـال القرطب ــي :ل ــيس بمنس ــوخ عن ــدنا ،وأن الص ــبر عل ــى ذل ــك لمـ ـن ِ
قوي ــت نفس ــه،
َ
صر َ
وص ـلُب دينــه أولــى ،قــال هللا تعــالى ُمخب ـ ار عــن لقمــان{ :يَرررا بُنَررر ه أَقِر ِررم ال ه
ررالةَ َوأْ ُمررررْ
ِب ْال َمع ُْرو ِ َوا ْنََ ع َِن ْال ُم ْنك َِر َوا ْ
رور} [لقمـان:
ص ِبرْ َ
علَى َما أ َ َ
صابَكَ ِإ ه ذَ ِلكَ ِم ْن ع َْز ِم ْاس ُ ُم ِ

 .]17وروى أبــو ســعيد الخــدري ،أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال" :إن مــن أعظــم
خرجه الترمذي وقال :حديث حسن غريب.234
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"َّ .

 -232رواه مسلم في الزهد والرقائق ( ،)3005عن صهيب الرومي.
 -233أحكا القرآن َلبن العربي (.)374/4
 -234رواه الترمذي في الفتن ( ،)2174وصححه األلباني في الصحيحة (.)491
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وروى ابن سنجر (محمد بن سنجر) ،عن أميمة مـوالة النب ِـي صـلى هللا عليـه وسـلم

قالت :كنت ِ
أوضئ النبي صلى هللا عليه وسلم ،فأتـاه رجـل ،فقـال :أوصـني .فقـال" :ال
ُ

حرقت بالنار  "...الحديث.235
قطعت أو
تشرك باهلل شيئا ،وان
َ
َ

قــال علماؤنــا :ولقــد امــتُحن كثيــر مــن أصــحاب النبــي صــلى هللا عليــه وســلم بالقتــل
والص ــلب والتع ــذيب الش ــديد ،فص ــبروا ول ــم يلتفتـ ـوا إل ــى ش ــي م ــن ذل ــك ،ويكفي ــك قص ــة
وخبيــب وأصــحابهما ،ومــا لق ـوا مــن الحــروب والمحــن والقتــل واألســر والحــرق،
عاصــم ُ

فتأمل ــه
ممـ ـن ق ــوي ف ــي ذل ــكَّ ،
وغي ــر ذل ــك ،وق ــد مض ــى ف ــي (النح ــل) :أن ه ــذا إجم ــاع َّ
هناك).236
{ َو َما نَقَ ُموا ِم ْن ُه ْم ِإ هَل أ َ ْ ي ُْؤ ِمنُوا ِب ه
يز ْال َح ِمي ِد * الهذِي لََُ ُم ْل ُك ال ه
اوا ِ
ت َو ْاسَرْ ِ
س َم َ
اَّللِ ْال َع ِز ِ
َو ه
ء ْ ء ء َِهيدٌ}
اَّللُ َ
علَى ُك ِل َ

ومــا عــاب ه ـؤالء الجبــابرة الملعونــون علــى ه ـؤالء المــؤمنين الصــابرين الممتحنــينو
حرقــوهم بالنــارو وال كــان لهــم ذنــب إال إيمــانهم وتصــديقهم ال ارســخ بــاهلل (العزيــز)
الــذين َّ
ويهــزم وال ُيهــزمو وال يضــام َم ـن الذ بجنابــهو
أي :الغالــب المنيــع الــذي َيقهــر وال ُيقهــرَ ،
ولجأ إلى رحابه.
{الحميررد} ،أي :المحمــود فــي كـ ِـل حــالو فــي جميــع أقوالــه وأفعالــهو وشــرعه وقدرتــهو
وخلقـه وأمـرهو وان كـان قــد َقـ َّـد َر علـى عبــاده هـؤالءو هـذا الــذي وقــع بهـم بأيــدي الكــافرين
بهو فهو العزيز الحميدو وان َخ ِفي سبب ذلك على كثير من الناس.
يز ْال َح ِميدِ}:
الحكمة من الجمع بين اسمي { ْالعَ ِز ِ
والقرآن دائما في األوصاف يجمع بين األسماء المتقابلةو التي تجمـع الجمـال إلـى
الجــاللو والحمــد إلــى الملــكو وهلل كـ ُّـل الكمــال واإلجــالل واإلكـرام .ولهــذا جمــع هنــا بــين
 -235انِر :أسد الغابة (.)24/7
 -236تفسير القرمبي.)191-193/22( ،
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العزيــز والحميــدو كمــا جمــع فــي آيــات أخــرى بــين العزيــز والغفــورو وجمــع بــين العزيــز
و َّ
الوهـاب ،إلـى
الغفارو وجمـع بـين العزيـز والحكـيمو وبـين العزيـز والحلـيمو وبـين العزيـز و َّ
لهية الواضحة ِ
لكل ذي لب.
غير ذلك من اآليات القرآنيَّة ،التي نرى فيها صفات اإل َّ
ت َو ْاسَرْ ِ } ،ومن أوصاف َّ
{الهذِي لََُ ُم ْل ُك ال ه
وقوتـه وغلبتـه :أنـه يملـك
اوا ِ
عزته َّ
س َم َ
هــذا الكــون الكبيــر بكـ ِـل َمـن فيــهو وكـ ِـل مــا فيــهو فهــو الــذي لــه ملــك الســماوات واألرض
ـذل َمـن
ويعطي َمن يشاءو ويمنع َمن يشـاء ،ويع ُّـز َمـن يشـاء ،وي ُّ
يحكم فيهما بما يشاءو ُ

يشاء ،بيده الخير ،إنه على ِ
كل شيء قدير.

ذرة واحــدة فــي الســماء وال فــي األرض
ال يملـك أحــد مــن اإلنــس والجـ ِـنو أو غيرهمـا َّ
وما بينهماو ال اليومو وال األمسو وال غدو { ِإ ْ ُك ُّل َم ْ
ت َو ْاسَرْ ِ ِإ هَل تِر
اوا ِ
رن فِر السهر َم َ
عررردا * َو ُكلُّ ُهررر ْم تِيررر َِ يَررروْ َم ْال ِقيَا َمررر ِة فَررررْ دًا}
عرررده ُه ْم َ
صرررا ُه ْم َو َ
ررر ْح َم ِن َ
ع ْبررردًا * لَقَررر ْد أ َ ْح َ
الر ه
[مريم.]95-93:
{ َو ه
ررهيدٌ} أي :ال يغي ــب عن ــه ،وال يخف ــى علي ــه ش ــيء ف ــي
اَّللُ َ
ءررر ْ ء َ
ررل َ
علَرررى ُكر ِ
ءر ِ
األرض وال في السماء ،ال تخفى عليه خافية ،وال يغيب عنه سر وال عالنيـة ،كمـا قـال
اَّللِ ِم ْ
علَرى ه
تعالىَ { :ربهنَا ِإنهكَ ت َ ْعلَ ُم َما نُ ْخ ِف َو َما نُ ْع ِل ُن َو َمرا يَ ْخفَرى َ
رن ءَر ْ ء فِر ْاسَرْ ِ
َو ََل فِ ال ه
اء} [إبراهيم.]38:
س َم ِ
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المصرين على جرا مهم وعاقبة المؤمنين
عاقبة الكافرين
ِ
ِين فَتَنُوا ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
{ ِإ ه الهذ َ
اب
ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَرا ِ
ت ثُر هم لَر ْم َيتُوبُروا فَلَهُر ْم عَرذَ ُ
ِين َمنُوا َوع َِملُروا ال ه
يق (ِ )10إ ه الهذ َ
ت
َج َهنه َم َولَ ُه ْم َ
صرا ِل َحا ِ
عذَ ُ
اب ْال َح ِر ِ
لَ ُه ْم َجنه ٌ
ير (} )11
ار ذَ ِلكَ ْالفَوْ ُن ْال َك ِب ُ
ات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها ْاسَ ْن َه ُ
النساء ءقا ق الرجا :
ِين فَتَنُوا ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
{ ِإ ه الهذ َ
يق}
عذَابُ َج َهنه َم َو َل ُه ْم َ
ت ث ُ هم لَ ْم َيتُوبُوا فَلَ ُه ْم َ
ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
عذَابُ ْال َح ِر ِ
ممـا
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ،أي :لم يكتفوا بفتنة الرجـال ،فجمعـوا معهـم النسـاءَّ ،
ضررر ُك ْم ِم ْ
ـدل عل ــى أن النس ــاء ش ــقائق الرج ــال ،كم ــا ق ــال تع ــالى{ :بَ ْع ُ
رررن بَعْررر
ي ـ ُّ

} [آل

عمـران ،]195:أي :الرجــل مــن المـرأة ،والمـرأة مــن الرجــل ،وقــال تعــالىَ { :و ْال ُم ْؤ ِمنُررو َ
ررات بَ ْع ُ
َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ضرر ُه ْم أَوْ ِليَررا ُء بَعْرر

} [التوبــة ،]71:فــال غــرو أن تقــع الفتنــة والتعــذيب

معا.
للجنسين ا
معنى {فَتَنُوا}:
حرقوهم بالنار .والعرب تقول :فـتن فـالن الـدرهم الفضـي ،أو
ومعنى {فَتَنُوا} ،أيَّ :
الدينار الـذهبي .إذا أدخلـه النـار ،لينظـر جودتـه ،ولـيعلم أهـو فضـة أو ذهـب حقيقـي أم
مغشوط.
كرم هللا وجوده ف دعوة الكافرين إلى التوبة :
ُ َ ُ
صـ ْـنعهم ،وعــن كفــرهم وفتنــتهم ،فــإن مــا ذكــر مــن
{ث ر هم ل ر ْم يَتوبُرروا} ،أي :مــن قبــيح ُ
الفتنــة فــي الــدين ،ال يتصـ َّـور مــن غيــر الكــافر قطعـ ا ،وهــم لــم يكتفـوا بــالكفر بــاهلل تعــالى
وتكــذيب رســوله ،بــل أضــافوا إليــه تعــذيب َمــن آمــن بــه ،وتح ـريقهم .فهــم الــذين كفــروا
ُّ
وصدوا عن سبيل هللا.
وظلموا
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عمـ ـا فعلـ ـوا وين ــدموا عل ــى م ــا أس ــلفوا  ...ق ــال الحس ــن
ق ــال اب ــن كثي ــر( :ل ــم يقلعـ ـوا َّ
البصـ ــري :انظـ ــروا إلـ ــى هـ ــذا الكـ ــرم والجـ ــود ،قتل ـ ـوا أوليـ ــاءه وهـ ــو يـ ــدعوهم إلـ ــى التوبـ ــة
والمغفرة!).237
للمجرمين المستكبرين  :عذابان جزاء كفرهم وظلمهم
يرق} ،هـؤالء المسـتكبرون فـي األرض ،الـذين
{فَلَ ُه ْم َ
عذَابُ َج َهنه َم َولَهُر ْم عَرذَابُ ْال َح ِر ِ
فتنوا المؤمنين والمؤمنـات ،وحرقـوهم بالنـار ،لـن يهربـوا مـن عـذاب هللا وانتقامـه ،بـل إذا
كــان لــبعض َّ
الكفــار عــذاب واحــد ،فهــم لهــم عــذابان ،كمــا ذكــرت اآليــة :عــذاب جهــنم،
عامــة ،ج ـزاء كفــرهم ،وهــذا فــي اآلخ ـرة .ولهــم فيهــا عــذاب ازئــد
الــذي يصــاله الكــافرون َّ
على عذاب كفرهم ،بما أحرقوا المؤمنين.
والقـ ـرآن ُيق ـ ِـرر َّ
أن هللا يزي ــد الك ــافرين ع ــذاب ا بمق ــدار م ــا ظلمـ ـوا وأفس ــدوا ،كم ــا ق ــال
عر ْ
س ر ِبي ِل ه
تعــالى{ :الهرذ َ
ب ِب َمررا َكررانُوا
اَّللِ ِن ْد َنررا ُه ْم َ
ص ردُّوا َ
ِين َك َفر ُرروا َو َ
رن َ
ع رذَابًا فَرروْ قَ ْالعَ رذَا ِ
سدُو َ } [النحل.]88:
ي ُْف ِ
وقيــل :العــذابان كالهمــا فــي اآلخ ـرة ،فــاألول :عــذاب جهــنم ،الــذي ُيعـ َّـذب بــه كـ ُّـل
َّ
الكفـار العـاديين .والثـاني :عـذاب الحريـق ،وهــو اسـم مـن أسـماء النـار ،وكـأنهم ُيعـ َّـذبون
فــي جه ــنم ب ــالزمهرير ،ث ــم ُيع ـ َّـذبون بع ــذاب الحري ــق ،ف ــاألول :ع ــذاب ببرده ــا ،والث ــاني:

بحرها .نعوذ باهلل منها َّ
عذاب ِ
كلها.

 -237تفسير ابن كثير (.)271/8
259

سنة القرآن الكريم بذكر الوعد مع الوعيد
ت لَ ُه ْم َجنه ٌ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
{ ِإ ه الهذ َ
ير}
صا ِل َحا ِ
ار ذَ ِلكَ ْالفَوْ ُن ْال َك ِب ُ
ات ت َ ْج ِري ِم ْن ت َ ْح ِت َها ْاس َ ْن َه ُ
بع ــد أن ب ــيَّن القـ ـرآن عاقب ــة الك ــافرين ب ــه ،والمك ـ ِـذبين لرس ــله ،المض ـ َّ
ـطهدين لعب ــاده
ُ

المـؤمنين ،الـذين يفتنــونهم عـن ديـنهم بــالتحريق فـي األخاديـدَّ ،ثنــى بـذكر أضـدادهم مــن
أهــل اإليمــان والعمــل الصــالح ،كمــا هــي ُسـ َّـنة الق ـرآن الك ـريم ،يــذكر الوعــد مــع الوعيــد،
والترغيــب مــع الترهيــب ،والتبشــير مــع اإلنــذار ،ليحـ ِـذر َمــن يحــذر اآلخ ـرة ،ويرجــو مــن

يرجو رحمة ربِه.

فهـؤالء {إِ ه اله رذ َ
ِين َمنُرروا} ،أي :صـ َّـدقوا وأيقنـوا بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم
اآلخــرَ { ،وع َِملُررروا ال ه
ت}  ،وهــو تعبيــر قرآنــي يشــمل كـ َّـل مــا يص ـُلح بــه الفــرد،
صرررا ِل َحا ِ
ومـ ــن عمـ ــل
ويص ـ ـُلح بـ ــه المجتمـ ــع ،مـ ــا يصـ ــلح بـ ــه ماديـ ــا ،ومـ ــا يصـ ــلح بـ ــه معنويـ ــاَ ،
الصــالحات :أن يعمــل لــدنياه وال يتكاســل عنهــا ،ومنهــا :أن يعمــل لعب ـادة ربِــه ،ويفعــل
الخير ،ويدعو إليه ،فإن عجز فليجعله في نيته" ،وانما ِ
لكل امرئ ما نوى".238
هـؤالء لهــم { لَ ُه ر ْم َجنهر ٌ
رات} ،أي :بســاتين ،تجــري مــن تحتهــا األنهــار ،التــي وصــفها
يتغيـر طعمـه ،ومـن خمـر ل َّـذة للشـاربين ،ومـن
القرآن ،من ماء غير آسن ،ومن لـبن لـم َّ
َّ
مصفى.
عسل
ررر} ،وأي فــوز أكبــر مــن هــذا الفــوز؟ فهــو فــوز عظــيم ال فــوز
{ذَ ِلررركَ ْالفَررروْ ُن ْال َكبِير ُ
ران َو َمررا ْال َح َيرراةُ
يشــبهه ،وقــد قــال تعــالى{ :فَ َمر ْ
رار َوأ ُ ْد ِخر َل ْال َجنهررةَ فَقَر ْد فَر َ
رن ُن ْحر ِرز َح َ
رن النهر ِ
عر ِ
الدُّ ْنيَا إِ هَل َمتَا ُ
ور} [آل عمران.]185:
ع ْالغُ ُر ِ
وكلمة {ذَ ِلكَ } ،إشارة إلى مـا أُع َّـد لهـم فـي هـذه َّ
وتل ُّـذ
الجنـاتَّ ،
ممـا تشـتهيه األنفـسَ ،
رس
طر على قلب بشر{ ،فَ َال ت َ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
األعينَّ ،
ُذن سمعت ،وال َخ َ
مما ال عين رأت ،وال أ ٌ
 -238متفق عليه :رواه البخاري في بدء الوحي ( ،)1ومسلم في اإلمارو ( ،)1907عن عمر بن الخطاب.
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َما أ ُ ْخ ِف َ لَ ُه ْم ِم ْن قُ هر ِة أ َ ْعيُن َج َزا ًء ِب َمرا كَرانُوا يَ ْع َملُرو َ } [السـجدةَ { ،]17:و ِر ْ
ض َروا ٌ ِم َ
رن
ه
اَّللِ أ َ ْكبَ ُر ذَ ِلكَ ُه َو ْالفَوْ ُن ْالعَ َِّي ُم} [التوبة.]72:

شد ِة ِ
بطشه تعالى بالظَلمة الطغاة والكفرة العتاة

ش ردِيدٌ ( )12إِنه رَُ ُهر َرو يُ ْب ردِبُ َويُ ِعي ردُ (َ )13و ُهر َرو
رش َر ِبرركَ لَ َ
{إِ ه بَ ْطر َ
ور ْال َودُودُ ( )14ذُو ْالعَرْ ِش ْال َم ِجيدُ ( )15فَعها ٌ ِل َما ي ُِريدُ (} )16
ْالغَفُ ُ
شدِيدٌ }
ش َر ِبكَ لَ َ
{ ِإ ه َب ْط َ
الــبطط هــو :األخــذ بعنــف ،واذا ُوصــف بالشـ َّـدة فقــد تضــاعف وتفــاقم ،وهــو بطشــه
تعــالى ،بالجبــابرة والطغــاة والظــالمين ،وأخــذه َّإيــاهم بالعــذاب واالنتقــام ،كقولــه تعــالى:
{ َو َكذَ ِلكَ أ َ ْخذُ َر ِبكَ ِإذَا أ َ َخذَ ْالقُ َرى َو ِه َ َ
ظا ِل َمةٌ ِإ ه أ َ ْخذَهُ أ َ ِلي ٌم ءَردِيدٌ} [هـود ،]102:وقولـه
ت ْال ِع َما ِد * الهتِ لَ ْم ي ُْخلَ ْق ِمثْلُ َها فِ ْالر ِب َال ِد
تعـالى{ :أَلَ ْم ت َ َر َك ْي َ فَعَ َل َربُّكَ ِبعَاد * ِإ َر َم ذَا ِ
ِين َ
ص ْخ َر بِ ْال َوا ِد * َوفِرْ عَوْ َ ذِي ْاسَوْ تَا ِد * الهذ َ
ِين َجابُوا ال ه
* َوث َ ُمودَ الهذ َ
طغَروْ ا فِر ْالربِ َال ِد
سرروْ َ
صررا ِد}
ط َ
صرربه َ
ع رذَاب * إِ ه َربهرركَ لَ ِب ْال ِمرْ َ
سررادَ * فَ َ
علَ ري ِْه ْم َربُّرركَ َ
* فَ رأ َ ْكث َ ُروا فِي َهررا ْالفَ َ

[الفجر.]14-6:
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ـأن َّ
والجملة استئنافُ ،خوطب بها َّ
بي صـلى هللا عليـه وسـلم ،إيـذانا ب َّ
لكفـار قومـه
الن ُّ

ـور مـ ــن بطـ ــط هللا وانتقامـ ــه ،إذا أصـ ـ ُّـروا علـ ــى كفـ ــرهم وعنـ ــادهم وفتنـ ــتهم
ـيبا موفـ ـ اا
نصـ ـ ا
للمــؤمنين ،كمــا ِ
بوبي ـة ،مــع اإلضــافة إلــى ضــميره عليــه
ينبــئ عنــه التعـ ُّـرض لعن ـوان الر َّ
ش َر ِبكَ }.
السالم {بَ ْط َ
{ ِإنهَُ ُه َو يُ ْبدِبُ َويُ ِعيدُ}
المعيدُ ،يبدئ الخلق باإلنشاء ،ويعيده بعد اإلماتة بالبعـث
المبدئ ُ
أجل هو سبحانه ُ
واإلحياء ،وُذكر عن ابن عباس :أنه عام في جميع األشياء ،فهي عبارة عن أنـه يفعـل
كل ما ُيعاد ،وهـذان قسـمان مسـتوفيان جميـع
كل ما يبدأ ،ويعيد َّ
كل شيء ،أي :يبتدئ َّ
َّ
األشياء.

واختار الطبري :أنه يبدئ فـي العـذاب ،ويعيـده علـى الكفـار .239واألول ْأولـى .قـال
علَ ْي ر َِ َولَ رَُ ْال َمث َر ُل ْاس َ ْعلَررى فِ ر
تعــالىَ { :و ُهر َرو اله رذِي يَ ْب ردَأ ُ ْال َخ ْلررقَ ث ُر هم يُ ِعي ردُهُ َو ُهر َرو أ َ ْهر َرو ُ َ
ال ه
ت َو ْاسَرْ ِ } [الروم.]27:
اوا ِ
س َم َ
ور ْال َودُودُ}
{ َو ُه َو ْالغَفُ ُ
ومن صـفات الكمـال الواجبـة هلل تعـالىو والالئقـة بذاتـه الكريمـة ،وبهـا تكتمـل الـذات
اإللهي ـة التــي تجمــع بــين الجــالل والجمــالو والملــك والحمــد :أنــه تعــالى  -كمــا أنــه ذو
َّ
المبدئ والمعيد  -هو الغفور الودود.
البطط الشديدو و ُ
السـ ْتر -الــذي يســتر ذنــوب عبــاده
{ ْالغَفُر ُ
رور} :لمــن تــاب وآمــن  -مــن الغْفـر ،وهــو َّ
المؤمنينو ال يفضحهم بها.

 -239تفسير الطبري (.)283/24
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{ ْال َ ُ ُ
ـب ألوليائ ــهو وه ــو يتَـ ـ َّ
ودد إل ــيهم ِبن َعم ــه وفض ــله وعف ــوه ومغفرت ــه
المح ـ ُّ
رررودود}ُ :
ورحمته .قال ابن عبـاس :كمـا ي ُّ
المحبـة .240كمـا قـال تعـالى:
ـود أحـدكم أخـاه بالبشـرى و َّ
{ي ُِحبُّ ُه ْم َوي ُِحبُّونََُ} [المائدة.]54:
{ذُو ْالعَرْ ِش ْال َم ِجيدُ}
وصــف هللا تعــالى نفســه بأنــه صــاحب العــرط العــالي علــى جميــع الخالئــق ،وهــو
تام العلم والقـدرةو كام ُـل اإلرادة والحكمـة.
العظيم في ذاته وصفاتهو وهو واجب الوجودو ُّ
هذا إذا كان { ْال َم ِجيدُ} بالرفع.
أمــا إذا كــان بــالخفض ( ْال َم ِجيررر ِد)و أي صــاحب العــرط العظــيمو كمــا جــرت عــادة
الناس في وصف الملوك بما لهم من عروط كبيرةو كما قـال الهدهـد فـي وصـف ملكـة
ررت ِمر ْ
رررأَةً تَمْ ِل ُك ُهررر ْم َوأُوتِيَر ْ
ســبأ{ :إِنِررر َو َجررر ْد ُ
ش ع ََِّررري ٌم}
ءررر ْ ء َولَ َهرررا َ
ررل َ
عررررْ ٌ
ت امْ ر َ
ررن ُكر ِ
[النمــل ،]23:وقــال تعــالى { :قُ ر ْل َمر ْ
ت ال ه
رن َربُّ ال ه
ريم *
اوا ِ
س ر َم َ
س رب ِْع َو َربُّ ْالعَرررْ ِش ْالعَ َِّر ِ
سيَقُولُو َ ِ هَّللِ} [المؤمنـون]86:و فهنـاك قراءتـان :بـالرفع علـى أنـه وصـف ال ِ
ـرب تعـالى،
َ
ِ
وبالجر على أنه وصف العرط ،241وكالهما معنى صحيح.
ُ ْ
الملـك والسـلطانو كمـا يقـال:
ومن العلمـاء مـن قـال( :معنـى {ذو العَررْ ِش} :أي ذو ُ
فـ ــالن علـ ــى س ـ ـرير ملكـ ــهو وان لـ ــم يكـ ــن علـ ــى س ـ ـرير .ويقـ ــال :ثُـ ـ َّل عرشـ ــهو أي ذهـ ــب
سلطانه).242

 -240انِر :تفسير القرمبي (.)296/19
 -241الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (.)393/6
 -242تفسير القرمبي.)297/19( ،
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والذي ِ
أرجحه :أن نمضي على ظاهر ما جاء في القرآنو الذي امتـدؤ هللا سـبحانه
ش َر ِبكَ فَوْ قَ ُه ْم َيوْ َم ِئرذ
رب العرط العظيمُّ ،
بأنه ُّ
ورب العرط الكريم ،قالَ { :و َي ْح ِم ُل عَرْ َ
ث َ َمانِ َيةٌ} [الحاقة.]17:
{فَعها ٌ ِل َما ي ُِريدُ}
عمـا يفعـلو بحيـث ال َّ
أي :مهما أراد فعلهو ال م ِ
يتخلـف مـراد
عقب لحكمهو وال ُيسأل َّ
ْ
ُ
مــن أفعالــه تعــالى وأفعــال غي ـره ،وذلــك لعظمتــه وقه ـرهو وحكمتــه وعدلــه .كمــا ُروي عــن
أبي بكر ِ
الص ِديق أنـه قيـل لـه ،وهـو فـي مـرض المـوت :هـل نظـر إليـك الطبيـب؟ قـال:

فعال لما أُريد.243
نعم .قالوا :فما قال لك؟ قال :قال لي :إني َّ
(فعال) بصيغة المبالغة؛ َّ
ألن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة.
وانما قال َّ

 -243رواه ابن أبي شيبة (.)35581
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تسليته عليه الصالة والسالم بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود

{ َه ْل أَتَاكَ َحد ُ
ِيث ْال ُجنُو ِد (ِ )17فرْ عَوْ َ َوثَ ُمودَ (َ )18ب ِل الهذ َ
ِين
اَّللُ ِم ْن َو َرا ِ ِه ْم ُم ِح ٌ
يَ (َ )20ب ْل ُه َو قُرْ ٌ
َكفَ ُروا ِف تَ ْكذِيب (َ )19و ه
َم ِجيدٌ (ِ )21ف لَوْ ح َم ْحفُوظ (})22
{ َه ْل أَت َاكَ َحد ُ
ِيث ْال ُجنُو ِد * فِرْ عَوْ َ َوث َ ُمود}
بطش ــه تع ــالى َّ
اس ــتئناف مق ـ ِـرر لش ـ َّـد ِة ِ
العت ــاة ،المفس ــدين
بالظَلم ــة الطغـ ـاة ،و َ
ٌ ُ ٌ
الكَفـ ـرة ُ
فع ـ ـاالا لمـ ــا يريـ ــدُ :متضـ ـ ِـمن لتسـ ــليته عليـ ــه الصـ ــالة والسـ ــالم،
وكونـ ــه تعـ ــالى َّ
العصـ ــاةُ ،
ُ
باإلشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب الجنود.
داللة كلمةْ { :ال ُجنُو ِد}:
وجــاء الخطــاب بهــذه الصــيغة االســتفهاميَّةو للتَّشــويق واإلث ـارةو وهــو ق ـد أتــاه حــديث
تلبس ـوا به ــا،
ه ـؤالء ،الــذين سـ َّـماهم هللا { ْال ُجنُرررو ِد} ،إش ــارة إلــى الصــفة العس ــكرية التــي َّ
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القوة والعنفو كما قـال تعـالى فـي سـورة
واشتهروا عند العالم بأنهم أهل الحرب والقتلو و َّ

(ص) م ِ
ب} [ص.]11:
ؤكدا هذه الصورةُ { :ج ْندٌ َما ُهنَا ِلكَ َم ْه ُزو ٌم ِم َن ْاس َ ْح َزا ِ

خوف وي ِ
وهذا ُي ِ
ـالقوة والسـالؤ وحـدهاو دون
حذر من الصفة العسكريَّة ،إذا انفردت ب َّ
ُ

وازع مــن إيمــان أو خلــق .وكــم عانــت بالدنــا وغيرهــا مــن االنقالبــات العســكريةو التــي
تجعل الجنود العسكريين وحدهم هم قـادة األمـة وحاكموهـا .والواجـب أن يكونـوا حماتهـا
فقط.
َمن هم هدَلء الجنود
{فِرْ عَوْ َ َوث َ ُمود}اقتصر القرآن على ذكر هـذين النمـوذجين الطـاغيين ،مـن نمـاذج

ِين َ
الجنــود أو العســكر أصــحاب القــوة الغاشــمة{ ،الهرذ َ
طغَرروْ ا فِ ر ْالربِ َال ِد * فَ رأ َ ْكث َ ُروا فِي َهررا
سادَ} [الفجر.]12-11:
ْالفَ َ
والمراد بحـديث الجنـود :مـا صـدر عـنهم – فرعـون وثمـود -مـن التَّمـادي فـي الكفـر
والضــاللو ومــا حـ َّـل بهــم مــن العــذاب و َّ
ـت مــا
ـاك حــديثهم ،وعرفـ َ
النكــال .والمعنــى :قـ ْـد أتـ َ
ِ
ِ
َّ
ـك بشـؤو ِن هللا تعــالى،
فعلُـوا ،ومـا ُفعـ َـل به ْـم ،حــين كـذبوا رســله ،وخـالفوا أمـرهَ ،فـ َذكر قومـ َ

يصيب ُهم مثل ما أصاب أمثالهم .وما هي من الظالمين ببعيد.
أن
وأنذ ْرُهم ْ
َ

وانما اكتفى بذكر فرعون وثمودو ألن ثمود في بالد العربو َّ
وقصتهم كانـت عنـدهم

ِ
المتقدمينو من العرب البائدة ،وأمر فرعون كـان مشـهو ار
مشهورةو وان كانوا من العرب
ِ
فدل بهما على أمثالهما فـي
عند أهل الكتاب وغيرهمو وكان من
المتأخرين في الهالكو َّ
الهالك والدمار .وهللا أعلم.
{بَ ِل الهذ َ
ِين َكفَ ُروا فِ ت َ ْكذِيب}
بــل  :حــرف إضـرابو والجملــة لإلضـراب عــن مماثلــة َّ
كفــار قـريط وأمثــالهم ،الــذين
كفــروا برســالة محمــد صــلى هللا عليــه وســلمو ألولئــك الكفــار الجبــابرة المعتــدين ،وبيــان
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لكــونهم أشــد مــنهم فــي الكفــر والطغيــانو كأنــه قيــل :ليسـوا مــثلهم فــي ذلــك ،بــل هــم أشــد
ـتقرون ف ــي تك ــذيب ش ــديد
م ــنهم ف ــي اس ــتحقاق الع ــذابو واس ــتيجاب العق ــابو ف ــإنهم مس ـ ُّ
ذكر و ِ
جرد عدم التَّ ُّ
االتعـا بمـا سـمعوا مـن حـديثهم ،بـل
للقرآن الكريمو وليست جنايتهم ُم َّ
هو مع ذلك في تكذيب شديد للقرآنو الناطق بذلك.
وقد َّ
تحدث اإلمام الـرازي عـن هـذه اآليـة فكـان ممـا قالـه فيهـا( :والمقصـود بيـان أن
حال المؤمنين مع َّ
ـتمرة علـى هـذا الـنهج ،وهـذا هـو المـراد
الكفـار فـي جميـع األزمنـة مس َّ
من قولهَ { :ب ِل الهذ َ
طيـب قلـب الرسـول عليـه السـالم بحكايـة
ِين َكفَ ُروا ِف ت َ ْكذِيب} .ولما َّ

اَّللُ ِمر ْ
األولــين فــي هــذا البــاب ،ســالَّه بعــد ذلــك مــن وجــه آخــر ،وهــو قولــهَ { :و ه
رن
أحـوال َّ

َو َرا ِ ِه ْم ُم ِح ٌ
يَ}).244
اَّللُ ِم ْن َو َرا ِ ِه ْم ُم ِح ٌ
{ َو ه
يَ}
ط بهـم مـن ك ِـل جهـة ،ثـم ال يفوتونـه
قوتهمو محي ٌ
أي :وهللا تعالى قادر عليهمو قاهر َّ
وال يعجزونــهو فلــن ينجـ َـوا مــن بــأس هللا ،الــذي ال ُيـ َـرُّد عــن القــوم المجــرمين ،كمــا قــال
اء َو َمرا لَ ُكر ْم ِم ْ
تعالى للمشـركينَ { :و َما أ َ ْنت ُ ْم ِب ُمع ِْج ِرز َ
ين فِر ْاسَرْ ِ َو ََل فِر السهر َم ِ
رن دُو ِ
ه
اَّللِ ِم ْن َو ِل َو ََل نَ ِصير} [العنكبوت.]22:
القرآن المجيد:
{بَ ْل ُه َو قُرْ ٌ َم ِجيدٌ}
إضراب آخرو فيه رد لكفرهمو وابطال لكذبهمو وتحقيق للح ِ
ـقو أي :لـيس األمـر كمـا
اإللهيـة فـي ال َّـنظم
قالواو بل هو كتاب شريف ،عـالي المنزلـةو رفيـع الدرجـةو بـين الكتـب
َّ
أعجز البش َـر أن يـأتوا بسـورة مـن مثلـه ،وهـذا هـو معنـى
والمعنى والموضوع واألسلوبو
َ

وصفه بالمجيد.

 -244تفسير الرازي (.)116 -115/31
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القرآن محفوظ مصون:
{ ِف لَوْ ح َم ْحفُوظ}
مصـون مـن الزيـادة والـنقصو والتغييـر والتبـديلو
أي :هو في المأل األعلـى محفـو
ُ
فلما حكم فيه بسعادة أقوامو وشقاوة أقوامو ِ
وبتأذي قوم من قومو أو جماعة مـن جماعـةو
تغيره ُّ
وتبدلهو فوجب الرضا بهو وال َّ
شك أن هذا من أعظم موجبات التَّسلية.
امتنع ُّ
وقوله تعالى هنا{ :فِر لَروْ ح َم ْحفُروظ} ،يشـبه مـا قالـه فـي آيـة أخـرى{ :إِنهرَُ لَقُررْ ٌ
ك َِري ٌم * فِ ِكتَاب َم ْكنُرو } [الواقعـة ،]78-77:قـال الـرازي( :فيحتمـل أن يكـون الكتـاب
احدا.
المكنونو واللوؤ المحفو شيئ ا و ا
يمسـ ــه إال
ثـ ــم كونـ ــه محفوظ ـ ـاو يحتمـ ــل أن يكـ ــون الم ـ ـراد كونـ ــه محفوظ ـ ـا ،عـ ــن أن َّ
سرررررَُ إِ هَل ْال ُم َ
طه ـ ــرونو كم ـ ــا ق ـ ــال تع ـ ــالى ع ـ ــن الكت ـ ــاب المكن ـ ــونََ { :ل يَ َم ُّ
رررررو َ }
ط ههر ُ
الم َّ
ُ

[الواقعة ،]79:ويحتمل أن يكون المراد :أال يجري عليه تغيير وال تبديل).245

عطي ــة ف ــي ُمح ـ َّـرره ال ــوجيز( :قـ ـ أر جمه ــور الق ـ َّـراء{ :فِررر لَررروْ ح َم ْحفُررروظ}
قــال اب ــن َّ

بــالخفضو صــفة َّللــوؤ المشــهور بهــذه الصــفةو وقـ أر نــافع وحــده  -بخــالف عنــه  -وابــن

محيصن األعرج :بالرفعو صفة للقرآن .246على نحو قوله تعالىَ { :وإِنها لََُ لَ َحرا ِف ُ
َّو َ }
[الحجر]9:و أي هو محفو في القلوب ال يدركه الخطأ والتبديل).247
والحمد هلل ِ
رب العالمين.

 -245المصدر السابق (.)116/31
 -246الحجة للقراء السبعة لحسن بن أحمد الفارسي (.)396/6
 -247تفسير ابن عطية (.)463/5
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سورة الطارق
بسم هللا الرحمن الرحيم
ق (َ )1و َما أَ ْد َراكَ َما ه
اء َو ه
الط ِار ُ
{ َوال ه
ب
ق ( )2النه ْج ُم الثها ِق ُ
س َم ِ
الط ِار ِ
علَ ْي َها َحا ِف ٌ
ظ ( )4فَ ْل َي ْن ُ
ق ()5
(ِ )3إ ْ ُك ُّل نَ ْفس لَ هما َ
سا ُ ِم هم ُخ ِل َ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
ب (ِ )7إنهَُ
ق ِم ْن َماء دَا ِفق (َ )6ي ْخ ُر ُ
ج ِم ْن َب ْي ِن ال ُّ
ُخ ِل َ
ب َوالت ه َرا ِ ِ
ص ْل ِ
علَى َر ْج ِع َِ لَقَاد ٌِر (َ )8يوْ َم ت ُ ْبلَى الس َهرا ِ ُر ( )9فَ َما لََُ ِم ْن قُوه ة َو ََل
َ
ت ال ه
اصر (َ )10وال ه
ص ْدعِ ()12
الر ْج ِع (َ )11و ْاسَرْ ِ ذَا ِ
اء ذَا ِ
ت ه
س َم ِ
نَ ِ
إِنهَُ لَقَوْ ٌ فَ ْ
ص ٌل (َ )13و َما ُه َو بِ ْال َه ْز ِ ( )14إِنه ُه ْم يَ ِكيدُو َ َك ْيدًا ()15
َوأَ ِكيدُ َك ْيدًا ( )16فَ َم ِه ِل ْالكَافِ ِر َ
مْه ْل ُه ْم ُر َو ْيدًا (})17
ين أَ ِ

فضل السورة:
مكيــة ،وقــد روى عبــد هللا بــن اإلمــام أحمــد ،حـ َّـدثنا أبــي ،حـ َّـدثنا عبــد هللا بــن
الســورة َّ
محمــد ،قــال عبــد هللا :وســمعتُه أنــا منــه ،بســنده إلــى عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن أبــي جبــل

العـدواني ،عـن أبيـه ،أنـه أبصـر رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فـي ُمشـرق ثقيـف وهـو قــائم
عصــا  -حــين أتــاهم يبتغــي عنــدهم النصــر ،فســمعتُه يقــولَ { :وال ه
اء
سررر َم ِ
علــى قــوس  -أو ا
َو ه
ق} حتى ختمها ،قال :فوعيتُها في الجاهلية وأنا مشرك ،ثم قرأتُها في اإلسـالم .قـال:
الط ِار ِ
ـمعت م ــن هــذا الرجـ ـل؟ فقرأتُهــا عل ــيهم ،فقــال َم ــن معهــم م ــن
فــدعتني ثقي ــف فقــالوا :م ــاذا سـ َ
كنا نعلم ما يقول َّ
قريط :نحن أعلم بصاحبنا ،لو َّ
حقا التَّبعناه.248

 -248رواه أحمد ( )18958وقال مخرجوه :إسناده ضعي .
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وروى النسائي بسنده ،عن جابر قالَّ :
صلى معاذ المغرب ،فق أر البقـرة والنسـاء ،فقـال
ان أنت يا معاذ؟! ما كان يكفيـك أن تقـ أر بــالسماء والطـارق،
النبي صلى هللا عليه وسلم" :أفتَّ ٌ

والشمس وضحاها ،ونحو ذلك؟!".249
مقاصد السورة:

تتضـ َّـمن الســورة اإلقســام مــن هللا تعــالى بهــذا الطــارق ،والــنجم الثاقــب ،علــى أن كـ َّـل
نفس من أنفس البشر عليها من هللا حافظ ورقيب يحرسها ،ويكتب أعمالها.
وأن على اإلنسان أن ينظر في بداية خلقـه ،وأنـه خلـق مـن من ِـي الرجـل ،وهـو ُنطفـة

ال شأن لها ،ومن ماء المرأة ،فهو من كليهما ُخلق.

وأن هللا قادر على إعادته ،كما خلقه من هذه المادة المهينة ،بتأكيد البعث.
وأنــه سـ ُـيعاد يــوم الحســاب{ ،يَرروْ َم ت ُ ْبلَررى ال ه
سر َررا ِ ُر} ،وتنكشــف الســتور ،فمــا لــه مــن قـ َّـوة

ينصره.
تحميه ،أو أحد
ُ

ثم يحلف هللاُ بالسماء التي تتراجع باألمطـار ،وبـاألرض التـي تتص َّـدع بالنبـات ،علـى
عظمة القرآن وصوابه.
ثــم ِ
يبشــر الرســول الكـريم والمســلمين بالنصــر المبــين ،وأن الكــافرين يمكــرون ويكيــدون
ِ
ويحبط مكرهم.
وسيفشل خططهمُ ،
المكايد ،وهللا لهم بالمرصادُ ،

القسم بالطارق على أن كَّ نفس عليها من هللا حافظ يحرسها ويكتب أعمالها
مخرج في الصحيحين سبق تخريجه صـ
 -249رواه النسائي في الكبري في التفسير ( .)11600وأص ُل الحديث
ه
.
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ق (َ )1و َمرا أَ ْد َراكَ َمرا ه
اء َو ه
رار ُ
{ َوال ه
رب
ق ( )2الرنه ْج ُم الثهاقِ ُ
س َم ِ
الط ِ
الط ِار ِ
علَ ْي َها َحا ِف ٌ
ظ (} )4
(ِ )3إ ْ ُك ُّل نَ ْفس لَ هما َ
اء َو ه
{ َوال ه
ق}
س َم ِ
الط ِار ِ
القســم بالســماء ،كمــا فــي الســورة الســابقة ،ولكنـه هنــا أضــاف إليهــا الطــارق ،بهــذا
بــدأ َ
الوصف.
ْ
ق} ،اسم فاعل من طرق يطرق ،فهو طارق ،إذا جـاء لـيالا ،وأصـل َّ
{ َو ه
الط ْـرق:
الط ِار ِ
ُ
َ
الد ُّق ،ومنه س ِميت ِ
َّ
(المطرقـة) ،وانمـا ُس ِـمي قاصـد الليـل طاراقـا؛ الحتياجـه إلـى ط ْـرق البـاب،
ُ ْ
ثــم اتَّ َســع معنــاه لكـ ِـل مــا ظهــر فــي الليــل كائنـ ا مــا كــان .والمـراد هنــا :الــنجم البــادي لــيالا .إمــا
على أنه اسم جنس ،أو نجم معهود.

{ َو َما أ َ ْد َراكَ َما ه
الط ِار ُ
ق}
َّ
ونبــه علــى ِرفعــة قــدره ،بحيــث ال ينالهــا إدراك
فخمــه حــين أقســم بــه ،ثــم نـ َّـوه بشــأنهَّ ،

َّ
الخلـ ــق ،فـ ــال بـ ـ َّـد أن تُ َّ ِ
المعنـ ــى :وأي شـ ــيء أعلمـ ــك عـ ــن حقيقـ ــة
تلقـ ــى مـ ــن الخـ ــالق العلـ ــيم .و َ

الطارق؟!

{النه ْج ُم الثهاقِبُ }
َّ
المضيء أو النافذَّ ،
كأن الليل ِجْلـد
ٌ
جم الثاقبْ ،
خبر لمبتدأ محذوفْ ،
أيُ :
أي :هو الن ُ
وينفذ فيها.
أسود ،وهو يثُقب هذا ال ِجلد ويخرقه ،فهو يثُقب
الظالم واألفالك بضوئه ُ
َ
ِ
ثاقبــا ال محالــة ،وهــو األولــى ،وقيــل:
ـوءا ا
والم ـراد بــه :إمــا الجــنس ،فــإن لكــل نجــم ضـ ا
نجــم معــيَّن مثــلُ :زحــل ،أو الثريــا ،أو غيــر ذلــك .وقيــل :المـراد الشــهاب واحــد ُّ
الشـ ُـهب ،التــي
صرررا ِبي َح
ـرجم بهــا الشـ
ـياطين ،قــال تعــالىَ { :ولَقَرر ْد َنيهنهررا السهرر َما َء الرردُّ ْنيَا ِب َم َ
ُ
ذكــر الق ـر ُ
آن أنهــا تُـ َ

ررن َخ ِطررر َ ْال َخ ْطفَرررةَ فَأَتْبَعَرررَُ
ين} [الملــك .]5:وقــال تعــالى{ :إِ هَل َمر ْ
َو َجعَ ْلنَا َهررا ُرجُو ًمرررا ِلل ه
شررريَ ِ
اط ِ

ءهَابٌ ثَاقِبٌ } [الصافات.]10:
ِ
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وجلَ { :و َما أ َ ْد َراكَ َما ه
وقوله َّ
الط ِار ُ
قسـم بـه ،وقـال سـفيان
عز َّ
الم َ
ق} ،تْفخيم لشأن هذا ُ
ُخبــر الرســول بــه  -يقصــد :قــد أخبــر هللا
بــن ُعَي ْينــة :كــل مــا فــي القـرآن { َو َمررا أ َ ْد َراكَ } ،فقــد أ ْ
وكل شيء قال فيهَ { :و َما يُ ْد ِريكَ } ،لم ُي ْخبر به.250
تعالى نبيه بشأنه وحاله ُّ -

ذكـ َـر الســماء والشــمس والقمــر؛ ألن
قــال ال ـرازي( :اعلـ ْـم أنــه تعــالى أكثــر فــي كتابــه ْ
أحواَلها في أشكالها وسـيرها ومطالعهـا ومغاربهـا عجيبـة .وأمـا {ال ه
رار ُ
ق} :فهـو ك ُّـل مـا أتـاك
ط ِ
َ

لــيالا ،سـواء كــان كوكبـ ا أو غيـره ،فــال يكــون الطــارق نهــا ار ،والــدليل عليــه قــول المســلمين فــي

دعائهم :نعوذ باهلل من طوارق الليل.
وروي أنه عليه السـالم ،نهـى عـن أن يـأتي الرج ُـل أهَلـه طروقـا"،
ُ
َ
الخيال؛ ألن تلك الحالة إنمـا تحصـل فـي األكثـر فـي الليـل ،ثـم إنـه تعـالى
الطروق في صفة َ
251

والعـرب تسـتخدم

لما قالَ { :و ه
ـامعه عـن معرفـة المـراد منـه ،فقـالَ { :و َمرا
الط ِار ِ
ق} ،كان هذا مما ال يسـتغني س ُ
أ َ ْد َراكَ َما ه
الط ِار ُ
ق}  ...ثم قال{ :الرنه ْج ُم الثهاقِربُ } ،أي هـو طـارق عظـيم الشـأن ،رفيـع القـدر،
ويوَقف به على أوقات األمطار).252
وهو النجم الذي ُي ْه َتدى به في ظلمات البر والبحرُ ،
جواب القسم :
علَ ْي َها َحا ِف ٌ
ظ}
{ ِإ ْ ُك ُّل نَ ْفس َلمها َ
هــذا هــو ج ـواب القســمِ { ،إ ْ } نافيــة ،و{لَمهررا} بمعنــى َّ
(إال) ،والمعنــى :ال يوجــد نفــس
بشريَّة إال وعليها من هللا حافظ ،وعلـى الجميـع حفظـة يحرسـونهم ،ويحفظـون علـى ك ِـل نفـس
عملهــا ورزقهــا وأجلهــا وكــل مــا َّ
يتعل ـق بهــا ،ومــا تكســب مــن خيــر أو شــر ،فعليهــا { َحررا ِف ٌ
ظ}،
علَر ْي ُك ْم لَ َحرافِ َِّ َ
ين
أي :حارس ورقيب وراصد لِما تقوله وما تفعله ،كما في قوله تعـالىَ { :وإِ ه َ
ين * يَ ْعلَ ُمو َ َما ت َ ْف َعلُو َ } [االنفطار .]12-10:وقال َّ
* ِك َرا ًما كَاتِبِ َ
عز وج َّـلَ { :و ُه َرو ْالقَرا ِه ُر
 -250علقه البخاري بصيغة الجز في باب فضل ليلة القدر ( ،)45/3ووصله ابن حجر في التغليق (-204/3
.)205
 -251متفق عليه :رواه البخاري في النكاح ( ،)5243ومسلم في اإلمارو ( ،)715عن جابر بن عبد هللا.
 -252تفسير الرازي (.)117/31
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علَر ْي ُك ْم َحفَ َ
رات ِم ْ
َّرةً} [األنعـام .]61:وقـال تعـالى{ :لَرَُ ُمعَ ِقبَ ٌ
رن بَري ِْن يَدَيْر َِ
س ُل َ
فَوْ قَ ِعبَا ِد ِه َويُرْ ِ
اَّللِ} [الرعـدَ { .]11:مرا يَ ْل ِف ُ
َو ِم ْن َخ ْل ِف َِ يَ ْحفَ ُ
رظ ِم ْ
َّونَرَُ ِم ْ
رن أَمْ ِرر ه
عتِيردٌ}
رن قَروْ إِ هَل لَدَيْر َِ َرقِيربٌ َ
[ق.]13:
الم ـراد أن كـ َّـل نفــس عليهــا رقيــب وحــافظ ،يحفظهــا مــن اآلفــات حتــى يســلمها إلــى
و ُ
المقادير.
(وقيل :الحافظ على اإلنسان :عقله ،ي ِ
رشده إلى مصالحهُّ ،
ِ
مضاره.
ويكفه عن
ُ
قلــت (القرطبــي) :العقــل وغيـره وســائط ،والحــافظ فــي الحقيقــة هــو هللاُ جــل وعــز ،قــال
اَّللُ َخي ٌْر َحافِ ً
ين} [يوسـف ،]64:وقـال تعـالى{ :قُر ْل َم ْ
هللا{ :فَ ه
اح ِم َ
رن يَ ْك َلر ُؤ ُك ْم
َّا َو ُه َو أَرْ َحر ُم ه
الرر ِ
الر ْح َم ِن} [األنبياء.253)]42:
بِالله ْي ِل َوالنه َه ِار ِم َن ه
وقال الرازي في بيان ما يحفظه هـذا الحـافظ أو هـؤالء الحفظـة( :ففيـه وجـوه ،أحـدها:
أن هؤالء الحفظة يكتبون عليه أعماله ،دقيَقها وجليَلها ،حتى تخرج له يوم القيامة كتابـا يلقـاه
منشو ار.
ٌ
وثانيهاِ { :إ ْ ُك ُّل نَ ْفس لَمها َ َ
عملها ورزَقهـا وأجَلهـا ،فـإذا اسـتوفى
عل ْي َها َحافِظ} ،يحفظ َ
اإلنسـان أجلـه ورزقــه قبضـه إلـى ربِـه ،وحاصـله يرجـع إلــى وعيـد الكفـار وتســلية النبـي صــلى
علَي ِْه ْم ِإنه َما نَعُردُّ لَهُر ْم عَردا} [مـريم ،]84:ثـم ينصـرفون عـن
هللا عليه وسلم ،كقوله{ :فَ َال ت َ ْع َج ْل َ
ُّ
يستحقونه.
قريب إلى اآلخرة فيجازون بما
ِ
علَ ْي َهررا َحررافِ ٌ
المعاط ـب والمهالِ ـك ،فــال
ظ} ،يحفظهــا مــن
وثالثهــاِ { :إ ْ ُك ر ُّل نَ ْفررس لَ همررا َ
يصيبها إال ما َّ
قدر هللا عليها.
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علَ ْي َهررا َحررافِ ٌ
ظ} ،يحفظهــا حتــى ُي ْسـلِ َمها إلــى
ورابعهــا :قــال الفـراءِ { :إ ْ ُك ر ُّل نَ ْفررس لَ همررا َ
المقابر).254

النظر في بداية خلق اإلنسان وقدرة هللا على بعثه

{فَ ْليَ ْن ُ
ج ِم ْ
ق ِم ْن َمراء دَافِرق ( )6يَ ْخ ُرر ُ
رن
ق (ُ )5خ ِل َ
سا ُ ِم هم ُخ ِل َ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
بَ ْي ِن ال ُّ
علَى َر ْج ِعر َِ لَقَراد ٌِر ( )8يَروْ َم ت ُ ْبلَرى الس َهررا ِ ُر
ب ( )7إِنهَُ َ
ب َوالت ه َرا ِ ِ
ص ْل ِ
اصر (} )10
( )9فَ َما لََُ ِم ْن قُوه ة َو ََل نَ ِ
{فَ ْل َي ْن ُ
ق (} )5
سا ُ ِم هم ُخ ِل َ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
لم ـا أقســم علــى َّ
ظ ـا يراقبهــا،
قــال اإلمــام ال ـرازي( :واعلــم أنــه تعــالى َّ
أن لكـ ِـل نفــس حاف ا

ويعـ ُّد عليهــا أعمالهــا ،فحينئــذ يحـ ُّ ِ
هم ـات،
الم َّ
ُ
ـق لكــل أحــد أن يجتهــد ْ
ويسـعى فــي تحصــيل أهـ ِـم ُ
وقــد تطابقــت الش ـرائع والعقــول علــى َّ
المعــاد ،واتَّفق ـوا
أن أهــم المهمــات معرفــة ْ
المب ـدأ ومعرفــة َ
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علــى أن معرفــة المبــدأ َّ
مقدمــة علــى معرفــة المعــاد ،فلهــذا الســبب بــدأ هللا تعــالى بعــد ذلــك بمــا
يدل على المبدأ ،فقال{ :فَ ْليَ ْن ُ
سا ُ ِم هم ُخلِقَ }).255
ُّ
اإل ْن َ
َّ ِر ْ ِ
ظ من المالئكـة وجنـود
أي :إذا َّ
رقيب وحاف ٌ
نفس إال عليها ٌ
تبين لإلنسان أنه ال يوجد ٌ
َّ
ويتفكـر بعقلـه فـي
هللا { َو َما يَ ْعلَ ُم ُجنُرودَ َربِركَ إِ هَل ُه َرو} [المـدثر .]31:فعلـى اإلنسـان أن ينظـر
خلقــه وتكوينــه العجيــب ،الــذي جمــع بــين ُحســن الصــورة والتقــويم ،وقـ َّـوة الفك ـرة ،واالســتعداد
ُّ
َّ
الم صـار؟ وم َّـم خلقـه هللا مـن
للتعلم والتعليم ،و ُّ
التأهل للدار اآلخرة ،يتفكر :ماذا كان أمـره ،وا َ
األساس؟ كما قال تعالى حين َّ
لخص مراحل اإلنسان كلِها في سطر أو سطرين مـن القـرآن:
ء ْ ء َخلَقََُ * ِم ْن نُ ْطفَة َخلَقََُ فَقَرده َرهُ * ثُر هم السهر ِبي َل يَس َهررهُ * ثُر هم أ َ َماتَرَُ فَرأ َ ْقبَ َرهُ * ثُر هم
{ ِم ْن أَي ِ َ
ِإذَا ءَا َء أ َ ْنش ََرهُ * ك هَال لَمها َي ْق ِ َما أ َ َم َرهُ} [عبس.]23-18:
مني الرجَّ وماء المرأة:
اإلنسان خلق من ِ
{ ُخلِقَ ِم ْن َماء دَافِق}
ـببتُه ،وهــو مــدفوق ،أي :مصــبوب،
الــد ْفق :صـ ُّ
ـب المــاء .يقــال :دفقـ ُ
أي :صـ ْ
ـت المــاءْ .

وانما قال{ :دَافِرق}؛ ألن معنـاه( :ذو انـدفاق) ،كمـا يقـال( :دارع) ،و(فـارس) ،و(نابـل) ،أي:
ون ْبل ،كما أنهـم يسـمون المفعـول باسـم الفاعـل ،كقـولهم( :سـر كـاتم)( ،وهـم
ذو درع ،وفرسَ ،
مرضية.
اض َية} [الحاقة .]21:أي:
َّ
(ليل نائم) ،وكقوله تعالىَ { :فه َُو ِف ِعيشَة َر ِ
ناصب)ٌ ،
دافق.

والج ـواب عــن هــذا الس ـؤال أو االســتفهام :أنــه  -كمــا يعلــم الجميــع ُ -خِلــق مــن مــاء

المهـين
ْلم ُيخلق مـن َ
ذهـب ،أو مـن ج ْـوهر مـن الجـواهر النفيسـة ،بـل ُخلـق مـن المـاء َ
رن س َُراللَة ِم ْ
 كما سماه هللا في سورة اإلنسان في قوله سـبحانه  { :ثُر هم َجعَر َل نَسْرلََُ ِم ْرن َمراء
ِ
الد ْفقـة أو الـد َفقات منـه ،مـن
َم ِهين }  -وهـو مـا نسـميه اآلن (الحيـوان المنـوي) ،الـذي تخـرج َ
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صــلب الرجــل ،فيهــا الماليــين ،وعش ـرات الماليــين ،وربمــا مئــات الماليــين ،كـ ُّـل واحــد منهــا
ُ
صالح ألن يكون نو ااة  -أو نصف نواة  -إلنسان كامل.
ٌ
{يَ ْخ ُر ُ
ج ِم ْن بَي ِْن ال ُّ
ب}
ب َوالت ه َرا ِ ِ
ص ْل ِ
هــذا المــاء الــدافق يخــرج مــن الجنســين كليهمــا :الرجــل والم ـرأة ،فمنهمــا يكــون خلــق
اإلنســان ،يجتمــع المــاء مــن صــلب الرجــل ،وهــو عظــام ظه ـره الفقاريــة ،ويجتمــع كــذلك مــن
ت ارئــب الم ـرأة  -جمــع تريبــة  -وهــي عظــام صــدرها العلويــة ،وكــان هــذا أم ـ ار مجه ـوالا للبشــر
َّ
العلميــة التــي لــم تكشــف عنهــا العلــوم المكتســبة
كافـة ،ال يعلمــه أحـٌـد مــنهم ،فهــو مــن الحقــائق
َّ
إال فــي العقــود المتــأخرة م ـن القــرن العش ـرين ،حيــث اطلــع العلــم الحــديث علــى هــذه الحقيقــة
بطريقتــه ،وع ــرف أنــه ف ــي عظ ــام الظهــر الفقاري ــة يتكــون م ــاء الرج ــل ،وفــي عظ ــام الص ــدر
العلوي ــة يتك ــون م ــاء المـ ـرأة ،ووروده ــا ف ــي القـ ـرآن به ــذا الوض ــوؤ ،وبه ــذا التأكي ــد ف ــي س ــياق
ـحة البعــث والرجــوع إلــى هللا ِ
رب العــالمين ،دليــل علــى أن هــذا القـرآن ال
االستشــهاد علــى صـ َّ
يعب ـر عــن علــم محمــد بحــدود البيئــة العربيــة القاص ـرة ،إنمــا ِ
ِ
يعب ـر عــن علــم هللا بــالكون الــذي
كل ما فيه{ :أ َ ََل يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَقَ َو ُه َو الله ِطي ُ ْال َخ ِبير} [الملك.]14:
خلقه ،وخلق َّ
هللا قادر على إعادة اإلنسان كما خلقه من هذه المادة المهينة:
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علَى َر ْج ِع َِ َلقَاد ٌِر}
{ ِإنهَُ َ
بعــد بيــان هــذه الحقــائق العلميــة الهائلــة ،يؤكــد الق ـرآن َّ
ـادر بـ ِـين القــدرة
أن هللاَ تعــالى قـ ٌ
على رجع اإلنسان واعادته بعد موته ،كمـا بـدأه أول م َّـرة ،كمـا قـال تعـالىَ { :و ُه َرو الهرذِي يَبْردَأ ُ
علَ ْي َِ} [الروم.]27:
ْال َخ ْلقَ ث ُ هم يُ ِعيدُهُ َو ُه َو أ َ ْه َو ُ َ
والضمير في قولهِ { :إنهرَُ} ،هـو هلل تبـارك وتعـالى ،وان لـم يسـبق لـه ذكـر مباشـر فـي
الكالم ،ولكنه حاضر دائما ،وكأنه قالُ { :خلِقَ ِم ْن َماء دَافِرق} ،وهـو الخـالق ،والضـمير فـي
علَى َر ْج ِع َِ} ،يرجع إلى اإلنسان ،المذكور من قبل.
قولهَ { :
دَللة تولد اإلنسان عن النطفة على وجود هللا:
قــال اإلمــام الـرازي فــي تفســيره( :قــد َّبينــا فــي مواضــع مــن هــذا الكتــاب أن داللــة ُّ
تولـد
اإلنسان عن النطفة على وجود الصانع المختار من أظهر الدالئل ،لوجوه:
أحررردها :أن التركيب ــات العجيب ــة ف ــي ب ــدن اإلنس ــان أكث ــر ،فيك ــون ُّ
تولـ ـده ع ــن الم ــادة
أدل على القادر المختار.
البسيطة ُّ
اطالع اإلنسان على أحوال نفسـه أكثـر مـن ِ
وثانيها :أن ِ
اطالعـه علـى أحـوال غيـره،
أتم.
فال جرم كانت هذه الداللة ُّ
وثالثهاَّ :
أن مشاهدة اإلنسـان لهـذه األحـوال فـي أوالده وأوالد سـائر الحيوانـات دائمـة،
فكان االستدالل به على الصانع المختار أقوى.
ـدل قطع ـا علــى وجــود الصــانع
ورابعهررا :وهــو أن االســتدالل بهــذا البــاب ،كمــا أنــه يـ ُّ
ـحة البعــث والحشــر والنشــر ،وذلــك ألن حــدوث
ـدل قطعـ ا علــى صـ َّ
المختــار الحكــيم ،فكــذلك يـ ُّ
اإلنســان ،إنمــا كــان بســبب اجتمــاع أج ـزاء كانــت ِ
متفرقــة فــي بــدن الوالــدين ،بــل فــي جميــع
ِ
المتفرقــة ،حتــى خلــق منهــا إنســانا ســويا،
العــالم ،فلمــا قــدر الصــانع علــى جمــع تلــك األج ـزاء
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وتفرق أجزائه ال ب َّـد وأن يقـدر الصـانع علـى جمـع تلـك األجـزاء
وجب أن ُيقال :إنه بعد موته ُّ

وجعلها خلقا سويا ،كما كان أوال).256

{يَوْ َم ت ُ ْبلَى الس َهرا ِ ُر}
وهــو يــوم القيامــة ،الــذي ُيكشــف فيــه كـ ُّـل شــيء ،ويصــبح المكنــون منشــو ار ،ويظهــر
ُّ
فيعـرف
ُّ
خبـر سـرائر النـاس ،ومـا أس ُّـروه فـي َّنيـاتهم ،فـإذا كلـه يبـدو ويتَّضـحُ ،
السر عالنية ،وتُ َ

ويفتضــح مــا َّ
النيــات والخـواطر والعزمــات،
خبأتــه القلــوب ،مــن العقائــد و َّ
أكنتــه الضــمائر ،ومــا َّ
وما خفي من األعمال واألهوال ،ويميز بين ما طاب منها ومـا خبـث ،يقـول تعـالى{ :أَس ِْرمعْ
ْصرْ يَوْ َم يَأْتُونَنَا لَ ِك ِن ه
َ
ض َال ُم ِبين} [مريم.]38:
الَّا ِل ُمو َ ْاليَوْ َم ِف
ِب ِه ْم َوأَب ِ
ـت فــي الصــحيحين ،عــن ابــن عمــر :أن الرســول صــلى هللا عليــه وســلم قــال":
وقــد ثبـ َ
ِ
اء عند استهُ ،يقال :هذه غدرة فالن ابن فالن".257
يرفع لكل غادر  -أي يوم القيامة  -لو ٌ
(قال أبو مسـلم :بلـوت يقـع علـى إظهـار الشـيء ،ويقـع علـى امتحانـه كقولـهَ { :ونَ ْبلُ َرو
ار ُك ْم} [محمد ،]31:وقولهَ { :ولَنَ ْبلُ َونه ُك ْم} [البقـرة ،]155:ثـم قـال ِ
المفسـرون :السـرائر التـي
أ َ ْخبَ َ
تكــون بــين هللا وبــين العبــد ،تُختب ـر يــوم القيامــة حتــى يظهــر خبرهــا مــن سـ ِـرهاِ ،
ومؤديهــا مــن
َ
م ِ
ضيعها ،وهذا معنى قول ابن عمر رضي هللا عنهما :يبدي هللاُ يوم القيامة ك َّـل سـر منهـا،
ُ
وشـ اينا فـي الوجـوه .يعنـي َمـن َّأداهـا كـان وجهـه ُمشـرقا ،ومـن ض َّـيعها
فيكون َز اينا فـي الوجـوهَ ،
أغبر).258
كان وجهه ْ

اصر}
{فَ َما َلَُ ِم ْن قُوه ة َو ََل نَ ِ
فما لإلنسـان فـي هـذا اليـوم { ِم ْ
رن قُروه ة} ،فـي نفسـه أو قومـه تحميـه ويمتنـع بهـاَ { ،و ََل
َّ
فكل واحد فـي هـذا اليـوم ال
اصر} ،وال أحد من الخارج كالحليف ،يستنصره
ويتعزز بسندهُّ ،
نَ ِ
 -256تفسير الرازي (.)121 -120/31
 -257متفق عليه :رواه البخاري في األدب ( ،)6177ومسلم في الجهاد والسير (.)1735
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ِ
يفكر إال في أمر نفسه ،ال في أمر أحـد غيـره ،ولـو كـان أقـرب النـاس إليـهَ { ،و ْ
اخشَروْ ا يَوْ ًمرا
ء ْيئًا إِ ه َو ْعدَ ه
اَّللِ َحق} [لقمان.]33:
ََل يَ ْج ِزي َوا ِلدٌ ع َْن َولَ ِد ِه َو ََل َموْ لُودٌ ُه َو َجان ع َْن َوا ِل ِد ِه َ

القسم بالسماء ذات الرجع وباألرض ذات الصدع على عظمة القرآن وصوابه

ص ْدعِ ( )12إِنهَُ لَقَوْ ٌ
ت ال ه
{ َوال ه
الر ْج ِع (َ )11و ْاسَرْ ِ ذَا ِ
اء ذَا ِ
ت ه
س َم ِ
ص ٌل (َ )13و َما ُه َو بِ ْال َه ْز ِ ( )14إِنه ُه ْم يَ ِكيدُو َ َك ْيدًا (َ )15وأَ ِكيدُ
فَ ْ
َك ْيدًا ( )16فَ َم ِه ِل ْالكَافِ ِر َ
مْه ْل ُه ْم ُر َو ْيدًا (})17
ين أَ ِ
{ َوال ه
الر ْج ِع}
اء ذَا ِ
ت ه
س َم ِ
أعاد هللا هنا القسم بالسماء التي أقسم بها في أول السورة ،ولكنـه ُيقسـم بهـا هنـا علـى
ت
أم ــر جدي ــد ،كم ــا وص ــفها هن ــا بوص ــف عجي ــب ،ي ــذكره القـ ـرآن ألول م ـ َّـرة ف ــي قول ــه{ :ذَا ِ
الر ْج ِع}.
ه
قــال اإلمــام القرطبــي( :أي ذات المطــر .ترجــع كـ َّـل ســنة بمطــر بعــد مطــر .كــذا قالــه

عامـ ـة ِ
المفسـ ـرين .وق ــال أه ــل اللغ ــة :الرج ــع :المط ــر ،وأنش ــدوا للمتنخ ــل يص ــف س ــيفا ش ــبهه
َّ
بالماء:
أبيض كالرجع رسوب إذا
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ما ثاخ في محتفل يختلي

وقــال عبــد الــرحمن بــن زيــد :الشــمس والقمــر والنجــوم يــرجعن فــي الســماءُّ ،
تطل ـع مــن
ناحية وتغيب في أخرى).259
قال الرازي في تفسيره( :اعلم أنه سبحانه وتعـالى لمـا فـر مـن دليـل التوحيـد ،والمعـاد
أقسـم قســم ا آخـر .أمـا قولــهَ { :وال ه
رع} ،فنقــول :قــال الزجـاج :الرجــع :المطــر؛
اء ذَا ِ
ت ه
سر َم ِ
الر ْجر ِ
ويتكرر.
ألنه يجيء
َّ
واعلم َّ
الزجـاج وسـائر أئمـة اللغـة صـريح فـي أن الرجـع لـيس اسـما موضـوعا
أن كـالم َّ

للمطر ،بل س ِمي رجعا على سبيل المجاز ،ولحسن هـذا المجـاز وجـوه :أحـدها :قـال َّ
القفـال:
ٌ
ُْ
ُ
كأنــه مــن ترجيــع الصــوت ،وهــو إعادتــه ووصــل الحــروف بــه .فكــذا المطــر ،لكونــه عائــدا مـ َّـرة

بعد أخرى ُس ِمي رجعا.

وثانيه ــا :أن الع ــرب ك ــانوا يزعم ــون أن الس ــحاب يحم ــل الم ــاء م ــن بح ــار األرض ث ــم
يرجع ــه إل ــى األرض  -وأق ــول :وه ــذا ل ــيس مج ـ َّـرد زع ــم ،ب ــل ه ــو الحقيق ــة الثابت ــة اآلن بك ــل
الدالئل . -
فسموه رجع ا لير ِجع.
وثالثها :أنهم أرادوا التفاؤل َّ
ورابعها :أن المطر يرجع في ِ
كل عام).260
ت ال ه ْ
قسم آخر ،أي تتص َّـدع عـن النبـات
وقال اإلمام القرطبيَ {( :و ْاسَرْ ِ ذَا ِ
صدعِ}َ ،
ءررقا} [عــبس .]26:والصـ ْدع :بمعنــى
ءرقَ ْقنَا ْاسَرْ َ َ
والشــجر والثمــار واألنهـار ،نظيـره{ :ث ُر هم َ
الشــق ،ألنــه يصــدع األرض ،فتنصـ َّـدع بــه .وكأنــه قــال :واألرض ذات النبــات ،ألن النبــات
صادع لألرض.
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وقــال قتــادة :واألرض ذات الطــرق التــي تصــدعها المشــاة .وقيــل :ذات الحــرث؛ ألنــه
يصدعها .وقيل :ذات األموات؛ النصداعها عنهم للنشور).261
ويمكن أن يراد هذا ُّ
ت ال ه
ص ْدعِ} ،ويمكن أن ُيزاد عليه بما يقبله اللفظ.
كله بـ{ذَا ِ
ُ
يق ــول العالَّم ــة ال ــدكتور زغل ــول النج ــار ف ــي (موس ــوعة اإلعج ــاز العلم ــي) ف ــي كتاب ــه
(خلق اإلنسان في القرآن)( :ثم تتبع اآليـات بَقسـمين آخـرين مـن هللا تعـالى ،وهـو ِ
ـي عـن
الغن َّ
َ
القسم لعباده ،يقول فيهاَ { :وال ه
ورجع السماء هـو
اء ذَا ِ
ت ه
س َم ِ
الر ْج ِع* واسر ذات الصدع}ْ ،
َ
قــدرتها علــى ْإرجــاع النــافع المفيــد مــن مختلــف صــور المــادة والطاقــة التــي ترتفــع إليهــا مــن
األرض إلــى ذلــك الكوكــب المبــارك م ـرة أخــرى ،وذلــك مــن مثــل :صــدى الصــوت ،المطــر،
الرجع الحراري بعد غروب الشمس ،عودة الغبار المرتفـع بواسـطة الريـاؤ مـن األرض إليهـا،
وانعكــاس موجــات البـ ِ
ـث اإلذاعــي والتلفــازي علــى ســطح النطــاق المتــأين مــن الغــالف الغــازي
لـألرض ،ورجوعــه مـرة أخــرى إلــى أمــاكن توجيهــه ،ولـوال ذلــك مــا َّ
تمكــن اإلنســان مــن ِ
أي بــث
إذاعي أو تلفـازي أو ِاتصـال ال سـلكي ،وغيـر ذلـك مـن صـور الرجـع الـداخلي ..وقـدرة سـماء
األرض أيض ا على إرجاع الضـار المهلـك مـن صـور المـادة والطاقـة التـي تهـبط مـن السـماء
فــي اتجــاه األرض إلــى فســحة الســماء مـرة أخــرى ،وذلــك مــن مثــل :ال ازئــد مــن حـ اررة الشــمس
الذي ترده السحب ،واألشعة فوق البنفسجية وتردها طبقـة األوزون ،واألشـعة الكونيـة ويردهـا
كل من ِ
النطاق المتأين وأحزمة األشعة الموجودة فيه ،وغيرها.
لرجـع السـماء بشـكليه الـداخلي
وتُحصي
أكثر مـن ْ
عشـر صـور ْ
العلوم المكتسبة اليوم َ
ُ
العائــد إلــى األرض ،والخــارجي المنــدفع بعيــدا عنهــا جمعتهــا هــذه الســورة الكريمــة فــي كلمــة
(الر ْجــع) مــا ال نـراه نحــن
(الر ْجـ ُـع) ،وقــد يــرى القــادمون مــن بعــدنا فــي هــذه اللفظــة َّ
واحــدة هــي َّ

اآلن.
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والقسم بـ{ :واسر

ذات الصردع} :يشـمل انصـداع التربـة عـن النبـات ،وعـن أجسـاد

األمـوات يــوم البعــث ،كمــا يشــمل شــبكة الصــدوع التــي تحــيط بــاألرض إحاطـ اة كامل ـ اة ،والت ـي

ِ
يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس ،ممتدة لعشرات اآلالف من الكيلومترات فـي مختلـف
ِ
االتجاه ــات ،وبأعم ــاق تتـ ـراوؤ ب ــين 60ك ــم 65 -ك ــم ف ــي ص ــخور قيع ــان جمي ــع محيط ــات
األرض ،وقيعـان أعــداد مــن بحورهــا ،وبــين 100كـم – 150كــم فــي صــخور اليابســة؛ لتشـ ِـكل
صـ َّـمام أمــن لــألرض ،تنطلــق منــه الطاقــة ال ازئــدة عــن حاجتهــا ،والناتجــة مــن تحلــل العناصــر
المشعة الموجودة في داخل األرض.
ولوال تلك الشبكة الهائلة مـن الصـدوع المتصـلة ببعضـها الـبعض وكأنهـا صـدع واحـد
النفجـرت األرض علـى هيئــة قنبلـة ذرَّيـة كبيـرة منـذ اللحظــة األولـى لتيـبس قشـرتها؛ ومـن هنــا
كانــت أهميــة ذلــك الصــدع الســتقامة وجــود األرض وجعلهــا صــالحة للعمـران بالحيــاة ،ولــذلك
جاء هذا القسم اإللهي المغلظ به – وهللا تعالى غني عن القسم لعباده – جاء تنبيها لنا إلـى
أهمية األمر المقسم عليهَ ،أال وهو صدع األرض)

262

{إِنهَُ لَقَوْ ٌ فَ ْ
ص ٌل * َو َما ُه َو بِ ْال َه ْز ِ }
أقسم هللا تعالى بالسـماء ذات الرجـع ،واألرض ذات الصـدع ،علـى هـذا األمـر{ :إِنهرَُ
لَقَوْ ٌ فَ ْ
ص ٌل} ،أي :القرآن الذي مثلته هذه السورة ،وهذه اآليـات منهـا ،ولـم يتق َّـدم لـه ذكـر فـي
ِ
الغي.
اآلي التي معنا ،يفصل بين
الحق والباطل ،وبين الهدى والضالل ،وبين الرشد و ِ
وقــد جــاء الحــديث الــذي رواه الترمــذي مــن طريــق الحــارث األعــور ،عــن علــي رضــي
هللا عنه في وصف القـرآن" :كتـاب هللا ،فيـه نبـأ مـا قـبلكم ،وخبـر مـا بعـدكم ،وحكـم مـا بيـنكم،
هو الفصل ليس بالهزل  "...الحديث.263
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ع ْب ر ِد ِه
علَررى َ
راركَ اله رذِي نَر هرز َ ْالفُرْ قَررا َ َ
الفرقــان ،قــال تعــالى{ :ت َبَر َ
ولهــذا ُسـ ِـمي الق ـرآنُ :
ِليَ ُكو َ ِل ْلعَالَ ِم َ
ِيرا} [الفرقان.]1:
ين نَذ ً
الفصل) :ما َّ
تقدم من الوعيد في هذه السورة ،من قولـه تعـالى:
وقال بعضهم( :القول ْ
علَى َر ْج ِع َِ لَقَاد ٌِر * يَوْ َم ت ُ ْبلَى الس َهرا ِ ُر} ،ورجحه القرطبي.264
{إِنهَُ َ
{ َو َما ُه َو بِ ْال َه ْز ِ }
ِ
الهزلِ :
هزل يه ِـزل ،كمـا
ض ُد ال ِجد ،والمعنى :أن القرآن ليس بالباطل وال اللعب .وقد َ

قال الكميت:

أُرانا على ُح ِب الحياة وطولها

جد بنا في ِ
ت ُّ
كل يوم ونهزل

قــال العالمــة زغلــول نحــار  ( :ويــأتي ج ـواب القســم بقــول ربنــا تبــارك وتعــالىِ { :إنهررَُ
ص ٌل * َو َمرا ُه َرو ِب ْ
لَقَوْ ٌ فَ ْ
رال َه ْز ِ } أي :أن القـرآن الكـريم المشـتمل علـى هـذه السـورة المباركـة،
وعلــى مــا جــاء فيهــا مــن أمــور الغيــب ،وحقــائق الكــون ،هــو (قــول فصــل) يفصــل بــين الحــق
ـاطع فــي
والباطــل ،بــل هــو الفصــل ذاتــه ،الــذي لــيس فيــه شــائبة مــن ش ـوائب الهــزل؛ ألنــه قـ ٌ
حازم في ُحكمه ،وكيف ال يكون كذلك وهو كالم هللا الخـالق الـذي أنزلـه بعلمـه علـى
فصلهٌ ،

وحيِـ ِـه – اللغــة العربيــة – وحفظــه حفظ ـ ا
خــاتم أنبيائــه ورســله ،وحفظــه بعهــده فــي نفــس لغــة ْ
كامالا علـى مـدى األربعـة عشـر قرنـا الماضـية ،وتعهـد بهـذا الحفـظ اإلله ِـي إلـى مـا شـاء هللا،
في حين ضاعت كل أصول صور الـوحي السـابقة ضـياع ا تامـ ا ،وتع َّـرض مـا بقـي منهـا مـن
ذكريات إلى قدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الرب ِاني ،وجعلها عـاجزة كـل العجـز

عن هداية أتباعها الذين تسبَّبوا في أغلب الحـروب والمجسـي والكـوارث واالنهيـارات اإلنسـانية
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التـي عانــت منهــا البشـرية كلهــا وال تـزال ،باســم أديــانهم ،والــدين مــنهم بــريء بـراءة الــذئب مــن
دم ابن يعقوب).265
تسلية الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتسكين قلبه:
{ ِإنه ُه ْم يَ ِكيدُو َ َك ْيدًا * َوأ َ ِكيدُ َك ْيدًا}
َّ
إن أع ــداء هللا م ــن المش ــركين الك ــافرين ب ــاهلل ورس ــاالته ،يمك ــرون باإلس ــالم ورس ــوله
والمــؤمنين مــن حولــه مكـ ار ،ويحتــالون إليــذائهم فــي أنفســهم وأمـوالهم وكـ ِـل مــا يســتطيعون مــن
قـ َّـوة ،وهللا تعــالى غيــر غافــل عــنهم ،وال ســاكت علــيهم ،بــل يجــازي مكــرهم بمكــر ،وكيــدهم
اَّللُ أَس َْر ُ
بكيد ،وان كان مكر هللا أكبر من مكرهم ،وأسرع من مكرهم{ :قُ ِل ه
ع َم ْك ًرا إِ ه ُرسُرلَنَا
ررن َح ْير ُ
سرررت َ ْد ِر ُج ُه ْم ِمر ْ
سنَ ْ
ررث ََل َي ْعلَ ُمرررو َ }
َي ْكتُبُرررو َ َمرررا تَمْ ُكر ُ
رررو َ } [يــونس ،]21:وقــال تعــالىَ { :
[األعراف.]182:
{فَ َم ِه ِل ْالكَافِ ِر َ
ين أَمْ ِه ْل ُه ْم ُر َو ْيدًا}
(أي ال تشــتغل باالنتقــام مــنهم ،وال تــدعُ علــيهم بــالهالك ،أو ال تســتعجل بــه .والفــاء
لترتيــب مــا بعــدها علــى مــا قبلهــا .فــإن اإلخبــار بتولِي ـه تعــالى لكيـ ِـدهم بالــذات ،بمــا يوجــب
إمهالهم ،وترك التَّ ِ
ِ
لمكايدتهم قطعا).266
صدي

أجــل أمــرهم قلــيالا ،وال تعجــل علــيهمَّ ،
{أَمْ ِه ْل ُهررر ْم ُر َو ْيررردًا}ِ ،
وترقــب مــا وعــدك هللا مــن

نصر ،وما أوعدهم من هالك ،وثق َّ
أن هللا ناصرك ،ومظهر دينك على الدين كلِه ،ولو كـره

أحل هللا بهـم مـن العـذاب و َّ
النكـال والعقوبـة والهـالك ،كمـا قـال تعـالى:
المشركون ،وترى ماذا َّ
ض َ
{نُ َمتِعُ ُه ْم قَ ِل ً
عذَاب َ
يال ث ُ هم نَ ْ
غ ِليظ} [لقمان.]24:
ط ُّر ُه ْم ِإلَى َ
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وما ينزل بالكافرين هنـا لـيس علـى مج َّـرد كفـرهم ،فهـذا حسـابه عنـد ربِهـم فـي اآلخـرة،
مجرد {الأذين كفأروا}،
ولكن ما ينزل بهم إنما هو لظلمهم وبغيهم على المؤمنين ،فهم ليسوا َّ
بــل {الأأذين كفأأروا وظلمأوا} .فهــو كفــر ُعــدواني يحمــل الشـ َّـر واألذى للنــاس فــي طبيعتــه؛ لــذا
قال تعالىَ { :و ْالكَافِ ُرو َ ُه ُم ه
الَّا ِل ُمو َ } [البقرة.]254:
وفـي ذلـك تسـلية لرسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،وتسـكين لقلبـه ،وملئـه باالطمئنـان
والسكون إلى أن َّ
يب منه ،ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
النصر قر ٌ
العز له ،و َ
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سورة األعلى
بسم هللا الرحمن الرحيم
سربِحِ ا ْ
سرروه ى (َ )2والهرذِي قَرده َر فَ َهردَى (َ )3والهرذِي
سر َم َربِركَ ْاس َ ْعلَررى ( )1الهرذِي َخلَرقَ فَ َ
{ َ
عررى ( )4فَ َجعَلَرَُ ُ
اَّللُ ِإنهرَُ
ءررا َء ه
أ َ ْخر َرر َج ْال َمرْ َ
سررى (ِ )6إ هَل َمررا َ
سرنُ ْق ِر ُكَ فَر َرال ت َ ْن َ
غثَررا ًء أ َ ْحر َروى (َ )5
سريَذه هك ُر َم ْ
رن
ت ِ
يَ ْعلَ ُم ْال َج ْه َر َو َما يَ ْخفَى (َ )7ونُيَس ُِركَ ِل ْليُس َْرى ( )8فَرذَكِرْ إِ ْ نَفَعَر ِ
الرذ ْك َرى (َ )9
َي ْخشَى (َ )10و َيت َ َجنهبُ َها ْاس َ ْ
ار ْال ُكب َْرى ( )12ث ُ هم ََل َي ُم ُ
ءقَى ( )11الهذِي َي ْ
روت ِفي َهرا َو ََل
صلَى النه َ
يَ ْحيَى ( )13قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن ت َ َز هكى (َ )14وذَك ََر ا ْ
صلهى ( )15بَ ْل ت ُ ْرؤثِ ُرو َ ْال َحيَراةَ الردُّ ْنيَا
س َم َر ِب َِ فَ َ
ررر َوأ َ ْبقَرررى ( )17إِ ه َهرررذَا لَ ِفررر ال ُّ
صررر ُح ِ ْاسُولَرررى (ُ )18
رررا ِهي َم
رررةُ َخ ْير ٌ
صررر ُح ِ إِ ْبر َ
(َ )16و ْاْل ِخر َ
سى (})19
َو ُمو َ
مكية ،وقد ثبت في الحديث الصحيح ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم كـان يقـ أر بهـا
السورة َّ
وبسورة الغاشية في الجمعة والعيد.267
َّ
ووصـ ِـفه بمــا
وهــي تتضـ َّـمن أمــر النبــي صــلى هللا عليــه وســلم بالتســبيح باســم ربِ ـه األعلــىْ ،
ُّ
العلى ،واألسماء الحسنى ،ثم ذكر للنبي صلى هللا عليـه وسـلم أنـه سـيقرئه
يستحقه من الصفات ُ
هذا القرآن فال ينساه ،إال ما شاء هللا أن ينسيه ،وأنه يعلم الجهر وما يخفىِ ،
وييسره لليسرى.

كمــا أم ـره بالتــذكير الــذي هــو دأبــه ورســالته دائمــا ،وان كــان تـ ُّ
ـذكر القــوم بعيــدا ،ولكــن مــن
س ريَذه هك ُر َمر ْ
شررى * َويَت َ َجنهبُ َهررا ْاس َ ْ
ء رقَى * اله رذِي يَ ْ
رار
رن يَ ْخ َ
يخشــى هللا سيســتفيد وســينتفعَ { ،
ص رلَى النهر َ
ْال ُكب َْرى * ث ُ هم ََل يَ ُم ُ
وت فِي َها َو ََل يَ ْحيَى}.
تزكـىَّ ،
ثــم يبـِـين القـرآن أن الفــالؤ والفــوز فــي اآلخـرة إنمــا هــو لمـن َّ
تزكـى إيمانيـا وأخالقيـا،
َ
وزكاة نفسه هذه إنما تكون بذكر هللا والصالة.
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وأخي ار يعلن القرآن هذه الحقيقـة{ :بَ ْل ت ُ ْؤثِ ُرو َ ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا * َو ْاْل ِخ َرةُ َخي ٌْر َوأ َ ْبقَى} ،وهـذا

ه ــو م ــا يش ــغل عم ــوم الن ــاس :أن ُيق ـ ِـدموا أم ــور الحي ــاة ال ــدنيا ومطالبه ــا ،م ــع أنه ــم إذا قارنوه ــا

باآلخرة ،كانت اآلخرة خير وأبقى.

قررتــه األديــان
والحقيقــة األخي ـرة أن مــا قـ َّـرره محمــد فــي دينــه لــيس جديــدا ،وانمــا هــو أمــر َّ
وقرره األنبياء الكبار في صحفهم وكتبهم ،كما في صحف إبراهيم وموسى.
السماوية السابقةَّ ،
إن هــذه الرســالة تصـ ِـدق الرســاالت الســابقة؛ فهــي تتض ـ َّمن تســبيح الـ ِ
ـرب األعلــى وتنزيهــه،
واإلشارة إلى وحدانيَّته ،وتأييـد نبيِـه محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم ،وتثبيتـه واق ارئـه القـرآن ،وأن هللا
يسـ ـرة ،وكتاب ــا ي ـ ِ
ـذكر الن ــاس ،ف ــال ُيع ــرض عن ــه إال أتب ــاع ال ــدنيا
س ــبحانه آت ــاه شـ ـريعة س ـ ْـمحة ُم َّ
المتكالبون عليها ،وأن رسالة محمد هي اتباع للرساالت األولى.

حقائق كونية أربعة تدل على وجود هللا تعالى
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حا ْ
سوه ى (َ )2والهذِي قَده َر فَ َهدَى (َ )3والهذِي
س َم َر ِبكَ ْاس َ ْعلَى ( )1الهذِي َخ َلقَ فَ َ
{ َ
س ِب ِ
أ َ ْخ َر َج ْال َمرْ عَى ( )4فَ َج َعلََُ ُ
غثَا ًء أ َ ْح َوى (} )5
كمال الربوبية كما يصورها القرآن :
حا ْ
س َم َر ِبكَ ْاس َ ْعلَى}
{ َ
س ِب ِ
الخطاب للنبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،المن َّـزل عليـه القـرآن ،ولك ِـل َمـن يتـأتَّى خطابـه معـه،
ِ
المعبـرات األربعــة عــن كمــال
وهــو أمــر مــن هللا تعــالى بتســبيح اســمه عـ َّـز وجـ َّـل .والتســبيح إحــدى
األلوهية ،كما يصورها القرآن العظـيم ،وهـي :التَّسـبيح ،والتحميـد ،والتهليـل ،والتكبيـر .وهـي التـي
يعبــر عنهــا بالكلمــات ِ
الطيبــة ،أو الباقيــات الصــالحات ،التــي تتمثَّ ـل فيمــا جــاءت بــه األحاديــث
الصحاؤ" :سبحان هللا ،والحمد هلل ،وال إله إال هللا ،وهللا أكبر".268
عما ال يليق بجالله وكماله.
فـ(سبحان هللا) :تنزيه له تعالى شأنه َّ
و(الحمد هلل) :وصف له بالحمد الذي بدأ به كتابه وافتتح به سورة (الحمد).
ويق َّـدس،
و(ال إله إال هللا) :إعـالن لحقيقـة التوحيـد الـذي ُيبطـل ك َّـل مـا سـوى هللا ممـا ُيعبـد ُ

فال إله غيره ،وال معبود سواه.

و(هللا أكبر) :إعالن عن عظمته وعل ِـوه علـى ك ِـل مـا سـواه ،وك ِـل مـا سـواه إنمـا هـو مخلـوق
له ،يجري بقضائه وقدره.
عناية القرآن بالتسبيح :
اه ــتم القـ ـرآن بالتس ــبيح؛ ألن ــه تنزي ـ ٌـه هلل ع ــن ك ـ ِـل النق ــائص والمح ــذورات الت ــي ألحقه ــا بـ ــه

المشــركون الــذين ينكــرون النبـ َّـوة والرســالة ،والم ِ
حرفــون الــذين ثبتــت عنــدهم الرســالة ،ثــم شـ َّـوهوها
ُ

وحرف ـوا كلمهــا عــن مواضــعها ،فنســبوا إلــى هللا األبنــاء واألوالد ،ونســبوا إلــى هللا التشـ ُّـبه بــالخلق،
َّ
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ونسبوا إليه كثي ار من النقائص ،ولكن القرآن أثبـت لـه التَّسـبيح علـى ألسـنة المالئكـة الـذين قـالوا:
س ْب َحانَكَ ََل ِع ْل َم لَنَا إِ هَل َما عَلهمْ تَنَا إِنهكَ أ َ ْنتَ ْالعَ ِلي ُم ْال َح ِكري ُم} [البقـرة{ ،]32:فَر ِإ ِ اسْرت َ ْكبَ ُروا فَالهرذ َ
ِين
{ ُ
س ِبحُو َ لََُ ِبالله ْي ِل َوالنه َه ِار َو ُه ْم ََل َي ْ
سأ َ ُمو َ } [فصلت.]38:
ِع ْندَ َر ِبكَ يُ َ
اضبًا فَ َ
علَيْر َِ فَنَرادَى
َّ هن أ َ ْ لَ ْن نَ ْقرد َِر َ
وعلى لسان الرسل واألنبياءَ { :وذَا النُّو ِ إِ ْذ ذَ َه َ
ب ُمغَ ِ
ت ِم َن ه
ُّ
س ْب َحانَكَ ِإ ِن ُك ْن ُ
الَّا ِل ِم َ
ين} [األنبياء.]78:
ت أ َ ْ ََل ِإلَََ ِإ هَل أ َ ْنتَ ُ
الَّلُ َما ِ
فِ
اِ ات ه ِخذُو ِن َوأ ُ ِم َ ِإلَ َهي ِْن ِم ْن دُو ِ ه
{ َو ِإ ْذ قَا َ ه
اَّللِ قَا َ
اَّللُ َيا ِعي َ
سى اب َْن َمرْ َي َم أَأ َ ْنتَ قُ ْلتَ ِللنه ِ
ْس ِل بِ َحق} [المائدة.]116:
ُ
س ْب َحانَكَ َما يَ ُكو ُ ِل أ َ ْ أَقُو َ َما لَي َ
رررت إِلَ ْيرررركَ َوأَنَررررا أَوه ُ ْال ُمر ْ
سرررر ْب َحانَكَ ت ُ ْبر ُ
رررؤ ِمنِ َ
ين}
صرررر ِعقًا فَلَ همررررا أَفَرررراقَ قَررررا َ ُ
سررررى َ
{ َو َخر ه
رررر ُمو َ
[األعراف.]143:
ِين يَر ْرذ ُك ُرو َ ه
وعلــى لســان المــؤمنين جميعـا ،كمــا قــال تعــالى عــنهم{ :الهرذ َ
اَّللَ قِيَا ًمررا َوقُعُررودًا
ق ال ه
راط ًال سُر ْب َحانَكَ فَ ِقنَرا
َو َ
اوا ِ
ت َو ْاسَرْ ِ َربهنَا َما َخلَ ْقتَ َهرذَا بَ ِ
س َم َ
علَى ُجنُوبِ ِه ْم َويَتَفَ هك ُرو َ فِ َخ ْل ِ
اب النه ِار} [آل عمران.]191:
َ
عذ َ َ
ب ْال ِعر ه
سر َ
علَرررى
ررال ٌم َ
ررز ِة َ
وعلــى لســان هللا تبــارك وتعــالىُ { :
ع همرررا يَ ِصفُو َ * َو َ
سررر ْب َحا َ َر ِبررركَ َر ِ
س ِل َ
ب ْالعَالَ ِمين} [الصافات.]182-180:
ْالمُرْ َ
ين * َو ْالحَمْ دُ ِ هَّللِ َر ِ
صيغ التسبيح في القرآن :
جاء القرآن بالتَّسبيح في ِ
كل صيغه ،وبدأ به سورة اإلسراء ،فجاء به في صـيغة المصـدر،
سر َررى بِعَ ْب ر ِد ِه لَ ري ًْال ِمر َ
سر ِرج ِد ْال َحر َرر ِام إِلَررى ْال َم ْ
رن ْال َم ْ
س ر ْب َحا َ اله رذِي أ َ ْ
سر ِرج ِد
كمــا فــي ســورة اإلسـراءُ { :
صى} [اإلسراء.]1:
ْاس َ ْق َ
س ربه َح ِ هَّللِ َمررا فِ ر ال ه
ت َو ْاسَرْ ِ َو ُهر َرو
اوا ِ
وجــاء بالتَّســبيح فــي صــيغة الفعــل الماضــيَ { :
س ر َم َ
ت َو َما ِف ْاسَرْ ِ َو ُه َو ْالعَ ِز ُ
ْالعَ ِز ُ
سبه َح ِ هَّللِ َما ِف ال ه
يز ْال َح ِكي ُم}
اوا ِ
يز ْال َح ِكي ُم} [الحديـدَ { ،]57:
س َم َ
[الحشر ،]1:وكذلك في مفتتح سورة الصف.
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ت
اوا ِ
وجاء في صيغة الفعل المضارع ،كما في بدء سورة الجمعة{ :يُ َ
س ِب ُح ِ هَّللِ َما ِف السهر َم َ
سربِ ُح
يم} [الجمعة .]1:وكذلك بدء سورة التغـابن{ :يُ َ
َو َما فِ ْاسَرْ ِ ْال َم ِل ِك ْالقُدُّ ِ
يز ْال َح ِك ِ
وِ ْالعَ ِز ِ
ت َو َمررا ِفرر ْاسَرْ ِ لَررَُ ْال ُم ْل ُ
ِير}
ررو َ
اوا ِ
ررل ءَرر ْ ء قَررد ٌ
ررك َولَررَُ ْالحَمْ رردُ َو ُه َ
ِ هَّللِ َمررا ِفرر السهرر َم َ
علَررى ُك ِ
[التغابن.]1:
س ر ِبحِ ا ْ
س ر َم َر ِبرركَ ْاس َ ْعلَررى} ،ليبـ ِـين لنــا
وقــد جــاء القـرآن فــي بــدء هــذه الســورة بفعــل األمــرَ { :
القرآن أن هللا تعالى ُيسبَّح بك ِـل صـيغة ،فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ،وبـاألمر والمصـدر،
حتى إننا نبدأ صالتنا بالتسبيح" :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسـمك ،وتعـالى جـدك ،وال إلـه

غيرك".269
يم} [الواقعة.]74:
كما قال تعالى في سورة الواقعة{ :فَ َ
س ِب ْح ِباس ِْم َر ِبكَ ْالعَ َِّ ِ
س ِب ْح ِباس ِْم َر ِبركَ
وروى اإلمام أحمد بسنده ،عن عقبة بن عامر الجهني قال :لما نزلت{ :فَ َ
فلمـا نزلـتَ { :
ريم} .قـال لنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وســلم" :اجعلوهـا فـي ركـوعكم"َّ .
ْالعَ َِّ ِ
سرربِحِ
ا ْ
س َم َر ِبكَ ْاس َ ْعلَى} .قال":اجعلوها في سجودكم".270
وروى اإلمــام أحمــد ،عــن ابــن عبــاس ،أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم كــان إذا ق ـرأ:
س ِبحِ ا ْ
س َم َر ِبكَ ْاس َ ْعلَى} ،قال":سبحان ربي األعلى".271
{ َ
رربحِ ا ْ
سررر َم َر ِبررركَ ْاس َ ْعلَرررى} ،أن يقــول عقبــه:
وقــال القرطبــيُ ( :يسـ ُّ
ـتحب للقــارئ إذا ق ـرأَ { :
سر ِ

"س ـ ــبحان رب ـ ــي األعل ـ ــى" .قال ـ ــه النب ـ ــي ص ـ ــلى هللا علي ـ ــه وس ـ ــلم ،وقال ـ ــه جماع ـ ــة م ـ ــن الص ـ ــحابة
والتابعين.272

 -269رواه مسلم في الصالو ()399
 - 270رواه أحمد ( )17414وقال :إسناده محتمل للتحسين ،وأبو داوود في الصالو ( ،)869وابن ماجه في إقامة
الصالو ( ،)887وضعفه األلباني في ضعي أبي داود (.)152
 -271رواه أحمد ( )2066وقال مخرجوه :صحيح موقوفا ً ،وابو داود في الصالو ( ،)883وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ( ،)826والحاكم في الطهارو ( ،)363/1وصححه على شرمهما ،ووافقه الذهبي.
 -272تفسير القرمبي (.)12/20
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س َم َر ِبكَ ْاس َ ْعلَى} ،أيِ :
ونزهه عما ال يليق بهِ ،
عظمهِ ،
س ِبحِ ا ْ
نزه اسـم ربـك عـن
ومعنىَ { :
بوجه ُيشـعر بتشـاركهما فيـه ،وعـن ذكـره،
اإللحاد فيه بالتأويالت الزائفة ،وعن إطالقه على غيره ْ
نزهــه عــن النقــائص و ِ
ال علــى وجــه اإلعظــام واإلجــاللِ ،
الغَيــر ،وعــن كـ ِـل مــا يقولــه المشــركون
المحرفــون ،ونـ ِـزه اســمه تعــالى أن ُيسـ َّـمى بــه صــنم أو وثــن ،أو نـ ِـزه اســم ربــك عــن أن تـ ُّ
و ِ
ـذكره إال
وأنت خاشع.

هَّ اَلسم هو المسمى
المسـ َّـمى ،والمـراد:
هــذا إذا أخــذنا بظــاهر اللفـظ ،وهنــاك َمـن يقــول :إنمــا المـرُاد باالســم هــو ُ
ِ
عظم ِ
المسمى ،كما قال لبيد:
ونزه ربك األعلى .وذكر االسم ُقصد به تعظيم
َّ
الحول ثم اسم السالم عليكما
إلى َ

ومن يبك َحوال كامال فقد اعتذر
َ

وروى نافع ،عن ابن عمر :ال تُقل :عال اسم هللا؛ فإن اسم هللا هو األعلى.273
صحت األحاديث المرفوعة والموقوفة أنهم كانوا يقولون :سبحان ربي األعلى.
ومن هنا َّ
وهذا ُّ
سمى؛ ألنهم لم يقولوا :سبحان اسم ربي األعلى.
كله ُّ
الم َّ
يدل على أن االسم هو ُ
و{ ْاس َ ْعلَى} في اآلية :صفة ِ
للرب َّ
وجل ،وهـو األجلـى واألظهـر ،وبعضـهم قـال :صـفة
عز َّ
سررر ُم َر ِبررركَ ذِي ْال َجر َ
رراركَ ا ْ
لالس ــم ،وال ــدليل عل ــى األول قول ــه تع ــالى ف ــي س ــورة ال ــرحمن{ :تَبَر َ
ررال ِ
اإل ْكر َرر ِام} [الــرحمن .]78:لــم يقــل( :ذو الجــالل واإلكـرام) ،فيكــون وصــفا لالســم ،بــل قــال{ :ذِي
َو ْ ِ
اإل ْكر َرر ِام} ،ليكــون وصــفا للـ ِ
ـرب ،بخــالف قولــه تعــالىَ { :ويَ ْبقَررى َو ْج رَُ َر ِبرركَ ذُو ْال َجر َرال ِ
ْال َجر َرال ِ َو ْ ِ
اإل ْك َر ِام} [الرحمن ،]27:فكان الوصف للوجه ،والوجه هو الذات.
َو ْ ِ
وتقدير تكمله الهداية:
خلق تكمله التسوية،
ٌ
ٌ
سوه ى * َوالهذِي قَده َر فَ َهدَى}
{الهذِي َخلَقَ فَ َ
 -273انِر :تفسير القرمبي (.)14/20
291

هللا تعــالى هــو الخــالق لكـ ِـل شــيء ،وقــد أشــار إلــى ذلــك منــذ أول آيــات أُنزلــت مــن الق ـرآن:
{ ْ
علَق} [العلق.]2 ،1:
سا َ ِم ْن َ
اإل ْن َ
اق َرأْ بِاس ِْم َربِكَ الهذِي َخلَقَ * َخلَقَ ْ ِ
وهنــا تشــير اآليتــان اللت ــان معنــا إلــى خل ــق تُكملــه التَّســوية ،وتق ــدير تُكملــه الهدايــة ،فه ــي

ـدل علــى وجــود هللا تعــالى ،وعلــى تــأثيره وتــدبيره لهــذا الكــون الفســيح ،الــذي
حقـائق كونيــة أربعــة تـ ُّ
فسواه ،والذي َّ
كل شيء فهداه.
قدر َّ
خلق َّ
كل شيء فيه َّ
لهذا وجدنا القرآن يشير إلى التَّسـوية بعـد الخلـق ،كمـا فـي خلـق آدم أبـي البشـر ،فقـد خلقـه
سرروه ْيتَُُ
ويس ـ ِجد لــه مالئكتــه ،كمــا قــال تعــالى{ :فَ ر ِإذَا َ
مــن طــين ،ثــم سـ َّـواه ليــنفخ فيــه مــن ُروحــهُ ،
َونَفَ ْخ ُ
اجد َ
ِين} [الحجر.]29:
ت فِي َِ ِم ْن ُر ِ
وح فَقَعُوا لََُ َ
س ِ
سرا ُ َمرا
اإل ْن َ
وعني القرآن بذكر التَّسوية في مخلوقات هللا الكثيرة ،ومنها اإلنسان{ :يَا أَيُّ َهرا ْ ِ
ُ
َ
سوه اكَ َف َعدَ َلكَ * ِف أَي ِ ُ
ورة َما ءَا َء َر هك َبكَ } [االنفطـار-6:
يم * الهذِي َخ َل َقكَ َف َ
ص َ
غ هركَ ِب َر ِبكَ ْالك َِر ِ
سر َ
ءر ْ ء
رن ُكر هل َ
 ،]8وعــرض ذلــك فــي ســورة الســجدة ،حــين حـ َّـدثنا عــن خلــق اإلنســان{ :الهرذِي أ َ ْح َ
سا ِ ِم ْن ِطين * ث ُ هم َجعَ َل نَ ْ
سروه اهُ َونَفَر َخ
سلََُ ِم ْن س َُاللَة ِم ْن َماء َم ِهرين * ثُر هم َ
اإل ْن َ
َخلَقََُ َوبَدَأ َ َخ ْلقَ ْ ِ
وح َِ} [السجدة.]9-7:
فِي َِ ِم ْن ُر ِ

حدثنا القرآن عن الهداية العامة التـي جعلهـا هللا م ِ
كما َّ
كملـة للتقـدير اإللهـي ،الـذي قـال هللا
ُ

ِيرا} [الفرقان.]2:
ء ْ ء َخلَ ْقنَاهُ بِقَدَر} [القمرَ { ،]49:و َخلَقَ ُك هل َ
فيه{ :إِنها ُك هل َ
ء ْ ء فَقَده َرهُ ت َ ْقد ً

تمه وي ِ
كمله هداية هللا العامة الشاملة أيضـا ،وهـو مـا
فهذا التقدير اإللهي العجيب الشامل ُي ُّ ُ
عبر عنه قول هللا تعالى{ :الهذِي أ َ ْع َ
ء ْ ء َخ ْل َقَُ ث ُ هم َهدَى} [طه.]50:
طى ُك هل َ
َّ
الدَل ل الكونية اسربعة:
وقد َّ
تحدثنا في كتابنا (وجود هللا) عن هذه الـدالئل األربعـة ،التـي أشـار هللا إليهـا فـي كتابـه
ـدل علــى وجــود هللا تعــالى ،الــذي أحســن كـ َّـل شــيء خلقــه ،وأتقــن
وفصـل فــي آثارهــا ،لتـ َّ
المع ِجـزَّ ،
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ك ـ َّـل ش ــيء ص ــنعه ،وال يوج ــد مخل ــوق كب ــر أو ص ــغر إال وهلل في ــه آي ــة َّ
دالـ ـة عل ــى أن ــه الخ ــالق
المصور.
دَللة الخلق على الرب اسعلى:
المراد بالخلق هو اإليجاد واإلحداث ،أي إبراز الشيء من العـدم إلـى الوجـود .وذلـك مثـل:
الحية على ظهر األرض التي َّ
بث فيها مـن ك ِـل دابـة ،وأنبـت فيهـا مـن
خلق الحياة في الكائنات َّ
ِ
كل زوج بهيج.
ومثل خلـق اإلنسـان العاقـل ،الـذي لـم يكـن شـيئا مـذكو ار ثـم كـان .وهـو مـا َّنبـه عليـه القـرآن
في أول سورة أنزلت على رسول هللاْ { :
سرا َ ِم ْ
علَرق}
رن َ
اإل ْن َ
اق َرأْ بِاس ِْرم َربِركَ الهرذِي َخلَرقَ * َخلَرقَ ْ ِ
[العلق.]2 ،1:
ومثل خلق السماوات واألرض ،وهو أكبر من خلق الناس ،وقد َّ
ظـم
دلنا علم الفلك علـى ِع َ
وس َعة المسافات بينها ،حتى إنها لتقاس بماليين السنين الضوئية.
األجرام العلويَّةَ ،
ِ
ومـ ْن
المفكـر؟ َ
ومـ ْن خـالق هـذا اإلنسـان العاقـل ُ
تُـرىَ ،مـ ْن خـالق الحيـاة علـى هـذه األرض؟ َ
َّ
ووجــدت المخلوقــات
ووجــد اإلنســانُ ،
خــالق هــذا الكــون كلـه بأرضــه وســمائه؟ هــل ُوجــدت الحيــاة ُ
ومن هو؟
العلوية و َّ
َّ
السفلية وحدها بال واجد؟ أو ال َّبد لها من خالق أوجدها؟ َ
ماذا يقول الملحدون في ظهور الحياة ألول مرة على كوكب األرض
إن ظهــور الحيــاة  -المــادة الصـ َّـماء  -وضــع المــاديين أمــام مشــكلة لــم يجــدوا لهــا حــال وال
تفسي ار إال على نحو ما قال الشاعر:
وبات يقدؤ طول الليل فكرته
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وفسر الماء بعد الجهد بالماء

مــن ذلــك مــا قالــه بعض ـهم :إن الحيــاة انتقلــت إلــى األرض مــن العــالم العلــوي عــن طريــق
نيــزك مــن النيــازك الهائمــة فــي الفضــاء .ولكــن السـؤال يبقــى :ومــن خلــق الحيــاة هنــاك فــي عــالم
األفالك ،أو في ِ
أي كوكب من الكواكب؟
وقــال بعضــهمَّ :
إن المــادة فيهــا طبيعــة الحيــاة ،بعــد تركيــب وتناســق خــاص .ولكــن الس ـؤال
يبقى أيضا :ومن َّ
صماء؟
ونسقها وهي مادة عمياء َّ
ركبها َّ
َ
خاص ـة مــن
وال يســع العقــل فــي أمــر ظهــور الحيــاة إال أن يأخــذ بأحــد قــولين :فإمــا أنهــا َّ
خو ِ
اص المادة مالزمة لها ،فال حاجة بها إلى خالق مريد .واما أنهـا مـن صـنع خـالق مريـد يعلـم
ما أراد.
فإذا كان العالم ُّ
كله مادة وال شيء غير المادة ،لزم من ذلك أن المادة أزلية أبديـة ،ال أول
لهـ ــا وال آخـ ــر ،وأنهـ ــا موجـ ــودة منـ ــذ األزل بكامـ ــل قواهـ ــا ،وجملـ ــة خصائصـ ــها ،وأن خصائصـ ــها
مالزمة لهـا حيـث كانـت ،بـدون تفرقـة بـين المـادة فـي هـذا الكـون مـن الفضـاء ،والمـادة فـي غيـر
هذا المكان.
وال معنــى إذن لظهــور الحيــاة فــي كوكــب األرض دون كوكــب ،وفــي زمــان دون زمــان ،وال
معنــى ألن تظـ َّـل خصــائص الحيــاة بــال عمــل مالي ــين الماليــين مــن الســنين ،بــل فــوق مالي ــين
الماليــين مــن حســاب الســنين ،ثــم تظهــر بعــد ذلــك فــي زمــان يحســب تاريخــه بــاآلالف ،وال ُيقــاس
إلى األزل الذي ال يدخل الحساب.

تأجلــت خصــائص الحيــاة كـ َّـل هــذا الــزمن ،الــذي ال يــدخل فــي حصــر وال إحصــاء؟
فلمــاذا َّ
ولمــاذا اختلــف التوزيــع والتركيــب فــي أج ـزاء الفضــاء وآمــاد الزمــان؟ ولمــاذا جــاءت هــذه الحيــاة
مصادفةِ ،
بكل ما يلزم لها من تدبير ،وليس للمادة الصماء تدبير؟
على العقل أن يبـدي أسـبابه لتـرجيح القـول بهـذه الفـروض ،علـى القـول بظهـور الحيـاة مـن
صنع خالق مريد .وال نعرف أسباب ا لترجيح الفرض العسير على الفرض اليسير.
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والفرض اليسير هو الفرض اآلخر ،وهو َّ
أن الحياة ظهرت من صنع خالق مريد.
إن هــذا الفــرض اليســير هــو الــذي يحـ ُّـل لغــز ظهــور الحيــاة مــن المــادة الصـ َّـماء ،أو بعبــارة

أخــرى :خــروج الحـ ِـي مــن الميــت ،ويحـ ُّـل لغــز الوجــود كلِ ـه ،حــين يســتجيب المــرء إلــى صــوت

ويرد الخلق واألمر َّ
البداهة والعقلُّ ،
ب َوالنه َوى ي ُْخ ِر ُ
كلـه هلل{ :إِ ه ه
اَّللَ فَا ِل ُ
ت
ج ْال َح ه ِم َن ْال َميِ ِ
ق ْال َح ِ

ت ِم َن ْال َح ِ ذَ ِل ُك ُم ه
َو ُم ْخ ِر ُ
اَّللُ فَأَنهى ت ُ ْؤفَ ُكرو َ }؟[األنعـام{ ،]95:سُر ْب َحا َ الهرذِي َخلَرقَ ْاس َ ْن َوا َج
ج ْال َم ِي ِ
ُكله َها ِممها ت ُ ْنبِ ُ
ت ْاسَرْ

ُ َو ِم ْن أ َ ْنفُس ِِه ْم َو ِممها ََل يَ ْعلَ ُمو َ } [يس.]36:

سمى دليل (الخلق) ،أو دليل (اإلبداع) ،أو دليل (اَلختراع).
هذا الدليل ُي َّ
فيس َّـمى دليــل (الحركأة) ،سـواء أكانــت الحركــة بمعنــى االنتقــال
وقـد يوجــد فــي صــورة أخــرى ُ
مــن مكــان إلــى مكــان ،أم االنتقــال مــن حــال إلــى حــال ،أو الحركــة بمعنــى االنتقــال مــن ِ
حي ـز
اإلمكان إلى ِ
حيز الوجود.
متحرك ال َّبد له من ِ
ِ
المح ِـرك ال ب َّـد أن يس َّ
محرك ،و َّ
وفحوى هذا الدليلَّ :
ـتمد
كل
أن َّ
أن هذا ُ
الحركــة مــن غي ـره .وهكــذا إلــى أن يقــف العقــل عنــد محـ ِـرك أزلــي قــائم بذاتــه ،غيــر محتــاج إلــى
ِ
غيره ،واال لزم َّ
المحرك هو هللا.
الدور أو التسلسل إلى ما ال نهاية ،وكالهما باطل ،وذلك
وسموه دليل (الحدوث).
وقد عرضه المتكلِمون في صورة ثالثةَّ ،
وكل ِ
قالوا :العالم ِ
كل حادث ال بد لـه مـن ُم ْح ِـدث .وال بـد أن يقـف
متغير حادث ،و ُّ
متغيرُّ ،
ِ
المحــدث هــو هللا.
العقــل عنــد ُمحــدث غيــر حــادث ،واال للــزم الـ َّـد ْور والتسلســل المحــاالن .وذلــك ُ

يقر بحدوث العالم ،ويرجع حدوثه إلى ماليين ِ
يقدرها من السنين.
والعلم الحديث ُّ
ُ

وعرضــه الفالســفة اإلســالميون  -كالفــارابي وابــن ســينا  -فــي أســلوب آخــر وسـ َّـموه دليــل
(اإلمكان).
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وفحوى هذا الدليل :أن الموجودات  -حسب القسمة العقلية  -إما أن تكون واجبـة الوجـود
عدمـه ،الســتلزام المحـال  -وامــا أن تكــون
جميعـ ا  -وواجــب الوجــود هـو الــذي ال ُيتصـ َّـور العق ُـل َ
ممكنــة الوجــود ،علــى معنــى أنهــا يمكــن أن توجــد وأال توج ـد ،فلــيس هنــاك َّ
عل ـة لــذاتها تقتضــي
وجودها أو عدمه ،واما أن يكون بعضها واجبا وبعضها ممكنا.
ومحال أن تكـون ُّ
متحركـة تحتـاج إلـى مح ِـرك ،وبـين م َّ
ِ
ركبـة
كلهـا واجبـة الوجـود؛ ألنهـا بـين
ُ
ُ
تحتاج إلى َّ
علة لتركيبها ،وال َّبد أن تسبقها أجزاؤها.
ألن الممك ــن يحت ــاج إل ــى َّ
ومح ــال أن تك ــون ُّ
علـ ـة تخرج ــه م ــن ِ
كله ــا ممكن ــة الوج ــود؛ َّ
حيـ ـز
اإلمكان إلى ِ
حيز الفعل.
بقي الفرض الثالث :وهو أن يكون بعضها ممكن الوجود وهو هذا العالم ،وبعضـها واجـب
الوجــود وهــو هللا ،وهــو الســبب األول لوجــود هــذا العــالم .ومــن المحــال أن يكــون مســبوقا ،ألن
الذي يسبقه يكون أولى بالوجوب.
دَللة التهسوية على الرب اسعلى:
ـص مــن الخلــق ،إذ مــن
أدل عليــه ،والتَّســوية أخـ ُّ
ـدل علــى هللا ،فالتَّســوية ُّ
واذا كــان الخلــق يـ ُّ
سوى.
الممكن أن يخلق الشيء غير ُم َّ
هيئ ـ ا ألداء وظيفتــه،
فمعنــى تســوية الشــيء إحســان خلقــه ،واكمــال صــنعته ،بحيــث يكــون ُم َّ

وبلــو كمالــه ال ُمقـ َّـدر لنوعــه ،وامــداده بمــا بــه صــالحه وبقــاؤه ،وجعلــه مســتويا معتــدال ،متناســب
يخل بالمقصود منها.
األجزاء ،بحيث ال يحصل بينها تفاوت ُّ
والقـرآن ِ
يعبـر عــن هــذه التســوية بعبــارات مختلفــة األلفــا  ،متقاربــة الداللــة علــى المقصــود،
سر َن ُكر هل ءَر ْ ء َخلَقَرَُ} [السـجدة ،]7:و اإلتقأان) ،
مثل اإلحسان)  ،في قوله تعالى{ :الهرذِي أ َ ْح َ
ء ْ ء} [النمـل ،]88:و(إعطأاء ِ
ص ْن َع ه
في قولهُ { :
كأَّ شأيء خلقأه) ،فـي قولـه
اَّللِ الهذِي أَتْقَ َن ُك هل َ
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تعــالى علــى لســان موســىَ { :ربُّنَررا اله رذِي أ َ ْع َ
ء ر ْ ء َخ ْلقَ رَُ ث ُر هم َه ردَى} [طــه ،]50:ومعنــى
طررى ُك ر هل َ
إعطائه خلقه :إعطاؤه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما ُخلق له.
عبـر عــن التســوية ب ـ (نفأأي التفأأاوت فأأي خلأأق هللا)  ،فـي قولــه تعــالىَ { :مررا تَر َررى فِر
كمـا َّ
الر ْح َم ِن ِم ْن تَفَاوُ ت} [الملك.]3:
ق ه
َخ ْل ِ
الحيـة علـى وجـه
وهذه التسوية ظاهرة في الكائنات كلِها على وجـه العمـوم ،وفـي الكائنـات َّ
الخصوص ،وفي اإلنسان على وجه أخص.
ـتقر لنــوع اإلنســان،
ومسـ ا
أ .فأأاألرض  -مــثال  -قــد سـ َّـواها صــانعها ،بحيــث تصــلح مهــادا ُ
فلهــذا مـ َّـدها وبســطها ،وجعلهــا ذل ـوالا ،وألقــى فيهــا رواســي كاألوتــاد لهــا حتــى ال تميــد،
كلهـا صـخرية ،أو ُّ
وقدر فيها أقواتهـا ،فلـو كانـت قشـرة األرض ُّ
وبارك فيها َّ
كلهـا يابسـة،
أو ُّ
كلهــا محيطــات ،مــا صــلحت لإلنبــات وال إخ ـراج الثم ـرات ،ولــو كانــت قش ـرة األرض
ـتص ثــاني أكســيد الكربــون واألكســجين ،ولمــا
أســمك ممــا هــي بمقــدار بضــعة أقــدام المـ َّ
أمكن وجود حياة للنبات.
ب .وكـ ُّـل مــا علــى األرض مــن كائنأأات حي أة ،قــد ُس ـ ِويت خلقتــه ،وأُحكمــت صــنعته ،بحيــث
يـ ِ
ـؤدي وظيفتــه فــي يســر وســهولة .فالجمأأَّ  -مــثال  -قــد أُعطــي الصــورة الخلقيــة التــي
تالئــم عيشــته وأســفاره الطويلــة فــي الصــحراء ،فلهــذا ُخلــق برقبــة طويلــة ،تُعلــي أرســه،
وتنأى بعينيه عن غبار الرمـال ،كمـا ُمـنح شـفة مشـقوقة يسـتطيع أن يتنـاول بهـا أشـواك

الب ـوادي دون أن تؤذيــه ،وأُعطــي ســنام ا يختــزن فيــه الــدهن إن أعــوزه الطعــام يوم ـ ا فــي
الصــحاري القاحلــة ،ولــم تنتـ ِـه رجلــه بحــافر يغــوص فــي الرمــال كح ـوافر الخيــل والبغــال
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والحميــر ،بــل انتهــت بخــف يقــدر بــه علــى اجتيــاز الرمــال دون أن يســوخ فيهــا ،ولهــذا
سموه (سفينة الصحراء) .وهكذا نجد أثر التسوية في ِ
كل األحياء.
َّ

فكل حي أُعطي الوسائل التي يحصل بها علـى غذائـه المالئـم ،وأُعطـي مـن األجهـزة
ُّ

مــا يهضــم بــه هــذا الطعــام .فالحيوانأأأات المفترسأأأة أُعطيــت مــن األنيــاب والمخالــب ممــا
ت َّ
ـتمكن بـه مـن االفتـراس ،كمـا ُك ِـون جهازهــا الهضـمي بحيـث يهضـم اللحـم ِ
النيـئ ،واألنعأأام
التي تأكل العشب أُعطيت كرشا كبي ار ُّ
يعد بمثابة مخزن لما تلتهمـه بسـرعة ،إلـى أن تجت َّـره

وتعيــد مضــغه مـ َّـرة أخــرى ،والطيأأور أعطيـت منــاقير تســاعدها علــى التقــاط غــذائها ،واتَّخــذ
المنقار صورة من الطول أو القصر أو االستدارة أو غيرها ،ممـا يناسـب نـوع الغـذاء الـذي
يالئمه.
كما ِ
زودت الكائنات الحيَّة جميعها بأسـلحة مناسـبة لتـدافع بهـا عـن نفسـها فـي صـراع
البقــاء بينهــا وبــين غيرهــا ،فالنــاب ســالؤ ،والمخلــب ســالؤ ،والقــرن ســالؤ ،والسـ ُّـم ســالؤ،
العـ ـ ْدو س ــالؤ ،والق ــدرة عل ــى
الم ـ َّ
ـدبب س ــالؤ ،والزع ــانف الح ــادة س ــالؤ ،وس ــرعة َ
والمنق ــار ُ
الطي ـران ســالؤ ،والقــدرة علــى االختف ـاء ســالؤ .ول ـوال هــذه األســلحة التــي ُزِودت بهــا تلــك
قويها ضعيفها ،وأباد كبيرها صغيرها.
األحياء ،ألفنى ُّ

ون ـ َدع الحيوانــات ومــا سـ ِـويت لــه ،ونرتقــي إلــى
ج .تسأأوية اإلنسأأان ،وحــين َن ـ َدع الطبيعــة َ
اإلنسـان ،نجـد مظـاهر التَّســوية وأماراتهـا أوضـح وأعظـم ،فقــد ُخلـق اإلنسـان فـي أحســن
تقويم.

لمهمـة جليلـة ،وهـي السـيادة فـي األرض والخالفـة فيهـا ،ولهـذا أُعطـي
إن اإلنسان قد ُخلـق َّ
من الخصائص و ِ
ويَي ِسـر لـه
المميزات ،واألجهـزة
الر َّ
َّ
الماديـة و ُّ
وحيـة ،مـا ُيعينـه علـى أداء وظيفتـهُ ،
همته.
سبيل ُم َّ
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ولـو نظرنــا إلــى التكــوين البـدني لإلنســان لرأينــا العجــب العجـاب مـن عظمــة التَّســويةَّ ،
ودقـة
التَّصميم ،وتناسق األجهزة المختلفة التي ال ُّ
يعد شـيئا بجانبهـا تصـميم أي جهـاز يخترعـه إنسـان
منا ،فتدهط له العقول ،وتنطلق بمدحه األلسنة واألقالم.
الجهـ ــاز العضـ ــلي ،والجهـ ــاز العظمـ ــي ،والجهـ ــاز الهضـ ــمي ،والجهـ ــاز الـ ــدموي ،والجهـ ــاز
التنفســي ،والجهــاز التناســلي ،والجهــاز اللمفــاوي ،والجهــاز العصــبي ،والجهــاز البــولي ،وأجه ـزة
الذوق والسمع والبصر ،كل منها آية من اآليات ،تسجد لها العقول ،وتخشع لها القلوب.
تقــول مجلــة العلــوم اإلنجليزيــةَّ ( :
إن يــد اإلنســان فــي مقدمــة العجائــب الطبيعيــة الفــذة ،وانــه
مــن الصــعب جــدا ،بــل مــن المســتحيل أن تبتكــر آلــة تضــارع اليــد البش ـريَّة مــن حيــث البســاطة
كي ـف ،فحينمــا تريــد ق ـراءة كتــاب تتناولــه بيــدك ،ثــم تثبتــه فــي الوضــع المالئــم
والقــدرة وســرعة التَّ ُّ
للقراءة ،وهذه اليد هي التي تُ ِ
صحح وضعه تلقائيا ،وحينما تقلـب إحـدى صـفحاته تضـع إصـبعك
تحــت الورقــة ،وتضــغط عليهــا بالدرجــة التــي تقلبهــا بهــا ،ثــم يــزول الضــغط بقلــب الورقــة ،واليــد
تمسك القلم وتكتب به ،وتستعمل كافة اآلالت التـي تلـزم اإلنسـان مـن ملعقـة ،إلـى السـكين ،إلـى
آلــة الكتابــة ،وتفــتح النوافــذ وتغلقهــا ،وتحمــل كـ َّـل مــا يريــده اإلنســان ،واليــدان تشــتمالن علــى ســبع
وعشرين عظمة ،وتسع عشرة مجموعة من العضالتِ ،
لكل منها).
(وان جــزءا مــن أذن اإلنســان  -األذن الوســطى -هــو سلســلة مــن نحــو أربعــة آالف حنيــة

(قوس) دقيقة َّ
معقـدةِ ،
الحنيـات
متدرجـة بنظـام بـالم ،فـي الحجـم والشـكل ،ويمكـن القـول بـأن هـذه ُ
تشبه آلة موسيقيَّة ،ويبدو أنها َّ
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ بشكل مـا ،ك َّـل وقـع صـوت أو
ـجة م ــن قص ــف الرع ــد إل ــى حفي ــف الش ــجر ،فضـ ـالا ع ــن المـ ـزيج ال ارئ ــع م ــن أنغ ــام ك ـ ِـل أداة
ض ـ َّ
موسيقيَّة في األوركست ار ووحدتها المنسجمة).
حاسة اإلبصار في العين ،التي تحتـوي علـى مائـة وثالثـين مليونـا مـن مسـتقبالت
(ومركز َّ
الضوء وهي أطراف األعصاب ،ويقوم بحمايتها الجفن واألهداب الذي يقيها ليال ونهـارا ،والـذي
299

ـذرات واألجســام الغريبــة ،كمــا يكســر مــن
تعتبــر حركتــه الــال إراديــة ،الــذي يمنــع عنهــا األتربــة والـ َّ
َّ
حدة الشمس بمـا تلقـي األهـداب علـى العـين مـن ظـالل ،وحركـة الجفـن عـالوة علـى هـذه الوقايـة
تمنع جفاف العين ،أما السائل المحيط بالعين والذي يعرف باسم الدموع فهو أقوى ِ
مطهر).274
دليل التقدير على الرب اسعلى:
التق ــدير :ه ــو خل ــق ك ـ ِـل ش ــيء بق ــدر وميـ ـزان وترتي ــب وحس ــاب ،بحي ــث ي ــتالءم م ــع مكان ــه

وزمانه ،وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه والبعيدة عنه ،فـال ِ
يعطـل وظيفتهـا،
ـتم بــين المخلوقــات كلِهــا تـوازن شــامل ،ينــتظم بــه ســير
أو يعــوق ســيرها لمـا ُخلقــت لــه ،وبحيــث يـ ُّ
الوجود كلِه.
كل شيء من الخلق والتَّصوير ما ي ِ
فإذا كانت التَّسوية إعطاء ِ
ؤدي به وظيفته علـى الوجـه
ُ
الالئــق بــه ،فـ َّ
ـإن التقــدير أن يكــون بالقــدر الــذي ينفعــه فــي نفســه وال يضـ ُّـر غي ـره ،وال يصــطدم
ـالكم الــذي
ـتم إذا مــا وضــع فــي مكانــه المالئــم وزمانــه المناســب ،وبـ ِ
بالمخلوقــات األخــرى ،وذلــك يـ ُّ
يصلح وال يفسد ،وعلى الكيفيَّة التي َّ
يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه.

عامة فـي ك ِـل شـيء كمـا َّنبـه القـرآن علـى هـذه الحقيقـة إذ قـالَ { :و ُكر ُّل
وهذا التقدير ظاهرة َّ
ِيرا} [الفرقـان{ ،]2:قَر ْد َجعَر َل ه
َ
اَّللُ
ء ْ ء ِع ْندَهُ ِب ِم ْقدَار} [الرعـدَ { ،]8:و َخلَرقَ ُكر هل ءَر ْ ء فَقَرده َرهُ ت َ ْقرد ً
ء ْ ء قَ ْد ًرا} [الطـالق{ ،]3:إِنهرا ُكر هل ءَر ْ ء َخلَ ْقنَراهُ بِقَردَر} [القمـرَ { ،]49:وإِ ْ ِم ْ
رن ءَر ْ ء إِ هَل
ِل ُك ِل َ
ِع ْندَنَا َخ َزا ِنَُُ َو َما نُنَ ِزلَُُ ِإ هَل ِبقَدَر َم ْعلُوم} [الحجر.]21:
وهيـ ـأه ألداء وظيفت ــه م ــن الس ــقي وال ــري
المأأأاء م ــثالا ،س ـ َّـواه هللا بمعن ــى أن ــه أحس ــن خلق ــهَّ ،
والتطهيــر والتنظيــف ،ونحــو ذلــك .ولكــن المــاء الــذي خلقــه هللا وأســكنه فــي األرض خلقــه بقــدر،
وأنزلــه بقــدر ،بحيــث ال يقـ ُّـل عــن حاجــة الخلــق ،فيكــون الجــدب والقحــط ،وال يزيــد عنهــا فيكــون
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الغــرق والضــرر ،وال تطغــى المحيطــات علــى اليابســة ،وال المــالح علــى العــذب ،والــى هــذا يشــير
القرآنَ { :وأ َ ْن َز ْلنَا ِم َن ال ه
اء َما ًء بِقَدَر} [المؤمنون.]18:
س َم ِ
الشأأمس ،أحســن هللا خلقهــا لتـ ِ
ـؤدي وظيفتهــا فــي إمــداد الحيــاة بالطاقــة الضــوئية والح ارريــة،
ولكنــه خلقهــا بحيــث تجــري إلــى غايتهــا فــي مــدار محــدود ،ال تصــطدم بكوكــب آخــر ،وال تقتــرب
من األرض قربا يحـرق أحياءهـا ،وال تبعـد عنهـا بعـدا يحرمهـا الحـ اررة الالزمـة للحيـاة فيهـا ،والـى
هـذا يشــير القـرآنَ { :وال ه
س ت َ ْجر ِرري ِل ُم ْ
ريم * َو ْالقَ َمر َرر قَردهرْ نَاهُ
سرتَقَر لَ َهررا ذَ ِلرركَ ت َ ْقرد ُ
شررمْ ُ
ِير ْالعَ ِزير ِرز ْالعَ ِلر ِ
عررادَ َكر ْ
ِيم * ََل ال ه
سررابِ ُ
ق
ران َ َحتهررى َ
شررمْ ُ
س يَ ْنبَ ِغر لَ َهررا أ َ ْ ت ُر ْد ِركَ ْالقَ َمر َرر َو ََل الله ْير ُل َ
رالعُرْ جُو ِ ْالقَرد ِ
َمنَر ِ
النه َه ِار َو ُكل فِ فَلَك يَ ْ
سبَحُو َ } [يس.]40-38:
وكل إنسان في ِ
بتأملـه واد اركـه الفطـري أن يشـهد  -علـى قـدر حالـه -
ُّ
أي عصر يستطيع ُّ
َّ
كل شيء في الكون قد ُخلق بحساب ومقـدار ،وجـاء العلـم الحـديث بكشـوفه ووسـائله ،فأمـاط
أن َّ
اللث ــام ع ــن الحكم ــة البالغ ــة ،واألسـ ـرار العجيب ــة الكامن ــة وراء م ــا ب ــين المخلوق ــات م ــن مق ــادير

وحدود ،وضوابط وموازنات.
إن فــي الفضــاء الفســيح الــذي ال نعــرف لــه حــدودا ،ماليــين الماليــين مــن النجــوم الســابحة
أجـواز السـماء  ،وبعـض هـذي أكبـر مـن الشــمس بـجالف الم َّـرات وماليينهـاِ ،
كالشأعرى الـذي هــو
مرة ،ونورهـا ضـعف الشـمس خمسـين م َّـرة ،وسأهيَّ أقـوى مـن الشـمس
أثقل من الشمس بعشرين َّ
مرة ،وهكذا.
بألفين وخمسمائة َّ
إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على َّ
الفلكيونَّ ( :
عدة باليين نجـم ،مـا يمكـن
ويقول
ُّ
ـس بــه األجه ـزة
المجـ َّـردة ،ومــا ال ُي ـرى إال بالمجــاهر واألجه ـزة ،ومــا يمكــن أن تحـ َّ
رؤيتــه بــالعين ُ
دون أن تـ ـراه ،ه ــذه ُّ
كله ــا تس ــبح ف ــي الفل ــك الغ ــامض ،وال يوجـ ـد أي احتم ــال أن يقت ــرب مج ــال
مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر ،أو يصطدم بكوكـب آخـر ،إال كمـا يحتمـل تصـادم مركـب
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في البحر األبيض المتوسـط بـجخر فـي المحـيط الهـادي ،يسـيران فـي اتجـاه واحـد بسـرعة واحـدة،
وهو احتمال بعيد ،وبعيدا جدا إن لم يكن مستحيال).
ومع هذا التباعد بين ِ
كل نجم في مكانه ،بحيث يتَّسق فـي آثـاره
كل نجم وآخر ،فقد ُوضع ُّ
وتأثيراته مع سائر النجوم والكواكبِ ،
المنوطة بها فـي بنـاء الكـون وسـير
وتؤدي جميعها َّ
مهمتها ُ

حركته.

ولنأخذ الشمس والقمر واألرض وما بينها من َعالقات مثالا لهـذا التقـدير المحكـم الـدقيق،

الذي كان من آثاره ظهور الحياة اإلنسانية على األرض واستمرارها إلى اليوم.

إن هــذه الشــمس هــي الوحيــدة بــين آالف النجــوم ،التــي تصــلح لجعــل الحيــاة علــى األرض
ممكنة ،وان حجمها وكثافتهـا ودرجـة ح اررتهـا وطبيعـة أش َّـعتها ودرجـة ُبعـدها عنـا ،ك ُّـل ذلـك الزم
لقيام حياتنا على كوكبنا الذي هو األرض.

يقــول العالَّمــة (أ .كريســي موريســون) :تــدور الك ـرة األرضــية حــول محورهــا مـ َّـرة فــي كـ ِـل
( )24ساعة ،أو بمعـدل نحـو ألـف ميـل فـي السـاعة ،واآلن افـرض أنهـا تـدور بمعـدل مائـة ميـل
مما هـو اآلن عشـر مـرات ،ففـي هـذه
ولم ال ؟ عندئذ يكون نهارنا وليلنا أطول َّ
فقط في الساعةَ ،
يتجمـد ك ُّـل نبـت فـي
الحالة قد تحرق شـمس الصـيف الحـارة نباتاتنـا فـي ك ِـل نهـار وفـي الليـل قـد َّ
األرض.
َّ
إن الشـ ــمس التـ ــي هـ ــي مصـ ــدر كـ ـ ِـل حيـ ــاة تبلـ ــم درجـ ــة ح ـ ـ اررة سـ ــطحها ( )1200درجـ ــة
فهرنهايــت ،وكرتن ــا األرض ــية بعي ــدة عنهــا إل ــى ح ــد يكف ــي أن تمـ َّـدنا ه ــذه الن ــار الهائل ــة بال ــدفء
الكافي ،ال بأكثر منه ،وتلك المسافة ثابتة بشكل عجيب.
تغيرها في خالل ماليين السنين من القلة بحيث أمكن استمرار الحياة كما عرفناها.
وكان ُّ
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ولو أن درجة الح اررة على الكرة األرضية قـد زادت بمعـدل خمسـين درجـة فـي سـنة واحـدة،
كل نبت يموت ،ويموت معه اإلنسان حرق ا أو تجميدا.
فإن َّ
والكـرة األرضــية تــدور حــول الشــمس بمعــدل ( )18ثمانيــة عشــر مــيالا فــي الثانيــة ،ولــو أن
معدل دورانها كان مثال ( )6ستة أميال أو أربعين ميالا فـي الثانيـة ،فـإن بعـدنا عـن الشـمس ،أو
قربنا منها يكون بحيث يمتنع معه نوع حياتنا.
والنجــوم  -كمــا نعلــم  -تختلــف فــي الحجــم ،وأحــدها يبلــم مــن الضــخامة حــدا لــو كــان هــو
شمسنا لكان محور الكرة األرضية داخال في سطحه لمسافة ماليين األميال.
والنجوم كذلك تختلف في طراز إشـعاعها ،وكثيـر مـن أشـعتها ُيميـت ك َّـل نـوع معـروف مـن

أنواع الحياة ،وتتراوؤ كثافة هذا اإلشعاع وحجمـه ،بـين مـا هـو أقـل مـن إشـعاع شمسـنا ،ومـا هـو
تجمـدنا،
أكثـر منـه عشـرة آالف م َّـرة ،ولـو أن شمسـنا أُعطيـت نصـف إشـعاعها الحـالي فقـط لكنـا َّ
ولو أنها زادته بمقدار النصف ألصبحنا رمادا من زمن بعيد.
ومن ذلـك نجـد أن شمسـنا هـي الصـالحة لحياتنـا مـن بـين ماليـين الشـموس غيـر الصـالحة
لهذه الحياة.
ويبعد القمر مسافة ( )240ألف ميلِ ،
مرتين تـذكي ار لطيفـ ا بوجـود
ويذكر المد الذي يحدث َّ
القمــر ،والمـ ُّـد الــذي يحــدث بــالمحيط قــد يرتفــع إلــى ســتين قــدما فــي بعــض األمــاكن ،بــل إن قشـرة
األرض تنحنــي م ـرتين نحــو الخــارج مســافة عـ َّـدة بوصــات بســبب جاذبيــة القمــر ،ويبــدو لنــا كــل
شــيء منتظمــا لدرجــة أننــا ال نــدرك القــوة الهائلــة ،الت ـي ترفــع مســاحة المحــيط َّ
كلهــا عـ َّـدة أقــدام،
وتحني قشرة األرض التي تبدو لنا صلبة للغاية.
والمـريخ لـه قمـر ،قمـر صـغير ال يبعـد عنــه سـوى سـتة آالف مـن األميـال ،ولـو كـان قمرنــا
يبعد عنا ( )50ألف ميل مثال ،بدالا من المسافة الشاسعة التي يبعدها عنا فعالا ،فإن َّ
المد كـان
القوة بحيث إن جميع األراضي التي تحت منسـوب المـاء كانـت تُغمـر م َّـرتين فـي اليـوم
يبلم من َّ
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بمــاء متـ ِ
بقوتــه الجبــال نفســها ،وفــي هــذه الحالــة ربمــا كانــت ال توجــد اآلن قــارة قــد
ـدفق ،ي ـزيح َّ
ارتفعــت مــن األعمــاق بالســرعة الالزمــة ،وكانــت الك ـرة األرضــية تـ َّ
ـتحطم مــن هــذا االضــطراب،

كل يوم.275
وكان الم ُّد الذي في الهواء ُيحدث أعاصير َّ
كل هذه المخلوقات في مواضعها الصحيحةَّ ،
قدر أحجامها وأشـكالها
ترى من الذي وضع َّ
وعالقتها هذا التقدير المحكم العجيب؟ هـل عنـد المـاديين الجاحـدين مـن جـواب
ونسبها َ
وأبعادها َ
يشفي الصدور؟ كال.

ِيرا} [الفرقــان{ ،]2:فَررا ِل ُ
ق
أمــا نحــن فجوابنــا :أنــه (هللا) الـذيَ { :خلَررقَ ُك ر هل َ
ء ر ْ ء فَقَ رده َرهُ ت َ ْق رد ً
س َكنًا َوال ه
اإل ْ
س َو ْالقَ َم َر ُح ْ
يم} [األنعام.]96:
سبَانًا ذَ ِلكَ ت َ ْقد ُ
صبَاحِ َو َجعَ َل الله ْي َل َ
يز ْالعَ ِل ِ
شمْ َ
ِير ْالعَ ِز ِ
ِْ
دَللة الهداية على الرب اسعلى:
خْلـق األشــياء المبثوثــة فــي هــذا الكــون دليــل علــى هللا ،واحســان خلقهــا وتســويتها لتـ ِ
ـؤدي مــا
َ ُ
خلق ــت ل ــه دلي ــل آخ ــر عل ــى هللا ،وخل ــق ه ــذه األش ــياء المس ـ َّـواة بمق ــدار وترتي ــب ِ
يحقـ ـق التـ ـوازن
ُ
ُ
والتناسق بينها وبين غيرها دليل ثالث على هللا.
وبقــي هنــا دليــل اربــع هــو دليــل (الهدايــة) ،فكمــا أن كـ َّـل شــيء فــي الكــون قــد خلــق علــى

الصورة التي تناسب وظيفته ،وتعينه على أدائها ،فهو أيض ا قد ُه ِدي إلى ما ُخلق ألجلـه ،وأُل ِهـم
وي ِسر له الطريق ليدرك غاية الكمـال الـذي يناسـبه .وهـذه هـي الهدايـة ،إنهـا شـيء
غاية وجودهُ ،
فوق الخلق والتَّسوية والتقدير ،إنها اإللهام أو التعليمِ .
ـتم بهـا
سمه ما شئت .إنها الهداية التـي ي ُّ
التقدير ،ويكمل الخلق والتدبير.
هــذه الهدايــة عامــة مبثوثــة فــي كـ ِـل شــيء فــي الكــون ،حــي أو جامــد ،صــامت أو نــاطق،
َّ
بالمكلفين أو العقـالء ،كمـا قـد ُيظ ُّـن ألول وهلـة،
خاصة
عاقل أو غير عاقل ،فليست هي هداية َّ
المتحركة باإلرادة ،كالناس والدو ِ
ِ
اب والطيور والحشرات ،وهذا ما
وليست مقصورة على الكائنات
 -275العلم يدعو إلى اإليمان صـ ،58-55ترجمة محمود صالح الفلكي ،نشر مكتبة النهضة المصرية ،القاهرو،
الطبعة السابعة . 1978
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سرى} [طـه .]49:وقـد كـان
ذكره القرآن على لسان موسى حين سأله فرعون{ :فَ َم ْن َربُّ ُك َما يَرا ُمو َ
ـرب األعلــى فقــال موســىَ { :ربُّنَرررا الهرررذِي أ َ ْع َ
ءررر ْ ء َخ ْلقَرررَُ ثُررر هم َهررردَى}
طرررى ُكررر هل َ
يــدعي هــو أنــه الـ ُّ
[طه .]50:فما من شيء في الوجود إال أُعطي هداه ،كما أُعطي خلقه.
أ .ومأأن مظأأاهر هأأذه الهدايأأة :أن كـ َّـل حيـوان أُعطــي مــن الحـو ِ
اس واألجهـزة الخاصــة مــا
يعينــه علــى معيشــته ،وأداء وظيفتــه المنوطــة بــه ،فتجــد طــائ ار كالصــقر كأنمــا أعطــي
بص ار تلسكوبيا ،يستطيع أن يشاهد به  -وهو ُمحلِق في الجو  -صـيده الصـغير علـى
األرض .وال ب ـ ـ َّـد أن للحشـ ـ ـرات الدقيق ـ ــة عيونـ ـ ـا ميكروس ـ ــكوبية ،ال ن ـ ــدري مبلغه ـ ــا م ـ ــن
اإلحكام .وتجد حاسة العودة إلى الوطن ضعيفة في اإلنسان؛ ألنـه ِ
يكمـل عتـاده القليـل

منه ــا ب ــأدوات المالح ــة ونحوه ــا ،أم ــا ف ــي الط ــائر كالحم ــام ال ازج ــل فإن ــه يقط ــع آالف
األميال عائـدا إلـى وطنـه بـال (بوصـلة) وال خارطـة وال دليـل ،فـإذا التـبس عليـه الطريـق
يضل.
دما إلى موطنه دون أن
َّ
حيناَّ ،
حوم برهة ثم يقصد ُق ا
خليتها ،مهما طمست الـريح فـي هبوبهـا علـى األعشـاب واألشـجار ك َّـل
والنحلة تهتدي إلى َّ
دليل ُيرى.
والطيور تهاجر من ُقطر إلى ُقطر ،بل من قارة إلـى قـارة ،ثـم تعـود إلـى م ِ
قرهـا األول دون
َ
أن تُ ِ
خطئ.
ومن أعجب ما ُعرف في هجرات الحيوان وهـدايتها :هجأرة ثعأابين المأاء ،التـي تهـاجر -
نموها  -من مختلف البرك واألنهار ،وقد تقطـع آالف األميـال فـي المحـيط ،لتقصـد
حين يكتمل ُّ
َّ
كلها إلى األعماق السـحيقة جنـوبي (برمـودا) ،وهنـاك تبـيض وتمـوت ،أمـا صـغارها  -تلـك التـي
أي شــيء س ــوى أنهــا ف ــي ميــاه قفـ ـرة  -فإنهــا تع ــود أدراجهــا وتج ــد
ال تملــك وس ــيلة لتعــرف به ــا َّ
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ثم إلى ِ
كل نهر أو بحيـرة أو بركـة صـغيرة،
طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها ،ومن َّ
كل جسم من المـاء آهـالا بثعـابين البحـار ،لقـد قاومـت التيـارات القويـة ،وثبتـت لألمـداد
يظل ُّ
ولذا ُّ
والعواصف ،وغالبت األمواج المتالطمة على ِ
كل شاطئ ،ماضية فـي طريـق لـيس لهـا بـه أدنـى
ـيد ثعبـان أفريقـي فـي
علم من قبل ،حتى تصل إلى مياههـا
َّ
الخاصـة بهـا ،ولـم يحـدث م َّـرة أن ص َ
مياه آسيوية ،أو أوربي في مياه أمريكية أو العكس.
إن المجال ذو َس َعة ،للحديث عـن الهداية فأي عأالم الحشأرات والطيأر والأدواب ،حتـى إن
المرء ليقف ِ
أي شيء منها َّ
متحي ار عن ِ
يخصه منها بالحديث دون غيرها؟
يتحدث؟ وما الذي ُّ
هــل نتحـ َّـدث هنــا عــن الهدايــة فــي مملكأأة النحأأَّ ،وكيــف تُصـ ِـمم وتهنــدس ،وتبنــي وتُ ِ
نسـق،

وكيــف تُ ـ ِ
وزع العمــل ،وتتعــاون علــى اإلنتــاج والح ارســة ،ممــا يعلمــه الدارســون ،ومــا أفــاض فيــه
الكاتبون؟ وحسبنا إشارة القرآن إلى هذه الهدايةَ { :وأَوْ َحى َربُّكَ إِلَى النه ْح ِل أ َ ِ ات ه ِخذِي ِم َن ْال ِجبَرا ِ
ج ِم ْ
بُيُوتًا َو ِم َن ال ه
ش َج ِر َو ِممها يَع ِْر ُ
سبُ َل َربِ ِك ذُلُ ًال يَ ْخ ُرر ُ
ت فَا ْ
رن
سلُ ِك ُ
ءو َ * ث ُ هم ُك ِل ِم ْن ُك ِل الث ه َم َرا ِ
ب ُ
راِ إِ ه فِر ذَ ِلركَ َْليَرةً ِلقَروْ م يَت َ َف هك ُررو َ } [النحـل،68:
ُطونِ َها ء ََرابٌ ُم ْخت َ ِل ٌ أ َ ْل َوانَُُ فِي َِ ِ
ءفَا ٌء ِللنه ِ
.]69
أم َّ
نتحدث عن الهداية عند النمَّ (تلك الحشـرة االجتماعيـة) التـي ُيض َـرب المثـل بتعاونهـا
وتضامنها ،والتي يبدو أنها تُ ِ
طبق المبدأ القائل( :أعظم خير ألكبر عدد) .إنها ت َّـدخر رزقهـا فـي

الصــيف ،وتحفظــه فــي مخــازن التمــوين فــي مســتعمراتها ،حتــى تنتفــع بــه فــي أيــام الشــتاء ،حيــث

يتعـ َّـذر عليهــا الكســب والســعي والخــروج مــن البيــت ،واذا كــان فيمــا َّ
خزنتــه مـا ينبــت ،عمــدت إليــه
ففلقته فلقتين لئال ينبت ،فـإذا كـان ينبـت مـع فلقـه بـاثنتين ،فلقتـه بـأربع ،فـإذا أصـابه بلـل وخافـت
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عليــه العفــن والفســاد ،انتظــرت بــه يومــا ذا شــمس ،فخرجــت بــه فنش ـرته علــى أب ـواب بيوتهــا ،ثــم
أعادته إليها .فمن َّ
علمها هذا ،وهداها إليه؟
َ
البعد ما يـدرك غيرهـا بالبصـر أو بالسـمع ،فتـأتي
ومن عجيب أمرها :أنها تدرك
ِ
بالشم من ُ

من مكان بعيد إلى موضع أكل فيه اإلنسان ،وبقي فيه فتـات مـن الخبـز أو غيـره ،فتحملـه ،وان
كــان أكبــر مــن وزنهــا ،فــإن عجــزت عــن حملــه ذهبــت إلــى ُجحرهــا ،وجــاءت معهــا بطائفــة مــن

أصــحابها ،فجــاءوا كخــيط أســود يتبــع بعضــهم بعض ـ ا ،حتــى يتعــاونوا علــى َح ْملــه ونقلــه ،ولــيس
للنمــل ملــك وال رئــيس كمــا للنحــل ،إال أن لهــا ارئــدا ال يكــذبها ،يطلــب الــرزق فــي ِ
مظان ـه ،فــإذا

وقف عليه أخبر جماعته ،فخرجوا مجتمعـين متعـاونين كمـا ذكرنـا ،وك ُّـل نملـة تجتهـد فـي صـالح
ِ
الحب شيئا.
جماعتها ،غير مختلسة لنفسها من
أم نتحـ َّـدث عــن الهدايأأة عنأأد طيأأر الحمأأام ،الــذي نــرى الــذكر واألنثــى فيــه يقتســمان أمــر
الفراخ بالعدل ،فتقع معظم الحضانة والتربية والكفالة علـى األنثـى ،ومعظـم جلـب القـوت والـرزق
ـدرجان بــه مــن
(إطعــام الفـراخ فــي فمهــا) علــى الــذكر ،وانهمــا ليتعاونــان فــي إطعــام فراخهمــا ،ويتـ َّ
رخو مخلوط بلعابهما إلى ما هو أشد منه وأقوى ،حتى إذا علما أنه قد أطـاق االلتقـاط
َحب ِلين ْ
بنفس ــه ،منع ــاه بع ــض المن ــع ،ليحت ــاج إل ــى اللق ــط ويعت ــاد ،ف ــإذا أدرك ــا أن حوص ــلته ق ــد اتَّس ــعت
وقويــت ،و َّ
تم ـت ،وأنهمــا إن فطمــاه فطم ـا تام ـا قــوي علــى االســتقالل بــأمره ،تركــاه
أن َّ
قوتــه قــد َّ
َ
يســعى ويكـ ُّـد فــي طلــب رزقــه وكفايــة نفســه بنفســه ،واذا ســألهما الــرزق  -كمــا كــان مــن قبــل -
ونزعــت تلــك الرحمــة العجيبــة مــن قلبيهمــا ،وبــدءا يعمــالن مــن جديــد إلنجــاب
منعــاه وض ـرباهُ ،

آخر.

أم َّ
نتحدث عـن الهداية عند سائر الحيوانات ،وقـد قـال ابـن القـيم( :وهدايـة الحيوانـات إلـى

مصالح معاشها كالبحرِ ،
حدث عنه وال حرج).
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وفيهــا يقــول( :مــن هــدى األنثــى مــن الســباع إذا وضــعت ولــدها أن ترفعــه فــي الهـواء أيامــا
تهـرب بــه مــن الـ ِ
ـذر والنمــل ،فــال
ـذر والنمـل ،ألنهــا تضــعه كقطعــة مـن لحــم ،فهــي تخــاف عليـه الـ َّ
تزال ترفعه وتضعه ،وتحوله من مكان إلى مكان حتى َّ
يشتد؟
ومن َّ
علم األسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب َّ
عفى على أثر مشيته بذنبه؟
ُ
ُ
َ
وم ـن علــم الثعلــب إذا اشـ َّ
ـتد بــه الجــوع أن يســتلقي علــى ظه ـره ،ويخــتلس نفســه إلــى داخــل
َ
بدنه حتى ينتفخ ،فيظن الطير أنه ميتة فيقع عليه ،فيثب على َمن انقضى عمره منها؟
ومـن َّ
علمــه إذا أصــابه صــدع أو جــرؤ أن يــأتي إلــى صــبم معــروف ،فيأخــذ منــه ،ويضــعه
َ
على جرحه كالمرهم؟
ومـن َّ
علـم األنثــى مــن الفيــل إذا دنــا وقــت والدتهــا أن تــأتي إلــى المــاء فتلــد فيــه ،ألنهــا دون
َ
الحيوانــات ال تلــد إال قائمــة ،ألن أوصــالها علــى خــالف أوصــال الحي ـوان ،فتخــاف أن تســقطه
ينشق ،فتأتي مـاء وسـطا وتضـعه فيهـا ،يكـون كـالفراط الل ِـين والوطـاء
على األرض فينصدع أو
َّ
الناعم؟
ومن َّ
علم العصفور إذا سقط فرخهـا أن تسـتغيث ،فـال يبقـى عصـفور بجوارهـا حتـى يجـيء
َ
حركونه بأفعالهمِ ،
وي ِ
قوة وهمية وحركة حتى يطير معهم؟
ويحدثون له َّ
فيطيرون حول الفرخُ ،
وم ـن َّ
عل ـم الحمامــة إذا باضــت أن تأخــذ هــي واألب فــي بنــاء العـ ِ
ـط ،وأن ُيقيمــا لــه حروفــا
َ
ِ
وي ْحدثا فيه طبيعة أخرى ،ثم يقلبان البيض في األيام حتى يفرخ؟
تشبه الحائط ،ثم يسخناه ُ
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وم ـن َّ
ـتدل ببطــون األوديــة
عل ـم المرســلة منهــا  -الحمــام ال ازجــل  -إذا ســافرت لــيالا أن تسـ َّ
َ
فتستدل بـذلك وبغيـره إذا ض َّـلت،
ومجاري المياه والجبال ومهاب الريح ومطلع الشمس ومغربها،
َّ
مرت كالريح؟
واذا عرفت الطريق َّ
َّ
المحكمـة ،وتجعـل فـي أعالهـا خيطـ ا ثـم
ومن علم العنكبوت أن تنسـج تلـك الشـبكة الرفيعـة ُ
َ
تتعلق به ،فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة َّ
َّ
تدلت إليها فاصطادتها؟
ومـ ـن َّ
علـ ـم الظب ــي أال ي ــدخل ُكناسـ ـه إال مس ــتدب ار ،ليس ــتقبل بعيني ــه م ــا يخاف ــه عل ــى نفس ــه
َ
وخشفه؟
ومن َّ
علـم الس َّـنور إذا رأى فـأرة فـي السـقف أن يرفـع أرسـه كالمشـير إليـه بـالعودة ،ثـم يشـير
َ
إليها بالرجوع ،وانما يريد أن يدهشها ،فتنزلق فتسقط؟
ومـن َّ
علـم اليربــوع أن يحفــر بيتــه فــي ســفح الـوادي ،حيــث يرتفــع عــن مجــرى الســيل ،ليســلم
َ
ـدق الحفــر ،ومجــرى المــاءِ ،
مــن مـ ِ
ويعمقــه ،ثــم يتَّخــذ فــي زوايــاه أبوابــا عديــدة ،ويجعــل بينهــا وبــين
ـس بالشـ ِـر فــتح بعضــها بأيســر شــيء وخــرج منــه ،ولمــا كــان
وجــه األرض حــاج از رقيقــا ،فــإذا أحـ َّ
كثير النسيان لم يحفر بيته إال عند أكمة أو صخرة عالمة له على البيت إذا ض َّل عنه؟).
قال العالَّمة ابن القيم بعد أن أطال في هداية الحيوان( :وهذا باب واسـع جـدا ،ويكفـي فيـه
قوله سبحانهَ { :و َما ِم ْن دَابهة ِف ْاسَرْ ِ َو ََل َ
ير ِب َجنَا َح ْي َِ ِإ هَل أ ُ َمر ٌم أَمْ ثَرالُ ُك ْم َمرا فَ هر ْطنَرا ِفر
طا ِر َي ِط ُ
ء ْ ء ث ُ هم ِإلَى َر ِب ِه ْم ي ُْحش َُرو َ } [األنعام.276)]38:
ب ِم ْن َ
ْال ِكتَا ِ
ـذرات التــي تتكـ َّـون منهــا النحلــة أو النملــة أو
ويكفينــا هنــا أن نســأل المــاديين :كيــف أُتــيح للـ َّ
الحمامة أو غيرها أن تهتدي إلى تلك العمليات الم َّ
عقدة دون خالق يرشدها؟!
ُ
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غير أن الذي ينبغي ذكره هنا :هو بعض مـا أم َّـدنا بـه العلـم الحـديث مـن معرفـة اتَّسـع بهـا

ِ
المتقدمون من هداية الحيوانات إلـى
مدلول الهداية ألكثر مما التُِفت إليه وعنى به علماؤنا

اس َّ
ـتبنا فـي
مصالحها ومعايشها ،ومـا بـه بقاؤهـا وتكاثرهـا ،وبهـذه َّ
السـعة فـي معنـى الهدايـةْ .
ضـوء العلـم س َّـر التعمـيم المطلـق فــي قولـه تعـالىَ { :ربُّنَرا الهرذِي أ َ ْع َ
ءر ْ ء َخ ْلقَرَُ ث ُر هم
طرى ُكر هل َ

َهدَى} [طه.]50:
ب .ولن َّ
ـتص ك ُّـل نـوع منـه مـا
نتحدث هنا عن عجائب الهداية في عالم النبات ،وكيف يم ُّ
يناس ــبه م ــن عناص ــر األرض بنس ــب مح ــدودة ومق ــادير معلوم ــة ،رغ ــم اتح ــاد الترب ــة،
واختالط العناصر فيها ،فإذا هذا ملح ،وهذا حلو ،وهذا حامض ،وهـذا ُمـز ،وهـذا ُمـر،
وهــذا بــين بــين ،ت ــرى الشــجرتين أو الشــجرات متجــاورة ب ــل متالصــقة ،والت ـراب واح ــد،
خصصـاتها أو فـوق
والماء واحد ،ولكن شجرة منها ال تخطئ يوما فتأخذ ما ليس من ُم َّ

المعجــز فق ـال:
مــا ينبغــي لهــا ،أو دون مــا ينبغــي .وهــي الحقيقــة التــي سـ َّ
ـجلها الق ـرآن ُ
{ َوفِرر ْاسَرْ ِ قِ َ
ع َونَ ِخيررر ٌل ِصرر ْن َوا ٌ َو َ
ررات ِمر ْ
ررن أ َ ْعنَرراب َو َنرْ ٌ
ات َو َجنه ٌ
طرر ٌع ُمت َ َجرررا ِو َر ٌ
ررر
غ ْير ُ
احرد َونُفَ ِضر ُل بَ ْع َ
علَرى بَعْر فِر ْاس ُ ُكر ِل إِ ه فِر ذَ ِلركَ َْليَرات
ضر َها َ
ِص ْن َوا يُسْرقَى ِب َمراء َو ِ
ِلقَوْ م يَ ْع ِقلُو َ } [الرعد.]4:
{ َوالهذِي أ َ ْخ َر َج ْال َمرْ عَى * فَ َج َعلََُ ُ
غثَا ًء أ َ ْح َوى}
(المرعى) :النبات والكأل األخضر ،قال الشاعر:
ينبت المرعى على ِد َمن الثرى
وقد ُ

ات النفوس كما هيا
وتبقى ح ازز ُ
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والغثـاء :مــا قـذف بــه السـيل علــى جوانــب الـوادي مــن الحشـيط والنبــات والقمـاط .وهــو مــا
على وجه األرض من فتات األشياء.
والمعنى :أي الذي أنبـت مـن جميـع صـنوف النبـات والـزرع مـا ترعـاه الـدواب غضـا طريـا،
فجعله بعد ذلك { ُ
غثَا ًء أ َ ْح َوى}.
 - 277من شعر :زفر بن الحارث.
310

وقــال قتــادة( :الغثــاء) :الشــيء اليــابس .ويقــال للحشــيط إذا تحطــم ويــبس :غثــاء وهشــيم.
الح ـَّوة:
و(األحــوى) :األســود ،أي أن النبــات يضــرب إلــى الحـ َّـوة مــن شـ َّـدة الخض ـرة كاألســود ،و ُ
حواء ،وقد حويت.
ُسمرة الشفة .يقال :رجل أحوى ،وامرأة َّ

و{أ َ ْح َوى} :صفة لـ{ ُ
غثَا ًء} ،والمعنى :أنه صار كـذلك بعـد خضـرته ،وقـال أبـو عبيـدة:
فجعله أسود من احتراقه وقدمه ،والرطب إذا يبس َّ
اسود.
وقــال عبــد الــرحمن بــن زيــد :أخــرج المرعــى أخضــر ،ثــم لمــا يــبس اسـ َّ
ـود مــن احت ارقــه،
فصــار غثــاء تــذهب بــه الريــاؤ والســيول .وهــو مثــل ض ـربه هللا تعــالى َّ
للكف ـار ،لــذهاب
الدنيا بعد نضارتها.278

بيا الهداية الخاصة لرسولَ صلى هللا عليَ وسلم
سى (ِ )6إ هَل َما ءَا َء ه
اَّللُ ِإنهَُ َي ْعلَ ُم ْال َج ْه َر َو َما َي ْخفَى (َ )7ونُ َيس ُِركَ
سنُ ْق ِر ُكَ فَ َال ت َ ْن َ
{ َ
ِل ْليُس َْرى (} )8
سى }
سنُ ْق ِر ُكَ فَ َال ت َ ْن َ
{ َ
ك الق ـرآن يــا محمــد،
الخطــاب للنبــي محمــد صــلى هللا عليــه وســلم مــن رِب ـه ،أيَ :سـ ُـنْق ِرُئ َ
فتحفظه وتعلمه وال تنساه ،كما قال تعالىَ { :و ِإنهكَ لَتُلَقهى ْالقُررْ َ ِم ْ
ع ِلريم}
رن َلردُ ْ َح ِكريم َ
[النمل.]6:
وهــذا إخبــار مــن هللا ووعــد منــه لرســوله بأنــه ســيقرئه ق ـراءة ال ينســاها .وهــو بيــان مــن هللا
العامة لجميع مخلوقاته ،وهـي هدايـة ِ
لتلقـي الـوحي ،وحفـظ
لهدايته
الخاصة برسوله ،بعد الهداية َّ
َّ
القرآن ،الذي هو هدى للعالمين ،وتوفيقه لهداية الناس أجمعين.
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وسين التنفيس :إما للتأكيد ،أو َّ
أن المراد إقـراء مـا أوحـى هللا إليـه حينئـذ ،ومـا سـيوحي إليـه
يم باســتمرار الــوحي فــي ضــمن الوعــد بــاإلقراء ،أي :ســنقرئك مــا يــوحى
بعــد ذلــك ،فهــو وعـ ٌـد ك ـر ٌ
إليك اآلن ،وفيمـا بعـد علـى لسـان جبريـل عليـه السـالم ،فـال تنسـى مـن ق َّـوة الحفـظ واإلتقـان ،مـع
أنك أمـي ال تـدري مـا القـراءة ومـا الكتابـة؛ ليكـون ذلـك آيـة أخـرى لـك ،مـع مـا فـي تضـاعيف مـا
تقرأه من اآليات ،من حيث اإلعجاز ،ومن حيث اإلخبار بالمغيبات.
{إِ هَل َما ءَا َء ه
اَّللُ}
ممـا نقرئكـه شـيئ ا ،إال مـا شـاء هللا أن تنسـاه
استثناء َّ
مفر مـن أعـم المفاعيـل أي :ال تنسـى َّ
أب ــدا ،وذك ــر اس ــم هللا هن ــا لتربي ــة المهاب ــة ف ــي ال ــنفس ،ولإلي ــذان ب ــدوران المش ــيئة عل ــى عنـ ـوان
األلوهيَّة ،المستتبعة لسائر الصفات.
وبعضهم قال :المراد :النسيان في الجملة على َّ
القلة والندرة ،كما روي أنـه صـلى هللا عليـه
وسلم أسقط آية في قراءته في الصالة ،فحسب بعض الصحابة أنها ُنسخت ،فسأله؟ فقال عليه
الصــالة والســالم" :نســيتها" .279فهــذا مــن النســيان الطبيعــي الــذي يعــرض لكـ ِـل إنســان ،ثــم يــذكر
ويعود إلى األصل.
{إِنهَُ يَ ْعلَ ُم ْال َج ْه َر َو َما يَ ْخ َفى}
تعليل لما قيل ،أي :يعلم ما ظهر وما بطن من األمور ،التي من جملتهـا مـا أوحـي إليـك،
ط بكــل منهمــا مــن مصــالح ديــنكم
تنســى مــا شــاء إنســاءه ،ويبقــى محفوظـا مــا شــاء إبقــاءه ،لمــا ِنــي َ
وي ِ
خبئونــه مــن أقـوالهم ومــن أفعــالهم ،ومــن
وحيــاتكم ،فهــو يعلــم مــا يجهــر بــه العبــاد ،ومــا يخفونــه ُ

َّنيـاتهم ،ال يخفــى عليـه مــن ذلـك شــيء ،كمـا قــال سـيدنا إبـراهيمَ { :ربهنَررا ِإنهرركَ ت َ ْعلَر ُم َمرا نُ ْخ ِفر َو َمررا
علَى ه
ء ْ ء فِ ْاسَرْ ِ َو ََل فِ ال ه
اء} [إبراهيم.]38:
نُ ْع ِل ُن َو َما َي ْخفَى َ
اَّللِ ِم ْن َ
س َم ِ
الشريعة الحافلة باليسر من ِ
كَّ جوانبها:
 -279رواه أحمد ( )15365وقال :إسناده صحيح على شرم الشيخين ،والنسائي في السنن الكبري في المناقب
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{ َونُيَس ُِركَ ِل ْليُس َْرى}
ولما كان فـي الوعـد بـاإلقراء وعـدم اإلنسـاء :وعـد ضـمني بتشـريع األحكـام ،التـي قـد يكـون
فيهــا مــا يصــعب علــى المخــاطبين احتمالــه ،أردف ذلــك بمــا يفيــد أن هللا ال يشــرع لهــم فــي هــذا
الكتاب ،وفي هذا الدين إال ما فيه ُيسر لهم ،بل ما فيه اليسرى.
سر َررى} ،ون ِ
سر ُرركَ ِل ْليُ ْ
يسـرك ونسـ ِـهلك للشـريعة الحافلــة باليســر مــن كـ ِـل
لــذا قــال لرســوله { َونُ َي ِ
ُ

جوانبهــا ،فهــو عليــه الســالم َّ
اليســرى ،كمــا قــال تعــالى{ :ي ُِريرردُ ه
اَّللُ ِب ُكرر ُم
ممك ـن كـ َّـل التمكــين مــن ُ
سرا ُ
ْاليُس َْرر َو ََل ي ُِريردُ بِ ُكر ُم ْالعُس َْرر} [البقـرة ،]185:وقـال{ :ي ُِريردُ ه
اإل ْن َ
اَّللُ أ َ ْ يُ َخ ِفر َ عَر ْن ُك ْم َو ُخلِرقَ ْ ِ
رن ي ُِريردُ ِليُ َ
ط ِه َرر ُك ْم َو ِليُرتِ هم نِ ْع َمتَرَُ
علَ ْي ُك ْم ِم ْن َح َررج َولَ ِك ْ
ض ِعيفًا} [النساءَ { ،]28:ما ي ُِريدُ ه
َ
اَّللُ ِليَ ْج َع َل َ
شرر ُك ُرو َ } [المائــدة ،]6:وقــال عليــه الصــالة والســالم" :فإنمــا بعثــتم م ِ
علَرر ْي ُك ْم لَعَله ُكرر ْم ت َ ْ
يس ـرين ولــم
َ
ُ
ُ
تُبعثوا م ِ
عسرين".280
ُ
أيِ :
مستمر للطريقـة اليسـرى ،فـي ك ِـل بـاب مـن أبـواب الـدين ،علمـا وتعليمـا،
ا
نوفقك توفيقا
ـدرج فيــه إل ــى طريــق ِ
تلق ـي الــوحي ،واإلحاطــة بم ــا فيــه مــن أحكــام الشـ ـريعة
اهتــداء وهدايــة ،لتتـ َّ
السمحة ،والنواميس اإللهية ،مما َّ
يتعلق بتكميل نفسه عليه السالم ،وتكميل غيره.
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األمر باَلستمراربالتذكير وان كان تذكر القوم بعيداً
س ر َيذه هك ُر َمر ْ
شررى (َ )10و َيت َ َجنهبُ َهررا ْاس َ ْ
ء رقَى ( )11اله رذِي
رن َي ْخ َ
{فَ رذَكِرْ ِإ ْ نَفَ َع ر ِ
ت الر ِرذ ْك َرى (َ )9
ار ْال ُكب َْرى ( )12ث ُ هم ََل يَ ُم ُ
يَ ْ
وت فِي َها َو ََل يَ ْحيَى (} )13
صلَى النه َ
الذ ْك َرى}
ت ِ
{فَذَكِرْ ِإ ْ نَفَعَ ِ
يستمر في تـذكيره للنـاس حتـى ال ينسـوا وال يغفلـوا عمـا هـو
أُمر عليه الصالة والسالم :أن
َّ
مطلــوب مــنهم ،وهــو مــأمور دائمــا بالتــذكير{ :فَرذَكِرْ إِنه َمررا أ َ ْنررتَ ُمرذَ ِك ٌر * لَ ْ
صري ِْطر}
سررتَ َ
علَري ِْه ْم بِ ُم َ
[الغاشية{ ،]22 ،21:فَذَكِرْ ِب ْالقُرْ ِ َم ْن يَ َخا ُ َو ِعي ِد} [ق.]45:
ِ
اهـدهم إلـى مـا فـي تضـاعيفه مـن األوامـر
يسرناك له َّ
ذكر الناس حسبما َّ
مما ُيوحى إليك ،و ْ
والن ـواهي والهدايــة ،واجتهــد أن يكــون تــذكيرك لقلــوب تنفعهــا الــذكرى ،وتســتجيب للقــول الحســن،
وتــأنس لل ــوعظ واإلرش ــاد .وطالم ــا ك ــان الرس ــول الكـ ـريم ي ـ ِ
ـذكرهم ،ويس ــتفر في ــه غاي ــة المجه ــود،
ُ

ويتجاوز فـي الجهـد ك َّـل حـد معهـود ،حرصـا علـى إيمـانهم ،ومـا كـان يزيـد ذلـك بعضـهم إال كفـ ار

ـص التــذكير بمـواد النفـع ،فــي الجملــة بـأن يكــون مــن
وعنـادا ،فـأُمر عليـه الصــالة والســالم أن يخ َّ

مم ـن ُيرجــى منــه التَّـ ُّ
ـذكر ،وال ُيتعــب نفســه فــي تــذكير َم ـن ال يورثــه
يــذكره ُ -ك ـال أو بعض ـا َّ -
ممن طبع هللا على قلوبهم ،وجعل على سمعهم وأبصـارهم غشـاوة ،كمـا
التذكير إال عتوا ونفو ارَّ ،
قال تعالى{ :فَأ َ ْع ِر ْ ع َْن َم ْن ت َ َولهى ع َْن ِذ ْك ِرنَا َولَ ْم ي ُِر ْد إِ هَل ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا} [النجم.]29:
الرذ ْك َرى} :اعتـراض بـين الكالمـين ،علـى
ت ِ
وقال بعضهم :إنما قوله تعـالى{ :فَذَكِرْ إِ ْ نَفَعَ ِ
جهة التوبيخ لقريط .أي :إن نفعت الذكرى في هؤالء الطغاة العتاة ،وهذا كما يقول الشاعر:
ناديت حيا
أسمعت لو
لقد
َ
َ

لمن تنادي
ولكن ال حياة َ

المنتفعو بالتذكير والمتجنبو لَ :
س َيذه هك ُر َم ْن َي ْخشَى}
{ َ
 - 281من شعر كثير عزو.
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إن تذكيرك لن يضيع سـ ادى ،ال ب َّـد أن يكـون فـي النـاس مـن يسـتجيبون للـدعوة ،ويت َّ
ـذكرون
َّ
َ
ُ
ممـن لهــم قلــوب تخشــى هللا ،ولهــم آذان تُحســن الســماع للحـ ِ
ـق ،ولهــم عقــول تهتــدي لمــا
للتــذكيرَّ ،
يهدي ،فالمراد هنا بـ{ َم ْن َي ْخشَرى}َ :مـن ثبتـت خشـية هللا فـي قلبـه ،فأمسـى مـن شـأنه أن يخشـاه،
ويعلم أنه مالقيه ،أو من يخشى هللا تعالى في الجملة ،فيزداد ذلك بالتذكيرَّ ،
فيتفكر في أمر مـا
َ

َّ
يذكر به ،فيقف على حقيقته ،فيؤمن به.

{ َويَت َ َجنهبُ َها ْاس َ ْ
ءقَى}
َّ
سجال عليه ،بـل لـيس
ويتجنب التذكرة اإلنسان األشقى ،الذي أصبح الشقاء عنوان ا لهُ ،م َّ

مجرد الشقاء  -وهو ما هو  -بل األشقويَّة ،فهو أشقى الناس ،والعياذ باهلل.
َّ

سرر ِعيدٌ} [هــود]105:و فــإذا كــان الســعيد َم ـن فــاز
والشــقاء ضـ ُّـد الســعادة{ ،فَ ِمرر ْن ُه ْم ءَرر ِق َو َ
بالجنــة ،فــإن الشــقي َم ـن كــان جـزاؤه النــار ،فهــذا األشــقى ينــأى بنفســه أن يتعـ َّـرض للهــدى وديــن

ـق ،وأن يكشــف عــن نفســه أســباب الغوايــة ،وأن يســعى إلــى الحـ ِ
الحـ ِ
ـق ،ولهــذا وصــفه عـ َّـز وجـ َّـل

بقوله:
{الهذِي َي ْ
ار ْال ُكب َْرى}
صلَى النه َ
ـقويته وطريقتــه المنكوبــة والمنكــودة إلــى النــار الكبــرى،
هــذا األشــقى ال بـ َّـد أن تصــل بــه أشـ َّ
الحجـة،
إنهـا نـار عظيمـة أع َّـدها هللا للكـافرين المعانـدين مـن عبـاده الشـريرين ،بعـدما أقـام علـيهم َّ
وأبلغهــم الرســالة ،وأزال عــنهم كـ َّـل مــا يعتــذرون بــهَّ ،
ووض ـح لهــم كـ َّـل الســبل ،وأجــاب عــن كـ ِـل
التسـاؤالت ،فمـا النــت لهـم شــكيمة ،وال سـكنت لهـم نفــس ،وال اسـتقام لهــم منطـق{ :لَ ُهر ْم قُلُرروبٌ ََل
س َمعُو َ بِ َها أُولَئِكَ ك َْاس َ ْنعَ ِام بَ ْل ُهر ْم أ َ َ
ْص ُرو َ بِ َها َولَ ُه ْم ذَا ٌ ََل يَ ْ
ضر ُّل
يَ ْفقَهُو َ بِ َها َولَ ُه ْم أ َ ْعيُ ٌن ََل يُب ِ
أُولَئِكَ ُه ُم ْالغَافِلُو َ } [األعراف.]179:
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ـتمرت،
وانمــا كانــت هــذه النــار كبــرى؛ ألن نــار الــدنيا ،وان حميــت واســتعرت ،وكبــرت واسـ َّ
إنما هي جزء من سبعين جزءا من نار اآلخرة ،كما أخبرنا الرسول الكريم.282
{ث ُ هم ََل يَ ُم ُ
وت فِي َها َو ََل يَ ْحيَى}
أي ال يموت فيها األشقى حتى يستريح بموته من عذاب هذه النـار ،وال يحيـا حيـاة تنفعـه،
الشدة ،ألن ُّ
ويحس فيها بمعنى الحياة ،و{ث ُ هم} للتراخي في مراتب َّ
التردد بين الحيـاة والمـوت هـو
ُّ
من أفظع ما يالقيه أهل النار ،والعياذ باهلل.

 -282إشارو إلى الحديث المتفق عليه" :ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» ،قيل يا رسول هللا إن كانت
لكافية قال« :فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها" ،رواه البخاري في بدء الخلق ( ،)3265ومسلم
في الجنة وصفة نعيمها ( ،)2843عن أبي هريرو.
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الطريق إلى الفالح وتن ُّكب الناِ لَ بسبب إيثارهم لذات الدنيا العاجلة
{قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْ
صرلهى ( )15بَر ْل ت ُ ْرؤثِ ُرو َ ْال َحيَراةَ الردُّ ْنيَا ()16
رن ت َ َز هكرى (َ )14وذَك ََرر اسْر َم َر ِبر َِ فَ َ
َو ْاْل ِخ َرةُ َخي ٌْر َوأ َ ْبقَى ( )17إِ ه َهذَا لَ ِف ال ُّ
ص ُح ِ ْاسُولَى (ُ )18
سى (})19
ص ُح ِ إِب َْرا ِهي َم َو ُمو َ
{قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن ت َ َز هكى * َوذَك ََر ا ْ
صلهى}
س َم َر ِب َِ فَ َ
تأكد فالؤ من َّ
َّ
ممـا يكـره ،وغايـة هـذا مـا قالـه
تزكـى ،والفـالؤ :أن يظفـر بمـا ُيح َّ
ـب ،وينجـو َّ
َ
ران} [آل عمـران .]185:وهنـا ِ
القـرآن{ :فَ َمر ْ
رار َوأ ُ ْد ِخر َل ْال َجنهررةَ فَقَر ْد فَر َ
يؤكـد القـرآن
رن ُن ْحر ِرز َح َ
رن النهر ِ
عر ِ
بالحرف {قَ ْد} أفلح من َّ
تزكى ،فالحه في الدنيا ،وفالحه في اآلخرة.
َ
وفالحه في الدنيا :أن يرزقه هللا السـكينة فـي نفسـه ،والطمأنينـة فـي قلبـه ،كمـا قـال تعـالى:
ين ِليَ ْرزدَادُوا إِي َمانًرا َمر َع إِي َمرانِ ِه ْم} [الفـتح{ ،]4:الهرذ َ
ب ا ْل ُم ْرؤ ِمنِ َ
{ ُه َو الهذِي أ َ ْن َز َ ال ه
ِين
س ِكينَةَ فِ قُلُرو ِ
اَّللِ أ َ ََل ِبر ِذ ْك ِر ه
َمنُوا َوت َ ْط َمئِ ُّن قُلُروبُ ُه ْم ِبر ِذ ْك ِر ه
اَّللِ ت َ ْط َمرئِ ُّن ْالقُلُروبُ } [الرعـد ،]28:وأن يـؤمن بـأن هللا
ِ
المتزكي يبدأ من الدنيا.
معه ،وأنه يؤيِده ،ويحفظه ويرزقه من حيث ال يحتسب ،ففالؤ
يتحق ـق لهــا الفــالؤ ،وال يتركهــا ِ
و ِ
التزك ـي :أن يقــوم المــؤمن بتزكيــة نفســه حتــى َّ
فيدسـ ـيها،
راب َم ْ
رن دَسهرا َها} [الشـمس،9:
ويجلب لها الخيبة ،كما قال تعالى{ :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن َن هكا َهرا * َوقَر ْد َخ َ
.]10
طهـر .والثــاني :النمــاء .فهــو ُي ِ
طهـر نفســه
والتزكيأأة تتضأأمن معنيأأين أصأأليين ،أحــدهما :التَّ ُّ

ِ
الع ْجـب والحسـد
من معتقدات الشرك ،ومن رذائل النفـاق ،ومـن أدران آفـات القلـوب ،مـن الك ْبـر و ُ
والحقد والرياء وغيرها من المعاصي الباطنة ،ومن ك ِـل مـا ُي َـدِنس الـنفس مـن المعاصـي وآثارهـا،
وبعــد ه ــذا التَّطهي ــر ،ي ِ
نمـ ـي نفس ــه بعم ــل الص ــالحات ،ومنه ــا عب ــادة هللا وح ــده ،وفع ــل الخيـ ـرات،
ُ
ِ
بالحق ،وهذه التزكية النفسية األخالقية ،تسوق المؤمن إلى ذكـر هللا
والدعوة إلى هللا ،والتواصي
َّ
لمـن يجحـد بـاهلل وآياتـه وحسـابه
عز وج َّـل ،ودعائـه والصـالة لـه ،وبهـذا ت ُّ
ـتم التزكيـة ،إذ ال تزكيـة َ
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وجزائه ،ولذا قال تعالى هنـاَ { :وذَك ََر ا ْ
صلهى} ،وفـي القـرآن آيـات كثيـرة تـدعو إلـى ذكـر
س َم َر ِب َِ فَ َ
اسم هللا تعالى كما قـالَ { :و ْ
اذ ُك ِرر اسْر َم َربِركَ بُ ْك َررةً َوأ َ ِص ً
ريال} [اإلنسـان .]25:وأهـم مـا ينتهـي إليـه
قرة عين المؤمن.
المؤمن بالذكر هو الصالةَّ ،
{بَ ْل ت ُ ْؤثِ ُرو َ ْال َح َياةَ الدُّ ْن َيا}
مقدر هنا ينساق إليه الكـالم ،كأنـه قيـل إثـر بيـان مـا ي ِ
{ َب ْل} :حرف إضراب عن َّ
ـؤدي إلـى
الفالؤ :لن تفعلوا ذلك ،بل ِ
تفضلون ل َّـذات الـدنيا العاجلـة الفانيـة ،فتس َـعون لتحصـيلها واالسـتزادة

منها.

واإلســالم ال ُيحـ ِـرم علــى المســلم االســتمتاع ِ
بطيبــات الـدنيا ،بــل يعتبرهــا نعمــة مــن هللا علــى
حرم ِ
عامة الناس ،قال تعـالى{ :قُ ْل َم ْن َح هر َم ِني َنرةَ ه
اَّللِ اله ِتر
المؤمن ،ويحارب َمن َّ
طيباتها على َّ
أ َ ْخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه َو ه
ق} [األعراف.]32:
الط ِيبَا ِ
ت ِم َن ِ
الر ْن ِ
إنم ــا يمن ــع اإلس ــالم  -إذا كان ــت ال ــدنيا واآلخـ ـرة أمـ ـام اإلنس ــان  -أن ي ـ ْـؤثر األول ــى عل ــى
رن َ
اآلخرة ،كما قال هنا{ :بَ ْل ت ُ ْؤثِ ُرو َ ْال َحيَاةَ الدُّ ْنيَا} ،وكما في سورة النازعـات{ :فَأَمها َم ْ
طغَرى *
َو ث َ َر ْال َح َياةَ الردُّ ْن َيا * فَر ِإ ه ْال َج ِحري َم ِهر َ ْال َمرأ ْ َوى} [النازعـات ،]37:وقـال تعـالى فـي سـورة الـنجم:
{فَأ َ ْع ِر ْ ع َْن َم ْن ت َ َرولهى ع ْ
َرن ِذ ْك ِرنَرا َولَر ْم ي ُِرر ْد إِ هَل ْال َحيَراةَ الردُّ ْنيَا} [الـنجم .]29:فهـذا معنـى إيثـار
ذكر بجوارها.
الحياة الدنيا ،أي :لم ُي ِرد إال إياها ،وليس لآلخرة مكان ُي َ
الموازنة بين الدنيا واآلخرة :
{ َو ْاْل ِخ َرةُ َخي ٌْر َوأ َ ْبقَى}
ومـن وازن بــين الــدارين ،تبـَّـين لــه بكـ ِـل وضــوؤ :أن اآلخـرة خيــر وأبقــى مــن الــدنيا مــن غيــر
َ
شك ،ألسباب كثيرة:
أولها :أن الدنيا فانية ،واآلخرة هي الباقية.
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ثانيها :أن متاع الدنيا قليل ،بل الدنيا ُّ
كلها ِ
بكل متاعها متاع قليل.
ثالثها :أن متاع الدنيا مع َّقلته متاع غرور ،وليس متاعا حقيقيا.
رابعها :أن اآلخرة خير من الدنيا كلِها؛ ألن فيها الجنة ،ورضوان من هللا أكبر.
عـن أبـي مسـعود :أنــه قـ أر هـذه اآليـة{ :بَر ْل ت ُ ْرؤثِ ُرو َ ْال َحيَرراةَ الردُّ ْنيَا} فقــال :أتـدرون لِـ َم آثرنــا
وع ِجلـت لنـا ِ
طيباتهـا ،وطعامهـا وشـرابها ،ول َّـذتها
الحياة الدنيا علـى اآلخـرة؟ ألن الـدنيا حضـرتُ ،

وبهجتها ،واآلخرة ُغِيبت عنا ،فأخذنا العاجل وتركنا اآلجل.

وروى ثابــت ،عــن أنــس قــال :كنــا مــع أبــي موســى فــي مســير ،والنــاس َّ
يتكلمــون ويــذكرون
الــدنيا .قــال أبــو موســى :يــا أنــس ،إن ه ـؤالء يكــاد أحــدهم يفــري األديــم بلســانه فريــا ،فتعــال
ـت :الـدنيا والشـيطان
فلنذكر رَّبنا ساعة .ثـم قـال :يـا أنـس ،مـا ثبـر النـاس؟ مـا َبطـأ بهـم؟ قل ُ
وغِيبـت اآلخـرة ،أمــا وهللا ،لـو عاينوهـا مـا عــدلوا
والشـهوات .قـال :ال ،ولكـن ُع ِجلــت الـدنياُ ،

وال َمَّيلوا.283

 -283تفسير القرمبي ( .)235 ،22واألثر رواه البيهقي في شعب اإليمان (.)10185
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{ ِإ ه َهذَا لَ ِف ال ُّ
ص ُح ِ ْاسُولَى * ُ
سى }
ص ُح ِ ِإب َْرا ِهي َم َو ُمو َ
{إِ ه َهرذَا} :إشــارة إلــى مــا فــي هــذه الســورة مــن حقــائق وأخبــار وتوجيهــات ،وخصوصــا بعــد
قوله تعـالى{ :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْ
رن ت َ َز هكرى} ومـا بعـده ،لثابـت فيمـا جـاء بـه رسـل هللا السـابقون ،فهـو قـول
َّ
مصدق ،ومتَّفق عليه ،ليس أم ار ناش از أو منفـردا بمـا جـاء بـه ال يشـركه غيـره ،بـل هـو فـي كتـب
األولــين المعــروفين ،وخصوصــا الرســولين العظيمــين مــن أولــي العــزم مــن الرســل ،الــذين قــال هللا
لرســوله فــيهم{ :فَا ْ
ص ر َب َر أُولُررو ْال َعر ْرز ِم ِمر َ
س ر ِل} [األحقــاف ،]35:وهــم نــوؤ وابـراهيم
الر ُ
رن ُّ
ص ر ِبرْ َك َمررا َ
ين ِميثَاقَ ُه ْم َو ِم ْنركَ َو ِم ْ
وموسى وعيسى ومحمد ،الذين قال هللا فـيهمَ { :و ِإ ْذ أ َ َخ ْذنَا ِم َن النه ِب ِي َ
رن نُروح
غ ِل ً
سى اب ِْن َمرْ يَ َم َوأ َ َخ ْذنَا ِم ْن ُه ْم ِميثَاقًا َ
يَّا} [األحزاب.]7:
سى َو ِعي َ
َوإِب َْرا ِهي َم َو ُمو َ
فاختــار مــن الرســل األربعــة أق ـربهم إلــى العــرب ،وهمــا إب ـراهيم وموســى ،فــإبراهيم ألنــه أبــو
إســماعيل ،واســماعيل أبــو العــرب المســتعربة ،الــذين مــنهم محمــد صــلى هللا عليــه وســلم وقبيلتــه
وقومه ،وموسى ذو الصحف أو الكتاب الذي أنزله هللا نو ار وهدى للناس.
وروى اإلمــام أحمــد فــي مســنده ،عــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي هللا عنــه :أن رســول هللا
يحب هذه السورةِ ( :
سبح اسم ربك األعلى).284
صلى هللا عليه وسلم ،كان ُّ
وروى اإلمــام مســلم فــي صــحيحه ،أنــه عليــه الصــالة والســالم ،كــان يقـ أر فــي العيــدين ويــوم
الجمعــة ب ـ(سبح اســم ربــك األعلــى) ،و(هــل أتــاك حــديث الغاشــية) ،ورَّبمــا اجتمعــا فــي يــوم واحــد
فيقرأهما.285
وروى الترمذي ،عن النعمان بن بشير ،أن رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،كـان يقـ أر فـي
العيدين ،ويوم الجمعة (سبح اسم ربك األعلى) ،و(هل أتاك حديث الغاشية).286
 -284رواه أحمد ( )742وقال مخرجوه :إسناده ضعي .
 -285سبق تخريجه صـ.
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وذلك ألن هاتين السورتين فيهما من الدالئل على عظمة هللا تعالى ،وابداع تكوينـه ،وعلـى
صدق نبيِه ،وعلى دالئل حمده وتمجيده ،وضرورة لقائه فـي اآلخـرة ،مـا تحتـاج الـنفس اإلنسـانية
إليــه ،لتمتلــئ جوانحهــا بحِب ـه تعــالى واالطمئنــان إليــه ،واالســتراحة إليــه ،فــال غــرو أن كــان عليــه
الصالة والسالم ُيكثر من القراءة بهما في المناسبات ِ
الطيبة كالجمعة والعيدين.

 -286رواه الترمذي في الصالو ( )533وقال :حسن صحيح.
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سورة الغاءية
بسم هللا الرحمن الرحيم
{ َه ْل أَت َاكَ َحد ُ
اصبَةٌ ( )3ت َ ْ
ارا
ء َعةٌ ( )2ع ِ
ءيَ ِة ( )1وُ جُوهٌ َيوْ َمئِذ َخا ِ
ِيث ْالغَا ِ
صلَى نَ ً
َام َلةٌ َن ِ
ْس لَ ُه ْم َ
ط َعا ٌم ِإ هَل ِم ْن َ
ام َيةً ( )4ت ُ ْ
ض ِريع (ََ )6ل يُس ِْم ُن َو ََل يُ ْغ ِن
سقَى ِم ْن َ
َح ِ
عيْن ِن َية (َ )5لي َ
اضيَةٌ ( )9فِ َجنهة عَا ِليَة (ََ )10ل ت َ ْ
س َم ُع
ِم ْن جُوع ( )7وُ جُوهٌ َيوْ َمئِذ نَا ِع َمةٌ (ِ )8ل َ
س ْع ِي َها َر ِ
ضوعَةٌ
ع ْي ٌن َج ِاريَةٌ ( )12فِي َها س ُُر ٌر َمرْ فُوعَةٌ (َ )13وأ َ ْك َوابٌ َموْ ُ
فِي َها ََل ِغيَةً ( )11فِي َها َ
صفُوفَةٌ (َ )15و َن َرا ِب ُّ َمبْثُوثَةٌ ( )16أَفَ َال َي ْن ُ
ق َم ْ
(َ )14ونَ َم ِار ُ
اإل ِب ِل َك ْي َ ُخ ِلقَ ْت
َّ ُرو َ ِإلَى ْ ِ
(َ )17و ِإلَى ال ه
س َم ِ
اء َك ْي َ ُرفِعَ ْت (َ )18وإِلَى ْال ِجبَا ِ َك ْي َ نُ ِص َب ْت (َ )19وإِ َلى ْاسَرْ ِ َك ْي َ
صي ِْطر ( )22إِ هَل َم ْن ت َ َولهى َو َكفَ َر
س ُِط َح ْت ( )20فَذَكِرْ إِنه َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِك ٌر ( )21لَسْتَ َ
ع َلي ِْه ْم بِ ُم َ
( )23فَيُعَ ِذبَُُ ه
سابَ ُه ْم (})26
اب ْاس َ ْكبَ َر (ِ )24إ ه ِإلَ ْي َنا ِإيَا َب ُه ْم ( )25ث ُ هم ِإ ه َ
علَ ْينَا ِح َ
اَّللُ ْالعَذَ َ
مكية في قول الجميع.
وهي َّ
َّ
تتعل ـق بالحــديث عــن اآلخ ـرة ،واخــتالف النــاس فيهــا بــين أشــقياء وســعداء ،تتفطــر
القل ــوب لم ــا يعاني ــه أه ــل الش ــقاء ،وتنش ــرؤ الص ــدور وتف ــرؤ القل ــوب لم ــا ي ــنعم ب ــه أه ــل
السعادة.
وينبغــي للعقــالء مــن الخلــق ،أن يســتعينوا علــى الوصــول إلــى الحـ ِ
ـق بــالنظر فيمــا
حــولهم ومــا يحــيط بهــم{ ،أَفَر َرال َي ْن ُ
اإل ِب ر ِل َك ْي ر َ ُخ ِلقَر ْ
رت * َو ِإلَررى ال ه
س ر َم ِ
اء َك ْي ر َ
َّر ُررو َ ِإلَررى ْ ِ
ُرط َح ْت} ،فك ُّـل إنسـان يجـد
ُرفِعَ ْت * َوإِلَى ْال ِجبَرا ِ َكيْر َ نُ ِصربَ ْت * َوإِلَرى ْاسَرْ ِ َكيْر َ س ِ

يفكـر ،وإلرادتــه أن ِ
يمهـد لعقلــه أن ِ
مــن روائــع الكــون مــن فوقــه ،ومــن تحتــه ،مــا ِ
تحقـق،
ولجسده أن ِ
ينفذ.
ـذكر وال ينس ــى ،وأن ي ـ ِ
المه ــم أن يت ـ َّ
ـذكر غيـ ـره ،حت ــى ال تأكل ــه الغفل ــة والله ــو ع ــن
صي ِْطر}.
المصير المحتوم{ ،فَذَكِرْ إِنه َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِك ٌر * لَسْتَ َ
علَي ِْه ْم ِب ُم َ
سرابَ ُه ْم} ،اإليـاب والرجـوع
وانتهت السورة بقولهِ { :إ ه ِإلَ ْينَرا ِإيَرابَ ُه ْم * ثُر هم ِإ ه َ
علَ ْينَرا ِح َ
إلى هللا وحـده ،ولـيس إلـى أحـد غيـره ،والحسـاب بعـد ذلـك عنـده ،وانـه لسـريع الحسـاب،
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لقوتــه أو لبطشــه ،بــل ُّ
كلهــم عبي ــد
ودقيــق الحســاب ،ال يخدعــه أحــد ،وال يحــابي أح ــدا َّ
هار} [غافر.]16:
عندهِ { ،ل َم ِن ْال ُم ْل ُك ْاليَوْ َم ِ هَّللِ ْال َو ِ
اح ِد ْالقَه ِ

اآلخرة واختالف الناس فيها بين أشقياء وسعداء
{ َه ْل أَت َاكَ َحد ُ
اصربَةٌ ( )3ت َ ْ
صرلَى
ءعَةٌ (َ )2
ع ِ
ءيَ ِة ( )1وُ جُوهٌ يَوْ َمئِذ َخا ِ
ِيث ْالغَا ِ
املَةٌ نَ ِ
ْس لَ ُه ْم َ
ط َعا ٌم ِإ هَل ِم ْ
رن َ
ام َيةً ( )4ت ُ ْ
ض ِرريع (ََ )6ل يُس ِْرم ُن
سقَى ِم ْن َ
ارا َح ِ
نَ ً
عيْن ِن َية ( )5لَي َ
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اضر َيةٌ ( )9فِر َجنهرة عَا ِل َيرة
َو ََل يُ ْغنِ ِم ْن جُوع ( )7وُ جُوهٌ َيوْ َمئِذ َنا ِع َمةٌ (ِ )8ل َ
سر ْع ِي َها َر ِ
(ََ )10ل ت َ ْ
س َم ُع فِي َهرا ََل ِغيَرةً ( )11فِي َهرا عَر ْي ٌن َج ِاريَرةٌ ( )12فِي َهرا س ُُرر ٌر َمرْ فُوعَرةٌ ()13
َوأ َ ْك َوابٌ َموْ ُ
ق َم ْ
ضوعَةٌ (َ )14ونَ َم ِار ُ
صفُوفَةٌ (َ )15و َن َرابِ ُّ َمبْثُوثَةٌ (})16
ألوان اَلستفهام في القرآن :
تأمل في هـذا القـرآن ،وجـده رائعـ ا فـي ك ِـل مـا يـأتي بـه مـن معـان ،ومـن بيـان،
َمن َّ
فله أساليبه التي ينفرد بها ،ولم تُعرف عن أحد قبله ،ومنها هـذه األلـوان مـن االسـتفهام
التــي نجــدها فــي القـرآن ،وال نجــدها فــي غيـره ،مثــل هــذا االســتفهامَ { :ه ر ْل أَتَرراكَ َح رد ُ
ِيث
ررال َوا ِد ْال ُمقَرررده ِِ ُ
سرررى * إِ ْذ نَرررادَاهُ َربُّرررَُ بِر ْ
طررروً ى} [النازع ــات ،]16 ،15:ومث ــل ه ــذا
ُمو َ
الحديث الذي بدأ به هذه السـورةَ { :ه ْل أَت َاكَ َحد ُ
ءريَ ِة} ،وفـي سـورة أخـرىَ { :هر ْل
ِيث ْالغَا ِ
ورا} [اإلنسان.]1:
أَتَى َ
سا ِ ِحي ٌن ِم َن الده ْه ِر لَ ْم يَ ُك ْن َ
ء ْيئًا َم ْذ ُك ً
اإل ْن َ
علَى ْ ِ
بعض ِ
المفسرين قالوا :هل :بمعنى قد .وليس ذلك بسديد ،بـل هـو اسـتفهام أُريـد بـه
مما في خبره ،والتشويق إلـى اسـتماعه ،واإلشـعار بأنـه مـن األحاديـث المهمـة،
ُّ
التعجب َّ
حقها أن يتناقلها الرواة ،ويتنافس في ِ
تلقيها الدعاة ،من ِ
التي ُّ
كل حاضر وباد.

ءررر َي ِة} :الداهيــة الش ــديدة التــي تغشــى النــاس بشــدائدها ،وتكتــنفهم بأهواله ــا،
و{ ْالغَا ِ
وهي القيامة .من قوله تعالى{ :يَوْ َم يَ ْغشَا ُه ُم ْالعَذَابُ } [العنكبوت.]55:
ءعَةٌ }2
{وُ جُوهٌ يَوْ َمئِذ َخا ِ
جملة مستأنفة ،وقعت جو اابا عن سؤال نشأ من االستفهام التشـويقي ،كأنـه قيـل مـن

جهته عليـه الصـالة والسـالم مـا أتـاني حـديث الغاشـية ،فمـا هـو؟ فقيـل{ :وُ جُروهٌ يَوْ َمئِرذ
ء َعةٌ} ،يوم إذا غشيت الغاشية ،خاسئة ذليلة خاضعة ،تشع وال ينفع عملها.
َخا ِ
اصبَةٌ }3
{ع ِ
َاملَةٌ َن ِ
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َّ
مجهدة ،عملت عمالا كثي ار ،تنصـب فيهـا وتتعـب فـي
أي :إنها تمارس أعماالا شاقة ْ
أدائهــا ،ومــع هــذا صــليت نــا ار حاميــة يــوم القيامــة ،بجـ ِـر السالســل واألغــالل ،والخــوض
ـأي
فــي النــار خــوض اإلبــل فــي الوحــل ،والصــعود والهبــوط فــي تــالل النــار ووهادهــا .فـ ُّ
عمل أشد وأصعب على النفس من مثل هذا العمل.
{ت َ ْ
ام َيةً }4
ارا َح ِ
صلَى َن ً
هــذه الوجــوه الذليلــة ،تــدخل نــا ار متناهيــة فــي الح ـ اررة ،هــي بالنســبة لنــار الــدنيا أشــد
مرة!
وأقسى منها ،بسبعين َّ
{ت ُ ْ
عيْن نِيَة }5
سقَى ِم ْن َ
هــذه الوجــوه  -والمقصــود أصــحابها  -تُســقى وتشــرب وتَتَجـ َّـرع مــن عــين آنيــة ،أي:
متناهيــة فــي درجــات الحـ اررة ،كمــا فــي قولــه تعــالى{ :يَ ُ
طوفُررو َ بَ ْينَ َهررا َوبَ ري َْن َح ِمرريم }
[الرحمن.]44:
ْس لَ ُه ْم َ
طعَا ٌم إِ هَل ِم ْن َ
ض ِريع * ََل يُس ِْم ُن َو ََل يُ ْغنِ ِم ْن جُوع}
{لَي َ
أي :من ِ
شر الطعام وأبشعه وأخبثه ،ال يحصل به مقصود ،وال يندفع به محذور.
يقول أبـو السـعود رحمـه هللا ،حـول هـاتين اآليتـين ،وخصوصـا اآليـة األخيـرة( :أي:
ل ــيس م ــن ش ــأنه اإلس ــمان واإلش ــباع ،كم ــا ه ــو ش ــأن طع ــام ال ــدنيا .وانم ــا ه ــو ش ــيء
يِض ـ َّ
طرون إلــى أكلــه ،مــن غيــر أن يكــون لــه دفــع لضــرورتهم ،لكــن ال علــى أن لهــم
ْ

ـيئا منهمــا ،بــل علــى أنــه ال اســتعداد مــن
اســتعدادا للشــبع والســمن ،إال أنــه ال يفيـ ُـدهم شـ ا
ِ
طعامهم.
جهتهم ،وال إفادة من جهة
وتحقيق ذلكَّ :
أن جـوعهم وعطشـهم ليسـا مـن قبيـل مـا هـو المعهـود منهمـا فـي هـذه
ُ
النشأة ،من حالة عارضـة لإلنسـان عنـد اسـتدعاء الطبيعـة؛ لبـدل مـا َّ
يتحلـل مـن البـدن،
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مشـ ِـوقة لــه إلــى المطعــوم والمشــروب ،بحيــث يلتـ ُّـذ بهمــا عنــد األكــل والشــرب ،ويســتغني
ـمنا عنـ ــد
بهمـ ــا عـ ــن غيرهمـ ــا عنـ ــد اسـ ــتقرارهما فـ ــي المعـ ــدة ،ويسـ ــتفيد منهمـ ــا قـ ـ َّـوة وسـ ـ ا
ِ
انهضامهما .بـل جـوعهم عبـارة عـن اضـطرارهم عنـد اضـطرام النـار فـي أحشـائهم ،إلـى
إدخـال شــيء كثيـف يملؤهــا ،ويخــرج مـا فيهــا مــن اللهـب ،وأمــا أن يكــو َن لهـم شــوق إلــى
مطعوم ما ،أو التذاذ به عند األكل ،واستغناء به عن الغير ،أو استفادة قوة ،فهيهات!
يع والتهابــه فــي بطــونهم ،إلــى
وكــذا
عطشــهم عبــارةٌ عــن اضــطرارهم عنــد أكــل الضـر ِ
ُ

شــيء مــائع بــارد يطفئــه ،مــن غيــر أن يكــون لهــم التــذاذ بشـربه ،أو اســتفادة قـ َّـوة بــه فــي
المعني بما ُروي أنه تعالى يسلِط عليهم الجوع بحيـث يضـطرهم إلـى أكـل
الجملة ،وهو
ُّ
ـطرهم إل ــى ش ــرب الحم ــيم ،فيش ــوي
الضـ ـريع ،ف ــإذا أكل ــوه يس ــلِط عل ــيهم العط ــط ،فيض ـ ُّ

وجوههمِ ،
ويقطع أمعاءهم).287
حا السعداء :

اض َيةٌ * ِف َجنهة عَا ِل َية * ََل ت َ ْ
س َم ُع ِفي َها ََل ِغ َيةً}
{وُ جُوهٌ َيوْ َم ِئذ نَا ِع َمةٌ * ِل َ
س ْع ِي َها َر ِ
كما ذكر حال األشقياءَّ ،ثنى بذكر حال السـعداء ،وانمـا ق َّـدم حـال أهـل النـار؛ ألنـه
أدخــل فــي تهويــل الغاشــية ،وتفخــيم حــديثها ،وألن حكايــة حســن حــال أهــل الجنــة بعــد
ـي حســنا وبهجــة .وانمــا لــم يعطــف عليهــا؛
حكايــة ســوء حــال أهــل النــار ممــا يزيــد المحكـ َّ
إيذانا بكمال تباين مضمونيهما.
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ٌ
وحس ــن ،متنعم ــة ب ــالخير والس ــعادة ،كقول ــه تع ــالى:
و{نَا ِع َمررررة} ،أي :ذات بهج ــة ُ
{تَع ِْر ُ فِ وُ جُو ِه ِه ْم نَ ْ
يم} [المطففين.]24:
ض َرةَ النه ِع ِ
اضيَةٌ}
{ ِل َ
س ْع ِي َها َر ِ
أي :ارض ــية متقبل ــة باطمئن ــان وس ــعادة لس ــعيها وعمله ــا ال ــذي عملت ــه ف ــي ال ــدنيا،
حيث شاهدت ثمرته ،وأدركت حقيقته.
{فِ َجنهة عَا ِليَة}
التنعم والرضا فـي َّ
جنـة أع َّـدها هللا للمـؤمنين مـن عبـاده ،عاليـة مرتفعـة المحـل،
هذا ُّ
عالية المقدار ،هي رفيعة من حيث المسافة والمكان ،ومن حيث الدرجة والمكانة.
{ ََل ت َ ْ
س َم ُع فِي َها ََل ِغيَةً}
ال تسمع أنت ،أو ال تسمع الوجوه الناعمة فـي الجنـة كلمـة الغيـة ،أي :ذات لغـو،
مم ــا ُيتح ـ َّـدث ف ــي الباط ــل ،أو األذى للخل ــق ،أو نفسـ ـا الغي ــة ،أو جماع ــة الغي ــة؛ ألن
َّ
ـس ،وق ــد ق ــال تع ــالىََ { :ل
بصـ ـر أو ُيس ـ َـمع أو ُيح ـ ُّ
الجنـ ـة ال ُيـ ـؤَذى أح ــد فيه ــا بش ــيءُ ،ي َ
سررر َمعُو َ فِي َهرررا لَ ْغررروً ا َو ََل تَأْثِي ًمرررا * إِ هَل قِر ً
سر َ
سر َ
يَ ْ
ررال ًما} [الواقع ــةََ { ،]26-25:ل
ررال ًما َ
رريال َ

َي ْ
س َال ًما} [مريمََ { ،]62:ل لَ ْغوٌ ِفي َها َو ََل تَأ ْ ِثي ٌم} [الطور.]23:
س َمعُو َ ِفي َها لَ ْغوً ا ِإ هَل َ
ع ْي ٌن َج ِار َيةٌ}
{ ِفي َها َ
تسر بمنظرها النفوس.
في الجنة عين تجري مياهها سارحة،ال ينقطع جريها أبداُّ ،
و"عين" نكـرة فـي سـياق اإلثبـات ،ولـيس المـراد بهـا عينـا واحـدة ،فإنمـا هـذا جـنس،
شر َرربُو َ ِمر ْ
يعنــي :فيهــا عيــون جاريــات .وفــي ســورة اإلنســان{ :يَ ْ
رن َكررأِْ َكررا َ ِم َزا ُج َهررا
ورا} [اإلنسان.]5:
كَافُ ً
{فِي َها س ُُر ٌر َمرْ فُوعَةٌ * َوأ َ ْك َوابٌ َموْ ُ
ق َم ْ
ضوعَةٌ * َونَ َم ِار ُ
صفُوفَةٌ * َو َن َرابِ ُّ َمبْثُوثَةٌ}
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السـرر :جمـع أَ ِسـ َّرة ،واحـدها :سـرير .وفـي الجنـة ُسـرر مرفوعـة
{س ُُر ٌر َمرْ فُوعَرةٌ}ُّ ،
السمك أو المقدار .أي :عالية كثيرة الفراط ،مرتفعة السمك ،عليها الحور العـين ،فـإذا

ولي هللاِ أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له.
أراد ُّ
{ َوأ َ ْك َوابٌ َموْ ُ
ضوعَةٌ}

األك ـواب :جمــع كــوب ،وهــو إنــاء ال عــروة لــه  .ومعنــى { َموْ ُ
ضررروعَةٌ} ،أي :بــين
أيديهم ،قريبة منهم ُ ،م َّ
عدة لشربهم.
ق َم ْ
{ َونَ َم ِار ُ
صفُوفَةٌ}
النمارق :جمع نمرقـة ،وهـي :الوسـادة .مصـفوفة :أيَّ :
منظمـة بعضـها إلـى بعـض،
ُ ُ

السرر والطنافس  ،تُريح الناظر.
فوق ُّ

{ َو َن َرابِ ُّ َمبْثُوثَةٌ}
الز اربــي :جمــع ِزْر َّبيــة .وهــي :البســط الفــاخرةَ { .مبْثُوثَرررةٌ} :أي :مبســوطة منتش ـرة،
ممهدة في أنحاء القصور ،وهي التي َّ
َّ
تحدث عنها الشاعر ،فقال:
معدة َّ
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صانعها
الرسم
ُب ُسط أجاد
ُ
َ

الشكل
وزَها عليه
َ
ُ
النقط و ُ

طف من أزهارها
فيكاد ُيق َ

النحل
ويكاد يسقط فوقهـا
ُ

توبيخ الكفار على غفلتهم عن النَّر ف

يات هللا

{أفَ َال يَ ْن ُ
اإل ِب ِل َك ْي َ ُخ ِل َق ْت (َ )17و ِإلَى ال ه
اء َك ْي َ ُرفِعَ ْت (َ )18و ِإلَى
س َم ِ
َّ ُرو َ ِإلَى ْ ِ
ْال ِجبَا ِ َك ْي َ نُ ِصبَ ْت (َ )19وإِلَى ْاسَرْ ِ َك ْي َ س ُِط َح ْت ()20
{أَفَ َال يَ ْن ُ
اإل ِب ِل َك ْي َ ُخ ِل َق ْت}
َّ ُرو َ إِلَى ْ ِ
بعــد أن ذكــر هللا تعــالى حــال أهــل الــدارين فــي اآلخـرة :أهــل النــار ومــا هــم فيــه مــن
شقاء ونصب ،وأهل الجنة وما هم فيه من سعادة ونعيم ،أراد سـبحانه أن يخاطـب أهـل
الدنيا الغافلين عن اآلخرة وأخبارها وحقائقها ،وطلب إليهم بصـيغة االسـتفهام المش ِـوقة،
أن ينظروا إلى آيات هللا المحيطة بهم ،من حولهم ،من فوقهم ،ومـن بـين أيـديهم ،ومـن
ليتنبهوا ويعوا لمصيرهم الكبيـر ،فقـال سـبحانه{ :أَفَرال يَ ْن ُ
خلفهمَّ ،
اإل ِبر ِل َكيْر َ
َّ ُررو َ إِلَرى ْ ِ
َُ
ُخ ِلقَ ْت} .و" اإلبـل "  :اسـم جمـع ال مفـرد لـه مـن لفظـه  ،وانمـا يقـال فـي مفـرده  :جمـل
أو ناقــة  .أي  :هــل عميــت بصــائرهم حــين ينكــرون البعــث ويســتبعدونه علــى قــدرة هللا
أفال ينظرون نظر تأمل واعتبار إلى اإلبل وهي أقرب شيء إليهم ن كيف خلقـت خلقـا
وح ْسن تدبيره .
بديعا داال على دقة صنع خالقها ُ
وهنا يعلِمنا القرآن في مجال الدعوة والتعلـيم :أن نبـدأ لإلنسـان بمـا هـو أقـرب إليـه،
ومــا يجــب أن يـ َّ
ـتعلم منــه ،ولــذا كــان أقــرب شــيء إلــى العــرب (اإلبــل) ،التــي ي ارهــا فــي
الصباؤ وفي المساء ،في السفر وفي اإلقامة ،يشرب من لبنهـا ،وينتفـع بوبرهـا ،ويأكـل
ـج عليهـا ويعتمـر ،إلـى آخـر مـا
من لحمها إذا َن َح َرها ،وتحمل أثقاله إلى بلد بعيدة ،ويح ُّ

يعرفه الناس من فوائدها.

أي ِ
مــن هنــا بــدأ بهــا ،وهــي مــن أعظــم مــا ينفــع النــاس ،ال تغيــب عــن ِ
متأم ـل .وقــد
س ـ َّ
ـخر هللا س ــبحانه ه ــذا الحيـ ـوان الكبي ــر لإلنس ــانُ ،يس ـ ِـيره ويس ـ ِـخره للمش ــاوير الطويل ــة،
ويحمــل األحمــال الثقيلــة ،وقــد يسـ ِـيره الصــبي الصــغير ،وال يستعصــي عليــه،وفي خلــق
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كل ما يساعد اإلنسان على ذلـك ،كمـا قـال تعـالىَ { :وت َ ْح ِمر ُل أَثْقَرالَ ُك ْم ِإلَرى بَلَرد لَر ْم
اإلبل ُّ
ِق ْاس َ ْنفُ ِس ِإ ه َربه ُك ْم لَ َرءُو ٌ َر ِحي ٌم} [النحل.]7:
ت َ ُكونُوا َبا ِل ِغي َِ ِإ هَل ِبش ِ
هي ـ ـأ هللا تعـ ــالى جسـ ــمها الكبيـ ــر لهـ ــذه االنتقـ ــاالت ،ذات المسـ ــافات البعيـ ــدة،
وقـ ــد َّ
واألثقــال الشــديدة ،ابتــداء مــن األخفــاف فــي األرجــل ،القــادرة علــى المشــي فــي الرمــال،
واألعنــاق الطويلــة ،والســنام الــذي تخـ ِـزن الــدهن والطعــام ،وغيــر ذلــك ممــا الحظــه كثيــر
من ِ
المفسرين القدماء ،وزاد عليه كثير من علماء الحيوان الفضالء.
قــال المــاوردي( :اإلبــل أجمــع للمنــافع مــن ســائر الحيوانــات؛ ألن ضــروبه أربعــة:
حلوبــة و وركوبــة و وأكولــة و وحمولــة ،واإلبــل تجمــع هــذه الخــالل األربــعو فكانــت النعمــة
أتم).288
أعمو وظهور القدرة فيها ُّ
بها ُّ
وانظر ما قاله العالَّمة المفسر أبو السـعود{( :أفال ينَّرو َ إلرى اإلبر ِل} ،التـي هـي
ـديعا ،معـدوالا بـه عـن
ُنصب أعينهم ،يستعملونها َّ
كل حين ،إلى أنها كيف ُخلقـت خلاقـا ب ا
قوته ــا ،وعجي ــب هيأته ــا
ظـ ـم جثَّته ــا ،وش ـ َّـدة َّ
ُس ــنن خلق ــة س ــائر أنـ ـواع الحيوان ــات ،ف ــي ِع َ
الالئقــة ،بتـ ِ
ـأتي مــا يصــدر عنهــا مــن األفاعيــل الشـ َّ
ـاقة ،كـ َّ
ـالنوء باألوقــار الثقيلــة ،وجـ ِـر
األثقــال الفادحــة إلــى األقطــار النازحــة ،وفــي صــبرها علــى الجــوع والعطــط ،حتــى أن
يتيس ـر مــن شــوك
ـاعدا ،واكتفائهــا باليســير ،ورعيهــا لكـ ِـل مــا َّ
أظماءهــا لتبلــم العشـ َـر فصـ ا
 -288النكت والعيون للماوردي (.)262/6
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وشجر وغير ذلك ،مما ال يكاد يرعاه سائر البهائم ،وفي انقيادها مع ذلك لإلنسان فـي
الحركــة والســكون والبــروك والنهــوض ،حيــث يســتعملها فــي ذلــك كيفمــا يشــاء ،ويقتادهــا
كل صغير وكبير).289
بقطارها ُّ
وقـد كتـب األسـتاذ الـدكتور عبـد الحـافظ حلمـي ،أسـتاذ علـم البيولوجيـا ،وعميـد كليـة
العلوم ،وعضو المجمع اللغوي في فوائد ال ِجمال أو اإلبل ،كتابة قيِمـة ،يجـب أن ُينتفـع

مبنية على ما وصل إليه العلم في عصرنا.290
بها؛ ألنها كتابة َّ
{ َوإِلَى ال ه
اء َك ْي َ ُرفِ َع ْت}
س َم ِ

ِ
المفكـر إلــى إبلــه مــن حولــه ،بأنواعهــا وأســنانها
بعــد أن ينظــر اإلنســان نظـرة العاقــل
ووظائفهــا ،يجــب أن يعلــو بنظـره إلــى هــذا الســقف العظــيم المرفــوع مــن حولــه ،كمــا قــال
سر ْرقفًا َم ْحفُ ً
عر ْ
رن يَاتِ َهررا ُمع ِْر ُ
تعــالىَ { :و َجعَ ْلنَررا ال ه
ضررو َ } [األنبيــاء،]32:
وظررا َو ُهر ْم َ
سر َما َء َ
{أَفَلَ ْم يَ ْن ُ
اء فَروْ قَ ُه ْم َكيْر َ بَنَ ْينَا َهرا َو َنيهنها َهرا َو َمرا لَ َهرا ِم ْ
َّ ُروا إِلَى ال ه
رن فُ ُرروج} [ق،]6:
س َم ِ
{ َخلَقَ ال ه
ع َمد ت َ َروْ نَ َها} [لقمان.]10:
ت ِبغَي ِْر َ
اوا ِ
س َم َ
وهذه السماء التي نراها فوقنا هي جزء من سبع سموات خلقهـا هللا طباقـا ،كمـا قـال
نـوؤ لقومــه مــن قــديم{ :أَلَر ْم تَر َرروْ ا َك ْير َ َخلَررقَ ه
اوات ِطبَاقًررا * َو َجعَر َل ْالقَ َمر َرر
سر ْب َع َ
اَّللُ َ
سر َم َ
ررورا َو َجعَررر َل ال ه
ررراجًا} [نــوؤَ { ،]16-15:ولَقَررر ْد َنيهنهرررا ال ه
سررر َما َء الررردُّ ْن َيا
س ِ
رريه هن نُر ً
سر َ
شرررمْ َ
فِر ِ
صا ِبي َح َو َجعَ ْلنَا َها ُرجُو ًما ِلل ه
ين} [الملك.]5:
ِب َم َ
شيَ ِ
اط ِ
ويستطيع علم الفلك الحديث بما انتهى إليه من بحوث ود ارسـات ،أن يم َّـدنا بأفكـار
ومعلومات موثَّقة ،عن الكون من فوقنا ،وأضحى الكثيـر منـه مبسـوطا ومشـروحا ،لـدى
 -289تفسير أبي السعود (.)151 -150/9
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الكثيــر مــن جمــاهير النــاس ،الــذين يشــاهدون الســماء فــي كـ ِـل لحظــة بالليــل والنهــار،
الفهم واإلدراك.
كيف ُرفعت رفعا سحيق المدى ،بال ِعماد وال إمساك ،بحيث ال يناله َ
{ َوإِلَى ْال ِج َبا ِ َك ْي َ نُ ِص َب ْت}
كمــا يجــب أن ينظــر الجميــع إلــى الجبــال ،التــي خلقهــا هللا لتكــون أوتــادا لــألرض،
تربطها وتمنعها أن تميد وتضطرب ،وقد ُنصبت نصبا رصينا ،فهـي ارسـخة ارسـية ،ال
سررررر َ أ َ ْ ت َ ِميررررردَ ِب ُكررررر ْم}
تميـ ــل وال تميـ ــد ،كمـ ــا قـ ــال تعـ ــالىَ { :وأ َ ْلقَرررررى فِررررر ْاسَرْ ِ َر َوا ِ
ب صُر ْن َع ه
اَّللِ الهرذِي
سربُ َها َج ِ
[النحـلَ { ،]15:وت َ َرى ْال ِجبَرا َ ت َ ْح َ
امردَةً َو ِهر َ ت َ ُم ُّرر َم هرر السهر َحا ِ
ء ْ ء} [النمل.]88:
أَتْقَ َن ُك هل َ
{ َو ِإلَى ْاسَرْ ِ َك ْي َ س ُِط َح ْت}
ـدبر واالعتبـار ،إلـى كيفيـة خلـق هللا
والعنصر الرابع الذي يجب النظر إليه نظر الت ُّ

لـه هـو :األرض التـي يضـرب النـاس فيهــاَّ ،
ويتقلبـون عليهـا ،التـي ينزلـون فـي أقطارهــا،
طها بس ــطا ،بتوطئ ــة وتمهي ــد،
ط َحها هللا ،وبسـ ـ َ
وينتفع ــون بمياهه ــا وأش ــجارها ،كي ــف سـ ـ َ

وتسوية وتوطيد ،حسبما يقتضيه صالؤ أمور ما عليها من الخالئـق ،كمـا قـال تعـالى:
ْصر َررةً
سر َ َوأ َ ْنبَتْنَررا فِي َهررا ِمر ْ
{ َو ْاسَرْ َ َمردَ ْدنَا َها َوأ َ ْلقَ ْينَررا فِي َهررا َر َوا ِ
رل َنوْ ج بَ ِهرريج * تَب ِ
رن ُكر ِ
ع ْبررد ُمنِيررب} [ق ،]8 ،7:وقــد قــال نــوؤ لقومــه مــن قــديمَ { :و ه
اَّللُ َجعَر َل لَ ُك ر ُم
رل َ
َو ِذ ْكر َررى ِل ُكر ِ
ْاسَرْ
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س ً
اطا * ِلت َ ْ
سب ًُال فِ َجاجًا} [نوؤ.]20 ،19:
سلُ ُكوا ِم ْن َها ُ
َ بِ َ

األمر بالتذكير والموعظة  ،والناس مطالبون باإليمان باختيارهم
صي ِْطر (ِ )22إ هَل َم ْن ت َ َولهى َو َكفَ َر ()23
{ َفذَكِرْ ِإنه َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِك ٌر ( )21لَسْتَ َ
علَي ِْه ْم ِب ُم َ
فَيُعَ ِذبَُُ ه
سابَ ُه ْم (})26
اب ْاس َ ْكبَ َر ( )24إِ ه إِلَ ْينَا إِيَابَ ُه ْم ( )25ث ُ هم إِ ه َ
علَ ْينَا ِح َ
اَّللُ ْالعَذَ َ
{فَذَكِرْ ِإنه َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِك ٌر}
الم َّنزل عليه القرآن ،إذا كان القوم من حولـه قـد
األمر للنبي صلى هللا عليه وسلمُ ،
أهملوا النظر في عجائـب المخلوقـات مـن حـولهم ،ومـن فـوقهم ،مـن إبـل وسـماء وجبـال
يهم ـ ـك إع ارضـ ــهم وانكـ ــارهم ،والتفـ ــت إلـ ــى التـ ــذكير والموعظـ ــة ،واإليقـ ــا
وأرض ،فـ ــال ُّ

والتوعية{ ،فَذَكِرْ إِنه َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِك ٌر} ،إنما أنت واعظ وداعية ،ف ِ
ـذكر  -يـا محمـد  -النـاس
ُرسلت به إليهم ،فإنما عليك البال  ،وعلينا الحساب.
بما أ َ
إذا كــان القــوم ينســون رَّبهــم ،وينســون آخ ـرتهم ،وينســون أنفســهم ،فــال تك ـن مــثلهم،

ول التذكير لمن ينسى ،فما أنت في حقيقة األمر إال م ِ
وكل الرسـل مثلـك كـانوا
ذكرُّ ،
وت َّ
ُ
َ
ِ
سريَذه هك ُر َم ْ
رن يَ ْخشَرى}
ت ِ
مذكرين ،كما قال في سـورة األعلـى{ :فَرذَكِرْ إِ ْ نَفَعَر ِ
الرذ ْك َرى * َ
[األعلى.]10 ،9:
صي ِْطر}
{لَسْتَ َ
علَي ِْه ْم ِب ُم َ
ـت بمتســلِط علــيهم ،تجبــرهم علــى مــا
تقريــر لــه ،وتحقيــق لمعنــى اإلنــذار ،أي :لسـ َ
علَي ِْه ْم ِب َجبهار فَذَكِرْ ِب ْالقُرْ ِ َم ْن يَ َخا ُ َو ِعي ِد} [ق.]45:
تريد ،لقوله تعالىَ { :و َما أ َ ْنتَ َ
{إِ هَل َم ْن ت َ َولهى َو َكفَ َر * فَيُعَ ِذبَُُ ه
اب ْاس َ ْكبَ َر}
اَّللُ ْالعَذَ َ
أي إال م ـن تـ َّ
ـولى عــن العمــل بأركانــه ،وكفــر بـ ِ
ـالحق بجنانــه ولســانه ،وهــذا كقولــه
َ
صررلهى * َولَ ِكر ْ
ب َوتَر َرولهى} [القيامــة ،]32 ،31:فاالســتثناء
ص ردهقَ َو ََل َ
تعــالى{ :فَر َرال َ
رن َكررذه َ
يتَّصل من قوله تعالى{ :فَذَكِرْ } ،أيِ :
فذكر ِ
وعظ وادعُ الجميع ،إال َمـن انقطـع طمعـك
ف ــي إيمان ــه ،وت ـ َّ
ـتحق ب ــذلك
ـولى وأع ــرض عن ــك وكف ــر ب ــدعوتك الت ــي ت ــدعوه إليه ــا ،فاس ـ َّ
334

الع ــذاب األكب ــر ،جـ ـزاء كف ارن ــه وتَ َمـ ـ ُّرده عل ــى هللا وعل ــى رس ــله ،وانم ــا ك ــان ع ــذاب هللا
وعذاب اآلخرة هو األكبر ،ألنهم ُع ِذبوا فـي الـدنيا بـالجوع والقحـط واألسـر والقتـل وغيـر
ذلكُّ ،
وكله بالنسبة لعذاب اآلخرة ونار َّ
جهنم شيء قليل.
ـق التســلط
واذا كــان التَّسـ ُّـلط هــو التَّسـ ُّـلط علــى القلــوب ومــا فيهــا ،فــال يملــك أحـ ٌـد حـ َّ
ـق بقلبــه ،وأمــا التسـ ُّـلط بالجهــاد ،فهــو تسـ ُّـلط النــاس
علــى قلــب أحــد ،بــل كـ ُّـل واحــد أحـ ُّ
ررر ِمرر ْن ُه ْم َولَ ِك ْ
بعضــهم علــى بعــض ،كمــا قــال تعــالىَ { :ولَرروْ يَشَررا ُء ه
ررو
اَّللُ ََل ْنت َ َ
ررن ِليَ ْبلُ َ
ص َ
َب ْع َ
ض ُك ْم ِب َب ْع

} [محمد.]4:

الرجوع إلى هللا وحده ،وليس إلى أحد غيره ،والحساب بعد ذلك عنده:
{إِ ه إِلَ ْي َنا إِيَابَ ُه ْم}
هــو رجــوعهم بعــد المــوت أحيــاء ،أي :مــرجعهم ومنقلــبهم إلــى هللا ســبحانه ،ال ألحــد
غيره ،وقد أنكروا البعث والحسابَّ ،
ورد عليهم القـرآن فـي سـور شـتَّى ،كمـا قـال تعـالى:
رن ي ُْحر ِ ْال ِع َ
ب لَنَا َمث َ ًال َونَسِر َ َخ ْلقَرَُ قَرا َ َم ْ
{ َو َ
َّرا َم َو ِهر َ َر ِمري ٌم * قُر ْل ي ُْحيِي َهرا الهرذِي
ض َر َ
ع ِليم} [يس.]79-78:
شأ َ َها أَوه َ َم هرة َو ُه َو ِب ُك ِل َخ ْلق َ
أ َ ْن َ
وقال الشاعر:
وكل ذي غيبة يؤوب
ُّ

وغائب الموت ال يؤوب
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وهــم يؤوبــون إلــى هللا ،ال يؤوبــون إلــى أحــد غيـره ،كمــا قــال تعــالىَ { :ولَقَر ْد ِجئْت ُ ُمونَررا
فُ َرادَى َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أَوه َ َم هرة َوت َ َر ْكت ُ ْم َما َخوه ْلنَا ُك ْم َو َرا َء ُ
ُور ُك ْم} [األنعام.]94:
ظه ِ
سابَ ُه ْم}
{ث ُ هم ِإ ه َ
علَ ْي َنا ِح َ

 - 291من شعر عبيد بن األبرص.
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ثــم نحـن وحــدنا الــذين نحاســبهم علــى أعمــالهم ،ونجــازيهم بهــا ،إن خيـ ار فخيــر ،وان
سأَلَنه ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
شر فشر{ ،فَ َو َربِكَ لَنَ ْ
عمها كَانُوا يَ ْع َملُو َ } [الحجـر{ ،]93-92:فَ َم ْن
ين * َ
ا
َي ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة َخي ًْرا َي َرهُ * َو َم ْن َي ْع َم ْل ِمثْ َقا َ ذَ هرة ءَرا َي َرهُ} [الزلزلة.]8-7:
مر على خالد بن يزيـد بـن معاويـة ،فسـأله
روى اإلمام أحمد ،أن أبا أمامة الباهلي َّ
ـمعت رســول هللا
عــن ألــين كلمــة ســمعها مــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،فقــال :سـ ُ
صلى هللا عليه وسلم يقول" :أال ُّ
كلكم يـدخل الجنـة ،إال َمـن شـرد علـى هللا شـراد البعيـر
على أهله" .292فاإلنسان قـد يشـرد علـى هللا ،ولكـن هللا تعـالى ال يجبـره علـى شـيء ،وال
يكرهه على اإليمان .وهللا أعلم.
والجملة مبدوءة بـ{ث ُ هم} ،للداللـة علـى الت ارخـي فـي الرتبـة ال فـي الزمـان؛ ألن َإيـابهم

ـتمران .ولك ــن {ثُررر هم} مفي ــدة لبع ــد منزل ــة
ـابهم علي ــه تع ــالى أمـ ـران مس ـ َّ
إلي ــه تع ــالى ،وحس ـ َ
الحساب في َّ
الم ِنبئة عن غاية السخط ،الموجب لشـديد العقـاب .والجملـة اسـمية
الشدةُ ،
وكلهــا ِ
مؤكــدة بـ ـ{ ِإ ه } ،وبتقــديم الخبــرُّ ،
َّ
توع ـد بــه
مؤك ـدات لخبــر هللا تعــالى ،وتقويــة لمــا َّ
جل شأنه.
مخالفيه َّ

 -292رواه أحمد ( )22226وقال مخرجوه :إسناده حسن.
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سورة الفجر
بسم هللا الرحمن الرحيم
ع ْ
شر (َ )2وال ه
س ٌم
{ َو ْالفَ ْج ِر (َ )1ولَ َيا َ
ش ْف ِع َو ْال َوتْ ِر (َ )3والله ْي ِل إِذَا يَس ِْر (َ )4ه ْل فِ ذَ ِلكَ قَ َ
ت ْال ِع َما ِد ( )7اله ِت َل ْم ي ُْخلَ ْق ِمثْلُ َها ِف
ِلذِي ِح ْجر ( )5أَلَ ْم ت َ َر َك ْي َ فَ َع َل َربُّكَ ِب َعاد (ِ )6إ َر َم ذَا ِ
ِين َ
ص ْخ َر ِب ْال َوا ِد (َ )9وفِرْ عَوْ َ ذِي ْاسَوْ تَا ِد ( )10الهذ َ
ِين َجابُوا ال ه
ْال ِب َال ِد (َ )8وث َ ُمودَ الهذ َ
طغَوْ ا
سوْ َ
عذَاب ( )13إِ ه َربهكَ
ط َ
سادَ ( )12فَصَبه َ
علَي ِْه ْم َربُّكَ َ
فِ ْالبِ َال ِد ( )11فَأ َ ْكث َ ُروا فِي َها ْالفَ َ
سا ُ ِإذَا َما ا ْبت َ َالهُ َربَُُّ فَأ َ ْك َر َمَُ َونَعه َمَُ فَ َيقُو ُ َر ِب أ َ ْك َر َم ِن ()15
لَ ِب ْال ِمرْ َ
اإل ْن َ
صا ِد ( )14فَأَمها ْ ِ
علَ ْي َِ ِر ْنقََُ فَيَقُو ُ َر ِب أ َ َهانَ ِن ( )16ك هَال بَ ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمو َ ْاليَتِي َم ()17
َوأَمها إِذَا َما ا ْبت َ َالهُ فَقَد ََر َ
علَى َ
َو ََل ت َ َحا ُّ
ين (َ )18وتَأ ْ ُكلُو َ الت ُّ َر َ
طعَ ِام ْال ِم ْ
اث أ َ ْك ًال لَما (َ )19وت ُ ِحبُّو َ ْال َما َ حُبا
ضو َ َ
س ِك ِ
صفا (َ )22و ِج َء
َجما ( )20ك هَال ِإذَا دُ هك ِ
صفا َ
ت ْاسَرْ ُ دَكا دَكا (َ )21و َجا َء َربُّكَ َو ْال َم َل ُك َ
الذ ْك َرى ( )23يَقُو ُ يَا لَ ْيتَنِ قَدهمْ ُ
سا ُ َوأَنهى لََُ ِ
ت ِل َحيَاتِ
اإل ْن َ
يَوْ َمئِذ بِ َج َهنه َم يَوْ َمئِذ يَتَذَ هك ُر ْ ِ
عذَا َبَُ أ َ َحدٌ (َ )25و ََل يُو ِث ُ
س
( )24فَ َيوْ َم ِئذ ََل يُ َعذِبُ َ
ق َوثَاقََُ أ َ َحدٌ (َ )26يا أَيهت ُ َها النه ْف ُ
اضيَةً َمرْ ِضيهةً ( )28فَا ْد ُخ ِل فِ ِعبَادِي (َ )29وا ْد ُخ ِل
ْال ُم ْط َمئِنهةُ ( )27ارْ ِج ِع ِإلَى َر ِب ِك َر ِ
َجنهتِ (})30
مكي ـة ،وفيهــا أقســم هللا بــالفجر ،ومــا ذكــر بعــده مــن الليــالي العشــر والشــفع
الســورة َّ
والــوتر ،والليــل إذا يســر ،ثــم ذكــر الحضــارات الماديــة الهائلــة ،القديمــة ،التــي صــنعها
اإلنســان ،ووضــع فيهــا بصــمته وآثــاره فــي األرض التــي يعــيط فيهــا ،ثــم غربــت شــمس
هــذه الحضــارات ،وغــاب أهلهــا ،ونــزل علــيهم بــأس هللا الــذي َّ
ودمـر مجثرهــا،
دكهــا دك ـاَّ ،
وقطع دابر القـوم الـذين ظلمـوا ،فلـم تُ ْغـ ِن عـنهم المـادة ،وال المـال وال الق َّـوة وال الحضـارة
الماديــة شــيئا ،غفل ـوا عــن ربِهــم ،وكـ َّـذبوا رســلهم ،فــأملى لهــم هللا ثــم أخــذهم{ ،إِ ه َربهررركَ
صا ِد}.
لَ ِب ْال ِمرْ َ
ثم َّبين القـرآن طبيعـة اإلنسـان ،حينمـا ِ
يوسـع هللا عليـه بالمـال والولـد ،وحـين يض ِـيق
عليــه ،وطبيعــة المجتمــع الجــاهلي ،الــذي تضــيع فيــه الطبقــات الضــعيفة ،مــن اليتــامى
اض الن ــاس فيه ــا عل ــى
ـح األنف ــس ف ــي تل ــك المجتمع ــات الت ــي ال يتحـ ـ ُّ
والمس ــاكين ،وتش ـ ُّ
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مهمـ ـة ،وهـ ــي طع ــام المسـ ــكين .وي ــدخل فـ ــي ذل ــك :كـ ـ ُّـل م ــا يلزمـ ــه
فريض ــة اجتماعيـ ــة َّ
لمعيشته.
ثم َّبينت السورة ما ينتظر هـذا المجتمـع الجـاهلي القاسـي العتيـد مـن عـذاب هللا فـي
ت ْاسَرْ ُ دَكرا دَكرا * َو َجرا َء
اآلخرة ،وما ينذرهم به ربِهم في الحيـاة الـدنيا{ ،ك هَرال إِذَا دُ هكر ِ
الرذ ْك َرى
سا ُ َوأَنهرى َلرَُ ِ
صفا َ
َربُّكَ َو ْال َملَ ُك َ
اإل ْن َ
صفا * َو ِج َء يَوْ َمئِذ ِب َج َهنه َم يَوْ َمئِذ يَتَذَ هك ُر ْ ِ
* َيقُو ُ َيا لَ ْيت َ ِن قَدهمْ ُ
ت ِل َح َيا ِت }.
وهنــا ينــادي هللا الــنفس المطمئنــةِ ،
ليبش ـرها بــجخرة ِ
س
طيبــة ارضــية{ ،يَررا أَيهت ُ َهررا ال رنه ْف ُ
اضرريَةً َمرْ ِضرريهةً * فَررا ْد ُخ ِل فِرر ِعبَررادِي * َوا ْد ُخ ِلرر
ْال ُم ْط َمئِنهررةُ * ارْ ِج ِعرر ِإلَررى َر ِب ِ
ررك َر ِ
َجنهتِ }.

خمسة أمور عَّيمة أقسم هللا بها
ع ْ
شر * َوال ه
س ٌم ِلذِي
{و ْالفَ ْج ِر * َو َليَا َ
ش ْف ِع َو ْال َوتْ ِر * َوالله ْي ِل إِذَا يَس ِْر * َه ْل فِ ذَ ِلكَ قَ َ
َ
ِح ْجر}
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{ َو ْالفَ ْجر} ،هكذا بدأ هللا هذه السورة بواو القسم ،والقسم بالفجر .والفجر هو بـاكورة
اليوم .وهذا أول قسم في القرآن بجزء من أجزاء الوقت ،وقد بـدأه بـالفجر .والظـاهر أنـه
يريد الوقت ،ولم يكن يريـد الصـالة؛ ألن الصـلوات لـم تُشـرع إال فـي السـنة العاشـرة مـن
البعثة ،ونحن لم نصل بعد إلى هذا الوقت.
ِ
المبكـرة مــن القـرآن بــالفجر وغيـره مــن أجـزاء الوقــت،
وقــد أقســم هللا فــي هــذه الســور
كما قال تعالى في سورة المـدثرَ { :والله ْي ِل إِ ْذ أ َ ْدبَ َرر * َوال ُّ
صربْحِ إِذَا أَسْرفَ َر} [المـدثر،33:
س * َوال ُّ
ع ْ
س}
 .]34وكمـ ـا ق ــال ف ــي س ــورة التك ــويرَ { :واللهيْررر ِل ِإذَا َ
صررربْحِ ِإذَا تَررررنَفه َ
سرررر َع َ
[اآلية ،]18 ،17:وأقسم بقولـهَ { :والله ْي ِل ِإذَا يَ ْغشَى * َوالنه َه ِار ِإذَا ت َ َجلهى} [الليـل،]2 ،1:
وأقسم أيضا بالضحى والليل إذا سجىَ { ،وال ُّ
سر َجى} [الضـحى،1:
ضر َحى * َواللهيْر ِل إِذَا َ
 ،]2وأقسم بالعصر { َو ْال َع ْ
سا َ َل ِف ُخسْر} [العصر.]2 ،1:
اإل ْن َ
ص ِر * ِإ ه ْ ِ
والفجــر هــو أول أوقــات اليــوم ،حــين ينشــق الضــوء ،ويبــدأ النــاس صــلتهم بالحيــاة،
لمـن أراد الصـيام ،وهـو شـبيه بمـا أقسـم بـه
وأولها الصالة ،وفيهـا اإلمسـاك عـن الطعـام َ
س * َوال ُّ
ع ْ
س} [التكوير.]18 ،17:
في آيات أخرىَ { :والله ْي ِل إِذَا َ
صبْحِ إِذَا تَنَفه َ
سعَ َ
ع ْ
شر }
{ َولَيَا َ
كم ــا أقس ــم هللا أيض ــا ب ـ ـ(ليال عش ــر) ،هك ــذا نكره ــا وه ــو تنكي ــر للتفخ ــيم ،فه ــي م ــن
ـحت األحادي ــث
األوقـ ـات المحبوب ــة عن ــد هللا ،وه ــي لي ــالي عش ــر ذي الحج ــة ،الت ــي ص ـ َّ
ـالحج وأعمالــه،
َّ
النبوي ـة فــي فضــلها ،وفــي العمــل الصــالح فيهــا ،وال ســيما إذا اتَّصــلت بـ ِ
حينئذ تزداد مكان اة وجماالا.
{ َوال ه
ش ْف ِع َو ْال َوتْ ِر}
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الشفع هو :الزوج .والوتر :الفرد .ولذا ُف ِسرت الكلمات تفسي ار واسـعا .قـال بعضـهم:
يحب الوتر".293
الشفع :الخلق ،والوتر :هللا .وفي الحديث" :إن هللا وتر ُّ
ـذل،
وقــال أبــو بكــر الــوراق :أوصــاف المخل ــوقين المتضــادة هــي الشــفع :العـ ُّـز وال ـ ُّ
والغن ــى والفق ــر ،والق ــدرة والعج ــز ،والق ـ َّـوة والض ــعف ،والعل ــم والجه ــل ،والحي ــاة والم ــوت،
والبصر والعمى ،والسمع والصمم ،والكالم والخرس .والـوتر :انفـراد صـفات هللا تعـالى:
عز بال ذل ،وقدرة بال عجز ،وقوة بال ضعف ،وغنى بال فقر ،وعلـم بـال جهـل ،وحيـاة
بال موت ،وبصر بال عمى ،وكالم بال خرس ،وسمع بال صمم ،وما وراءها.294
{ َوالله ْي ِل إِذَا يَس ِْر}
أول مــا أقســم بــه هــو الفجــر ،وهنــا أقســم بالليــل إذا يســر ،أي :يســري ظالمــه فــي
الكون ،وهذا َق َسم خامس ،بعـد مـا أقسـم بالليـالي العشـر علـى الخصـوص ،أقسـم بالليـل
على العموم .ومعنى (يسر) أي يسري فيه ،كما يقال :ليل نائم ،ونهار صائم.
سر ِرر} ،أي :يســير فــي الليــل .ومنــه :اإلس ـراء .وأكثــر ِ
ومعنــى {يَ ْ
المفس ـرين علــى أن
معنــى (يســري) :ســار فــذهب .وبعضــهم قــال :جــاء وأقبــل .والحقيقــة :أن الليــل يســري
ويمضي دائما ،فيجيء ويقبل ،ثم يسير ويذهبَّ .
سنة هللا في خلقه.
واليــاء فــي الفعــل المضــارع العــادي ثابتــة دائمــا ،ولكنهــا فــي فعــل {يَ ْ
سر ِرر} محذوفــة
عند الجمهور في الوقف وفي الوصل .وبعض القراء :أثبتوها في الوصل وحذفوها فـي
الوقف.295

 - 293رواه أبو داود في الصالو ( ،)1416والترمذي ( )454وقال :حسن ،كالهما في الصالو ،وعبد هللا بن
أحمد في زوائد المسند ( )1225وقال مخرجوه :إسناده قوي ،عن على بن أبي مالب.
 -294انِر :تفسير القرمبي (.)41/20
 -295النشر في القراءات العشر َ ،لبن الجزري ( .)111/2م .المطبعة التجارية الكبرى ،تحقيق :علي محمد
الضباع.
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كل الليالي واأليـام ،كقولـه فـي
ومعنى {يَس ِْر} ،أي :يمضي في طريقه كما تمضي ُّ
س} [التكـوير.]17:
مواضع أخرىَ { :واللهيْر ِل إِ ْذ أ َ ْدبَ َرر} [المـدثرَ { ،]33:واللهيْر ِل إِذَا َ
عسْرعَ َ
والتقييد بالسريان لما فيه من وضوؤ الداللة على كمال القدرة ووفور النعمة.
س ٌم ِلذِي ِح ْجر}
{ َه ْل فِ ذَ ِلكَ قَ َ
المْق َس ـم بهــا ،وكونهــا
قــال أبــو الســعود( :فيــه تحقي ـق وتقريــر لفخامــة شــأن األمــور ُ
أمو ار جليلة حقيقة باإلعظام واإلجالل عند أرباب العقـول ،وتنبيـه علـى أن األقسـام بهـا
أمر معتد به ،خليـق بـأن َّ
سر ٌم لَروْ
يؤكـد بـه األخبـار ،علـى طريقـة قولـه تعـالىَ { :وإِنهرَُ لَقَ َ
َ
قس ـم بهــا ،والتــذكير
الم َ
ت َ ْعل ُمرررو َ ع ََِّررري ٌم} [الواقعــة ،]76:وذلــك إشــارة إمــا إلــى األمــور ُ
بتأويـل مــا ذكــر كمــا مـ َّـر تحقيقـه ،أو إلــى اإلقســام بهــا ،وأيــا مـا كــان فمــا فيــه مــن معنــى
ِ
وبعـد منزلتـه فـي الشـرف والفضـل ،أي:
المشار إليهُ ،
ُ
البعد في ذلك ،لإليذان بعلو رتبة ُ
قسم به { ِلذِي ِح ْجر} ،صـاحب عقـل ،يـراه حقياقـا
هل فيما ُذكر من األشياء قسمْ ،
أيُ :م َ

وتعظيما.
قسم به إجالالا
ا
بأن ُي َ

ـذانا
ـق أن الكـ َّـل كــذلك ،وانمــا أُوثــرت هــذه الطريقــة هضـ اـما للخلــق ،وايـ ا
والمـرُاد :تحقيـ ُ
بظهور األمر ،أو هـل فـي إقسـامي بتلـك األشـياء إقسـام لـذي حجـر ،مقبـول عنـده يعت ُّـد
المقسم عليه؟
به ،ويفعل مثله ،ويؤكد به ُ
ِ
يمنع ُه مـن التهافـت فيمـا ال ينبغـي ،كمـا
يحجر
َ
صاحب ُه ،أيُ :
والح ْجر العقل؛ ألنه ُ

أيضا من اإلحصاء وهو الضبط.
ُس ِمي عقالا ونهية ،ألنه يعقل وينهى،
ا
وحصاة ا

قسـم عليـه
الفراء  :يقال  :إنه لذو ِحجر إذا كان ق اا
قال َّ
ـاهر لنفسـه ضـاب ا
الم َ
طا لهـا ،و ُ
َّ
ررر َكيْررر َ فَعَررر َل َربُّررركَ
ـىء عن ــه قولُ ــه تع ــاَلى{ :أَلَررر ْم تَر َ
مح ــذوف ،وه ــو :ليع ــذبن .كم ــا ينب ـ ُ
ِب َعاد}).296
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قال القرطبيِ {( :لذِي ِح ْجر} أي :لذي لب وعقل .قال الشاعر:
يرجى أن تتوب وانما
وكيف َّ

يرجى من الفتيان من كان ذا ِحجر
َّ

ِ
لمـن ملــك نفســه ومنعهــا :إنــه لــذو ِحجــر؛ ومنــه ُسـ ِمي
وأصــل الح ْجـر :المنــع .يقــال َ
الح َج ـر ،المتناعــه بصــالبته :ومنــه َح َجــر الحــاكم علــى فــالن ،أي منعــه وضــبطه عــن
َ

ِ
الحجرة ُحجرة ،المتناع ما فيها بها).297
ُّ
التصرف؛ ولذلك ُسميت ُ
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هالك الحضارات المادية الهائلة
ت ْال ِع َما ِد ( )7الهتِ لَ ْم ي ُْخ َل ْق ِمثْلُ َها فِ ْالبِ َال ِد ()8
{ أَلَ ْم ت َ َر َك ْي َ فَعَ َل َربُّكَ ِبعَاد ( )6إِ َر َم ذَا ِ
ِين َ
ص ْخ َر ِب ْال َوا ِد (َ )9وفِرْ عَوْ َ ذِي ْاسَوْ تَا ِد ( )10الهذ َ
ِين َجابُوا ال ه
َوث َ ُمودَ الهذ َ
طغَوْ ا فِ ْال ِب َال ِد
سوْ َ
صا ِد
ط َ
سادَ ( )12فَصَبه َ
عذَاب ( )13إِ ه َربهكَ لَبِ ْال ِمرْ َ
علَي ِْه ْم َربُّكَ َ
( )11فَأ َ ْكث َ ُروا فِي َها ْالفَ َ
(} )14
الخطاب للنبي صلى هللا عليه وسـلم أساسـا ،المن َّـزل عليـه القـرآن ،ولك ِـل َمـن يتـأتَّى
خطابــه معــه ومـن بعــده ،فــالقرآن خطــاب هللا تعــالى ،لكـ ِـل مـن يفهمــه مــن النــاس َّ
كافـة،
َ
َ

وهــو يشــير إلــى عــدد مــن الحضــارات الهائل ـة القديمــة ،التــي كــان لهــا ملكهــا ومجــدها،
وآثارهــا الطبيعيــة والصــناعية ،ولكنهــا ُعنيــت بالجانــب المــادي فــي الحضــارة ،ونســيت
الروحــي فيهــا ،فغرقــت فــي متــاع الحيــاة الــدنيا ،ونســيت رَّبهــا ورســله،
الجانــب المعنــوي و ُّ

وكـ َّـذبتهم ،وجــرت وراء ُمتعهــا وترفهــا ،فكانــت عــاقبتهم أن أخــذهم هللا ،وأفنــاهم ،وسـ َّـلط
ودمرهم ،وكانوا هم الظالمين.
عليهم ما هو أقوى منهم َّ
حضارة عاد قوم نبي هللا هود عليه السالم:
{أَلَ ْم ت َ َر َك ْي َ فَعَ َل َربُّكَ بِ َعاد}
ألم ِ
ينته علمك إلى ما صنعه رُّبك بهذه الحضـارات العاتيـة المسـتكبرة فـي األرض،
كمــا فعــل بعــاد؟ وعــاد وثمــود مــن قبائــل العــرب العاربــة أو البائــدة ،التــي يعــرف العــرب
أخبارهــا بــالتوارث ،ويتناقلونهــا بيــنهم ،ويحكونهــا بعضــهم لــبعض ،يزيــدون فيهــا غ ارئــب
وعجائب وحكايات ،على عادات الناس العوام في البالد المختلفة.
ولكــن الق ـرآن ج ــاءهم بـ ِ
المنـ َّـزه ع ــن األكاذيــب والغل ـ َّـوات
ـالحق الــذي ال ري ــب فيــه ،و ُ
علَيْكَ ِم ْ
والخياالت ،كما قال القرآن في بعض السـورَ { :و ُكال نَقُ ُّ
الرسُر ِل َمرا
ص َ
راء ُّ
رن أ َ ْنبَ ِ
ق َو َموْ ِع َ
نُثَبِ ُ
ت بِ َِ فُؤَادَكَ َو َجا َءكَ فِ َه ِذ ِه ْال َح ُّ
َّةٌ َو ِذ ْك َرى ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين} [هود.]120:
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ررل ِريرررع يَرررةً ت َ ْعبَثُرررو َ *
وهــو يقـ ُّ
ـص علينــا نبــأ عــاد ومــا وصــلوا إليــه{ ،أَت َ ْبنُرررو َ ِب ُكر ِ
شرررت ُ ْم بَ َ
صرررانِ َع لَعَله ُكررر ْم ت َ ْخلُررردُو َ * َوإِذَا بَ َ
ط ْ
ط ْ
ين * فَررراتهقُوا ه
هرررار َ
َوتَت ه ِخرررذُو َ َم َ
اَّللَ
شرررت ُ ْم َجب ِ
ين * َو َجنهات َو ُ
َوأ َ ِطيعُو ِ * َواتهقُوا الهذِي أ َ َمده ُك ْم ِب َما ت َ ْع َل ُمو َ * أ َ َمده ُك ْم ِبأ َ ْنعَام َوبَنِ َ
عيُرو }
[الشعراء.]134-128:
وأحيانا ِ
الرري َح ْالعَ ِقري َم
س ْرلنَا َ
يحدثنا عن بعض نقمه عليهمَ { :وفِر عَراد إِ ْذ أَرْ َ
علَري ِْه ُم ِ
* َما تَذَ ُر ِم ْ
رن ءَر ْ ء أَت َ ْ
يم} [الـذارياتَ { ،]42 ،41:وأَمهرا عَرادٌ
رت َ
علَيْر َِ ِإ هَل َجعَلَتْرَُ ك ه
َرالر ِم ِ
س ْب َع لَيَا َوث َ َمانِيَرةَ أَيهرام ُحسُرو ًما فَت َ َررى
س هخ َر َها َ
فَأ ُ ْه ِل ُكوا بِ ِريح صَرْ َ
علَي ِْه ْم َ
صر عَاتِيَة * َ
ْالقَوْ َم فِي َها صَرْ عَى َكأَنه ُه ْم أ َ ْع َج ُ
ان نَ ْخل َخا ِويَة} [الحاقة.]7 ،6:
ـص الق ـرآن هــذا علــى النبــي صـ َّـلى هللا عليــه وســلم ،وعلــى قومــه ،ليســمعوا ويع ـوا
يقـ ُّ
وينتبهـوا إلــى مــا عنــد هللا مــن قـ َّـوة ،ومــن جنــود ،ال يعلمهــم إال هــو ،ومــن قـوانين كونيــة،
ِ
لمن يشاء من عبـادهَ { ،و َي ْ
ب َولَروْ ََل أ َ َجر ٌل
ستَع ِْجلُونَكَ ِب ْال َعرذَا ِ
يستطيع أن يسخرها إذا أراد َ
سمى لَ َجا َء ُه ُم ْالعَذَابُ َولَيَأْتِيَنه ُه ْم بَ ْغتَةً َو ُه ْم ََل يَ ْ
شع ُُرو َ } [العنكبوت.]53:
ُم َ
ت ْال ِع َما ِد}
{ ِإ َر َم ذَا ِ
وعرفـوا أنهــم أهلكهــم هللا بكفــرهم وتكــذيبهم
عرفــه العــرب مــن قــديمَ ،
هــذا الجيــل الــذي َ

وعصيانهم هلل ورسله ،هم عاد األولى ،المعروفـة بالكبريـاء فـي األرض ،والعـدوان علـى
ت ْال ِع َمرررا ِد}،
الخلــق ،وهــم الــذين أُطلــق علــيهم (إرم) ،وفيهــا يقــول الق ـرآن هنــاِ { :إ َر َم ذَا ِ
والعمـاد هنــا :عمــاد الخيــام ،التـي كــانوا ينصــبونها ،وكــانوا َّ
يتفننـون فيهــا ،وفيمــا تحتويــه.
ررور
حت ــى إن القـ ـرآن الكـ ـريم تح ـ َّـدث ع ــن الح ــور الع ــين ف ــي إح ــدى الجن ــان ،فق ــالُ { :حر ٌ
ُور ٌ
ات فِ ْال ِخيَ ِام} [الرحمن.]72:
َم ْقص َ
وعبـر بالعمــاد
أو ذات العمــاد الرفيعــة ،والقـ َّـوة المنيعــة ،والمبــاني الشــاهقة ،ونحوهــاَّ ،
عــن العلــو والشــرف والقـ َّـوة ،وكانــت منــازلهم بالرمــال واألحقــاف إلــى حضــرموت .وقــد
القوة ،لم يصل إليه جماعة في عهدها ،ولذلك قال:
بلغت عاد مبلغ ا من الشرف و َّ
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{اله ِت َل ْم ي ُْخ َل ْق ِمثْلُ َها فِ ْال ِب َال ِد}
وف ــي ه ــذا دالل ــة عل ــى االنفـ ـراد م ــن دون األم ــم األخ ــرى بخص ــائص وممتلك ــات ال
يوج ــد له ــا نظ ــائر ف ــي ال ــبالد األخ ــرى ،واالنفـ ـراد به ــذه الخص ــائص ،ه ــو م ــدار الق ـ َّـوة
والتفاخر عند األمم.
واذا قال القرآن كلمة عـن حضـارة عـاد العربيـة ،مثـل هـذه الكلمـة{ :اله ِتر لَر ْم ي ُْخلَ ْ
رق
ِمثْلُ َهررا فِرر ْالرر ِب َال ِد} ،فهــي شــهادة ال تعادلهــا شــهادة ،وال تــدانيها شــهادة ،فــي مثــل هــذا
الجانب المادي ،والمشهود من الحضارة.
حضارة ثمود قوم نبي هللا صالح عليه السالم:
ِين َجابُوا ال ه
{ َوث َ ُمودَ الهذ َ
ص ْخ َر ِب ْال َوا ِد}
وم ــن الحض ــارات العربي ــة البائ ــدة ِ
لخلوه ــا م ــن العنص ــر ال ــذي يبق ــى الحض ــارات:
العنص ــر الروح ــي واإليم ــاني واألخالق ــي ،ال ــذي بع ــث هللا ب ــه رس ــله ،وأن ــزل ب ــه كتب ــه،
وحاسب عليه خلقه :حضارة ثمود ،قوم صـالح نبـي هللا ،جـاءوا بعـد عـاد قـوم هـود نبـي
المَن َعـة ،أن قطعـوا الصــخر بــالوادي أو األوديــة ،واتَّخــذوا مــن
هللا .وقــد بلغـوا مــن القـ َّـوة و َ
الجبــال بيوت ـا فــارهين ،وزعــم بعضــهم :أنهــم اتَّخــذوا وادي ـا لمنــافعهم يخزنــون فيــه المــاء
الفائض عن حاجاتهم ،لينتفعوا به عند انقطاع الماء ،أو َّقلتـه .وال يفعـل ذلـك إال األمـم

الكبيرة والواعية.
فرعو

ملك مصر صاحب الملك الشامخ القوي :
{ َوفِرْ عَوْ َ ذِي ْاسَوْ تَا ِد}

وأض ــاف القـ ـرآن إل ــى الحض ــارات العربي ــة الت ــي عرفوه ــا ،حض ــارات قريب ــة مج ــاورة
له ــم ،س ــرت مسـ ـراهم ف ــي البغ ــي عل ــى الخل ــق ،واالس ــتكبار ع ــن الح ــق ،واتخ ــاذ الق ــوة
للتطاول على عباد هللا ،لذا ذكره هللا مع هؤالء الطغاة ،فقـالَ { :وفِرْ عَوْ َ ذِي ْاسَوْ تَا ِد}،
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فقد علم العرب وسائر األمم عـن ملـك مصـر الـذي لقبـوه (فرعـون) الـذي بلـم مـن القـوة
رت لَ ُكر ْم ِم ْ
علِمْ ُ
رن
ما بلم ،وقال للنـاس{ :أَنَرا َربُّ ُكر ُم ْاس َ ْعلَرى} [النازعـات ،]24:وقـالَ { :مرا َ
ِإلَررَ َ
غ ْير ِررري} [القصــص .]38:وكــان ملكــه شــامخا قوي ـا ،كأنمــا وتــد بأوتــاد عتيــدة فــي
األرض.
ويمكـ ــن أن تعتبـ ــر األه ـ ـرام التـ ــي أصـ ــبحت تيجان ـ ـا ِ
معب ـ ـرة عـ ــن أصـ ــالة الحضـ ــارة
عونية ،وقوتها ورسوخها في األرض.
الفر َّ
الطغيان والفساد من أعظم أسباب النقمة الربانية :
سوْ َ
ِين َ
ط عَرذَاب * ِإ ه
{الهذ َ
سادَ * فَصَبه َ
علَي ِْه ْم َربُّكَ َ
طغَوْ ا فِ ْال ِب َال ِد * فَأ َ ْكث َ ُروا فِي َها ْالفَ َ
صادِ}
َربهكَ لَ ِب ْال ِمرْ َ
ِين َ
{اله رذ َ
طغَرروْ ا فِ ر ْال ر ِب َال ِد} ،وصــف هللا أصــحاب هــذه الحضــارات الفاســدة والبائــدة
بوصــفين أساســيين ،جلبــا علــيهم نقمــة هللا ســبحانه وعذابــه ،وهمــا :الطغيــان فــي الــبالد،
واإلكثار فيها من الفساد .وهما صفتان متالزمتان ِ
تؤثر كلتاهما في األخرى.
العبودي ـة هلل
الطغيــان :هــو تجــاوز اإلنســان حـ َّـده فــي األرض ،والخــروج عــن منزلــة
َّ

تعــالى ،إلــى مقــام الربوبيــة ِادعــاء وزو ار .ولهــذا قــال هللا تعــالى لموســىْ { :
اذ َهررربْ ِإلَرررى
طغَرررى} [ط ــه ،]24:وق ــال تع ــالىَ { :كر ه
عررروْ َ إِنهرررَُ َ
سرررا َ لَيَ ْطغَرررى * أ َ ْ َر هُ
فِرْ َ
اإل ْن َ
ررال إِ ه ْ ِ
ست َ ْغنَى} [العلق ،]6:وقال تعالى{ :فَأَمها َم ْن َ
ا ْ
طغَى * َو ث َ َر ْال َح َياةَ الدُّ ْن َيا * فَر ِإ ه ْال َج ِحري َم
ِهررررر َ ْال َمرررررأ ْ َوى} [النازع ـ ــات ،]39-37:فه ـ ــذا ه ـ ــو الوص ـ ــف األول له ـ ــذه الحض ـ ــارات
المغشوشة.
ومـ ـن قـ ـ أر ت ــاريخ حض ــارات الع ــالم ،الت ــي َهـ ـ َوت
والوص ــف الث ــاني :إكث ــار الفس ــادَ .
وخرب ــت م ــن داخلهـ ـا أوالا ،ع ــرف أن كثـ ـرة الفس ــاد ف ــي حي ــاة الن ــاس ،كان ــت الزمـ ـا م ــن
ـتمر ه ــذا ال ــداء
لوازمه ــا ،ف ــإذا ن ــزل الطغي ــان ف ــي ال ــبالد ،انتش ــر فيه ــا داء الفس ــاد ،واس ـ َّ
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وتََو َّغـل حتــى ُينهــك األمــة ،ويعجزهــا أن تعمـل شــيئا حقيقيـا لإلصــالؤ ،فيــذهب هللا بهــا،
ويجيء بجخرين خير منها.
عذَاب}
سوْ َط َ
{فَصَبه َ
ع َلي ِْه ْم َربُّكَ َ
ـب علــى فــالن خلعــة ،أي:
ـب علــيهم ،أي :أفــر علــيهم وألقــى .يقــال :صـ َّ
يقــال :صـ َّ
ألقاه ــا علي ــه .وس ــوط ع ــذاب ،أي :نص ــيب ع ــذاب .ويق ــال :ش ـ َّـدته; َّ
ألن الس ــوط ك ــان
عندهم نهاية ما ُيع َّـذب بـه .وقيـل :معنـاه عـذاب يخـالط اللحـم والـدم .مـن قـولهم :سـاطه

يسوطه سوطا ،إذا خلطه.

كان الحسن إذا أتى على هذه اآلية قالَّ :
إن عند هللا أسواط ا كثيراة ،فأخذهم بسـوط
َّ
سوط عذاب.298
منها .وقال قتادةُّ :
كل شيء عذب هللا تعالى به ،فهو ْ
صا ِد}
{إِ ه َربهكَ لَبِ ْال ِمرْ َ
المرصد والمرصاد :الطريق .وقيل :المرصاد الـذي َّ
يترقـب فيـه الرصـد .مفعـال مـن
رصــده ،كالميقــات مــن وقتــه ،وهــذا مثــل إلرصــاده تعــالى بالعصــاة والطغــاة ،وأنهــم ال
يفوتونــه .فهنــا يرصــد عمــل كـ َّـل إنســان حتــى يجازيــه بعملــه ،قــالوا :أي :علــى طريــق
العباد ال يفوته أحد.
وتســمية عــذابهم ســوطا ،لإلشــارة إلــى أن ذلــك بالنســبة لمــا أُ ِع ـ َّد لهــم فــي اآلخ ـرة،

بمنزلــة الســوط عنــد الســيف .والتعبيــر مــن إن ازلــه بالصـ ِ
علَرري ِْه ْم} ،لإليــذان
صررربه َ
ـب{ ،فَ َ
بكثرت ــه وتتابعـ ــه واس ــتم ارره ،فإنـ ــه عب ــارة عـ ــن إ ارقـ ــة ش ــيء مـ ــائع ،أو ج ــار مج ـ ـراه فـ ــي
السيالن ،كالسيل والحبوب ،وافراغه َّ
بشدة وكثرة واستمرار.
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وهــذه الجملــة تعليــل لمــا قبلهــا ،وايــذان بــأن كفــار قومــه عليــه الســالم ،سيصــيبهم مــا
أصاب المذكورين من العذاب .كمـا ِ
ينبـئ عنـه التع ُّـرض بعنـوان الربوبيـة مـع اإلضـافة
إلى ضميره عليه الصالة والسالم.

طبيعة اإلنسان حينما ي ِ
وسع هللا عليه بالمال والولد وحين ِ
يضيق عليه
سا ُ ِإذَا َما ا ْبتَ َالهُ َربَُُّ َفأ َ ْك َر َمَُ َو َنعه َمَُ َف َيقُو ُ َر ِب أ َ ْك َر َم ِن (َ )15وأَمها ِإذَا َما ا ْبت َ َالهُ
اإل ْن َ
{ َفأَمها ْ ِ
علَ ْي َِ ِر ْنقََُ فَيَقُو ُ َر ِب أ َ َهانَ ِن ( )16ك هَال بَ ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمو َ ْال َيتِي َم (َ )17و ََل ت َ َحا ُّ
ضو َ
فَقَد ََر َ
علَى َ
ين (َ )18وتَأ ْ ُكلُو َ الت ُّ َر َ
طعَ ِام ْال ِم ْ
اث أ َ ْك ًال لَما (َ )19وت ُ ِحبُّو َ ْال َما َ حُبا َجما (} )20
َ
س ِك ِ
سا ُ إِذَا َما ا ْبتَ َالهُ َربَُُّ فَأ َ ْك َر َمَُ َونَعه َمَُ فَ َيقُو ُ َربِ أ َ ْك َر َم ِن َ 15وأَمها إِذَا َما ا ْبت َ َالهُ
اإل ْن َ
{فَأَمها ْ ِ
علَ ْي َِ ِر ْنقََُ فَ َيقُو ُ َر ِب أ َ َهانَ ِن (})16
فَقَد ََر َ
ه ــذا ال ــذي قصص ــناه علي ــك ش ــأن ربِـ ـك ال ارص ــد لك ـ ِـل ش ــيء ،الم ارق ــب لك ـ ِـل أم ــر،
وسيتلى عليك اآلن شأن اإلنسان عقب ما تلوته عليك من شأن ربِك.
ُ
إن االبــتالء واالختبــار الــذي ســلكه هللا تعــالى مــع اإلنســان ،ليظهــر أثــر االبــتالء
وتمرد ،فيب ِـين رُّبنـا سـبحانه موقـف اإلنسـان
فيما يبديه اإلنسان من شكر وكفر ،وطاعة ُّ
في حالته من النعماء والبأساء.
وسـع هللا عليــه فــي الــرزق،
فلــذلك يقــول تعــالى منكـ اا
ـر علــى اإلنســان فــي اعتقــاده إذا َّ

ـدل التــاريخ،
ليختب ـره فــي ذلــك ،فيعتقــد أن ذلــك إك ـرام مــن هللا لــه ،ولــيس كــذلك ،كمــا يـ ُّ
س ربُو َ
وتـ ُّ
ـدل وقــائع الحيــاة فــي النــاس ،بــل هــو ابــتالء وامتحــان ،كمــا قــال تعــالى{ :أَيَ ْح َ
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أَنه َمرررا نُ ِمررردُّ ُه ْم ِبررر َِ ِمر ْ
ت بَررر ْل ََل يَ ْ
ررار ُ
ررن َمرررا َوبَنِر َ
شرررع ُُرو َ }
رررا ِ
ررين * نُ َ
ع لَ ُهررر ْم فِررر ْال َخ ْير َ
سر ِ
[المؤمنون.]56 ،55:
وكذلك في الجانـب اآلخـر ،إذا ابـتاله وامتحنـه ،وض َّـيق عليـه فـي الـرزق ،يعتقـد أن
ذلـك إهانــة مــن هللا لــه ،فيشــغله الحــزن عــن فضــيلة الصــبر  ،كمــا ينســى مــن أكرمــه هللا
بالمال والجاهَّ ،
ومكنه من التنعم بما أكرمه به عن شكر المنعم .
قال هللا تعالى{ :ك هَال} ،أي :ليس األمر كما زعم ،ال فـي هـذا وال فـي هـذا ،فـإن هللا
ـب،
ومـن ال ُيحـ ُّ
ويضـِـيق علــى َمـن ُيحـ ُّ
ومـن ال ُيحـ ُّ
تعـالى يعطــي المــال َمـن ُيحـ ُّ
ـبُ ،
ـب َ
ـب َ
وانما األمر في ذلك على طاعة هللا في كل مـن الحـالين ،إذا كـان غنيـا بـأن يشـكر هللا
على ذلك ،وان كان فقي ار بأن يصبر.
يظن .فليس ِ
{ك هَال} ،حرف زجر وردع ،ليس األمر كما ُّ
الغنى فضيلة ،وليس الفقـر
مهانة ،وانما الفقر والغنى ابتالء وامتحان بتقدير هللا وقضائه.
طبيعة المجتمع الجاهلي:
{ك هَال بَ ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمو َ ْاليَ ِتي َم}
ِ
المتجبـ ـر المتم ـ ِـرد ،م ــن إهان ــة اليت ــيم
الجاهليـ ـة
إخب ــار عم ــا ك ــان يص ــنعه مجتم ــع
َّ
واضاعته واهدار ِ
حقه الشخصي والمالي ،فأحيانا ُيدعُّونه ويقسون عليه ،كما في سـورة
ع ْاليَتِرري َم} [اآليــة ،]2:وأحيان ـا يقهرونــه ُّ
(المــاعون){ :فَ رذَ ِلكَ اله رذِي يَ ردُ ُّ
ويذلونــه ،كمــا فــي
سورة الضـحى{ :فَأَمها ْاليَتِري َم فَ َرال ت َ ْقهَررْ } [اآليـة ،]9:وأحيانـا يـأكلون مالـه بالباطـل ،ولـذا
سر ُن َحتهرى يَ ْبلُر َِ أ َ ُ
ءردههُ} [األنعـام.]152:
ريم ِإ هَل ِبراله ِت ِهر َ أ َ ْح َ
قالَ { :و ََل ت َ ْق َربُروا َمرا َ ْاليَتِ ِ
كله في القرآن ِ
وهذا ُّ
فصـل فـي حقـوق اليتـامى وصـيانة
المكي ،أمـا القـرآن المـدني ،فقـد َّ
ِين َيأ ْ ُكلُو َ أَمْ َوا َ ْال َيتَرا َمى ُ
أموالهمَّ ،
وشدد في تحريمها عليهم ،وقـالِ { :إ ه الهذ َ
ظ ْل ًمرا ِإنه َمرا
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يَأ ْ ُكلُو َ فِ ب ُ
سيَ ْ
يرا} [النسـاء .]10:وك ُّـل ذلـك يـدخل فـي قـول
سر ِع ً
ُطونِ ِه ْم نَ ً
صرلَوْ َ َ
رارا َو َ
هللا سبحانه لهم{ :ك هَال بَ ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمو َ ْاليَتِي َم}.
علَى َ
{ َو ََل ت َ َحا ُّ
طعَ ِام ْال ِم ْ
ين}
ضو َ َ
س ِك ِ
وم ــن س ــمات المجتم ــع الج ــاهلي وقس ــوته وجبروت ــه :أن ك ــال م ــنهم مش ــغول بنفس ــه
الخاص ـة ،بأموالــه وثروتــه ،بأطماعــه وشــهواته ،مــا حـ َّـل منهــا ومــا حـ ُـرم،
فقــط ،بأمالكــه
َّ

ف ــال يحـ ـث بعض ــهم بعض ـ ـا عل ــى أداء الواج ــب المف ــروض علـ ــيهم جميعـ ـا ف ــي إطعـ ــام
المس ــكين ،وأداء ك ـ ِـل م ــا َّ
تتطلب ــه ض ــروراته وحاجات ــه ،ف ــال يج ــوز أن يطعم ــه ويس ــقيه

ويتركه ُعريانا ،أو َي َد َعه فـي العـراء بـال منـزل ،كـال .فإطعـام المسـكين كنايـة عـن كفالـة
المادية كلِها.
حقوقه
َّ
الحض على إطعام المسكين فريضة إسالمية :
ـق أن هــذه فريضــة إســالمية انفــرد القـرآن بتقريرهــا ،كمــا َّ
دلـت علــى ذلــك آيــات
والحـ ُّ
ش ـتَّى فــي كتــاب هللا .منهــا هــذه اآليــة فــي هــذه الســورة ،ومنهــا قولــه تعــالى فــي ســورة
َّ
الحاقـة ،حــين حـ َّـدثنا هللا تعــالى عــن أصــحاب الشــمال ،الــذين ُيؤتــون كتــابهم بشــمائلهم،

سر ْررل َ
طانِيَ َْ}
ويأخــذ هــذا كتابــه بشــماله ،ويقــولَ { :مرررا أ َ ْغنَرررى عَنِررر َما ِليَرر َْ * َهلَررركَ عَنِررر ُ
صررلُّوهُ * ث ُ ر هم فِ ر
[الحاقــة ،]29 ،28:ويقــول هللا تعــالىُ { :خررذُوهُ فَغُلُّرروهُ * ث ُ ر هم ْال َج ِحرري َم َ
سر ْبعُو َ ذ َِرا ً
سرلَة ذَرْ ُ
سرلُ ُكوهُ} [الحاقــة .]32-30:ثــم يبـِـين جرائمــه الكبــرى
عررا فَا ْ
س ْل ِ
ِ
ع َهررا َ
استحق عليها هذا العقاب ،وهذا العذاب ،فيقول{ :إِنهَُ كَا َ ََل ي ُْرؤ ِم ُن ِب ه
ريم
الذي
َّ
راَّللِ ْالعَ َِّ ِ
علَى َ
طعَ ِام ْال ِم ْ
ين} [الحاقة.]34-33:
* َو ََل يَ ُح ُّ َ
س ِك ِ
وكلهـا فـي القـرآن ِ
قرره القرآن في أكثـر مـن آيـةُّ ،
كل هذا ي ِبين ِ
المكـي:
ويؤكد لنا ما َّ
ُّ
ُ
ـض والتَّحـريض علــى طعـام المسـكين والفقيــر وك ِـل محتـاج مــن ذكـر وأنثـى ،مــن
أن الح َّ
يتــيم أو أرملــة ،أو ضــائع أو ابــن ســبيل :فريضــة إســالمية ال شـ َّ
ـك فيهــا .وان تجاهلهــا
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الكثي ـر مــن المســلمين ،ولــم يعـ َـن الفقهــاء كثي ـ ار بتفصــيلها ،والتنبيــه عليهــا ،وأمــر النــاس

بإقامتها.

وجوب عمَّ الجمعيات الخيرية :
ولقد َّنبه األستاذ اإلمـام الشـيخ محمـد عبـده فـي تفسـيره المعـروف لــ(جزء عـم) علـى
هــذه الفريضــة االجتماعيــة ،واتَّخــذ منهــا دلــيالا علــى وجــوب عمــل الجمعيــات الخيريــة،
الت ــي تجم ــع الم ــال م ــن الق ــادرين إلغاث ــة الفقـ ـراء والع ــاجزين عجـ ـ از كليـ ـا أو جزئيـ ـا م ــن
المسلمين ،يقول الشيخ في تفسير سورة المـاعون( :و{يَردُ ُّ
ع ْاليَتِري َم} [المـاعون :]2:أي:
وتكب ـ اار عليــه ،لفقــده
يدفعــه ويزج ـره زج ـ ار عنيف ـ ا إذا جــاء يطلــب منــه حاجــة ،احتقــا ار لــهُّ ،
وخ ِلو ظهره من المجير.
النصير ُ

واليت ــيم مظه ــر الض ــعف وم ِ
مثـ ـل الحاج ــة ،فالمس ــتهين ب ــه مس ــتهين بك ـ ِـل ض ــعيف
ُ
ِ
ـق غي ـره تعـ ُّـز از
المكـ ِـذب بالــدين هــو الــذي يغمــط حـ َّ
محتقــر لكــل محتــاج ،فــالمعنى :أن ُ

فكل ظالم منتهك لحرمات الحقوق ،م ِ
كذب بالدين ،متى كان ذلـك ديـدنا .وسـواء
بقوتهُّ ،
َّ
ُ
كان ظلمه لقليل من الناس أو كثير.

ـض علــى طعــام المســكين :الحـ ُّ
ـض
ـث عليــه ودعــوةُ النــاس إليــه ،والــذي ال يحـ ُّ
والحـ ُّ
ع َلررررى َ
رررام
علـ ــى إطعـ ــام المسـ ــاكين ،ال يطعمهـ ــم فـ ــي العـ ــادة ،فقولـ ــهَ { :و ََل يَ ُحرررر ُّ َ
طعَر ِ
ْال ِم ْ
ين} ،كناية عن الذي ال يجود بشيء من ماله على الفقير المحتـاج إلـى القـوت،
س ِك ِ
الذي ال يستطيع له كسبا.
تعطيـه ،وهـو قـادر علـى قـوت يومـه ،بـل
وليس المسـكين هـو الـذي يطلـب منـك أن
َ

هــذا هــو الملحــف ،الــذي يجــوز اإلع ـراض عنــه ،وتأديبــه بمنعــه مــا يطلــب ،وانمــا جــاء
بالكناية ليفيدك أنـه إذا عرضـت حاجـة المسـكين ،ولـم تجـد مـا تعطيـه فعليـك أن تطلـب
من الناس أن ُيعطوه.
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ِ
للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ،ولو بجمع المال مـن غيـرهم ،وهـي
وفيه حث
طريقة الجمعيات الخيرية ،فأصلها ثابت في الكتاب بهذه اآليـة ،وبنحـو قولـه فـي سـورة
علَرى َ
الفجر{ :ك هَال َب ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمو َ ْال َي ِتي َم * َو ََل ت َ َحا ُّ
ين} [الفجـر،17:
ضرو َ َ
ط َع ِ
رام ْال ِمسْر ِك ِ
 ،]18ونعمـ ــت الطريقـ ــة هـ ــي إلعانـ ــة الفق ـ ـراء ،وسـ ـ ِـد شـ ــيء مـ ــن حاجـ ــات المسـ ــاكين،
فالمكـ ِـذب بالــدين هــو المحتقــر لحقــوق الضــعفاء ِك ْب ـ ار وعتــوا ،والــذي يبخــل بمالــه علــى
ُ
ممن َّ
تحقق عجزهم عـن كسـب
الفقراء ،ويبخل بسعيه عند األغنياء إلغاثة أهل الحاجة َّ

ما ينقذهم من الضرورة ،ويقوم لهم بالكفاف من العيط ،وسواء كـان المحتقـر للحقـوق،
البخي ــل بالم ــال والس ــعيُ ،مص ــلِيا أم غي ــر ُمص ــل ،فص ــالته ال تنفع ــه ،وال تخرج ــه م ــن
صـ ِ
ـف المكـ ِـذبين بالــدين ،ألن المصـ ِـدق بشــيء ال تطاوعــه نفســه بــالخروج عــن حـ ِـد مــا
صدق به ،فلو َّ
َّ
صدق بالدين لعرف أن صـالته إنمـا هـي عنـوان الخشـوع للقـاهر ،الـذي
ال يجوز ألحد أن يشاركه في عظمته ،الـذي خلـق الخلـق ،وح َّـدد حـدود الح ِ
ـق ،وفـرض
علــى األقويــاء الرحمــة والعــدل فــي الضــعفاء ،فم ـن لــم تـ ِ
ـذكره صــالته بهــذا الــذي ُف ـرض
َ
عليه ،فهو كاذب في قولهُ ،مراء في ظاهر عمله).299
المجتمعات الجاهلية فقدت األحاسيس اإلنسانية:
{ َوتَأ ْ ُكلُو َ الت ُّ َر َ
اث أ َ ْك ًال لَما * َوت ُ ِحبُّو َ ْال َما َ حُبا َجما}
ـتمر الق ـ ـرآن فـ ــي بيـ ــان حقيقـ ــة المجتمعـ ــات الجاهليـ ــة ،التـ ــي فقـ ــدت األحاسـ ــيس
يسـ ـ ُّ
يتمي ـز بهــا أولئــك الــذين يشــعرون بــجالم الفق ـراء وجــوع بطــونهم ،وخلـ ِـو
اإلنســانية ،التــي َّ
معداتهم ،وارتعاد فرائصهم في البرد؛ ألنهم ال يجدون لباسا يكسوهم ،فيقـول لهـم القـرآن
ِ
معددا رذائلهم األخالقية واالجتماعيةَ { :وتَأ ْ ُكلُو َ الت ُّ َر َ
اث أ َ ْك ًال لَما}.
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التـ ـراث :الميـ ـراث ال ــذي ك ــانوا ياخذون ــه م ــن ح ـ ِ
ـق النس ــاء واألطف ــال  ،م ــن اليت ــامى
وغيــرهم مــن أصــحاب المــال ،الــذي أُمــروا أن يحفظــوه فأضــاعوه ،وال يفرقــون بــين مــا
جمع من حالل أو حرام  ،مما يتعلق بحق الغير .
وأصــل الت ـراث  :الــوراث ،مــن ورثــت ،فأبــدلوا ال ـواو تــاء ،والعــرب تجعــل ال ـواو تــاء

لتخفيف النطق ،كما قالوا في :تُ َج ِاه وتُ َخ َمة وتُ َكأَة وتُ َؤَدة ،ونحو ذلك.

اللم في كـالم العـرب :الجمـع
{لَما} ،أي :شديدا .وقيل{ :لَما} ،أي :جمعا .وأصل ِ
ألمـه لمـا :إذا جمعتــه ،ومنــه يقــال :لـ َّـم هللا شــعثه ،أي :جمــع مــا
ـت الشــيء ُّ
 .يقــال :لممـ ُ

تفرق من أموره .قال النابغة:
َّ

لمه
بمستَبق أخا ال َت ُّ
َ
ولست ُ

أي الرجال الم َّ
هذب؟
على َش َعث ُّ
ُ

ومن ذلك :أن يأكل نصيبه ونصيب غيره .قال ابـن زيـد :هـو أنـه إذا أكـل مالـه أل َّـم

بم ــال غيـ ـره فأكل ــه ،وال ِ
يفكـ ـر :أك ــل م ــن خبي ــث أو طي ــب .ق ــال :وك ــان أه ــل الش ــرك ال
ِ
يورثون النساء وال الصبيان ،بل يأكلون ميراثهم مع ميراثهم ،وتراثهم مع تراثهم.
ذم الـوارث الـذي ظفـر بالمـال سـهالا مهـالا ،مـن غيـر أن
قال القرطبـي( :يجـوز أن ُيـ َّ
يعــرق فيــه جبينــه ،فيســرف فــي إنفاقــه ،ويأكلــه أكـالا واســع ا ،جامعـ ا بــين المشــتهيات مــن
الوراث َّ
البطالون.
األطعمة واألشربة والفواكه ،كما يفعل َّ

{ َوت ُ ِحبُّررو َ ْالمررا َ حُبررا َجمررا} أي كثيـ ار ،حاللــه وح ارمــه .والجــم :الكثيــر .يقــالَ :جـ َّـم

َّ
وما .وقال الشاعر:
الش ْي َء َي ُج ُّم ُج ُم ا
إن تغفر اللهم تغفر جما
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ألما)
و ُّ
أي عبد لك ال َّ

300

مصير المجتمع الجاهلي القاسي في اآلخرة
صفا (َ )22و ِج َء يَوْ َمئِذ
{ك هَال إِذَا دُ هك ِ
صفا َ
ت ْاسَرْ ُ دَكا دَكا (َ )21و َجا َء َربُّكَ َو ْال َملَ ُك َ
الذ ْك َرى (َ )23يقُو ُ َيا لَ ْيتَنِ قَدهمْ ُ
سا ُ َوأَنهى َلَُ ِ
ت ِل َح َياتِ
اإل ْن َ
ِب َج َهنه َم َيوْ َمئِذ َيتَذَ هك ُر ْ ِ
عذَابََُ أ َ َحدٌ (َ )25و ََل يُو ِث ُ
ق َوثَاقََُ أ َ َحدٌ (} )26
( )24فَيَوْ َمئِذ ََل يُعَذِبُ َ
{ َكاله إِذا دُ هك ِ
ت ْاسَرْ

ُ دَكا دَكا}

كــال :للـردع ،أي :مــا هكــذا ينبغــي أن يكــون األمــر .فهــو رد النكبــابهم علــى الــدنيا،
ـدك األرض ،وال ينفعـه النـدم .وال ُّ
وجمعهم لها ،فإن َمن فعـل ذلـك نـدم يـوم ت ُّ
ـدك :الكسـر
الدق .أي زلزلت األرضِ ،
وحركت تحريكا بعد تحريك.
و ُّ
فد َّ
ك بعضها بعضا.301
وقال َّ
الزجاج :أي ُزلزلت َ
فتكسـر ك ُّـل شـي علـى
مرة بعد َّ
{دَكا دَكا}( ،أيَّ :
مرةُ ،زلزلت فكسر بعضها بعضاَّ ،

ظهره ــا .وقي ــلُ :د َّكـ ـت جباله ــا وأنش ــازها حت ــى اس ــتوت .وقي ــلُ :د َّكـ ـت أي اس ــتوت ف ــي
االنفـ ـراط ،ف ــذهب ُدوره ــا وقص ــورها وجبالهـ ــا وس ــائر أبنيته ــا .ومن ــه ُسـ ـ ِمي (الـ ــدكان)،
الستوائه في االنفراط.
وال ــدك :ح ـ ُّ
ـط المرتف ــع م ــن األرض بالبس ــط ،وه ــو معن ــى ق ــول اب ــن مس ــعود واب ــن
تمد األرض َّ
عباسُّ :
مد األديم).302
صفا}
صفا َ
{ َو َجا َء َربُّكَ َو ْال َملَ ُك َ
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{ َو َجا َء َربُّكَ } ،جاء سبحانه مجيئا يليق بجالله ،ال نعرف كيـف يجـيء ،وال نش ِـبهه
رير}
ْس ك َِمثْ ِلر َِ ءَر ْ ٌء َو ُه َرو الس ِهرمي ُع ْالبَ ِص ُ
بغيره ،وال نجعل له ُكفئ ا ،كما قال تعالى{ :لَري َ
ص َمدُ * لَ ْم َي ِل ْد َولَر ْم يُولَر ْد * َولَر ْم َي ُك ْ
اَّللُ أ َ َحدٌ * ه
[الشـورى{ ،]11:قُ ْل ُه َو ه
اَّللُ ال ه
رن لَرَُ ُكفُروً ا
أ َ َح ردٌ} [اإلخــالص .]4-1:هــذا مــا يقولــه الســلف ،ومــن اتَّبــع مــنهجهم ،وال نخــوض فــي
شيء بعد ذلك ،وهذا هو األولى.
وأما الخلف فيؤولـون ِ
ويفسـرون ،كـل بمـا يبـين لـه ،فمـنهم َمـن قـالَ { :و َجرا َء َربُّركَ }،
ـرب باآليــات العظيمــة ،وهــو كقولــه تعــالىِ { :إ هَل أ َ ْ
أي :أمـره وقضــاؤه .وقيــل :جــاءهم الـ ُّ
اَّللُ فِ ُ
يَأْتِيَ ُه ُم ه
ظَلـل( .وقيـل :جعـل مجـيء اآليـات
مام} [البقـرة ،]210:أي ب ُ
ظلَل ِم َن ْالغَ ِ
مجيئ ا له ،تفخيما لشأن تلك اآليات.
استســقيتُك فلــم
ومنــه قولــه تعــالى فــي الحــديث" :يــا ابــن آدم ،مرضـ ُ
ـت فلــم تعــدني ،و ْ

تسقني ،واستطعمتُك فلم تُطعمني".303

وقيلَ { :و َجا َء َربُّكَ } :أي زالت ُّ
الشَبه ذلك اليوم ،وصارت المعارف ضـرورية ،كمـا

الشك عند مجيء الشيء الذي كان ُّ
تزول الشبه و ُّ
يشك فيه.

ـالتحول مـن
وقال أهل اإلشارة :ظهرت قدرته واستولت ،وهللا َّ
جل ثناؤه ال ُيوصـف ب ُّ

مكــان إلــى مكــان ،و َّأن ـى لــه التحـ ُّـول واالنتقــال؟ وال مكــان لــه وال أوان ،وال يجــري عليــه
وقت وال زمان؛ ألن في جريان الوقت على الشيء فوت األوقات ،ومـن فاتـه شـي فهـو
عاجز) .ذكر ذلك القرطبي في تفسيره.304
{ َو ْال َملَ ُ
صرررفا
صرررفا}المـ ـراد ب ــه :ج ــنس المل ــك ،فيش ــمل جمي ــع المالئك ــة { َ
صرررفا َ
رررك َ
صفا}أي  :مصطفين استعدادا ِ
القهار.
َ
لتلقي أوامر الملك َّ
ُْ
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بروز جهنم وتذكر اإلنسان قبيح أعماله :
الذ ْكرى}
اإل ْنسا ُ َوأَنهى لََُ ِ
{ َو ِج َء َيوْ َم ِئذ ِب َج َهنه َم َيوْ َم ِئذ َيتَذَ هك ُر ْ ِ
إنــه يــوم عظ ــيم ،يــوم يق ــوم النــاس ل ـ ِ
ـرب جـ َّـل جالل ــه،
ـرب العــالمين ،ي ــوم يجــيء ال ـ ُّ
المج ــيء ال ــذي تح ـ َّـدثنا عن ــه ،وتج ــيء المالئك ــة – جن ــود ال ــرحمن  -ص ــفوف ا ص ــفوف ا،
ويجــاء يومئــذ بجهــنم – دار العــذاب المعـ َّـدة للكــافرين
متالصــقين منتظمــين مســتجيبينُ ،
من قبـل  -فلـم تنتظـر حتـى يصـلوا هـم إليهـا ،بـل ُح ِركـت إلـيهم ،وسـبقت إلـيهم ،وجـيء
وهولهــا .وحــين يــرى النــاس هــذه الحقيقــة الكبي ـرة :مجــيء
بهــا نحــوهم علــى ضــخامتها ْ

اإل ْنسرا ُ } ،أي إنسـان يـرى هـذا المشـهد ال
جهنم ،ومـا أدراك مـا جهـنم؟ { َيوْ َمئِرذ َيتَرذَ هك ُر ْ ِ
ـف عليــه ،وتطـ ِـوق عنقــه،
وتتجم ـع لــه آالف الــذكريات ،تلتـ ُّ
بـ َّـد أن يســقط ويتــوب وينــدم،
َّ
الذ ْكرى} ،ومن أين يكون له التذكر ،أو تنفعه العظة والعبرة؟!
{ َوأَنهى لََُ ِ
روى اإلمــام أحمــد بســنده ،عــن محمــد بــن أبــي عميـرة – وكــان مــن أصــحاب النبــي
صلى هللا عليه وسلم  -قال :لو َّ
خر على وجهـه مـن يـوم ُولـد ،إلـى أن يمـوت
أن عبدا َّ
هرما فـي طاعـة هللا ،لحقـره ذلـك اليـوم ،ول َّ
ـود أنـه ُرَّد إلـى الـدنيا ،كيمـا يـزداد مـن األجـر

والثواب.305

{ َيقُو ُ يَا لَ ْيت َ ِن قَدهمْ ُ
ت ِل َحيَاتِ }
يقول اإلنسان في هذا اليوم ِ
ِ
ومتحسـ اار :يـا ليتنـي ق َّـدمت مـن األعمـال النافعـة
متندما

ـتحق غيرهـا
والطاعات الواجبة والمستحبة لحياتي الخالدة هـذه ،فهـي الحيـاة التـي ال يس ُّ
ار
أن ُيسـ َّـمى حيــاة ،كمــا قــال تعــالىَ { :و َمررا َه ر ِذ ِه ْال َحيَرراةُ ال ردُّ ْنيَا إِ هَل لَ ْهرروٌ َولَ ِعرربٌ َوإِ ه ال رده َ

ْاْل ِخ َرةَ َل ِه َ ْال َح َي َوا ُ لَوْ كَانُوا َي ْعلَ ُمو َ } [العنكبوت.]64:

عذَا َبَُ أَ َحدٌ * َو ََل يُو ِث ُ
ق َوثَاقََُ أ َ َحدٌ}
{فَ َيوْ َم ِئذ ََل يُ َعذِبُ َ

 -305رواه أحمد ( )17650وقال مخرجوه :إسناده صحيح.
356

في يوم القيامة؛ ال ي ِ
عذب كعذاب هللا أحد ،وال ُيوِثق كوثاق هللا أحد.
ُ
والوثاق يطلق على الرباط الذي يوثق به كما فـي قولـه تعـالى { :فشردوا الوثراق
} [ محمــد ، ]28 :ويطلــق علــى اإليثــاق بمعنــى ال ـرْبط كمــا هنــا  ،فــالمراد  :ال ي ـربط
أحد مثل ربط هللا في القوة واإلحكام مبالغ اة في اإلهانة والتحقير لهؤالء الطغاة .

لم ـن كفــر بــه ،وكـ َّـذب رســله ،وتمـ َّـرد عليــه وعصــاه ،وآذى
فمــا أعـ َّـده مــن العــذاب َ
خلقه ،ليس عند أحد من خلقه مثله ،أو مـا يقاربـه،وال تتصـور العقـول شـدته ،و َّأنـى لهـم
ذلك .وكذلك األدوات المسـاعدة علـى التعـذيب مـن القيـود واألغـالل والوثاقـات ال يوجـد
عند أحد مثلها وال ما يدانيها.
وهـ ــذا مبنـ ــي علـ ــى قراءتنـ ــا المعروفـ ــة بكسـ ــر الـ ــذال والثـ ــاء فـ ــي الفعلـ ــين( :يعـ ـ ِـذب)
ق َوثَاقَررررَُ
عذَا َبررررَُ أ َ َحرررردٌ * َو ََل يُوثَرررر ُ
و(يوِث ــق) ،وهن ــاك قـ ـراءة ب ــالفتح فيهم ــاََ ( :ل يُ َعررررذهبُ َ
أ َ َحرردٌ) ،306والضــمير هنــا يعــود لإلنســان الكــافر بــاهلل ورســله ،أي :ال ُيعـ َّـذب أحــد مثــل
العذاب الذي يحيق بهذا اإلنسان الكافر البائس ،وال ُيوثَق أحد مثل وثاقـه ،ج َّـراء عملـه

وتمرده في الحياة الدنيا.
ُّ

مناداة النفس المطمئنة وبشارتها عند اَلحتضار ويوم القيامة
اضيَةً َمرْ ِضيهةً * فَا ْد ُخ ِل فِ ِعبَادِي *
{يَا أَيهت ُ َها النه ْف ُ
س ْال ُم ْط َمئِنهةُ * ارْ ِج ِع إِلَى َربِ ِك َر ِ
َوا ْد ُخ ِل َجنهتِ }
به ــذه اآلي ــات الكريم ــات خ ــتم هللا ه ــذه السـ ــورة ،ختامـ ـ ا ي ـ ُّ
ـرد ال ــنفس إل ــى حقيقتهـ ــا،
ويعيدها إلى ذاتها والى دارها.

 -306المبسوم في القراءات العشر أبو بكر النيسابوري صـ  ،471قرأ بفتح الذال والثاء ،الكسائي ويعقوب.
وبكسر الذال والثاء .وإثبات الياءات وفتحها الباقون.
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إنهــا الــنفس المطمئنــة ،ومتــى وصــلت إلــى هــذه الدرجــة العاليــة ،التــي يســعى إليهــا
ب أ َ ِرنِر َكيْر َ ت ُ ْحر ِ ْال َمروْ تَى قَرا َ
المؤمنون والرسل الكرام ،كما قـال الخليـل إبـراهيمَ { :ر ِ
أ َ َولَر ْم ت ُ ْرؤ ِم ْن قَررا َ َبلَرى َولَ ِكر ْ
رن ِل َي ْط َمر ِئ هن قَ ْل ِبر } [البقـرة ،]260:ووصـف المـؤمنين الــذاكرين
اَّللِ أ َ ََل ِب ِذ ْك ِر ه
ِين َمنُوا َوت َ ْط َمئِ ُّن قُلُوبُ ُه ْم ِب ِذ ْك ِر ه
هللا{ :الهذ َ
اَّللِ ت َ ْط َمئِ ُّن ْالقُلُوبُ } [الرعد.]28:
األمـارة بالسـوء،
ما وصلت النفس إلى هذه المرتبة ،إال بعد أن تح َّـررت مـن الـنفس َّ
ُّوء إِ هَل َما َر ِحر َم َربِر }
كما قالت امرأة العزيزَ { :و َما أُبَ ِربُ نَ ْف ِ
هارةٌ بِالس ِ
س َسَم َ
س إِ ه النه ْف َ
[يوسف.]53:
اللوامــة ،التــي نـ َّـوه هللا بشــأنها فــي ســورة القيامــةََ { :ل
وبعــد أن وصــلت إلــى الــنفس َّ
س ر ُم ِبررالنه ْف ِس اللهوه ا َم ر ِة} [القيامــة ،]2-1:وهــي الــنفس التــي
س ر ُم ِبيَرروْ ِم ْال ِقيَا َم ر ِة * َو ََل أ ُ ْق ِ
أ ُ ْق ِ
تُكثــر اللــوم والعقــاب والحســاب لصــاحبها علــى تــرك الواجبــات ،وفعــل المحظــورات ،بــل
المستحبات وفعل المكروهات.
رَّبما على ترك
َّ
َّ
َّ
اطمأنـت باإليمـان
المطمئنـة ،وانمـا
ثم ارتقت هذه النفس إلى أن انتهـت إلـى الـنفس
وبذكر هللا تعالى ،فوهب لها الطمأنينة والسكينة واألمان ،كما ذكـر القـرآنُ { :ه َرو الهرذِي
ين ِليَر ْرزدَادُوا إِي َمانًررا َمر َع إِي َمررانِ ِه ْم} [الفــتح{ ،]4:الهرذ َ
ب ْال ُمر ْرؤ ِمنِ َ
أ َ ْنر َرز َ ال ه
ِين
سر ِكينَةَ فِر قُلُررو ِ
َمنُوا َولَ ْم َي ْل ِبسُوا ِإي َمانَ ُه ْم ِب ُ
َّ ْلم أُولَ ِئكَ لَ ُه ُم ْاس َمْ ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُو َ } [األنعام.]82:
فهن ــا يخاط ــب هللا ه ــذه ال ــنفس الس ــاكنة الموقن ــة تم ــام اليق ــين ،الت ــي ارتبط ــت ب ــه،
وانخلعت من عباده ،و َّ
س ْال ُم ْط َمئِنهرةُ * ارْ ِج ِعر ِإلَرى
اطمأنت إلـى جنابـه{ :يَرا أَيهت ُ َهرا الرنه ْف ُ
اضيَةً َمرْ ِضيهةً} [الفجر.]28 ،27:
َر ِب ِك َر ِ
ارجعي إلى ربِك ،أي :إلـى صـاحبك وجسـده { ،ارضـي اة }عنـه سـبحانه بمـا نل ِ
ـت مـن
مكرم ـ اة عنــده تعــالى بســبب مــا عملـ ِ
ـت ،كمــا قــال:
مقرب ـ اة َّ
الث ـوابَ { ،مرْ ِضررريهةً} مقبول ـ اة َّ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
{ َر ِض َ ه
ع ْنَُ} [البينة.]8:
ضوا َ
اَّللُ َ
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أو ارجعــي إلــى ربِ ـك ،أي :إلــى هللا تعــالى ،أي :إلــى ث ـواب ربِ ـك وكرامتــه .فهــذا مــا
ِ
الحق.
الزكية الدائرة مع
ُيقال للنفس َّ
{فَا ْد ُخ ِل فِ ِعبَادِي * َوا ْد ُخ ِل َجنهتِ }
أي :ادخلي في زمرة عبادي الصالحين الذين اصطفيتهم وشرفتهم بعبـوديتهم لـي ،
وانضــمي إلــى ح ـزبهم ،وادخلــي جنتــي ودار نعيم ــي الــدائم معهــم  ،كمــا قــال تع ــالى:
صا ِل ِح َ
ت لَنُ ْد ِخلَنه ُه ْم فِ ال ه
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
{ َوالهذ َ
ين} [العنكبوت.]9:
صا ِل َحا ِ
وه ــذا ٌيق ــال لل ــنفس عن ــد االحتض ــار ،وف ــي ي ــوم القيام ــة أيضـ ـا ،كم ــا أن المالئك ــة
ِ
يبشـ ـرون الم ــؤمن عن ــد احتض ــاره{ :تَتَنَ ه
علَررري ِْه ُم ْال َم َال ِكَرررةُ أ َ هَل ت َ َخرررافُوا َو ََل ت َ ْح َزنُررروا
رررز ُ َ
عدُو َ } [فصلت ،]30:وعند قيامه من قبره.
َوأ َ ْبش ُِروا ِب ْال َجنه ِة اله ِت ُك ْنت ُ ْم تُو َ
قــال ابــن كثيــر ":فكــذلك ههنــا .وذكــر ابــن أبــي حــاتم حــديثاا عــن ســعيد بــن جبيــر:
س ْال ُم ْط َمئِنهرةُ * ارْ ِج ِعر ِإلَرى
أت عند النبي صلى هللا عليه وسلم{ :يَا أَيهت ُ َها النه ْف ُ
قال :قر ُ

اضيَةً َمرْ ِضريهةً} .فقـال أبـو بكـر رضـي هللا عنـهَّ :
إن هـذا لحسـن! فقـال لـه النبـي
َربِ ِك َر ِ
صلى هللا عليه وسلم" :أما إن الملك سيقول لك هـذا عنـد المـوت" .رواه ابـن جريـر.307
قال ابن كثير :وهذا مرسل حسن.308
قــال ال ـرازي( :قولــه{ :فَررا ْد ُخ ِل فِ ر ِعبَ رادِي} ،أي :انضـ ِـمي إلــى عبــادي المقـ َّـربين.
وهــذه حالــة شـريفة؛ وذلــك َّ
ألن األرواؤ الشـريفة القدسـَّـية تكــون كالم اريــا المصــقولة ،فــإذا
انضـ َّـم بعضــها إلــى الــبعض ،حصــلت فيمــا بينهــا حالــة شــبيهة بالحالــة الحاصــلة عنــد

األشعة من بعضـها علـى بعـض ،فيظهـر فـي ك ِـل
تقابل المرايا المصقولة ،من انعكاس
َّ

 -307رواه الطبري في تفسيره (.)396/24
 -308تفسير ابن كثير (.)401/8
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واحــد منهــا كـ ُّـل مــا ظهــر فــي كلِهــا .وبالجملــة فيكــون ذلــك االنضــمام ســببا لتكامــل تلــك
الروحانية).309
السعادات ،وتعاظم تلك الدرجات
َّ

 -309التفسير الكبير للرازي (.)179/31
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سورة البلد
بسم هللا الرحمن الرحيم
سا َ ِف
{ ََل أ ُ ْق ِ
اإل ْن َ
س ُم ِب َهذَا ْال َبلَ ِد (َ )1وأ َ ْنتَ ِحل ِب َهذَا ْالبَلَ ِد (َ )2و َوا ِلد َو َما َولَدَ ( )3لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
علَ ْي َِ أ َ َحدٌ (َ )5يقُو ُ أ َ ْهلَ ْك ُ
سبُ أ َ ْ لَ ْم َي َرهُ
سبُ أ َ ْ لَ ْن َي ْقد َِر َ
ت َم ًاَل لُ َبدًا ( )6أ َ َي ْح َ
َك َبد ( )4أ َ َي ْح َ
ءفَتَي ِْن (َ )9و َهدَ ْينَاهُ النه ْجدَي ِْن ( )10فَ َال ْ
اقت َ َح َم
أ َ َحدٌ ( )7أَلَ ْم نَ ْجعَ ْل لََُ َ
سانًا َو َ
ع ْي َني ِْن (َ )8و ِل َ
ْالعَقَبَةَ (َ )11و َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَ َقبَةُ ( )12فَ ُّك َرقَبَة ( )13أَوْ إِ ْطعَا ٌم فِ يَوْ م ذِي َم ْ
سغَبَة ()14
ِين َمنُوا َوتَ َواصَوْ ا ِبال ه
س ِكينًا ذَا َمتْ َر َبة ( )16ث ُ هم كَا َ ِم َن الهذ َ
َي ِتي ًما ذَا َم ْق َر َبة ( )15أَوْ ِم ْ
صب ِْر
ِين َكفَ ُروا ِبآيَاتِنَا ُه ْم أ َ ْ
َوت َ َواصَوْ ا ِب ْال َمرْ َح َم ِة ( )17أُولَئِكَ أ َ ْ
صحَابُ ْال َم ْي َمنَ ِة (َ )18والهذ َ
صحَابُ
ْال َم ْ
صدَةٌ (})20
شأ َ َم ِة (َ )19
ار ُم ْؤ َ
علَي ِْه ْم نَ ٌ
ومن زعم أنها مدنية فهو واهم.
السورة َّ
مكية بال ريبَ ،
وقد بدأت بالقسم بهذا البلد ،يعني :مكة المكرمة ،البلد الحـرام ،وفيـه البيـت الحـرام،
أقسم هللا بالبلد ووالد وما ولد ،لعله بإبراهيم ،وما ولد من إسماعيل وأبنائه.
سرا َ ِفر َك َبرد} ،خلـق اإلنسـان فـي حيـاة مكابـدة
اإل ْن َ
المْق َسم عليه{ :لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
وكان ُ
ومشــاقة ،وبينهمــا منحــة هللا لإلنســان مــن ج ـوارؤ وِن َع ـم ،يســتطيع بهــا أن يحصــل مــن

الحق والخير ما ُي ِ
ِ
سرانًا َوءَرفَتَي ِْن *
هيئ هللا له بقوله{ :أَلَ ْم نَ ْجعَ ْل لََُ َ
أسباب
ع ْينَي ِْن * َو ِل َ
َو َهردَ ْينَاهُ النه ْجردَي ِْن} ،طريَقـي الخيـر والش ِـر ،ولكـ ِـل طريـق منهمــا أدوات وأعـوان ومصــير

ومسير.
{فَ َال ْ
اقت َ َح َم ْالعَقَبَةَ * َو َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَقَبَةُ}ِ ،
ويفسـر هـذه العقبـة وطريـق اقتحامهـا،
صب ِْر َوت َ َواصَوْ ا بِ ْال َمرْ َح َم ِة * أُولَئِركَ أ َ ْ
ِين َمنُوا َوت َ َواصَوْ ا بِال ه
حتى يكون { ِم َن الهذ َ
صرحَابُ
ْال َم ْي َمنَ ِة} ،وهـذا هـو الفريـق النـاجي ،ومقابلـه الفريـق الخاسـر الضـائعَ { ،والهرذ َ
ِين َكفَ ُرروا
صحَابُ ْال َم ْ
ِبآيَاتِنَا ُه ْم أ َ ْ
صدَةٌ}.
شأ َ َم ِة * َ
ار ُم ْؤ َ
علَي ِْه ْم نَ ٌ
صوب
اإلنسان محاط بالمكابدة والمعاناة من كَّ ر
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س ُم ِب َهذَا ْال َبلَ ِد (َ )1وأ َ ْنرتَ ِحرل ِب َهرذَا ْال َبلَر ِد (َ )2و َوا ِلرد َو َمرا َولَردَ ( )3لَقَر ْد َخلَ ْقنَرا
{ ََل أ ُ ْق ِ
سا َ فِ َكبَد }
اإل ْن َ
ِْ
س ُم بِ َهذَا ْال َبلَ ِد}
{ ََل أ ُ ْق ِ
لست في حاجة إلى أن أقسم ،فاألمر واضـح ،وال يحتـاج إلـى قسـم ،وهـذا البلـد هـو
ُ

أعظـم بـالد هللا ،البلـد الحـرام ،الـذي فيــه المسـجد الحـرام ،والبيـت الحـرام ،مكـة المكرمــة.

التي ُولد ونشا فيها خـاتم النبيـين محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم ،وبنـى فيهـا إبـراهيم وابنـه
إسماعيل المسجد الحرام.
{ َوأ َ ْنتَ ِحل ِب َهذَا ْال َبلَ ِد}
وأنت ساكن بهذا البلد .وهو بلد آمن بحكـم تكوينـه ،ووجـود البيـت الحـرام فيـه ،فك ُّـل
حرمـ ـوا أن يقتلـ ـوا ب ــه ص ــيدا ،وأن ال يعض ــدوا ب ــه
ش ــيء في ــه آم ــن إال الرس ــول الكـ ـريمَّ ،
شجرة ،و ُّ
استحلوا إيذاءك واخراجك.

{ َو َوا ِلد َو َما َولَدَ}
وأقســم بالوالــد ومــا ولــد ،والمـراد بالوالــد :إبـراهيم خليــل الــرحمن .ومــا ولــد :إســماعيل
عليه السالم ،وذريته من العـرب المسـتعربة ،الـذين مـنهم محمـد عليـه الصـالة والسـالم،
ونكرهماَ { ،و َوا ِلد َو َما َولَدَ} إيذانا بالتفخيم والتعظيم.
سرا َ
اإل ْن َ
وقيل :الوالد آدم ،والولد ذرَّيته ،وهو أنسب لمضمون الجواب{ :لَقَ ْد َخلَ ْقنَرا ْ ِ
ِف َك َبد}.
كل والد وولده من الموجودات التي تتوالد ؛ألن بهذا التوالد بقاء النوع .
وقيلُّ :
سا َ فِ َكبَد}
اإل ْن َ
{لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
جـواب القســم الســابق ،وهــو قســم أيضــا مــن هللا تعــالى بأنــه خلــق اإلنســان فــي شـ َّـدة
َّ
ـتمرة منـذ الطفولـة ومـا بعـدها ،إلـى المـوت .فإنـه ال
وعناء ،وتعب
ومشقة .مكابـدات مس َّ
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يزال يقاسي فنون الشدائد ،من وقت نفـخ ال ُّـروؤ فيـه ،إلـى حـين نزعهـا منـه ،ومـا وراءه.
يقال :كبد الرجل كبدا ،إذا وجعت كبده .وأصـله :كبـده إذا أصـاب كبـده ،ثـم اتَّسـع فيـه،
حتى استُعمل في ِ
ومشقة ،ومنه َّ
َّ
اشتقت المكابدة.
كل نصب
وهــو تســلية لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،بمــا كــان يكابــده مــن كفــار ق ـريط.
وقال الحسن :يكابد مصائب الدنيا وشدائد اآلخرة.
السراء ،ويكابد الصبر علـى الض َّـراء؛ ألنـه ال يخلـو
وعنه أيضا :يكابد الشكر على َّ
من أحدهما .ورواه ابن عمر.
وقــال َيمــان :لــم يخلــق هللا خلق ـا يكابــد مــا يكابــد ابــن آدم؛ وهــو مــع ذلــك أضــعف

الخلق.

قــال علماؤنــا :أول مــا يكابــد قطــع ُسـ َّـرته ،ثــم إذا ُقمــط ِقماط ـ ا ،وشـ َّـد رباطــا ،يكابــد
الضيق والتعب ،ثـم يكاب ُـد االرتضـاع ،ولـو فاتـه لضـاع ،ثـم يكابـد نبـت أسـنانه ،وتح ُّـرك
لس ــانه ،ث ــم يكاب ــد الفط ــام ،ال ــذي ه ــو أش ــد م ــن اللط ــام ،ث ــم يكاب ــد الخت ــان ،واألوج ــاع

ِ
وهيبتــه ،ثــم يكابــد
وصـ ْـولته ،والمــؤدب وسياســته ،واألســتاذ ْ
واألح ـزان ،ثــم يكابــد المعلــم َ
شــغل التــزويج والتعجيــل فيــه ،ثـم يكابــد شــغل األوالد ،والخــدم واألجنــاد ،ثــم يكابــد شــغل
الـ ُّـدور ،وبنــاء القصــور ،ثــم الكبــر والهــرم ،وضــعف الركبــة والقــدم ،فــي مصــائب يكثــر
صــداع ال ـرأس ،ووجــع األض ـراس ،ورمــد العــين،
تعــدادها ،ونوائــب يطــول إيرادهــا ،مــن ُ
وغـ ِـم الـ َّـدين ،ووجــع ِ
السـ ِـن ،وألــم األذن .ويكابــد محن ـا فــي المــال والـ َّـنفس ،مثــل الضــرب
ْ
والحبس ،وال يمضى عليه يوم إال يقاسي فيه َّ
شدة ،وال يكابـد إال مش َّـقة ،ثـم المـوت بعـد
المَلــك ،وضــغطة القبــر وظلمتــه؛ ثــم البعــث والعــرض علــى هللا،
ذلــك كلــه ،ثــم مســاءلة َ
الجن ـة وامــا فــي َّ
إلــى أن يســتقر بــه الق ـرار ،إمــا فــي َّ
الن ـار؛ قــال هللا تعــالى{ :لَقَ ر ْد َخلَ ْقنَررا
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ودل هــذا علــى أن لــه
سرا َ فِر َكبَررد} فلـو كــان األمــر إليـه لمــا اختــار هــذه الشـدائدَّ .
اإل ْن َ
فليمتثل أمره).310
خالق ا َّ
دبره ،وقضى عليه بهذه األحوال؛ َ
كـ ُّـل األئمــة والــدعاة والهــداة َّ
عظم ـوا مــن مكابــدة اإلنســان لمشـ ِ
ـاق الحيــاة ،كمــا قــال
علي حين طلب منـه أن يصـف الـدنيا :مـاذا أصـف لـك مـن دار أولهـا بكـاء ،وأوسـطها
عناء ،وآخرها فناء311؟
و َّ
دلل ابن الرومي على هوان الدنيا فقال:
لِ َما تؤذن الدنيا به من صروفها

يكون بكاء الطفل ساعة ُيولد

واال ف ـم ـا يـبـكي ـه م ـنه ـا وانـه ـا

ألفـسـح مـ َّما كـان فـيـه وأرغـد

 -310تفسير القرمبي (.)62/20
 -311رواه القالي في األمالي في لغة العرب (.)122 /2
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ِ
الحأق
قدرة هللا على اإلنسا وما منحه من جوارح وِن َعم ،يستطيع بها أن يصَّ إلأى أسأباب

والخير

رت َم ً
سبُ أ َ ْ َل ْ
ع َليْر َِ أ َ َحردٌ ( )5يَقُرو ُ أ َ ْه َل ْك ُ
سربُ أ َ ْ لَر ْم
رن يَ ْقرد َِر َ
راَل لُبَردًا ( )6أَيَ ْح َ
{ أَيَ ْح َ
ءفَتَي ِْن (َ )9و َهدَ ْينَاهُ النه ْجدَي ِْن (} )10
يَ َرهُ أ َ َحدٌ ( )7أَلَ ْم نَ ْجعَ ْل لََُ َ
سانًا َو َ
ع ْينَي ِْن (َ )8و ِل َ
يب ـ ِـين القـ ـرآن الكـ ـريم حق ــارة ال ــدنيا ،الت ــي سـ ـحرت كثيـ ـ ار م ــن العق ــول ،فألهته ــا ع ــن
اآلخرة ،وأنستها مقام ربِها ،وأغراها المال الذي أنفقته فيما ال يستيقن نفعه ،ولهـذا يقـول
سبحانه:
علَ ْي َِ أ َ َحدٌ}
سبُ أ َ ْ لَ ْن يَ ْقد َِر َ
{أَيَ ْح َ
أيظـ ُّـن صــاحب المــال َّ
أن مالــه الــذي ال يــدري مــن أيــن اكتســبه ،وال أيــن أنفقــه ،وال
قوة يستطيع أن يقهر بها ك َّـل َمـن وقـف أو يقـف فـي
ماذا عليه من حق فيه؟ قد أعطاه َّ
طريق ــه .واالس ــتفهام لطل ــب التص ــديق معن ــاه االس ــتنكار الت ــوبيخي والتعني ــف والتعج ــب
والزجر ،أي :كيف يظن هذا الظن وهو مخلوق مقهـور ال يسـتطيع ان يـدفع عـن نفسـه
شــدائد الحيــاة ؟!!وانمــا كــان ذلــك بضــمير الغائــب لإلعـراض عــن المــذكور  ،واإلشــعار
أن قبائحه تقتضي ذكرها لغيره تشهي ار وعظة .
سرربُ أ َ ْ
وهنــا َّنبهــه القـرآن مــن غفلتــه ،وأرجعــه إلــى نقطــة ضــعفه ،حــين قــال{ :أَيَ ْح َ
علَ ْي َِ أ َ َحدٌ} ،وهو حسبان خاطئ بـال ريـب ،فمـا أكثـر َمـن يقـدرون عليـه ،حـين
لَ ْن يَ ْقد َِر َ
يشيخ ،وحين يمرض ،وحين يفتقر ،وحين يصـاب ويجـرؤ ،وحـين يبتلـى ويحـزن ،وحـين
تتكــاثر عليــه األوصــاب ،وتتـزاحم عليــه األوجــاع ،وال يملــك طبيــب أو ممـ ِـرض أن يزيــل
عنه األلم ،أو سببه ،أو ي ِ
خفف عنه.
ُ
{ َيقُو ُ أ َ ْهلَ ْك ُ
ت َم ًاَل لُبَدًا}
رت َمر ً
ويقــول مجــاه ار علــى ســبيل الفخــر و ُّ
التعنــت { :أ َ ْهلَ ْكر ُ
راَل لُبَ ردًا}" لبــدا" جمــع لُ ْبــدة

ِ
المتلبد الملتصق بعضه فوق بعض .يريد كثـرة
وغ ْرفة  ،وأصله  :الصوف
بوزن ُغ َرف ُ
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ويسـ ُّـمونه معــالي ومفــاخر .ولــن
مــا أنفقــه مــن أمـوال ،فيمــا يــدعوه أهــل الجاهليــة مكــارمُ ،
يغني عنه أو ي ِ
خفف عنه قوله :أهلكت ماالا كثي ار ،بعضه فـوق بعـض ،زاعمـ ا أنـه أنفـق
ُ
َ
بعضه في خير الناس ،أو على الفقراء والمساكين ،أو اليتامى وأبناء السبيل ،وأنـه لـم
يكــن يريــد بــه إال الخيــر ،يقــول هــذا ،وكــأن أعمالهــا َّ
كلهــا غطيــت بغطــاء ال يكشــف ،أو
مقفلة بأقفال ال يملك أحد فتحهاَّ ،
وكأن هللا مالـك اإلنسـان والبريـة ،لـم يعـرف مـاذا كـان
يريد ،وال ما يخبئه في صدره .وانه أمـام هللا مكشـوف تمامـا ،ال يخفـى عليـه خافيـة ،وال
يغي ــب م ــن أمـ ـره ،وال م ــن عمل ــه س ــر وال عالني ــة ،وله ــذا يعق ــب هللا علي ــه بقول ــه تب ــارك
وتعالى:
سبُ أ َ ْ لَ ْم يَ َرهُ أ َ َحدٌ}
{أَيَ ْح َ
المحصـون ،ورآه قبـل هـؤالء
لقد رآه الخلـق ،ورآه المالئكـة ،وكتـب الكـاتبون ،وس َّ
ـجل ُ
رب العــالمين ،الــذي قـال لــه إبـراهيمَ { :ربهنَررا ِإنهرركَ ت َ ْعلَر ُم َمررا نُ ْخ ِفر َو َمررا نُ ْع ِلر ُن َو َمررا
جميعـا ُّ
علَى ه
ء ْ ء فِ ْاسَرْ ِ َو ََل فِ ال ه
اء} [إبراهيم.]38:
يَ ْخفَى َ
اَّللِ ِم ْن َ
س َم ِ
ءفَتَي ِْن}
{أَلَ ْم نَ ْجعَ ْل لََُ َ
سانًا َو َ
ع ْينَي ِْن * َو ِل َ
هن ــا يخاط ــب هللا اإلنس ــان بص ــيغة االس ــتفهام المنف ــي ،ال ــذي يفي ــد التقري ــر ،فكأن ــه
يقــول :لقــد خلقنــا لهــذا اإلنســان األدوات الالزمــة لحياتــه ،فجعلنــا فيمــا يملكــه ويتص ـ َّرف
يهمه أن يراه ويعرفه ،ويهتدي به إلـى مـا وراءه ،وكـذلك
فيه :عينين يبصر بهما َّ
كل ما ُّ
العامـة ،وفـي
ـانا يتـرجم عـن ضـميره ،ومـا يحتـاج إليـه فـي حياتـه
الخاصـة و َّ
َّ
جعلنا لـه لس ا
وي ِ
دينه ودنياه ،وشـفتين يكتمـل بهمـا ُّ
خبئـان أسـنانه ،ويسـاعدانه
ويزيِنـان ْ
وجهـهُ ،
النطـقُ ،
على األكل والشرب ،و َّ
التبسم والضحك ،وغير ذلك.
النفخ و ُّ
وهــذا ُّ
النطــق دليــل علــى العقــل ،ولهــذا قــالوا :اإلنســان حي ـوان نــاطق .يعنــون :أنــه
مفكر .فالنطق والكالم المرتَّب من َّ
ِ
أدلة التفكير.

366

طريقي الخير و ِ
الشر :
دَللة اإلنسان إلى َ
{ َو َهدَ ْي َناهُ النه ْجدَي ِْن}
أي :بينــا لــه طريقــي الخيــر والشــر ،وجعلناهمــا واضــحين كوضــوؤ َّ
النجــدين ،وأصــل
الن ْجد :الطريق البارز الواضح الذي فيه ارتفاع  ،و َّ
َّ
النجدان همـا :طريـق الخيـر وطريـق
الش ـ ِـر .والهداي ــة نوع ــان :هداي ــة بي ــان ودالل ــة ،وهداي ــة توفي ــق والتـ ـزام .وهداي ــة البي ــان
والداللــة ق ــد أعطاهــا هللا تع ــالى لإلنســان ،كم ــا ق ــال عــن ثم ــود الهالكــةَ { :وأ َ همرررا ث َ ُمرررودُ
فَ َهدَ ْينَا ُه ْم فَا ْ
العامـة ُمعطـاة مـن
ست َ َحبُّوا ْالعَ َمى َ
علَى ْالهُردَى} [فصـلت .]17:بـل الهدايـة َّ

هللا لكـ ِـل المخلوقــات ،كمــا قــال تعــالىَ { :ربُّنَررا الهرذِي أ َ ْع َ
ء ر ْ ء َخ ْلقَ رَُ ث ُر هم َه ردَى}
طررى ُك ر هل َ
[طه.]50:
وهللا ســبحانه وتعــالى أعطــى اإلنســان الهدايــة إلــى طريــق الخيــر والهــدى والنــور،
والى طريق ِ
أي الطـريقين إال بإرادتـه
ا
الشر والضاللة والظلمة ،فليس
مضطر أن يسـلك َّ
رن ا ْهتَردَى فَ ِإنه َمرا َي ْهتَردِي ِلنَ ْفسِر َِ َو َم ْ
واختياره ِ
رن
الحر ،إن شاء آمن ،وان شاء كفـر{ ،فَ َم ِ
س َِ َو َم ْ
رن َكفَ َرر فَر ِإ ه
ءك ََر فَ ِإنه َما يَ ْ
َ
ض هل فَ ِإنه َما يَ ِض ُّل َ
علَ ْي َها} [يـونسَ { ،]108:و َم ْن َ
ش ُك ُر ِلنَ ْف ِ
َربِ َ
غ ِن ك َِري ٌم} [النمل{ ،]40:فَ َم ْن ءَا َء فَ ْلي ُْؤ ِم ْن َو َم ْن ءَا َء فَ ْليَ ْكفُرْ } [الكهف.]29:
سرا َ ِم ْ
ويتبناهِ ،
وهذا ما يذكره القرآن َّ
رن
اإل ْن َ
ويبينه أبدا ،كما قال تعـالى{ :إِنهرا َخلَ ْقنَرا ْ ِ
ريرا * ِإنهررا َه ردَ ْينَاهُ ال ه
ءررا ِك ًرا َو ِإ همررا
س ر ِبي َل ِإ همررا َ
نُ ْطفَررة أَمْ َ
سر ِرميعًا َب ِصر ً
شرراج نَ ْبت َ ِلي ر َِ فَ َج َع ْلنَرراهُ َ
اَّللِ اله ِت فَ َ
ِين َحنِيفًا فِ ْط َرتَ ه
علَ ْي َها
اِ َ
َكفُ ً
ط َر النه َ
ورا} [اإلنسـان{ ،]3 ،2:فَأَقِ ْم َو ْج َهكَ ِللد ِ
ق ه
اَّللِ} [الروم.]30:
ََل ت َ ْبدِي َل ِل َخ ْل ِ
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العقبة وطريق اقتحامها
{ فَ َال ْ
اقت َ َح َم ْالعَقَبَةَ (َ )11و َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَقَبَةُ ( )12فَ ُّك َرقَبَة ( )13أَوْ إِ ْطعَا ٌم فِر
سر ِكينًا ذَا َمتْ َربَررة ( )16ث ُر هم َكررا َ ِمر َ
سرغَبَة ( )14يَتِي ًمررا ذَا َم ْق َربَررة ( )15أَوْ ِم ْ
يَرروْ م ذِي َم ْ
رن
صرروْ ا ِب ْال َمرْ َح َم ر ِة ( )17أُولَئِرركَ أ َ ْ
صرروْ ا ِبال ه
اله رذ َ
ص رحَابُ ْال َم ْي َمنَ ر ِة
ص رب ِْر َوت َ َوا َ
ِين َمنُرروا َوت َ َوا َ
صحَابُ ْال َم ْ
ِين َكفَ ُروا بِآيَاتِنَا ُه ْم أ َ ْ
(َ )18والهذ َ
صدَةٌ (})20
شأ َ َم ِة (َ )19
ار ُم ْؤ َ
علَي ِْه ْم نَ ٌ
{فَ َال ْ
اقت َ َح َم ْالعَقَ َبةَ * َو َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَقَ َبةُ}
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هذا اإلنسان الذي آتاه هللا مفاتيح اإلدراك ،وهيَّأ له األدوات ،ووضع أمامه (عقبـة)
أي عقبة ،ال َّبد أن يجتازها ،إذا أراد أن يصل إلى هللا ،والـى َّ
جنتـه ومثوبتـه ،ليحيـا مـع
ال ــذين أنع ــم هللا عل ــيهم م ــن النبي ــين والص ــديقين والش ــهداء والص ــالحين ،وحس ــن أولئ ــك
رفيقا.
ولمــاذا ال يقــتحم اإلنســان هــذه العقبــة التــي تقــف فــي طريــق نجاحــه وفــوزه{ ،فَر َ
ررال
ْ
اقت َ َح َم ْالعَقَبَةَ * َو َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَقَ َبةُ} ( .واالقتحام :الرمي بـالنفس فـي شـيء مـن غيـر
رويَّة.
الزج ـاج :وذكــر (ال) مـ َّـرة واحــدة ،والعــرب ال تكــاد تفــرد (ال) مــع الفعــل
قــال الفـ َّـراء و َّ
الماضــي فــي مثــل هــذا الموضــع ،حتــى يعيــدوها فــي كــالم آخــر؛ كقولــه تعــالى{ :فَررال
علَ ري ِْه ْم َوَل ُه ر ْم يَ ْح َزنُررو َ } [البق ـرة.]62:
صررلهى} [القيامــةَ { ،]31:وَل َخرروْ ٌ َ
ص ردهقَ َوَل َ
َ
رن الهرذ َ
وانما أفردها لداللة آخر الكالم على معناه؛ فيجوز أن يكون قولـه{ :ث ُ هم كَا َ ِم َ
ِين
َمنُوا} ،قائما مقام التكرير؛ كأنه قال :فال اقتحم العقبة وال آمن.
كل ما في القرآن :ومـا أدراك؟ فإنـه
{ َو َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَقَبَةُ} ،قال سفيان بن عيينةُّ :
أخبــر بــه .وكـ ُّـل شــيء قــال فيــه :ومــا يــدريك .فإنــه لــم يخبــر بــه .كمــا فــي قولــه تعــالى:
{ َو َما يُ ْد ِريكَ لَ َعلهَُ َي هز هكى} [عبس.]3:
وقــال جماعــة مــن ِ
المفس ـرين :االســتفهام الــذي معنــاه اإلنكــار ،تقــديره :أفــال اقــتحم
السـ ْغبان،
العقبة؟ أو :هالَّ اقتحم العقبة؟ يقول :هالَّ أنفق ماله في ف ِـك الرقـاب ،واطعـام َّ

ـر لــه مــن إنفاقــه فــي عــداوة محمــد صــلى هللا عليــه وســلم،
ليجــاوز بــه العقبــة ،فيكــون خيـ اا

ومقاومة دعوته ودينه؟
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تحمـل عظــام األمــور
وقــال بعضــهم :اقتحــام العقبــة هــا هنــا ضــرب مثــل ،أي :هــالَّ َّ
فــي إنفاقــه مالــه فــي طاعــة ربِـه ،واإليمــان بــه .وهــذا يليــق بقــول مـن حمــل {فَر َرال ْ
اق رت َ َح َم
َ
ْال َعقَ َبةَ} ،على الدعاء .أي :فال نجا وال سلم َمن لم ينفق ماله في كذا وكذا).312
وجــاء عــن عــدد مــن م ِ
ومم ـا كــان معناهــا:
فس ـري الســلف :أن العقبــة فــي اآلخ ـرةَّ ،
ُ

النار ،أو جزءا من النار ،أو من الدار اآلخرة .أو نحو ذلك.
والرأي المختار :هو أن العقبة في الدنيا.

( ُروي عــن ســيدنا أبــي الــدرداء رضــي هللا عنــه ،أنــه قــالَّ :
إن وراءنــا عقبــة ،أنجــى
ِ
الناس منها :أخفهم حمالا.
وعدوه الشيطان.
وقال الحسن :هي وهللا عقبة شديدة :يجاهد اإلنسان نفسه وهواه َّ
وأنشد بعضهم:
ليت بأربع يرمينني
إني ُب ُ

َّ
بالنبل قد َنصبوا عل َّي ِشراكا

إبليس والدنيا ونفسي والورى

َّ
بينهن فكاكا
من أين أرجو

يا رب ساعدني بعفو إنني

أصبحت ال أرجو َّ
لهن سواكا)
ُ

313

والعقبة :المرَكب الصعب من الجبال .كما قال فـي القـاموس .314واسـتخدمها أهـل
الدين وغيرهم ،كل فيما يريده من مراكبه الصعبة التي ِ
يحددها.

 -312تفسير القرمبي (.)66/20
 -313تفسير القرمبي (.)67/20
 -314القاموس المحي ( .)116/1مؤسسة الرسالة -بيروت ،م :الثامنة 1426 ،هـ . 2005 -
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قالوا :في قولهَ { :و َما أ َ ْد َراكَ َما ْالعَقَبَةُ} ،حـذف ،أي :ومـا أدراك مـا اقتحـام العقبـة؟
وهــذا تعظــيم اللتـزام أمــر الــدين .والخطــاب للنبـ ِـي صــلى هللا عليــه وســلم ،ليعلمــه اقتحــام
العقبة.
سغَبَة * يَتِيما ً ذَا َم ْق َر َبة * أ َوْ ِم ْ
{فَ ُّك َرقَ َبة * أَوْ إِ ْطعَا ٌم ِف يَوْ م ذِي َم ْ
س ِكينا ً ذَا َمتْ َربَة}
فســر رُّبنــا عـ َّـز وجـ َّـل العقبــة ،التــي يجــب علــى النــاس اقتحامهــا ،وهــي أمــور ُّ
كلهــا
َّ

َّ
ـب هللا ســبحانه .وهــو ال
أس ـر المــال لإلنســان ،وانفاقــه حيــث يحـ ُّ
تتعل ـق بــالخالص مــن ْ
يحب إنفاق المال إال في الجهات التي فيها حرية اإلنسان وخيره وقضاء حاجاته.
ُّ
أول هــذه اإلنفاقــات{ :فَر ُّ
رك َرقَبَررة} ،والم ـراد رقبــة اإلنســان الواقــع فــي الــرق ،أو فــي
األسر ،والمطلوب تخليصه ُّ
أمـة لس ِـيده،
وفك رقبته المغلولة ،بكونـه رقيقـا ،أي عبـدا أو َ
إن كان واحدا ،أو لعدد من السادة إن كانوا شركاء فيه.
العبوديـة مــن أعظــم مــا ُيقـ ِـرب اإلنســان
واإلعانــة فــي فـ ِـك رقبــة اإلنســان مــن الــرق و
َّ
عتبر (اإلعتـاق) مـن أعلـى الخيـرات ،وأفضـل الُق ُربـات إلـى هللا فـي نظـر
إلى رِبه؛ ولذا ُي َ

اإلسالم.

ويقـ ُـرب مــن ذلــك إذا كــان أســي ارُ ،يطلــب إخ ارجــه مــن أس ـره ،وتســليمه ُمحـ َّـراار إلــى

قومه.

بــدأ الق ـرآن بفـ ِـك الرقبــة؛ ألنــه تحريــر لإلنس ـان وذرَّيتــه مــن جرثومــة العبودي ـة ،التــي
آخـر مـن التَّح ُّـرر،
تجعله مملوكا آلخر أو آخـرين ،كمـا تملـك البهيمـة ،ثـم بـدأ فـي لـون َ
ِ
لم ـن ال يجــده،
ولكنــه لــيس اآلخــر ،حــين ينقــذ باإلطعــام  -إعطــاء الطعــام أو ش ـرائه َ -
الم ْس َغبة ،أي :انتشار المجاعة.
في أيام الجوع و َ
الم ْسـ َغبة ،لــه فضــل عظــيم عنــد هللا وعنــد النــاس ،ولهــذا
واإلطعــام فــي أيــام الجــوع و َ
ذكره القرآن{ :فِ يَوْ م ذِي َم ْ
سغَبَة}.
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ـدل علــى َّقل ـة الطعــام َّ
وقولــه ســبحانه{ :فِ ر يَرروْ م ذِي َم ْ
وعزتــه فــي ذلــك
س رغَبَة} ،يـ ُّ
السـغب والجـوع .واإلطعـام
اليوم ،وال ُيقصد بـاليوم هنـا :أربـع وعشـرون سـاعة ،بـل م َّـدة َّ
السغب َّ
أذم وأنكى.
السغب أفضل وأحمد ،وتركه مع َّ
محمود ،ولكنه مع َّ
وشدته ُّ
وأنشد أبو عبيدة:
كنت جا ار يا ابن قيس بن عاصم
فلو َ

بت شبعانا وجارك ساغبا
لما َ

ثــم إن اإلطعــام أصــاب {يَتِيمرررا ً ذَا َم ْق َربَرررة * أَوْ ِم ْ
سررر ِكينا ً ذَا َمتْ َربَرررة} ،فالــذين أُنفــق
ـق باإلطعــام واإلنفــاق :فهــو ُيطعــم يتيم ـ ا لــه ق اربــة منــه ،يجــب عليــه أن
علــيهم كــانوا أحـ َّ

ويكرم ــه ويعطي ــه ،وتُوج ــب ل ــه حقـ ـا آخ ــر وه ــو الص ــلة .وك ــذلك المس ــكين ذو
يواس ـ َـيه ُ
المتربة ،فمسكنته لها ُّ
حقها ،وكونها مسكنة شديدة جعلت صـاحبها (يـده والتـراب) ،كمـا
يقول الناس .ليس بينه وبين التراب حائل.
واطعــام اليتــيم ذي المقربــة  -وهــي الق اربــة  -هنــا يعلمــك أن الصــدقة علــى الق اربــة
أفضل منها على غير القرابة ،لما لصلة األرحـام مـن فضـل ،فهـي صـدقة وصـلة ،كمـا
في الحديث .315كما أن الصدقة على اليتيم الذي ال كافل له أفضل من الصدقة علـى
اليتيم الذي يجد َمن يكفله.
والمسـكين ذو المتربـة ،يعنـي :الـذي ال شـيء لــه ،حتـى كأنـه قـد لصـق بـالتراب مــن
الفقر ،ليس له مأوى إال التراب .قال ابن عباس :هو المطـروؤ علـى الطريـق ،الـذي ال
بيت له.

 -315إشارو إلى الحديث  ":الصدقة على المسكين صدقة ،والصدقة على ذي الرحم اثنتان :صدقة ،وصلة " رواه
أحماد ( ،)16233وقاال مخرجااوه :صاحيح لغياره ،والترمااذي ( ،)658والنساائي ( ،)2582وابان ماجااه (،)1844
ثالثتهم في الزكاو ،وصححه األلباني في صحيح الجامع ( ،)3858عن سلمان بن عامر الضهبي.
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وليس معقـوالا أن ُيوجـب هللا اإلطعـام إلنسـان ذي مقربـة ،أو مسـكين ذي متربـة ،ثـم

ستحق ،أو يحتاج إليـه مـن اللبـاس ،أو َي َدعـه فـي العـراء ،ال
يتركه عريان ا ال يكسوه ما ي
ُّ
ُي ِ
هي ـئ لــه مــا يســكنه مــن الحج ـرات والمبــاني الالزمــة بإيوائــه وســتره ،وقــد قــال تعــالى:
{ َو ه
سكَنا ً} [النحل.]80:
اَّللُ َجعَ َل َل ُك ْم ِم ْن بُيُوتِ ُك ْم َ
ِين َمنُوا َوت َ َواصَوْ ا ِبال ه
{ث ُ هم كَا َ ِم َن الهذ َ
ص ْب ِر َوت َ َواصَوْ ا ِب ْال َمرْ َح َم ِة}
ثم إنه مع إطعامه وانفاقه واهتمامه بالضعفاء وأهـل العـوز والحاجـة مـن المسـلمين:
مشـ ــدود إلـ ــى أصـ ــل اإليمـ ــان ،م ـ ـرتبط بالجماعـ ــة اإلسـ ــالمية ،واألمـ ــة اإلسـ ــالمية ،فـ ــإن
انفص ــاله ع ــن األم ــة ،يجع ــل نفقات ــه  -وان كث ــرت  -غي ــر مقبول ــة عن ــد هللا ،كم ــا ق ــال
تعــالى فــي شــأن المنــافقينَ { :و َمررا َم رنَعَ ُه ْم أ َ ْ ت ُ ْقبَ ر َل ِم ر ْن ُه ْم نَفَقَررات ُ ُه ْم إِ هَل أَنه ُه ر ْم َكفَر ُرروا ِبر ه
راَّللِ
صر َ
سررررو ِل َِ َو ََل يَررررأْتُو َ ال ه
رررار ُهو َ }
َوبِ َر ُ
رررالةَ إِ هَل َو ُهرررر ْم ُك َ
سررررالَى َو ََل يُ ْن ِفقُررررو َ إِ هَل َو ُهرررر ْم َكر ِ
[التوبة.]54:
وقالــت عائشــة :يــا رســول هللا ،إن ابــن جــدعان كــان فــي الجاهليــة ،يصــل الــرحم،
ويطعــم الطعــام ،ويفـ ُّ
ـك العــاني ،ويعتــق الرقــاب ،ويحمــل علــى إبلــه هلل ،فهــل ينفعــه ذلــك
شيئا؟ قال" :ال ،إنه لم يقل يوماِ :
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين".316
أن هذه الصدقات واألعمال الطيبة ،ال تُـ ِ
يدل على َّ
ؤمن لـه دخـول الجنـة،
والحديث ُّ
لعدم وجود اإليمان ،وال يـدخلها إال مـؤمن ،ولكنهـا تُ ِ
خفـف مـن عذابـه فـي النـار ،فليسـوا

الفس ـاق أشـ ُّـد عــذاب ا مــن اآلخ ـرين مــن ذوي الرحمــة ،وأهــل
متســاوين فيهــا ،والظــالمون و َّ
القلوب ِ
الطيبة.

وبمحمـد
لهذا نفع هؤالء أنهم يأوون إلى أمة مؤمنة آمنت باهلل ربا ،وباإلسالم دينا،
َّ

رسوالا ،فنجت به من عذاب النار ،و َّ
استحقت به دخول الجنة .لهذا قـال{ :ثُر هم كَرا َ ِم َ
رن
صررروْ ا بِال ه
الهررذ َ
صررروْ ا بِ ْال َمرْ َح َمررر ِة} ،انضــمامهم إلــى هــذه األمــة
صرررب ِْر َوت َ َوا َ
ِين َمنُررروا َوت َ َوا َ
 - 316رواه مسلم في اإليمان ( ،)214وأحمد (.)24621
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المرحومــة أدخلهــم فــي الرحمــةَّ ،
ومكـن لهــم فــي َّ
الجنـة ،بمــا آمنـوا بــاهلل ورســاالته ،ولقائــه
َّ
َّ
أوصـ ـوا بعضــهم بعض ــا ب ــأمرين
وحســابه ،وجنت ــه ونــاره ،وبم ــا أك ـد ه ــذا اإليم ــان :أنهــم َ
مهمـ ـين ف ــي غاي ــة األهمي ــة ،وهم ــا :الص ــبر والمرحم ــة .تواص ــى بعض ــهم م ــع بع ــض
َّ
ـر .الصــبر علــى طاعــة هللا ،والصــبر عــن معصــيته،
بالصــبر ،ظــاه ار وباطنـا ،علنـا وسـ ا

والصبر على قضائه ،والصبر على دعوته وم ِ
شاقها.
َ

بالم ْر َحمـة ،أي :أن يـرحم بعضـهم بعض ا،ويشـفق بعضـهم علـى
اصـوا م َّـرة أخـرى َ
وتو َ
ـي الفقيــر ،وال يتــرك النــاس العنايــة
بعــض  ،فــال ينســى القـ ُّ
ـوي الضــعيف ،وال يهمــل الغنـ ُّ
بالضــعفاء ،مثــل :النســاء والمســاكين واليتــامى وأبنــاء الســبيل والرقيــق ،وخصوص ـا إذا

حقهــم َّ
كــانوا مــن األهــل والق اربــة ،فيكــون ُّ
حق ـين .بــل تتعـ َّـدى الرحمــة عنــدهم إلــى جميــع
المخلوقات حتى الحيوان والنبات .
{أُولَ ِئكَ أ َ ْ
صحَابُ ْال َم ْي َمنَ ِة}
أولئــك الموصــوفون بهــذه الصــفات واألعمــال ،أهــل اليمــين ،الــذين يأخــذون كتــابهم
بأيم ــانهم ،وه ــم م ــن الن ــاجين وم ــن أه ــل الجن ــة ،وه ــم أيض ــا مي ــامين عل ــى
ي ــوم القيام ــة ْ
اليمن كانوا على خير.
أنفسهم ،فإذا أخذتهم من جهة اليمين ،أو من ناحية ُ

صحَابُ ْال َم ْ
ِين َكفَ ُروا بِآيَاتِ َنا ُه ْم أ َ ْ
{ َوالهذ َ
صدَةٌ}
شأ َ َم ِة * َ
ار ُم ْؤ َ
ع َلي ِْه ْم نَ ٌ
الذين كذبوا بجيات هللا المبثوثة في كتابه وقرآنه العظيم ،أوأنكروا اآليات التـي َّبينهـا
في كونه الكبير ،وهو مصحف منثـور ،واآلخـر مصـحف مسـطور .الـذين كفـروا بجيـات
هللا جميع ا ،هم أصـحاب المشـأمة .أي :يأخـذون كتـبهم بشـمائلهم ،شـأن الكفـار جميعـا،
فالمشأمة هنا :أي :الشمال .أو ألنهم مشائيم على أنفسهم ،من الشجمة والشؤم.
وبجم ـ ــع ه ـ ــذه األقـ ـ ـوال يمك ـ ــن أن ُيق ـ ــال :إن أص ـ ــحاب الميمن ـ ــة أص ـ ــحاب الجن ـ ــة،

رين َمرا أ َ ْ
وأصحاب المشأمة أصحاب النار ،قال تعالىَ { :وأ َ ْ
رين
صرحَابُ ْاليَ ِم ِ
صحَابُ ْاليَ ِم ِ
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ضود * َو َ
ط ْلح َم ْن ُ
س ْدر َم ْخ ُ
ضود} [الواقعـة ،]29-27:وقـالَ { :وأ َ ْ
* فِ ِ
صرحَابُ الشِر َما ِ
َما أ َ ْ
س ُموم َو َح ِميم} [الواقعة ،]42-41:وما كان مثله.
صحَابُ ِ
الش َما ِ * فِ َ
صردَةٌ} أي:فـوقهم وتحـيط بهـم مـن كـل صـوب نـار مغلقـة .
وقولهَ { :
رار ُم ْؤ َ
علَري ِْه ْم نَ ٌ
كما قال الشاعر:
ُّ
تحن إلى جبال مكة ناقتي

ومن دونها أبواب صنعاء مؤصدة

ذك ـ ـ ـره القرطبـ ـ ــي فـ ـ ــي "الجـ ـ ــامع ألحكـ ـ ــام الق ـ ـ ـرآن" ،317وهـ ـ ــو فـ ـ ــي "الـ ـ ــدر المنثـ ـ ــور"
للسيوطي.318
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سورة الشمس
بسم هللا الرحمن الرحيم
شمْ ِس َو ُ
{ َوال ه
رار إِذَا َج هال َهرا (َ )3واللهيْر ِل إِذَا يَ ْغشَرا َها
ضر َحا َها (َ )1و ْالقَ َم ِرر إِذَا ت َ َال َهرا (َ )2والنه َه ِ
اء َو َمررا َبنَا َهررا (َ )5و ْاسَرْ ِ َو َمررا َ
(َ )4وال ه
سرروه ا َها ( )7فَأ َ ْل َه َم َهررا
س ر َم ِ
ط َحا َهررا (َ )6ونَ ْف رس َو َمررا َ
راب َمر ْ
ُور َهررا َوت َ ْق َوا َهررا ( )8قَ ر ْد أ َ ْفلَ ر َح َمر ْ
سررا َها (َ )10كررذهبَ ْت ث َ ُمررودُ
رن دَ ه
رن َن هكا َهررا (َ )9وقَ ر ْد َخر َ
فُج َ
بِ َ
ط ْغ َوا َها ( )11إِ ِذ ا ْنبَعَ َ
ث أَ ْ
اَّللِ نَاقَةَ ه
ءقَا َها ( )12فَقَا َ لَ ُه ْم َرسُو ُ ه
اَّللِ َوس ُْقيَا َها ( )13فَكَرذهبُوهُ
سوه ا َها (َ )14و ََل َي َخا ُ ُ
ع ْق َبا َها (})15
فَ َعقَ ُرو َها فَدَمْ دَ َم َ
علَي ِْه ْم َربُّ ُه ْم ِبذَ ْن ِب ِه ْم فَ َ
مكية باتفاق .وبعضهم كما في المصـاحف اليـوم يقولـون سـورة (الشـمس) ،وفـي
السورة َّ
صحيح البخاري :سورة( :والشمس وضحاها).319
وموضــوع الســورة القســم مــن هللا تعــالى بــبعض الظ ـواهر الكوني ـة مــن الشــمس والقمــر
اب َم ْن دَسهرا َها}،
والليل والنهار وغيرها ،على أمر مهم وكبيـر{ :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن َن هكا َها * َوقَ ْد َخ َ
وذلــك بطاعــة هللا ورســوله ،و َّ
أك ـد ذلــك بــأن الــذين خــالفوا هللا ورســله قــد أنــزل هللا بهــم عذابــه
يبق لهم من باقية ،كما حدث لثمود مـع نب ِـي هللا صـالح عليـه السـالم{ ،فَدَمْ ردَ َم
وأهلكهم ،ولم َ
سوه ا َها * َو ََل يَ َخا ُ ُ
ع ْقبَا َها}.
َ
علَي ِْه ْم َربُّ ُه ْم بِذَ ْنبِ ِه ْم فَ َ

القسم ببعض الظواهر الكونية على أمر مهم كبير
 -319صحيح البخاري (.)169/6
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شررمْ ِس َو ُ
{ َوال ه
رار ِإذَا َج هال َهررا (َ )3والله ْي ر ِل ِإذَا
ض ر َحا َها (َ )1و ْالقَ َمر ِرر ِإذَا ت َ َال َهررا (َ )2والنه َهر ِ
اء َو َمررا بَنَا َهررا (َ )5و ْاسَرْ ِ َو َمررا َ
شررا َها (َ )4وال ه
سرروه ا َها ()7
يَ ْغ َ
س ر َم ِ
ط َحا َهررا (َ )6ونَ ْفررس َو َمررا َ
اب َم ْن دَسها َها (} )10
ُور َها َوت َ ْق َوا َها ( )8قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن َن هكا َها (َ )9وقَ ْد َخ َ
فَأ َ ْل َه َم َها فُج َ
القسم بالشمس والقمر :
شمْ ِس َو ُ
{ َوال ه
ض َحا َها* َو ْالقَ َم ِر إِذَا ت َ َال َها}
ب ــدأ هللا تع ــالى الس ــورة بـ ـواو القس ــم ليحل ــف لخلق ــه بـ ــ(الشمس) ،الت ــي خلقه ــا بارتفاعه ــا
وضيائها وح اررتها وتأثيرها على الحياة واألحياءَ { ،و ُ
ضر َحا َها} :أي ضـوئها الـذي يظهـر فـي
أوائل النهار ،وشباب النهار.
ث ــم ُيثَِن ــي القس ــم بـ ــ(القمر) ،الكوك ــب المع ــروف ف ــي الس ــماء ،ال ــذي يس ـ ُّ
ـتمد ض ــوءه م ــن

الشــمس؛ لــذا قــال القـرآن فــي ســورة يــونسُ {:هر َرو اله رذِي َجعَ ر َل ال ه
رورا}
س ِض ريَا ًء َو ْالقَ َمر َرر نُر ً
شررمْ َ
[يونس ،]5:إنما جعل الشمس ضياء؛ ألن ح اررتهـا مـن نفسـها ،ومـن أشـعتها ذاتهـا ،بخـالف
القمر ،فإن نوره من الشمس.
وتلـو القمــر للشـمس يعنــي :أنــه يتبعهـا دائمــا فــي ك ِـل وقــت؛ ألنــه يستضـيء منهــا ،فهــو
يتلوها لذلك.
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القسم بالنهار والليَّ :
{ َوالنه َه ِار ِإذَا َج هال َها}
النهــار :هــو الــزمن الــذي يبــدأ مــن طلــوع الشــمس .بخــالف اليــوم :فهــو يبــدأ مــن طلــوع
الفجر .وال خالف أن نهايتهما مغيب الشمس.
والضمير في { َج هال َها} يعود على الشمس ،كالذي قبله والـذي بعـده .فالنهـار هـو الـذي
ِ
بقوة ووضوؤ.
ويظهرها َّ
ُيجلي الشمس ُ
{ َوالله ْي ِل إِذَا يَ ْغشَا َها}
{ َوالله ْي ِل} :هو الزمن يبدأ بعد انتهاء النهار ومغيب الشمس ،ولذا قالِ { :إذَا َي ْغشَرا َها}،
أي :ي ْغشــى الشــمس وي ِ
غطيهــا بظلمتــهَ ،وْف ـق ســنن هللا تعــالى فــي كونــه .والضــمير للشــمس
ُ
َ

جوز في المعنى.
على تَ ُّ

القسم بالسماء واسر

:

اء َو َما بَنَا َها* َو ْاسَرْ ِ َو َما َ
{ َوال ه
ط َحا َها}
س َم ِ
َّ
كلهــا داخــل فــي الَق َســم الــذي بــدأت بــه الســورة ،وهــي تبــدأ بكـ ِـل اثنــين بينهمــا عالقــة،
كالشمس والقمر ،والنهار والليل ،وهنا :السماء واألرض.
أقســم هللا هنــا بالســماء :هــذا المخلــوق الــذي جعلــه هللا ســقفا مرفوعــا لنــا ي ُّ
ظلنــاَ { ،و َمررا
ُ

بَنَا َها}( :ما) هنا مصدرية ،أي :والسماء وبنيانهـا ،وال ضـرورة ألن نجعلهـا موصـولة بمعنـى
رب العــالمين؛ فلــو أراد هللا أن يقســم بذاتــه
(مــن) ،ليكــون المعنــى :والســماء وبانيهــا وهــو هللا ُّ
َ
ألقسم به واضحا فصيحا ِبينا بال مواراة.
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وجل باألرض في مقابل السماء ،وكالهما من مخلوقـات هللا تعـالى َّ
ثم أقسم َّ
الدالـة
عز َّ
سرعُو َ
عليه ،وعلى علمه وقدرته واحكامه ،كما قال تعالىَ { :وال ه
س َما َء بَنَ ْينَا َها بِأَيْد َوإِنهرا لَ ُمو ِ
* َو ْاسَرْ

َ فَ َر ْ
ءنَا َها فَ ِن ْع َم ْال َما ِهدُو َ } [الذاريات.]48 ،47:

{ َو َما َ
ط َحا َها} ،أي :وما بسـطها وجعلهـا صـالحة لإلقامـة عليهـا ،قـال ابـن كثيـر( :هـذا
أش ــهر األقـ ـوال ،وعلي ــه أكث ــر ِ
المفسـ ـرين ،وه ــو المع ــروف عن ــد أه ــل اللغ ــة ،ق ــال الج ــوهري:
طحوتــه مثــل :دحوتــه ،أي :بســطته) .320وقــد قــال تعــالى علــى لســان نــوؤَ { :و ه
اَّللُ َجعَ ر َل لَ ُك ر ُم
ْاسَرْ

س ً
اطا * ِلت َ ْ
سب ًُال ِف َجاجًا} [نوؤ.]20 ،19:
سلُ ُكوا ِم ْن َها ُ
َ ِب َ
سم بالنفس اإلنسانية وتسويتهاوقابليتها للفجور والتقوى:
الق َ
ُور َها َوت َ ْق َوا َها}
{ َونَ ْفس َو َما َ
سوه ا َها * فَأ َ ْل َه َم َها فُج َ

هذا هو الَق َسـم السـابع ممـا أقسـم هللا تعـالى بـه فـي هـذه السـورة ،فتـرك الَق َسـم بالكونيـات
والطبيعيــات ،ليــدخل علــى أنفســنا التــي بــين جنوبنــا ،وهــي عــالم وحــدها ،ال يقــل عــن هــذه
العوالم الكبيرة ،كما قال الشاعر قديما:
دواؤك فيك وما تشعر
وتحسب أنك جرم صغير

وداؤك منك وما تبصر
وفيك انطوى العالم األكبر
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ين * َوفِررر أ َ ْنفُسِرر ُك ْم أَفَر َ
ولهــذا قــال الق ـرآنَ { :وفِررر ْاسَرْ ِ يَر ٌ
ررات ِل ْل ُمرروقِنِ َ
رررو َ }
ْصر ُ
ررال تُب ِ
اق َوفِ أ َ ْنفُس ِِه ْم َحتهرى يَتَبَري َهن لَهُر ْم
[الذاريات .]21 ،20:وقال تعالىَ { :
سنُ ِر ِ
يه ْم يَاتِنَا فِ ْاْلفَ ِ
أَنهَُ ْال َح ُّ
ق} [فصلت.]53:
سوه ا َها} :ما مصدرية ،أي وتسويتها .والتَّسوية من كمال الخلق ،كما أن الهدايـة
{ َو َما َ
سروه ى * َوالهرذِي قَرده َر فَ َهردَى} [األعلـى،2:
من كمال التقدير ،ولـذا قـال تعـالى{:الهرذِي َخلَرقَ فَ َ
 -320تفسير ابن كثير (.)411/8
 - 321من شعر ينسب لعلي بن أبي مالب رضي هللا عنه.
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 .]3وتسوية النفس إكمالها ،واتمام خلقها ،حتى ِ
تؤدي ما ُخلقت له ،كما قال تعـالى{ :الهرذِي
أ َ ْع َ
ء ْ ء َخ ْلقََُ ث ُ هم َهدَى} [طه.]50:
طى ُك هل َ
سوية مستقيمة ،على الفطرة القويمة ،كما قال تعـالى{ :فَرأَقِ ْم
سوه ا َها} :خلقها َّ
فمعنى { َ
اَّللِ الهتِر فَ َ
رق ه
ِين َحنِيفًررا فِ ْطر َررتَ ه
اَّللِ} [الــروم،]30:
راِ َ
طر َرر النهر َ
َو ْج َهرركَ ِللررد ِ
علَ ْي َهررا ََل ت َ ْبردِي َل ِل َخ ْلر ِ
هودانـ ـ ــه وي ِ
وفـ ـ ــي الحـ ـ ــديث الصـ ـ ــحيح" :كـ ـ ـ ُّـل مولـ ـ ــود يولـ ـ ــد علـ ـ ــى الفط ـ ـ ـرة ،فـ ـ ــأبواه ُي ِ
نص ـ ـ ـرانه
ُ
وي ِ
مجسانه".322
ُ
المجاشــعي ،أن رســول هللا صــلى هللا
وفــي صــحيح مســلم مــن روايــة عيــاض بــن حمــار ُ

َّ
فاجتــالتهم عــن
عليــه وســلم قــال" :وانــي خلقـ ُ
ـت عبــادي حنفــاء كلهــم ،وانهــم أتــتهم الشــياطين ْ
دينهم".323

ُور َهررا
ثــم بـ َّـين ســبحانه وتعــالى أثــر هــذه التَّســوية فــي اآليــة التاليــة فقــال{ :فَأ َ ْل َه َم َهررا فُج َ
القابلية للفجور والتقوى ،أي َّبين ذلك لهـا ،وهـداها إلـى مـا
َوت َ ْق َوا َها} ،أي :غرس في أنفسهم
َّ
الشر.324
ُق ِدر لها ،قال ابن عباس وغيره :أي َّبين لها الخير و َّ
وبم تكون التدسية
بم يكون الفالح َ
َ
اب َم ْن دَسها َها}
{قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن َن هكا َها * َو َق ْد َخ َ
جد كبيرُّ ،
قسم عليه ،وهو أمر ُّ
وجد مهم.
الم َ
هاتان الجملتان هما األمر ُ
{قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن َن هكا َها}

مما يكره ،مربوط بتزكية النفس.
الفالؤ ،وهو َن ْيل اإلنسان ما يجب ،وسالمته َّ
 -322متفق عليه :رواه البخاري في الجنائز ( ،)1358ومسلم في القدر ( ،)2658عن أبي هريرو.
 -323رواه مسلم في الجنة (.)2865
 -324رواه الطبري في التفسير (.)440/24
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والتزكيــة كلمــة تعنــي أم ـرين فــي لغــة العــرب :الطهــارة والنمــاء .ومعنــى هــذا :أن الــذي
يجتهــد فــي تزكيــة نفســه بتطهيرهــا مــن الكفــر والنفــاق ورذائــل الســوء ،ومنهــا :الغـ ُّ
ـط والظلــم
واإليــذاء ،خصوص ـا للمستضــعفين مــن أهــل الحـ ِ
ـق ،وبتنميتهــا باإليمــان واإلخــالص ومكــارم
األخــالق ،والتواصــي بـ ِ
ـالحق والتواصــي بالصــبر والمرحمــة ،ينــال الفــالؤ فــي الــدنيا ،وينــال
الفــالؤ فــي اآلخ ـرة ،كمــا قــال تعــالى{ :قَررر ْد أ َ ْفلَررر َح َمر ْ
ررر ا ْ
صرررلهى}
سررر َم َربِررر َِ فَ َ
ررن ت َ َز هكرررى * َوذَ َكر َ
[األعلــى ،]14:وقــال ســحرة فرعــون بعــد إيمــانهم فــي جـزاء َمـن آمــن وعمــل صــالحاَ { :وذَ ِلرركَ
َج َزا ُء َم ْن ت َ َز هكى} [طه،]76:
أمت ــه :أن يعلِمه ــم
مهمـ ـة محم ــد ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،ف ــي َّ
وق ــد ك ــان م ــن أساس ــيات َّ

{الكتاب والحكمة وي ِ
زكيهم}.
ُ

اب َم ْن دَسها َها}
{ َوقَ ْد َخ َ
ـانية :أن م ـن َّ
زكاهــا أفلــح وفــاز ،ومــن
هــذه هــي التكملــة
المهم ـة لعــالج الــنفس اإلنسـ َّ
َّ
َ
اب َم ِن ْ
افت َ َرى} [طه.]61:
دساها خاب وأخفق ولم يفلح ،كما قال تعالىَ { :وقَ ْد َخ َ
َّ
ِ
ويخفيها ،كأنما يضعها في الوحـل .والمـراد:
ومعنى (التَّدسية) :أن ُيدسس نفسه ُ
أخفى مزايا إنسانيته ودفنها تحت أقذار الكفر والظلم والجهل والفسوق والعصيان.
قال ابن كثيـر{":دَسهرا َها} ،أي :أخملهـا ووضـع منهـا بخذالنـه َّإياهـا عـن الهـدى ،حتـى
ركب المعاصي ،وترك طاعة هللا".325
وروى اإلمامــان أحمــد ومســلم ،عــن زيــد بــن أرقــم قــال :كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه
وسلم يقول" :اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن العجـز والكسـل واله َـرم ،والجـبن والبخـل وعـذاب القبـر،
اللهم ِ
آت نفسي تقواهاِ ،
وزكها أنت خير من زكاها ،أنت وليها وموالهـا ،اللهـم إنـي أعـوذ بـك

 -325تفسير ابن كثير (.)412/8
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مــن قلــب ال يخشــع ،ومــن نفــس ال تشــبع ،ومــن علــم ال ينفــع ،ومــن دعــوة ال يســتجاب لهــا".
قال زيد :كان رسول هللا يعلمناهن ،ونحن نعلمكموهن.326

تموذج من اسمم السابقة الت أفسدت نفوسها فخسرت
{ َكررذهبَ ْت ث َ ُمررودُ ِب َ
ط ْغ َوا َهررا (ِ )11إ ِذ ا ْنبَعَر َ
رث أ َ ْ
اَّللِ نَاقَررةَ ه
سررو ُ ه
ء رقَا َها ( )12فَقَررا َ لَ ُه ر ْم َر ُ
اَّللِ
َوس ْ
ُررقيَا َها ( )13فَكَررذهبُوهُ فَعَقَ ُرو َهررا فَدَمْ رردَ َم َ
سرروه ا َها (َ )14و ََل يَ َخررا ُ
علَرري ِْه ْم َربُّهُرر ْم بِررذَ ْنبِ ِه ْم فَ َ
ُ
ع ْق َبا َها (})15
{كَذه َب ْت ث َ ُمودُ ِب َ
ط ْغ َوا َها}
ثم ــود قبيل ــة قديم ــة م ــن الع ــرب البائ ــدة ،كقبيل ــة ع ــاد ،ضـ ـربها هللا م ــثالا لألم ــم والقبائ ــل

والبالد ،التي يهلكها الطغيان إذا انتشر فيها ،والتي تُ ِ
دسي نفسها فتصيبها الخيبـة والخسـارة،
اب َم ْن دَسها َها} ،فهذه تدسي ٌة جماعي ٌة؛ لذا قال{ :كَذه َب ْت ث َ ُمودُ ِب َ
ط ْغ َوا َها} ،أي :ك َّـذبت
{ َوقَ ْد َخ َ
ثم ــود ِ
سرررر ِل َ
ين}
بنبيه ــا ،أو األنبي ــاء جميعـ ـا ،كم ــا قال ــت س ــورة الش ــعراءَ { :كررررذهبَ ْت ث َ ُمررررودُ ْالمُرْ َ
[الشعراء .]141:ألن من َّ
كذب رسوالا واحـدا ،فكأنمـا ك َّـذب ك َّـل المرسـلين مـن أمثالـه ،وهـؤالء
َ
ِ
َّ
لمـ ـن ه ــو مثل ــه ،وس ــبب ه ــذا التك ــذيب إنم ــا ه ــو
ك ــذبوا بص ــالح ،وه ــم ف ــي الحقيق ــة مك ــذبون َ

(الطغوى) ،أي :الطغيان ،أي تجاوز اإلنسان حده ،وبغيه على غيره.
 -326رواه مسلم في الذكر والدعاء ( ،)2722وأحمد (.)19308
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وقــد جــاءت قصــة ثمــود فــي ســور عـ َّـدة مــن القـرآن ،بتفصــيل واجمــال ،وفــي هــذا الجــزء
األخير من القرآن ُذكرت في بعض السور مثل البروج والفجر.
{إِ ِذ ا ْنبَعَ َث أ َ ْ
ءقَا َها}
إذ ان ــدفع ه ــذا الرج ــل الش ــقي ،ب ــل األش ــقى ف ــي قبيل ــة ثم ــود إل ــى عق ــر الناق ــة بنش ــاط
وحــرص ،وقــد سـ َّـماه ِ
المفس ـرون ،وال دليــل علــى تســميته ،وال حاجــة لمعرفــة اســمه ،وهــو أحــد
التسعة الرهط المفسدين.
اَّللِ نَا َقةَ ه
{فَقَا َ َل ُه ْم َرسُو ُ ه
اَّللِ َوس ُْق َيا َها}
ـي القــوم ،الــذي دعــاهم إلــى التوحيــد وتــرك
رســول هللا هنــا هــو صــالح عليــه الســالم نبـ ُّ
عبادة األصنام ،واستعمار األرض ،واستغفار هللا والتوبة إليه.
وقــد طلبـوا منــه آيــة مــن ربِـه ،فــأخبره أن آيتــه هــذه الناقــة ،فعلــيهم أن َيـ َدعوها تأكــل فــي

يمسوها بسوء ،فيأخذهم عـذاب ألـيم ،وأنبـأهم أن المـاء قسـمة بيـنهم ،لهـم يـوم،
أرض هللا ،وال ُّ
وللناقة يوم.
وقال من قال من ِ
المفسرينَّ :
إن الناقة ُخلقت من الصخر خلقـا غيـر عـادي ،ولـم ُيب ِـين
َ
لنا القرآن هذا األمر ،وان كان أمرها وحاجتها إلى الماء أم ار غير عادي.
اَّللِ نَا َقةَ ه
{فَقَا َ َل ُه ْم َرسُو ُ ه
اَّللِ َوس ُْق َيا َها}
رسول هللا هنـا هـو صـالح ،الرسـول المبعـوث إلـى ثمـود ،كمـا قـال القـرآن فـي أكثـر مـن
صا ِلحًا} [األعراف ،73:هود.]61:
سورة { َو ِإلَى ث َ ُمودَ أ َ َخا ُه ْم َ
قــال لهــم{ :نَاقَررةَ ه
سر ْرق َيا َها} ،فنصــب بفعــل ُمضـ َـمر ،تقــديره :احفظ ـوا ،أو ذروا ،أو
اَّللِ َو ُ
احــذروا ،علــى معنــى احــذروا اإلخــالل بحـ ِ
ـق ذلــك ،والمـراد :التحــذير مــن أن يســقوا إبلهــم مــن
الماء الذي في يوم شرب الناقة .
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{فَكَذهبُوهُ فَعَقَ ُرو َها}
نسب إلى القوم َّ
كلهم التكذيب والعقر ،مع قولـه فـي أول القصـة{ :إِ ِذ ا ْنبَعَ َ
رث أ َ ْ
ءرقَا َها}،
راحبَ ُه ْم فَتَعَررا َ
طى فَعَقَر َرر} [القمــر ،]29:فنســب العقــر أي:
وقــال فــي ســورة القمــر{ :فَنَررادَوْ ا َ
صر ِ
ـجعوه ،ورضـوا بعملـه ،فكـانوا شـركاءه
النحر إليه وحده ،ولكنهم هم الذين نادوه ،وهم الذين ش َّ
في الفعل واإلثم ،فال عجب أن ينسب إليهم جميعا العقـر{ ،فَكَذهبُوهُ فَعَقَ ُرو َهرا} :فقـد ذبحوهـا
جميعا ،وباؤوا ِب ِوْزرها.
سوه ا َها}
{فَدَمْ دَ َم َ
علَي ِْه ْم َربُّ ُه ْم بِذَ ْن ِب ِه ْم فَ َ
أي فأرسل عليهم رَّبهم صيحة غضب وعذاب ،والمراد بهذه الدمدمـة صـوت الصـاعقة
ِين َ
ص ر ْي َحةُ فَأ َ ْ
ظلَ ُمرروا ال ه
والرجفــة التــي أهلك ـوا بهــا  ،كمــا قــال تعــالىَ { :وأ َ َخ رذَ اله رذ َ
ص ربَحُوا فِ ر
ِديَ ِار ِه ْم َجاثِ ِم َ
دمدم عليهم ،أي :أطبـق علـيهم األرض ،يقـالَ :د ْمـدم
ين} [هود .]67:أو ُيقالْ :
عليه .إذا أطبق عليه .فالمراد :أهلكهم إهالكا كليا لم ُي ْبق لهم أث ار على ظهرها.
سرروه ا َها} ،أي:فسـ َّـوى القبيلــة بــاألرض فصــاروا ال وجــود لهــم علــى ظهرهــا ،
ومعنــى {فَ َ
ولــم َيـ ْن ُج مــنهم أحــد ،كمــا قــال تعــالىَ { :وث َ ُمررودَ فَ َمررا أ َ ْبقَررى} [الــنجم ،]51:فقــد أهلكهــم هللا عــن
ديار وال نافخ نار.
يبق منهم َّ
بكرة أبيهم ،فلم َ

{ َو ََل َي َخا ُ ُ
ع ْقبَا َها}
لهــذا خــتم هللا الســورة بقولــهَ { :و ََل يَ َخررا ُ ُ
ع ْقبَا َهرررا} ،أي :نزلــت الصــيحة المزلزلــة أو
ِ
المدمرة َّ ،
فدكتهم دكا ،ولم ُي ِ
الصاعقة
بق فيهم حياَ { ،و َكذَ ِلكَ أ َ ْخذُ َر ِبركَ ِإذَا أ َ َخرذَ ْالقُ َررى َو ِهر َ
َ
ظا ِل َمةٌ إِ ه أ َ ْخذَهُ أ َ ِلري ٌم ءَردِيدٌ} [هـود .]102:وهـو إذ فعـل ذلـكَ { ،و ََل يَ َخرا ُ ُ
ع ْقبَا َهرا} ،أي :ال
يخــاف ســبحانه فــي عزتــه وجبروتـه عاقبــة مــا فعــل ،كمــا يخــاف الــذين يقــدمون علــى أعمــالهم
ـق مـنهم باقيـة،
االنتقامية الشديدة  ،وليس هناك َمن يأخذ بالثأر أو َمن يفكر فيـه ،وهـم لـم يب َ
ولو كان منهم أحد موجودا ،فهل يكون له شأن أمام ِ
رب األرض والسماوات؟!
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قــد يرتكــب بعــض الجبــابرة مــن األفعــال مــا يرعــب البشــر مــن تقتيــل وتــذبيح واح ـراق،
يظل خائف ا مرتعدا من عاقبة فعلته ،فقد يقوى العدو الضعيف ،وقد يكثر القليـل،
ولكنه ُّ
الديان ال يموت.
وكم تتغير األيام ،والعمل ال يبلى ،والذنب ال ُينسى ،و َّ

385

سورة الليل
بسم هللا الرحمن الرحيم
شتهى
س ْعيَ ُك ْم لَ َ
{ َوالله ْي ِل إِذَا يَ ْغشَى (َ )1والنه َه ِار إِذَا ت َ َجلهى (َ )2و َما َخلَقَ الذهك ََر َو ْاس ُ ْنثَى (ِ )3إ ه َ
( )4فَأَمها َم ْن أ َ ْع َ
صدهقَ ِب ْال ُح ْ
سنُ َيس ُِرهُ ِل ْليُس َْرى (َ )7وأَمها َم ْن
طى َوات ه َقى (َ )5و َ
سنَى ( )6فَ َ
ب ِب ْال ُح ْ
بَ ِخ َل َوا ْ
ع ْنَُ َمالَُُ ِإذَا
سنُيَس ُِرهُ ِل ْلعُس َْرى (َ )10و َما يُ ْغنِ َ
سنَى ( )9فَ َ
ست َ ْغنَى (َ )8وكَذه َ
ارا تَلَ ه
َّى
ت َ َردهى ( )11إِ ه َ
علَ ْي َنا لَ ْل ُهدَى (َ )12و ِإ ه لَ َنا َل ْل ِخ َرةَ َو ْاسُولَى ( )13فَأ َ ْنذَرْ ت ُ ُك ْم نَ ً
ص َال َها ِإ هَل ْاس َ ْ
(ََ )14ل َي ْ
سيُ َجنهبُ َها ْاسَتْ َقى ( )17الهذِي
ءقَى ( )15الهذِي كَذه َب َوت َ َولهى (َ )16و َ
ي ُْؤتِ َمالََُ يَت َ َز هكى (َ )18و َما ِس َ َحد ِع ْندَهُ ِم ْن نِ ْع َمة ت ُ ْج َزى ( )19إِ هَل ا ْبتِغَا َء َو ْج َِ َر ِب َِ ْاس َ ْعلَى
سوْ َ يَرْ َ
ضى (})21
(َ )20ولَ َ
مكية ُّ
كلها ،وان زعم بعضهم أنها مدنية ،أو فيها مدني ،وهو وهم.
السورة َّ
اختالف أعمال الناس
ررار إِذَا ت َ َجلهرررى (َ )2و َمرررا َخلَرررقَ الرررذهك ََر َو ْاس ُ ْنثَرررى ( )3إِ ه
{ َوالله ْيررر ِل إِذَا يَ ْغ َ
شرررى (َ )1والنه َهر ِ
شتهى (} )4
س ْعيَ ُك ْم لَ َ
َ
أقســم هللا جـ َّـل شــأنه فــي هــذه الســورة ،كمــا أقســم فــي الســور التــي قبلهــا :الفجــر والبلــد
وكل هذه األقسام بـ(الواو).
والشمس ،وفي السورة التي بعدها وهي الضحىُّ ،
{ َوالله ْي ِل ِإذَا َي ْغشَى * َوالنه َه ِار ِإذَا ت َ َجلهى * }
أقسم سبحانه هنا بالليل إذا يغشى ظالمه ،وي ِ
غطـي الكـون بظلمتـه ،ويـدخل فـي حالـة
ُ

الســكون والهــدوء ،الــذي َّ
يتمنـاه النــاس مــن طــول مــا عــانوا مــن الحركــة والضوضــاء ،ولهــذا
كــان فضــل هللا علــى النــاس أن يتعاقــب علــيهم الليــل والنهــار ،والظلمــة والنــور ،والســكون
والحركة.
رار ِإذَا ت َ َجلهررى} ،فبعــد غشــيان
ومــن هنــا أقســم بعــد هــذا الليــل إذا يغشــى بقولــهَ { :والنه َهر ِ
الظــالم علــى الخلــق ،يطلــع علــيهم النهــار ،الــذي يتَ َّ
جلـى بضــيائه ،ويظهــر بظهــور شمســه،
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رار َمعَا ً
ءررا} [النبــأ،10:
وحركــة أهلــه ،كمــا قــال تعــالىَ { :و َجعَ ْلنَررا الله ْي ر َل ِلبَا ً
سررا* َو َجعَ ْلنَا النه َهر َ
.]11
هكـذا تتـوالى ظـواهر الكــون ،لت ِ
ـوفر للنــاس مــا يحتــاجون إليـه ،ومــا ُي ِ
هيئــه هللا لهــم ،فــي
عية ،كما قال تعالى{ :قُ ْل أ َ َرأ َ ْيت ُ ْم إِ ْ َجعَر َل ه
علَر ْي ُك ُم
اَّللُ َ
وجودهم وفي حياتهم
الفردية واالجتما َّ
َّ
سرْ َمدًا ِإلَى يَوْ ِم ْال ِقيَا َم ِة َم ْن ِإلٌََ َ
س َمعُو َ * قُر ْل أ َ َرأَيْرت ُ ْم ِإ ْ
غي ُْر ه
اَّللِ يَأْتِي ُك ْم ِب ِضيَاء أَفَ َال ت َ ْ
الله ْي َل َ
سرْ َمدًا إِلَى يَوْ ِم ْال ِقيَا َم ِة َم ْن إِلَرٌَ َ
غي ُْرر ه
َجعَ َل ه
اَّللِ يَرأْتِي ُك ْم بِلَيْرل تَسْر ُكنُو َ فِير َِ
اَّللُ َ
ار َ
علَ ْي ُك ُم النه َه َ
رن فَ ْ
س ر ُكنُوا فِي ر َِ َو ِلت َ ْبتَغُرروا ِمر ْ
رار ِلت َ ْ
ض ر ِل َِ
أَفَر َرال تُب ِ
ْصر ُررو َ * َو ِم ْن َر ْح َمتِ ر َِ َجعَ ر َل لَ ُك ر ُم الله ْي ر َل َوالنه َهر َ
َو َلعَله ُك ْم ت َ ْ
ش ُك ُرو َ } [القصص.]73-71:
وهذا القسم هنا شبيه بالقسم في قوله تعالى في سورة الشمسَ { :والنه َه ِار ِإذَا َج هال َها *
َوالله ْي ِل إِذَا يَ ْغشَا َها} [الشمس.]4-3:
القسم بخلق الذكر واألنثى :
{ َو َما َخلَقَ الذهك ََر َو ْاس ُ ْنثَى}
(مــا) فــي قولــهَ { :و َمررا َخلَررقَ } ،مصــدرية ،معناهــا :وخلــق الــذكر واألنثــى ،وهــو كنايــة
عن تعظيم الخالق القادر العظيم القدرة ،الذي قدر على خلق الذكر واألنثـى مـن بنـي آدم،
من ماء مهين ،كما قال تعالى{ :أَلَ ْم نَ ْخلُ ْق ُك ْم ِم ْن َمراء َم ِهرين * فَ َجعَ ْلنَراهُ فِر قَ َررار َم ِكرين *
إِلَى قَدَر َم ْعلُوم * فَقَردَرْ نَا فَرنِ ْع َم ْالقَراد ُِرو َ * َويْر ٌل يَوْ َمئِرذ ِل ْل ُمك َِرذبِ َ
ين} [المرسـالت.]24-20:
والمـراد :تعظــيم القــادر ،أو تعظــيم القــدرة البــاهرة التــي خلقــت الــذكر واألنثــى ،مــن نطفــة إذا
تُ ْمنى.
واإلقســام بخلــق الــذكر واألنثــى هنــا يتنــاول اإلقســام بــذوي األرواؤ ،الــذين هــم أشــرف
مم ـ ـن دونهـ ــم ،وهـ ــم يشـ ــملون ع ـ ـوالم اإلنسـ ــان والحي ـ ـوان والطيـ ــور
مـ ــن سـ ــائر المخلوقـ ــات َّ
المائية والزواحف والحشرات وغيرها ،وهـي أمـم أمثالنـا ،كمـا قـال هللا تعـالى فـي
والحيوانات
َّ
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القرآنَ { :و َما ِم ْن دَابهة فِ ْاسَرْ ِ َو ََل َ
يرر ِب َجنَا َحيْر َِ ِإ هَل أ ُ َمر ٌم أَمْ ثَرالُ ُك ْم َمرا فَ هر ْطنَرا فِر
طرا ِر يَ ِط ُ
ء ْ ء ث ُ هم إِلَى َربِ ِه ْم ي ُْحش َُرو َ } [األنعام.]38:
ب ِم ْن َ
ْال ِكتَا ِ
شتهى}
س ْعيَ ُك ْم لَ َ
{إِ ه َ
السعي :هو العمل والكسب .و(شتَّى) :أي ِ
متفرق ومتباعد ومختلف.
قسـ ـم علي ــه ،فه ــو ه ــذه اآلي ــة الكريم ــة :إن
وأم ــا جـ ـواب { َوالله ْيررر ِل إِذَا يَ ْغ َ
الم َ
شرررى} ،أو ُ
أعمـ ــال عبـ ــاده لش ـ ـتَّى( ،أي مختلفـ ــة فـ ــي الج ـ ـزاء ،و(ش ـ ـتَّى) :جمـ ــع شـ ــتيت ،مثـ ــل مرضـ ــى
ومـ ـريض ،وانم ــا قي ــل للمختل ــف( :ش ــتى)؛ لتباع ــد م ــا ب ــين بعض ــه وبع ــض .و َّ
الشـ ـتات ه ــو
التباعــد واالفتـراق .فكأنــه قيــل :إن عملكــم لمتباعــد بعضــه عــن بعــض؛ ألن بعضــه ضــالل
وبعض ــه ه ــدى ،وبعض ــه ح ــق وبعض ــه باط ــل ،وبعض ــه يوج ــب الجن ــان ،وبعض ــه يوج ــب
النيران ،فشتان ما بينهما.
رير * َو ََل ُّ
الَّلُ َمر ُ
ويقــرب هــذه اآليــة قولــه تعــالىَ { :و َمررا يَ ْ
رات َو ََل
سرت َ ِوي ْاس َ ْع َمررى َو ْالبَ ِصر ُ
س ر ِم ُع َمر ْ
س رت َ ِوي ْاس َ ْحيَررا ُء َو ََل ْاسَمْ ر َرو ُ
ات إِ ه ه
اَّللَ يُ ْ
ور * َو َمررا يَ ْ
رن
رور * َو ََل ِ
الَّ ر ُّل َو ََل ْال َحر ُرر ُ
النُّر ُ
ْررمع َم ْ
ُررور} [فــاطر .]22-19:وقولــه تعــالىََ {:ل يَسْررت َ ِوي
يَشَررا ُء َو َمررا أ َ ْنررتَ ِب ُمس ِ
ررن فِرر ْالقُب ِ
صرحَابُ ْال َجنهر ِة أ َ ْ
رار َوأ َ ْ
أَ ْ
صرحَابُ ْال َجنهر ِة ُهر ُم ْالفَررا ِ ُزو َ } [الحشــر .]20:وقولــه عــز
صرحَابُ النهر ِ
سقًا ََل َي ْ
ستَوُ و َ } [السجدة.327)]18:
وجل{ :أَفَ َم ْن كَا َ ُم ْؤ ِمنًا َك َم ْن كَا َ فَا ِ
ما يترتب على اختالف األعمال من آثار
{فَأَمها َم ْن أ َ ْع َ
سنُيَس ُِرهُ ِل ْليُس َْرى (َ )7وأَمهرا َم ْ
صدهقَ بِ ْال ُح ْ
رن
طى َواتهقَى (َ )5و َ
سنَى ( )6فَ َ
ب ِب ْال ُح ْ
َب ِخ َل َوا ْ
ع ْنَُ َمالُرَُ ِإذَا
سنُ َيس ُِرهُ ِل ْلعُس َْرى (َ )10و َما يُ ْغنِ َ
سنَى ( )9فَ َ
ست َ ْغنَى (َ )8وكَذه َ
ت َ َردهى (} )11
ثــم بـ َّـين تبــارك وتعــالى مــدى تشـتُّت األعمــال ،وافت ـراق المســاعي ،وهــو افتـراق هائــل،
هو َل ما بين السعادة والشقاوة ،وما بين َّ
الجنة والنار ،ما بين هللا والطاغوت:
ْ
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خصال ثالث تكون بها النجاة :
{فَأَمها َم ْن أ َ ْع َ
صدهقَ ِب ْال ُح ْ
سنُ َيس ُِرهُ ِل ْليُس َْرى }
طى َواتهقَى * َو َ
سنَى * فَ َ
فــالفريق األول هــو فريــق الســعداء الم َّ
وفقــون ،الــذين جمع ـوا بــين خصــال ثــالث ،بهــا
ُ

ِ
َّ
بالحسنى).
تكون النجاة ،وعليها يكون الخالص ،وهي( :اإلعطاء ،واالتقاء ،والتصديق ُ

اإلعطأأأاء :إش ــارة إل ــى م ــا يج ــب بذل ــه وانفاق ــه م ــن الم ــال ،وم ــن الق ـ َّـوة الت ــي يملكه ــا
اإلنســان ،ومــن الحقــوق ،فــذو المــال يعطــي مــن مالــه مــا يعــين الضــعيف ،وذو القـ َّـوة يعطــي
قوت ـ ــه م ـ ــا يس ـ ــاعد ذا الحاج ـ ــة ،وذو الج ـ ــاه يعطـ ــي م ـ ــن جاه ـ ــه م ـ ــا يق ـ ـ ِـوي م ـ ــن ش ـ ــأن
مـ ــن َّ
المستضعفين والمغمـوطين ،ويـدخل فيـه مـا ُيعطـى مـن حقـوق المـال أو مـن حقـوق الـنفس،
سيُ َجنهبُ َها ْاسَتْ َقى * الهذِي
ويشمل إعطاء الواجب والنفل ،ويدخل فيه ما في آخر السـورةَ { :و َ
يُر ْرؤ ِت َمالَرَُ يَت َ َز هكررى * َو َمررا ِس َ َحررد ِع ْنردَهُ ِمر ْ
رن نِ ْع َمررة ت ُ ْجر َرزى * إِ هَل ا ْبتِغَررا َء َو ْجر َِ َر ِبر َِ ْاس َ ْعلَررى*
سوْ َ يَرْ َ
ضى}.
َولَ َ
اَلتقاء :مصدر َمن (اتَّقى) ،فهو كـ (التقوى) ،فهي واقية من فعـل الش ِـر ،واالقتـراب
ومـن اتَّصـف بـذلك
من الباطل ،والقسوة على الفقراء والمساكين ،والغـارمين وأبنـاء السـبيلَ ،

كــان مــن المتقــين ،وهــل مــن شــرط التقــوى َّأال يــذنب؟ بــل يكفــي أن يكــون كمــا وصــف هللا
احشَةً أَوْ َ
س ُه ْم ذَك َُروا ه
المتقينَ { :واله ِذ َ
اَّللَ فَاسْرت َ ْغفَ ُروا ِلرذُنُو ِب ِه ْم} [آل
ين ِإذَا فَ َعلُوا فَ ِ
ظلَ ُموا أ َ ْنفُ َ
عمران.]135:
التصأأديق بالحسأأنىَّ :
بوحدانيـة هللا ،وأن ال
يتعلـق باالعتقــاد واإليمــان :مــن االعتقــاد
َّ
أن محم ــدا رس ــول هللا ،و َّ
إل ــه إال ه ــو ،و َّ
أن شـ ـريعته هـ ـي أعظ ــم الشـ ـرائع وأع ــدلها ،وأن خي ــر
دية سليمة من اإليمـان ،كمـا قـال
ؤسس على قاعدة َعَق َّ
المال ما أُنفق في سبيل هللا ،وهذا ُم َّ
تعــالى{ :فَر َرال ْ
اقرت َ َح َم ْالعَقَبَررةَ * َو َمررا أ َ ْد َراكَ َمررا ْالعَقَبَررةُ * فَر ُّ
رك َرقَبَررة * أَوْ إِ ْطعَررا ٌم فِر يَرروْ م ذِي
رن اله رذ َ
س ر ِكينًا ذَا َمتْ َربَررة * ث ُر هم َكررا َ ِمر َ
س رغَبَة * يَتِي ًمررا ذَا َم ْق َربَررة * أَوْ ِم ْ
َم ْ
صرروْ ا
ِين َمنُرروا َوت َ َوا َ
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ْ
ِبال ه
فمـن آمــن بــذلك ُكتبــت لــه الحســنى التــي
صرب ِْر َوت َ َوا َ
صرروْ ا ِبال َمرْ َح َمر ِة} [البلــدَ .]17-11:
آمن بها.
سنُيَس ُِرهُ ِل ْليُس َْرى}
{فَ َ
ِ
َّ
بالحسـنى؛ فـإن هللا تعـالى
َمن سار في طريق السعداء ،باإلعطاء واالتقـاء والتصـديق ُ
وعده أن ي ِ
يسره لليسرى.
ُ
سنُيَس ُِرهُ ِل ْليُس َْرى} ،أنه سيظهر تيسيرنا بما يتدرج فيه مـن أعمـال الخيـر،
ومعنى{ :فَ َ
وحتم تيسيره ،قد كان في علم هللا أزال.
األعســر،
األيسـر ،مقابـل ْ
و(اليسـرى) :الحالـة المرضـية فـي الـدنيا واآلخـرةُ ،ف ْعَلـى مـن ْ
ُ

فهو في طريق عالمته اليسر ال العسر ،والقـرآن يحـب دائمـ ا اليسـر ،ويكـره العسـر ،والنبـي
تعسرواِ ،
يسروا وال ِ
صلى هللا عليه وسلم يقولِ " :
وبشروا وال ِ
تنفروا".328

العامل من أهل اإلعطاء واالتقاء والتصـديق بالحسـنى ،وعـده هللا – ووعـده ال يخلـف
 أنــه ِييسـره لليســرى ،أي للطريقــة اليســرى ،وللعاقبــة اليســرى ،ولــيس هنــاك لغــة أفصــح وال
أهــدى وال أكــرم مــن لغــة الق ـرآن ،ومــن الواجــب االلت ـزام بهــا ،وعــدم تعــديلها باللغــات التــي
اخترعها العلماء من عند أنفسهم ،وهي تحتوي مضامين فيها تعقيدات وخالفات كثيرة.
خصال ثالث تكون بها الخسارة:
ب بِ ْال ُح ْ
{ َوأَمها َم ْن بَ ِخ َل َوا ْ
سنُيَس ُِرهُ ِل ْلعُس َْرى}
سنَى * فَ َ
ست َ ْغنَى * َوكَذه َ
هذا هو الصنف المقابل للصنف األول – قسم السعداء  -فهـذا هـو صـنف األشـقياء
الضــائعين ،ويعتمــد علــى أمــور أساســية مالزمــة :البخأأَّ بــدل اإلعطــاء ،واَلسأأتغناء بــدل
ِ
َّ
للعســرى:
االتقــاء ،والتكأأأذيب بالحسأأأنى بــدل التصــديق بالحســنى ،فقــد وعــده هللا بالتيســير ُ
العسرى.
العسرى ،والعاقبة ُ
الطريقة ُ

والس َير ( ،)1734عن أنف.
 -328متفق عليه :رواه البخاري في العلم ( ،)69ومسلم في الجهاد
َ
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و(العسرى) :الحالة السيئة المسخوطة عند هللا في الدنيا واآلخرة.
ُ
أول فضائل فريق السعداء :هو اإلعطاء والبذل واإلنفـاق مـن ك ِـل مـا لديـه مـن خيـر.
وأول رذائل فريق األشقياء :هو البخل والضن واإلمسـاك بك ِـل مـا عنـده مـن مـال أو ق َّـوة أو
جاه ،أو علم أو خير – إن عرف الخير طريقه  -فالبخل هو باب ِ
الشر للفرد والمجتمع.
وثاني فضائل الفريـق األول :هـو ِ
االتقـاء لك ِـل مـا يسـخط هللا ويكرهـه .ولـذا كـان ثـاني
رذائ ــل الفري ــق المقاب ــل :االس ــتغناء ،وه ــو م ــا ذكـ ـره هللا ف ــي س ــورة العل ــق ،بقول ــهَ { :كر ه
ررال ِإ ه
سا َ لَيَ ْطغَى * أ َ ْ َر هُ اسْرت َ ْغنَى} [العلـق .]7-6:واالسـتغناء هنـا عـن النـاس ،وعـن هللا،
اإل ْن َ
ِْ
عمـ ـن ه ــو مثل ــه ،ب ــل يس ــتغني ع ــن ربِـ ـه .فح ــين يك ــون
أي :يظ ـ ُّـن أن مال ــه جعل ــه يس ــتغني َّ
يعولون على تقوى هللا ،واجتناب ِ
األولون ِ
غنـى عـن هللا،
َّ
كل مناهيه ،يشعر هؤالء أنهم فـي ا

وعن فضله ،وكأن ليس عندهم أدنى نعمة من هللا تردعهم عن تفكيرهم في ِ
الشر.

وثالث فضـائل فريـق السـعادة :التَّصـديق بالحسـنى التـي تفـوق كـل ُحسـن .وأمـا هـؤالء

َّ
بالحس ـنى ،فهــم يعيشــون حيــاتهم األولــى – إن سـ َّـمينا مثــل ذلــك
لــيس عنــدهم إال التكــذيب ُ
عيشا  -لحظة بلحظة ،ال يرجون اآلخرة ،وال يحسبون حسابها ،وال َّ
يتوقعونها ،وكيـف وهـم

ي ِ
كذبون بها؟
ُ

و(الحســنى)ُ :ف ْعلــى مــن األحســن ،فهــي الفعــل األحســن مــن غيرهــا :فــي الكـ ِـم ،وفــي
الكيــف  ،وفــي الشــكل ،وفــي المضــمون ،وفــي الظــاهر والبــاطن .وكمــا قــال َّ
القف ـال( :هــي
بالجملــة لفظــة تســع كـ َّـل خصــلة حســنة ،قــال هللا تعــالى{ :قُ ر ْل َه ر ْل ت َ َربه ُ
صررو َ ِبنَررا ِإ هَل ِإ ْح ردَى
اَّللُ ِبعَرذَاب ِمر ْ
سرنَيَي ِْن َونَ ْحر ُن نَتَر َرربهصُ ِب ُكر ْم أ َ ْ ي ُِصرريبَ ُك ُم ه
رن ِع ْنر ِد ِه أَوْ ِبأ َ ْيردِينَا فَت َ َربه ُ
ْال ُح ْ
صرروا إِنهررا
َمعَ ُك ْم ُمت َ َر ِبصُو َ } [التوبة .]52:يعني النصر أو الشهادة .وقـال ع َّـز وجـلَ { :و َم ْ
رن يَ ْقت َ ِرر ْ
اَّللَ َ
سنَةً نَ ِز ْد لَرَُ فِي َهرا ُحسْرنًا إِ ه ه
ور} [الشـورى .]23:فسـمى مضـاعفة األجـر:
رور ءَر ُك ٌ
غفُ ٌ
َح َ
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سنَى} [فصلت ،329)]50:وقال تعالىِ { :للهرذ َ
(حسنى) ،وقالِ { :إ ه ِل ِع ْندَهُ لَ ْل ُح ْ
سرنُوا
ِين أ َ ْح َ
ْال ُح ْ
سنَى َو ِنيَادَةٌ} [يونس.]26:
ِ
الخَلـ ـ ـف ال ـ ــذي يخل ـ ــف هللا ب ـ ــه عل ـ ــى
الحس ـ ــنى :ه ـ ــي َ
واعتب ـ ــر بع ـ ــض المفسـ ـ ـرين أن ُ
المَل َك ـين ،إذ يقــول أحــدهما" :اللهــم أعـ ِـط
المتَصـ ِـدقين والبــاذلين ،كمــا صـ َّ
ـح ذلــك فــي حــديث َ
ُ
منفقا خَلافا ،ويقول اآلخر :اللهم ِ
تلفا" .330فهذا اإلخالف جزء من الحسنى.
أعط ممسكا ا
َ
ع ْنَُ َمالَُُ ِإذَا ت َ َردهى}
{ َو َما يُ ْغ ِن َ
يسر للعسرى ،والذي غلبت عليه الشقاوة ،هو جدير بمـا ُهِيـئ لـه ،ومـا
الم َّ
هذا الشقي ُ
أُ َّ
عد له ،فالجزاء مـن جـنس العمـل ،ولـيس هنـاك أمـل فـي تخفيـف مـا ُهِيـئ لـه مـن جـزاء أو

عذاب الئق به.

ورَّبمــا ظـ َّـن بعــض النــاس َّ
أن مــا لديــه مــن غنــى ومــال كثيــر ســينفعه فــي هــذا الوقــت
ا
العصيب ،ولكن هيهات ،ذهب وقـت المـال ،وجـاء وقـت العمـل ،ولهـذا قـال القـرآن بصـريح
ع ْنَُ َمالَُُ إِذَا ت َ َردهى} .إذا وقعت الواقعة ،وت َّ
ـردى هـذا إلـى الهاويـة ،فمـا
العبارةَ { :و َما يُ ْغ ِن َ
عاد مال ينفعه ،أو يدفع عنه ،أو يفيء عليه.
على هللا سبحانه هداية البيان والدَللة
علَ ْينَا لَ ْل ُهدَى (َ )12وإِ ه لَنَا لَ ْل ِخ َرةَ َو ْاسُولَى (})13
{ إِ ه َ
أخبر تعـالى أن عليـه  -بمقتضـى عدلـه وحكمتـه -هدايـة النـاس جميعـ ا ،أي تعـريفهم

اَّللِ قَ ْ
علَى ه
صدُ ال ه
س ِبي ِل}
{و َ
بالسبل كلِها ،ومنحهم اإلدراك الكافي لمعرفتها ،كما قال تعـالىَ :
[النحــل ،]90:فهدايــة البيــان والداللــة مــن هللا تعــالى ،وليســت هدايــة التوفيــق إلــى اإليمــان،
تم ذلك لم يوجد كافر.
ولو َّ

 -329تفسير الرازي (.)183/31
 -330متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1442مسلم ( )1010كالهما في الزكاو ،عن أبي هريرو.
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{و ِإ ه لَنَررا لَ ْل ِخر َررةَ َو ْاسُولَررى} ،أي :إن هللا تعــالى هــو الــذي يملــك الــدارين ،دار الــدنيا
َ
ودار اآلخـ ـرة ،كم ــا ق ــال تع ــالى{ :يَررروْ َم ََل تَمْ ِلر ُ
ررر يَوْ َمئِرررذ ِ هَّللِ}
ررس ِلرررنَ ْفس َ
ررك نَ ْفر ٌ
ءررر ْيئًا َو ْاسَمْ ر ُ
ـك وحــده ،هــو الملــك الــذي يحكــم كـ َّـل الخالئــق فــي هــذه الــدار ،وفــي
[االنفطــار ،]19:مالـ ٌ
الدارين جميعا.

من سيدخل النار ويقاس حرها ؟
ارا تَلَ ه
ص َال َها ِإ هَل ْاس َ ْ
َّى (ََ )14ل يَ ْ
ب َوت َ َولهى (} )16
{فَأ َ ْنذَرْ ت ُ ُك ْم نَ ً
ءقَى ( )15الهذِي كَذه َ
ارا تَلَ ه
َّى}
{فَأ َ ْنذَرْ ت ُ ُك ْم نَ ً
اإلنـ ــذار ضـ ــد التبشـ ــير ،التبشـ ــير يكـ ــون بـ ــالخير والمحبـ ــوب ،واإلنـ ــذار يكـ ــون بالشـ ـ ِـر
والمرهوب ،وهللا سبحانه ينذر هنـا عبـاده الكـافرين بـه ،الـذين لـم يرضـوا بقرآنـه ،وال برسـوله
محمد صلى هللا عليه وسلم.
ارا تَلَ ه
ـأجج وتوقـد وتلتهـب،وتحيط بـه مـن كـل
َّى}أصـلها  :تتلظـى ،أي :تتـوهج وتت َّ
{نَ ً
جوانبــه  ،ويقاســي أهوالهــا أبــدا ،كمــا قــال تعــالى فــي ســورة أخــرىَ{ :ت َكررادُ ت َ َميهر ُرز ِمر َ
رن ْالغَ ري ِْظ}
[الملك.]8:
ـمعت رسـول هللا ص َّـلى
وعن ِسماك بن حرب قال:
سمعت النعمان بن بشير يقول :س ُ
ُ

هللا عليه وسلم يخطب ،يقول" :أنذرتُكم النـار" .حتـى لـو أن رجـالا كـان بالسـوق لسـمعه مـن
مقامي هذا .قال :حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه.331
ص َال َها ِإ هَل ْاس َ ْ
{ ََل يَ ْ
ب َوت َ َولهى}
ءقَى * الهذِي كَذه َ
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ال يصلى هذه النار الم ِ
تلظيـة خالـدا فيهـا إال اإلنسـان الـذي ُيعتبـر أشـقى النـاس ،قـال
َْ
ُ
صـْلي خلـود إال األشـقى .ومـن هنـا ض َّـلت المرجئـة؛ ألنهـا أخـذت
ابن عطيـة( :ال يصـالها َ
معنى (الصلي) مطلقا ،في قليله وكثيره .واألشقى هنا :الكـافر ،بـدليل قولـه تعـالى{ :الهرذِي
ب َوت َ َولهى}).332
كَذه َ
َم رن سيجنب هذه النار وي رب َعد عنها
سيُ َجنهبُ َها ْاسَتْقَى ( )17الهرذِي ي ُْرؤ ِت َمالَرَُ َيت َ َز هكرى (َ )18و َمرا ِس َ َحرد ِع ْنردَهُ ِم ْ
رن ِن ْع َمرة
{ َو َ
سوْ َ يَرْ َ
ضى (} )21
ت ُ ْج َزى (ِ )19إ هَل ا ْبتِغَا َء َو ْج َِ َر ِب َِ ْاس َ ْعلَى (َ )20ولَ َ
سيُ َجنهبُ َها ْاسَتْقَى * الهذِي ي ُْؤتِ َمالََُ يَت َ َز هكى}
{ َو َ
إذا كــان األشــقى سيصــلى النــار الكبــرى
صـْلي الكفــار الجاحــدين ،فهنــاك فــي الجانــب
َ َ
اآلخــر ،علــى الحاف ـة األخــرى :م ـن سـ ُـي َّ
وي ْب َعــد عنهــا ،وال يمـ ُّـر عليهــا ُمجـ َّـرد
جنب هــذه النــار ُ
َ

يدل علـى هـذا التُّقـى،
مرور ،وذلك هو الشخص األتقى ،األكثر تُقى لربِه ومواله ،وأول ما ُّ

وهذا النقاء ،الذي ينبئ عـن كمـال اإليمـان ،وحقيقـة اليقـين :موقفـه مـن المـال ،الـذي أض َّـل
حقـه ،وامسـاكه عـن ِ
حقـه ،وانفاقـه فـي غيـر ِ
الناس من ع َّـدة جهـات :بكسـبه مـن غيـر ِ
حقـه،

أمـا شخصــية { ْاسَتْقَررى} ،فهــو {يُر ْرؤتِ َمالَرَُ يَت َ َز هكررى} ،يؤتيــه بيســر وسـهولة لمـن يسـ ُّ
ـتحقونه،
َ
وهــم معروفــون ،والمهــم أن عطــاءه لــيس لشــيء يه ـواه مــن أمــور الــدنيا ،ولكــن يريــد تزكيــة
نفسه{ي ُْؤتِ َمالََُ يَت َ َز هكى}قاصدا تطهير نفسه من دنس الشح والمعاصي.
{ َو َما ِس َ َحد ِع ْندَهُ ِم ْن ِن ْع َمة ت ُ ْج َزى * ِإ هَل ا ْب ِتغَا َء َو ْج َِ َر ِب َِ ْاس َ ْعلَى}
الروؤ ،وليس يبغي به ما يبغي النـاس مـن
يعمل ذلك بماله الذي يعتبره الناس شقيق ُّ
وراء هذه األعمال ،فهو ال يعطي ُليثاب من بعض َمن يعطـيهم فـي المسـتقبل ،ولـيس ِ
ألي
أحـد عنـده إعطـاء ســابق ي ُّ
ـرده إليه،وفضـل يجازيــه عليـه  ،لكـن يفعـل مــا يفعـل ابتغـاء رضــا
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لم ـن أخلصــه هللا
وج ـه رِب ـه األعلــى ،فلوجهــه وحــده َّ
هللا ،وطلــب ْ
توج ـه األعمــال ،وال يجــوز َ
لدينه ،أو أخلص دينه هلل أن يبتغي ِ
بأي عمل من األعمال اآلخرة وجها من وجوه الدنيا.
سوْ َ يَرْ َ
ضى }
{ َولَ َ
وهذا { ْاسَتْقَى} الذي اصطفاه هللا من عباده ،وانتقاه ليقوم بهـذا العمـل الـذي ال مجـال
فيــه لريــاء وال ُعجــب وال نفــاق ،وال أدنــى ِاتبــاع أله ـواء النــاس ،ســوف يمنحــه هللا ســبحانه
خاصــة (الرضــا) الــذي تســكن إليــه األنفــس ،وتســتريح إليــه القلــوب ،ووصــف بــه خالصــة

ع ْنَُ} [ ِ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
عباده ،فقالَ { :ر ِض َ ه
البينة.]8:
ضوا َ
اَّللُ َ
قــال ابــن كثيــر( :وقــد ذكــر غيــر واحــد مــن ِ
المفس ـرين أن هــذه اآليــات نزلــت فــي أبــي
بكـر الصـديق رضــي هللا عنـه ،حتــى إن بعضـهم حكـى اإلجمــاع مـن ِ
المفسـرين علـى ذلــك،
وال َّ
شك أنه داخل فيهـا ،و ْأولـى األمـة بعمومهـا ،فـإن لفظهـا لفـظ العمـوم ،وهـو قولـه تعـالى:
سيُ َجنهبُ َها ْاسَتْقَى * الهذِي ي ُْؤتِ َمالََُ يَت َ َز هكى * َو َما ِس َ َحد ِع ْندَهُ ِم ْ
رن نِ ْع َمرة ت ُ ْج َرزى} ،ولكنـه
{ َو َ
ُمقـ َّـدم األمــة ،وســابقهم فــي جميــع هــذه األوصــاف وســائر األوصــاف الحميــدة ،فإنــه ك ــان
ِ
صـرة رسـول هللا صـلى هللا عليـه
صديقا تقيا كريمـ ا جـوادا ،بـاذالا ألموالـه فـي طاعـة مـواله ُ
ون ْ

وسلم ،فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربِه الكريم!!

ولــم يكــن ألحــد مــن النــاس عنــده َّ
من ـة يحتــاج إلــى أن يكافئــه بهــا ،ولكــن كــان فضــله
واحسانه على السادات والرؤساء مـن سـائر القبائـل ،ولهـذا قـال لـه عـروة بـن مسـعود ،وهـو
سـ ــيد ثقيـ ــف ،ي ـ ـوم صـ ــلح الحديبيـ ــة :أَ َمـ ــا وهللا ل ـ ـوال يـ ــد لـ ــك كانـ ــت عنـ ــدي لـ ــم أجـ ــزك بهـ ــا
ألجبتُك.333
وكان ِ
الص ِديق قد أغلظ له في المقالة.
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بمـن عـداهم؟ ولهـذا قـال
فإن كان هذا حاله مع سـادات العـرب ورؤسـاء القبائـل ،فكيـف َ
تعـالىَ { :و َما ِس َ َحد ِع ْنردَهُ ِم ْ
رن نِ ْع َمرة ت ُ ْج َرزى * إِ هَل ا ْبتِغَرا َء َو ْجر َِ َربِر َِ ْاس َ ْعلَرى * َولَ َ
سروْ َ
يَرْ َ
ضى}.
وفــي الصــحيحين ،أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــالَ " :مـن أنفــق زوجــين فــي
ســبيل هللا ،دعتــه َخ َزَن ـة َّ
الجن ـة :يــا عبــد هللا ،هــذا خيــر" .فقــال أبــو بكــر :يــا رســول هللا ،مــا

علــى َم ـن يــدعى منهــا ضــرورة ،فهــل ُي ـدعى منهــا كلِه ـا أحـ ٌـد؟ قــال" :نعــم ،وأرجــو أن تكــون
منهم".335)334
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سورة الضحى
بسم هللا الرحمن الرحيم
{وال ُّ
س َجى (َ )2ما َودهعَكَ َربُّكَ َو َما قَلَى (َ )3ولَ ْل ِخ َرةُ َخي ٌْر لَكَ
ض َحى (َ )1والله ْي ِل إِذَا َ
َ
سوْ َ يُع ِْطيكَ َربُّكَ فَتَرْ َ
آوى (َ )6و َو َجدَكَ
ِم َن اسُولَى (َ )4ولَ َ
ضى ( )5ال ْم َي ِج ْدكَ َي ِتي ًما فَ َ
َ
ضاَل فَ َهدَى (َ )7و َو َجدَكَ عَا ِ ًال فَأ َ ْغنَى ( )8فَأَمها اليَتِي َم فَ َال تَ ْقهَرْ (َ )9وأَمها السها ِ َل فَ َال
ت َ ْنهَرْ (َ )10وأَمها بِنِ ْع َم ِة َربِكَ فَ َحد ْ
ِث (})11
مكية ،بل هي من أوائل ما أنزل من القـرآن ،وان كنـا ق أرنـا فـي المصـاحف،
السورة َّ
التــي حفظنــا عليهــا القـرآن فــي صــبانا ،أن ســورة الضــحى هــي الســورة الثانيــة والتســعون
ِ
لمـن
في ترتيـب السـور فـي المصـحف ،وهـذا بخـالف ترتيـب النـزول .والـذي يبـدو جيـ ادا َ

النبويـة :أن السـورة مـن أوائـل مـا نـزل مـن القـرآن ،و َّ
أن هللا أراد
يتأمل في مسيرة الوقائع
َّ
أن يبتليه بعد أن ذاق حالوة نزول القرآن ،وعرف حامله إليه جبريل عليه السـالم ،وال

مرات بـبعض اآليـات ،ثـم شـاء هللا تعـالى – لحكمـة أرادهـا -
َّبد أن يكون قد نزل عليه َّ
أن يبطئ عنه َّ
مدة من الزمن.
وي ِ
وأن َّ
ؤرقـه هـذا الشـوق،
يشتد هذا اإلبطـاء علـى رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلمُ ،
ـس المشـركون بهـذا األمـر،
أو القلق على الوحي الحبيب إليـه ،الملهـوف عليـه ،وأن يح َّ
رب محمـد قـد َّ
فيزيدوا في إثارة خوفه وقلقه ،بما أشـاعوه مـن قـولهمَّ :
ودعـه أو َقـ َاله،
إن َّ
ولم يعد يأتيه ما كان يأتيه من قبل.
وازداد قلق النبي الكريم على فتور الـوحي عنـه ،حتـى قيـل مـا قيـل مـن تفكيـر غيـر
مقبــول مــن مثــل محمــد صــلى هللا عليــه وســلم -ولكــن كانــت هــذه لحظــات -ثــم يعــود
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الفهــم الــدقيق ،ويكتئــب الرســول الك ـريم مؤقتــا ،وينتظــر
الــوعي العميــق والحـ ُّ
ـب الوثيــق و َ
الفرج من هللا تعالى.
حتى جاء الفرج ،وأشرقت األرض بنور ربِها ،وعاد الوحي م َّرة أخرى ،فنزلـت آياتـه
ِ
ِ
ومرجيــة لــه فــي مســتقبل مديــد ،ودعــوة منتص ـرة،
مبش ـرة لمحمــد صــلى هللا عليــه وســلم،
ِ
ـتم نعمـة هللا ع َّـز وج َّـل ،كمـا قـال
الحق،
ترغي وتزبد ،وتقوم على
ُّ
وتستمر عليه ،حتـى ت َّ
{وال ُّ
س َجى * َما َودهعَكَ َربُّكَ َو َما قَلَى}.
ض َحى * َوالله ْي ِل إِذَا َ
تعالىَ :
كمــا ي ـربط الق ـرآن أبــدا بــين الطبيعــة والكــون ومــا فيهــا مــن آيــات هللا َّ
الدال ـة عليــه،
وعلى ُسننه وأحكامه ،وبين وحي هللا وهدايته لخلقه.
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آيات ِ
ِ
ومرجية له في مستقبَّ مديد ،ودعوة منتصرة
مبشرة لمحمد صلى هللا عليه وسلم

{وال ُّ
س َجى (َ )2ما َودهعَكَ َربُّكَ َو َما قَلَى (َ )3ولَ ْل ِخ َرةُ َخي ٌْر لَكَ
ض َحى (َ )1والله ْي ِل إِذَا َ
َ
سوْ َ يُع ِْطيكَ َربُّكَ فَتَرْ َ
ضى (} )5
ِم َن اسُولَى (َ )4ولَ َ
القه ـار بالضــحى ،وهــو ضــوء الشــمس الســاطع فــي أوائــل النهــار،
أقســم هللا الواحــد َّ
وشــبابه ،كمــا أقســم بالليــل{ إذا َس ـ َجى} ،أي  :إذا ســكن واســتراؤ النــاس فيــه مــن عنــاء
ط َم َّأنت الجنوب في المضاجع.
النهار وأشغاله ومتاعبهَ ،ف َأوْوا إلى الظلمة ،وا ْ

سرر َجى} .علــى حــين قــال فــي الســورة الســابقة:
{واللهيْرر ِل إِذَا َ
وهنــا نجــد الق ـرآن قــالَ :
{واللهيْرر ِل ِإذَا يَ ْغشَررى}؛ وذلــك َّ
السـ ْـجو مــن ل ـوازم الليــل أو الظلمــة ،فناســبه أن يــأتي
َ
ألن َّ
{والنه َه ِار إِذَا ت َ َجلهى} [الليل ،]2:بخالف الغشـيان
بالفعل الماضي ،كما قال في النهارَ :
{واللهيْر ِل إِذَا يَ ْغشَرى} [الليـل]1:؛ ألن هـذا يعـرض َّلليـل فـي أوقـات
في الليل ،فقـال فيـهَ :
قليلة ،يغشى فيها الضياء بخالف الضياء الذي يغلب أجزاء الزمن.
فــالوحي هنــا ِ
يثبتــه ويطمئنــه إلــى أنــه ســائر فــي الطريــق الصــحيح ،كالشــمس التــي
تنتقل من ضحى ُمشرق ،إلى ليل سـاج ،أحـوج مـا يكـون النـاس إلـى سـجوه واالسـتراحة
ـتم بــه النعمــة،
فيــه ،ليبــدأوا عملهــم غـ اـدا ،ويسـ ُّ
ـتمروا فــي العمــل ،حتــى يكمــل الــدين ،وتـ َّ
ويستقيم األمر .وهو ما يفهم من قوله تعالىَ { :ما َودهعَكَ َربُّكَ َو َما قَلَى} ،أي :إن رَّبـك
كاف ـة ،لــم ِ
اختص ـك مــن دون العــالمين بوحيــه ،وأرســلك إلــى النــاس َّ
يودعــك ،ولــم
الــذي
َّ
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يتركــك يوم ـا مــن األيــام ،وال ســاعة واحــدة مــن الســاعات ،وال كرهــك فــي ِ
أي وقــت أو
البغض.
أبغضك .فالقال هوُ :
{ولَ ْل ِخ َرةُ َخي ٌْر لَكَ ِم َن اسُولَى}
َ
ِ
يبشـ ـره أن ك ـ َّـرة ال ــوحي التالي ــة ،بم ــا ُين ـ ِـزل هللا فيه ــا م ــن آي ــات ِبين ــات ،وم ــن س ــور
ص ـالت ،سـ ُّ
ـيدلك علــى َّ
المفص ـل ســيريحك وينعشــك
أن الغــد أفضــل مــن اليــوم ،وأن
َّ
ُمَف َّ
أكثــر مــن المجمــل ،ومــا يــأتي مــن بيــان األصــول ،وتأصــيل العقائــد ،وتأســيس القــيم،
وتوضيح الشرائع ،وتبيين المعامالت ،ستجد فيه من الخير ما تزداد بـه ثقـة ،واطمئنانـا
على مستقبل دعوتك.
سوْ َ يُع ِْطيكَ َربُّكَ فَتَرْ َ
ضى}
{ولَ َ
َ
{ولَ َ
سررروْ َ
ث ــم زاد األم ــر إيض ــاح ا وتأكي ــدا ،به ــذا الوع ــد اإلله ــي ال ــذي ال يك ــذبَ ،
يُع ِْطيكَ َربُّكَ فَتَرْ َ
ضى} ،سوف :حرف تنفيس ،تتح َّـدث عـن الغـد أو المسـقبل ،وقـد تع َّـود
العرب أن يتحدثوا عن المستقبل القريب بالسين ،وعن المستقبل البعيد بـ(سوف).
ولــيس المقصــود هنــا ،أن مــا يعطــى للرســول شــيء بعيــد غيــر قريــب ،وانمــا يــذكره

بأس ــلوب علم ــي ال يس ــتطيع أح ــد أن ِ
يكذب ــه ،ونح ــن ف ــي أوائ ــل العه ــد المك ــي ،ال يـ ـزال

أمامنــا عـ َّـدة س ـنوات حتــى ينتهــي ،ثــم يبــدأ العهــد المــدني ،ومنــه تبــدأ آيــات هللا تَ ْت ـرى،

ويجيء نصر هللا ،ويظهر أمره وهم كارهون.
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ث ــم إن م ــا ُيعط ــى لمحم ــد رس ــول هللا ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم م ــن خيـ ـرات وفض ــائل

وم ِ
مم ـ ـا يكـ ــون فـ ــي اآلخ ـ ـرة ،مـ ــن الشـ ــفاعة العظمـ ــى،
قومـ ــات حتـ ــى يرضـ ــى ،بعضـ ــها َّ
ُ
والموقــف المشــهود ،والل ـواء المعقــود ،والمقــام المحمــود ،والحــوض المــورود ،والشــفاعة
لعصــاة المــؤمنين ،وأنــه أول َم ـن ُيفــتح لــه بــاب الجنــة ،إلــى آخ ـره .والمهــم هنــا أن هللا
سيعطيه مما عنده من فضل وخير ،فيرضى.
نعمه سبحانه على عبده محمد صلى هللا عليه وسلم
آوى (َ )6و َو َجدَكَ َ
ضاَل فَ َهدَى (َ )7و َو َجدَكَ عَا ِ ًال فَأ َ ْغ َنى (} )8
{ال ْم يَ ِج ْدكَ َيتِي ًما فَ َ
آوى}
{ال ْم يَ ِج ْدكَ َيتِي ًما فَ َ
بـيَّن هللا تعـالى نعمـه علـى محمـد صـلى هللا عليــه وسـلم ،مـن قـديمَّ ،
وذكـره بهـا هنــا،
رآوى} ،االســتفهام الــداخل علــى النفــي هنــا للتقريــر ،أي :إنــا
فقــال{ :أَلَ ر ْم يَ ِج ر ْدكَ يَتِي ًمررا فَر َ
أمـك فـي السادسـة مـن عمـرك.
وجدنا وعلمنا أنك يتيم فقدت أباك قبل أن تُولد ،وفقدت َّ
عرفنا ذلك فلم َن َد َعك ولم نتركك وحدك ،عن طريـق ج ِـدك س ِـيد مكـة ،الـذي كـان مهتمـا
بك غاية االهتمـام ،ثـم عـن طريـق ِ
عمـك ،الـذي ض َّـمك إلـى سـائر أبنائـه ،وآواك بُقربـه،
صغير وكبي ار ،قبل البعثة وبعد البعثة.
ا
وآثرك به،
{و َو َجدَكَ َ
ضاَل فَ َهدَى}
َ
وقد عرفك هللا ،وعلم ما ِ
تفكر فيه ،فيما وصلت إليه حال األمة ،وحال الناس مـن
حولك ،صحيح أنه لم يعبـد إال هللا ،ولـم يسـجد يومـا لصـنم ،ولـم يـذهب إلـى واحـد مـن
هم ـه مــا فيــه قومــه مــن عبــادة غيــر هللا  ،ومــن انح ارفــات
دعــاة األصــنام ،ولكنــه كــان ُي ُّ
ـبية القاتلــة ،ومــن طغيــان المــال علــى أصــحابه،
الجاهليــة وخرافاتهــا ،ومــن تبعــات العصـ َّ
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الغـ ـ َرر الف ــاحط ،وتع ــاملوا ب ــالظلم الب ـ ِـين ،وأص ــبح الض ــعيف
حت ــى أكلـ ـوا الرب ــا ،وقبلـ ـوا َ
ومـن ال ظهــر لــه ضــائعا فــي المجتمــع ،كمــا قــال تعــالىَ { :كر هرال َب ر ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمررو َ
والفقيــر َ
علَررى َ
اليَتِرري َم * َو ََل ت َ َحا ُّ
ين * َوتَررأ ْ ُكلُو َ التُّر َرر َ
اث أ َ ْكر ًرال لَمررا * َوت ُ ِحبُّررو َ
الم ْ
ضررو َ َ
رام ِ
طعَر ِ
سر ِك ِ
ال َما َ حُبا َجما} [الفجر.]20-17:
َفضــالل محمــد هنــا لــيس هــو الضــالل الــديني ،ولــيس هــو ِ
الشـرك ،وال مــا اســتباحه
َ

حيرة الفكـر فيمـا ينبغـي
قومه من الربا والخمر والزنا والبغي والمنكر ،بل الضالل هناْ :

مم ـا هــم فيــه ،كيــف يوضــع طريــق إلنجــاء النــاس ،وكيــف يقــاد
عملــه فــي إنقــاذ النــاس َّ
الناس إلى ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم.
الجاهليـ ـة،
ولك ــن هللا اخت ــارك دون الع ــالم لتق ــوم عل ــى إنج ــاء البشـ ـرَّية ،م ــن ظلم ــة
َّ
{وأ َ ْنر َ
ررز َ ه
اَّللُ
وتهــديها إلــى الص ـراط المســتقيم ،فــأنزل عليــك الــوحي ،وخــتم بــك النبـ َّـوةَ ،
ررن ت َ ْعلَرر ُم َوكَررا َ فَ ْ
رراب َو ْال ِح ْك َمررةَ َوعَله َمرركَ َمررا لَرر ْم ت َ ُك ْ
ضرر ُل ه
علَيْرركَ ع ََِّي ًمررا}
اَّللِ َ
َ
علَيْرركَ ال ِكت َ َ
{و َك رذَ ِلكَ أَوْ َح ْي َنررا ال ْيرركَ ُرو ًحررا ِمر ْ
رن أَمْ ِرنَررا َمررا ُك ْنررتَ
[النســاء ،]113:وهــذا كقولــه تعــالىَ :
رن نَشَرا ُء ِم ْ
ورا نَ ْهردِي ِبر َِ َم ْ
رن ِعبَا ِدنَرا َوإِنهركَ
ت َ ْد ِري َما ال ِكتَابُ َوَل اإلي َما ُ َولَ ِك ْن َجعَ ْلنَاهُ نُ ً
َلت َ ْهدِي إلى ِص َراط ُم ْ
ست َ ِقيم} [الشورى.]52:
{و َو َجدَكَ عَا ِ ًال فَأ َ ْغنَى}
َ
ـت
َّ
وممـا وجــدك هللا عليــه ،وعلمــه مـن حالــك – وهــو ال تخفــى عليـه خافيــة  -مــا كنـ َ
َّ
وقوتــك،
ـت تعمــل بجهــدك َّ
عليــه مــن الفقــر وقل ـة المــال ،فلــم تــرث عــن أبيــك مــاالا ،وكنـ َ
هيأ لك من المضاربة في مال خديجـة ،ثـم
فكنت {عَا ِ ًال} ،أي :فقي ار ،فأغناك هللا ،بما َّ
َ
أصبحت خديجة ومالها ُّ
وهيأنا لك من أسـباب
كله بين يديك ،ثم رزقناك من الصفاتَّ ،
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العـ َرض ،ولكـن
الخير ما تعلمه ،وقد قال عليه الصالة والسالم" :ليس الغنى عـن كثـرة َ
336
ورزق كفافاَّ ،
وقنعه هللا بما آتاه".337
الغنى غنى النفس"  .وقال" :قد أفلح َمن أسلمُ ،

 -336متفق عليه :رواه البخاري في الرقاق ( ،)6446ومسلم في الزكاو ( ،)1051عن أبي هريرو.
 -337رواه مسلم في الزكاو ( ،)1054عن عبد هللا بن عمرو.
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مقابلة النعم اإللهية و ِ
المنن الربانية بالشكر القلبي والعملي والقولي
{فَأَمها اليَتِري َم فَ َرال ت َ ْقهَررْ (َ )9وأَمهرا السهرا ِ َل فَ َرال ت َ ْنهَررْ (َ )10وأَمهرا بِنِ ْع َمر ِة َربِركَ فَ َحرد ْ
ِث
(})11
محمـ ـد ف ــي اآلي ــات الس ــابقةِ ،نعم ــه الت ــي
بع ــد أن ب ـ َّـين هللا تع ــالى لرس ــوله وص ــفيِه َّ

أسبغها عليه ،وأحاطه بها ،وقد كـان فـي أش ِـد الحاجـة إليـه ،فـجواه ،وض َّـمه وحضـنه مـن
اليــتم ،وحمــاه مــن الضــالل والحي ـرة فيمــا يجــب عملــه إلنقــاذ المجتمــع وهدايــة البشــر،
هيـأه
العيلــة وضـراوة الفقــر ،فأغنــاه مـن فضــله ،بمـا أُوتيــه مـن مــال َّ
وأخرجـه مــن ضـياع َ
افر وطــاب لمثلــه ،كــان ال بـ َّـد أن يبـ ِـين مــاذا يجــب عليــه بعــد تــوفير هــذه الــنعم
لــه ،وت ـو َ
اإللهية ،وهذه ِ
بانية ،أمام أمثـال هـذه الحـاالت الـثالث :اليـتم المنجبـر ،والحيـرة
المنن الر َّ
اجهة بالنعمة .فقال تعالى:
العيلة المو َ
المهتدية ،و َ
{فَأَمها اليَتِي َم فَ َال ت َ ْقهَرْ }
فأول مـا يطلـب منـك نحـو اليتـيم ،هـو أن تكرمـه وال تهينـه ،وأن ال تقهـره وال تدعَّـه،
وأن ال َّ
تذله وال تشعره ب ِ
ـأي هـوان ،فهـو إنسـان كـريم علـى هللا ،كـريم علـى النـاس ،كـريم
ِين * فَ رذَ ِلكَ ال رذِي يَ ردُ ُّ
ع اليَتِرري َم}
علــى نفســه ،وقــد قــال تعــالى{ :أ َ َرأ َ ْيررتَ ال رذِي يُ َكررذِبُ ِبالررد ِ
وذم هللا المجتم ــع الج ــاهلي بقول ــهَ { :كر ه
رررال بَرررر ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمررررو َ اليَتِرررري َم}
[الم ــاعونَّ ،]2-1:
ويهــان ،قــال قتــادة:
[الفجــر ،]17:فــالمجتمع الجــاهلي بحــق ،هــو الــذي ُيقهــر فيــه اليتــيم ُ
كن لليتيم كاألب الرحيم.338

{وأَمها السها ِ َل فَ َال ت َ ْنهَرْ }
َ

 -338انِر :تفسير القرمبي (.)100/20
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الحيـرة والضــالل ،والبحــث عــن الحقيقــة،
والســائل هنــا هــو الــذي يظهــر فــي مجتمــع ْ

ـق فيحتضــنه،
يســأل َم ـن يجــد مــن أهــل العلــم ،لــيعلم الج ـواب عــن س ـؤاله ،ويعــرف الحـ َّ
ويعـ ــرف الباطـ ــل فيجتنبـ ــه ،فالس ـ ـؤال هنـ ــا س ـ ـؤال المتعلِمـ ــين عـ ــن العلـ ــم ،ولـ ــيس س ـ ـؤال
المحتاجين عن المال ،وان كان كل منهما له ُّ
حقه وله مجاله الذي يظهر فيه.
كنت ضاال فهداك هللا ،فال تنهـر السـائل فـي العلـم المسترشـد.
قال ابن كثير( :كما َ
ْ
َ
جب ـارا ،وال ِ
{وأ َ همرررا ال ه
متكب ـ ارا ،وال
وقــال ابــن إســحاقَ :
سرررا ِ َل فرررال تَن َهررررْ } ،أي :فــال تكــن َّ ا
َف َّحاشا ،وال َفظا على الضعفاء من عباد هللا .339وقال قتادة :يعنـي َّ
رد المسـكين برحمـة
ولين) .340
{وأَمها ِبنِ ْع َم ِة َر ِبكَ فَ َحد ْ
ِث}
َ
وهنا قد َّ
ـت عـائالا فأغنـاك ،وضـعيفا
تفضـل هللا عليـك ،وأعطـاك مـن فضـله ،وقـد كن َ

فق َّـواك ،ومنقطعـ ا فوصـلك ،حاظيـ ا بنعمـة ربِـك عليـك ،فــالمطلوب أن تشـكر مـا أنعــم هللا

ـحة ومــال وقـ َّـوة ِ
بــه عليــك ،ومــا امـ َّ
وطيبــات ،أفاضــها عليــك رُّب ـك
ـتن بــه مــن هدايــة وصـ َّ
الكريم ،وأن تُ ِ
حدث بها خلقه ،بمقتضى تمام نعمته.

ـر فأغنـاك هللا ،فح ِـدث بنعمـة هللا عليـك ،كمـا
ـت عـائالا فقي اا
قال ابـن كثيـر( :وكمـا كن َ

أتمهـا
جاء في الـدعاء المـأثور النبـوي" :واجعلنـا شـاكرين لنعمتـكُ ،مثنـين بهـا ،قابليهـا ،و َّ
علينا".341
وذكـر ابــن جريـر ،عــن أبـي نضـرة قـال :كــان المسـلمون يــرون أن مـن شــكر الــنعم
أن ُي َّ
حدث بها.342
 - 339سيرو ابن هشا (.)243/1
 -340تفسير ابن كثير (.)427/8
 -341رواه أبو داود في الصالو ( ،)969والحاكم في الطهارو ( ،)265/1وصححه على شرم مسلم ،ووافقه
الذهبي ،عن عبد هللا بن مسعود.
 - 342رواه الطبري في التفسير (.)491/24
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وعـن أنـس :إ َّن المهــاجرين قـالوا :يــا رسـول هللا ،ذهــب األنصـار بــاألجر كلِـه .قــال:
"ال ،ما دعوتم هللا لهم ،وأثنيتم عليهم".343
وروى أبــو داود ،عــن أبــي هري ـرة ،عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم" :ال يشــكر هللا
َمن ال يشكر الناس".344
وروى أبو داود أيضـ ا ،عـن جـابر بـن عبـد هللا قـال :قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه
ِ
ِ
فم ـن أثنــى بــه فقــد
"م ـن أُعطـ
ـي عطــاء فوجــد فليجــز بــه ،فــإن لــم يجــد فليــثن بــهَ ،
وســلمَ :
َ
ومن كتمه فقد كفره".345
شكرهَ ،
وقــال مجاهــد :فــي تفســير اآليــة :يعنــي النبـ َّـوة التــي أعطــاك رُّبـك .وفــي روايــة عنــه:
القرآن.346
وقال محمد بن إسحاق :ما جاءك من هللا من نعمة وك ارمـة مـن النب َّـوة ،فح ِـدث بهـا
واذكرها ،وادعُ إليها).347
{وأَمهرا بِنِ ْع َمر ِة َربِركَ فَ َحرد ْ
ِث} ،وك ُّـل واحـد
ُّ
وكل هذا داخل فـي مضـمون قولـه تعـالىَ :
م ــن األم ــة م ــأمور بم ــا أُم ــر ب ــه رس ــوله الكـ ـريم ،وبه ــذا تف ــيض جنب ــات األم ــة ،وتمتل ــئ
حياضها من التَّحديث بنعم ِ
الرب الكريم وشكرها ،أتَّمها هللا عليها وعلينا أجمعين.

 -343رواه أبو داود في األدب ( ،)4812والترمذي في الزهد ( ،)2487وقال :حسن صحيح غريب ،وصححه
األلباني في مشكاو المصابيح (.)3026
 -344رواه أحمد ( ،)10376وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرم مسلم ،وأبو داود في األدب (،)4811
والترمذي في البر والصلة ( ،)1954وقال :هذا حديث صحيح ،وصححه األلباني في الصحيحة (.)416
 -345رواه أبو داود في األدب ( ،)4813والترمذي في البر والصلة ( )2034وقال :حسن غريب ،وحسنه
األلباني في صحيح الجامع (.)6056
 -346رواه الخالل في السنة (.)210
 -347تفسير ابن كثير (.)428/8
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سورة الشرح
بسم هللا الرحمن الرحيم
ع ْنكَ ِو ْن َركَ ( )2الذِي أ َ ْن َق َ َ
{أَلَ ْم نَ ْ
ص ْد َركَ (َ )1و َو َ
ظ ْه َركَ (َ )3و َرفَ ْعنَا
ض ْعنَا َ
ش َر ْح لَكَ َ
صبْ
لَكَ ِذ ْك َركَ ( )4فَ ِإ ه َم َع العُس ِْر يُس ًْرا (ِ )5إ ه َم َع العُس ِْر يُس ًْرا ( )6فَ ِإذَا فَ َر ْغتَ فَا ْن َ
(َ )7و ِإلَى َر ِبكَ فَارْ َ
غبْ (. })8
مكية ُّ
مدنيـة ،وي ُّ
ـرده مـا اعتبـره الـبعض مـن أنهـا
كلها ،وان ورد عن بعضهم أنهـا َّ
السورة َّ
يدل على أنهما نزلتا في أمر واحد ،وفي زمان متقارب.
تكملة لسورة الضحى ،مما ُّ
شرح صدره صلى هللا عليه وسلم :
{أَلَ ْم نَ ْ
ص ْد َركَ }
ش َر ْح لَكَ َ
حولـت
همزة االستفهام إذا دخلت على الحـرف (لـم)  -وهـو حـرف نفـي وجـزم وقلـب َّ -
ـت المـرئ مـا :ألـم أقـل لـك كـذا؟ فمعناهـا :لقـد
الجملة
َّ
االستفهامية إلـى جملـة تقريرَّيـة ،فـإذا قل َ

قلت لك كذا.
ُ

ِ
وم َر ِجيـا بلغـة التقريـر:
والخطاب هنا لرسول صـلى هللا عليـه وسـلم ،يقـول لـه رُّبـه مبشـ ار ُ

لقــد شــرحنا لــك صــدرك ،وفتحنــا لــك قلبــك ،الــذي بــين َج ْنبيــك ،أيَّ :نورنــاه ،وجعلنــاه فســيح ا
رحيب ـا واســعا ،كمــا قــال تعــالى فــي موضــع آخــر{ :فَ َمر ْ
اَّللُ أ َ ْ َي ْه ِد َي رَُ َي ْ
رن يُر ِرر ِد ه
ص ر ْد َرهُ
شر َرر ْح َ
ْلس َْال ِم} [األنعـام ،]125:وكمـا شـرؤ هللا صـدره صـلى هللا عليـه وسـلم ،كـذلك جعـل هللا ع َّـز
ِل ْ ِ
وجـ َّـل شــرعه فســيح ا واســع ا ســمح ا ســهالا ،ال حــرج فيــه وال إصـر وال ِ
ضــيق .وقــد قــال تعــالى:
ْ
ْ
{أَفَ َم ْن ء ََر َح ه
علَى نُور ِم ْن َر ِب َِ} [الزمر.]22:
ْلس َْال ِم فَه َُو َ
اَّللُ َ
ص ْد َرهُ ِل ْ ِ
وقــد اســتخدم الق ـرآن مــع كلمــة (الشــرؤ) مــع كلمــة (الصــدر) ،ولــم يســتخدم القلــب ،وال
ظـم صـدره أنـه قريـب إلـى اكتمـال الق َّـوة،
الفؤاد ،وال النفس ،والعرب كـانوا ينظـرون إلـى مـن ع ُ

وكثي ار ما يفتخر أحدهم ِ
ظم صـدره ،وكـذا َّ
كنـوا بشـرؤ الصـدر عـن المس َّـرة ،وانبسـاط الـنفس
بع َ
إلى القول أو الفعل.
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وقــد ســأل موســى عليــه الســالم  -وهــو مــن الرســل أولــي العــزم  -رَّب ـه حــين أم ـره أن
مهمتـه ،فكـان
يؤتيه أربعـة أشـياء أو أمـور يسـتعين بهـا علـى َّ
يذهب إلى فرعون بالرسالة ،أن َ
با ْ
ص ْد ِري} [طه.]25:
ء َر ْح ِل
َ
َّأولها{ :قَا َ َر ِ
محمـدا أعطــاه رُّبـه شــرَؤ الصــدر ،دون أن يســأله مــن ربِـه ،لمــا علــم ســبحانه أنــه
ولكـ َّـن َّ
يضيق صـدره ،وتقـتم نفسـه ،لمـا رأى مـن كثافـة الظلمـات التـي ِ
تغطـي علـى فطـرة قومـه ،فـال
يعرفــون حقـا مــن باطــل ،وعلــى ضــمائرهم ،فــال يعرفــون خيـ ار مــن شــر ،وال رحمــة مــن قســوة،
وأصــبحوا فــي جــاهليتهم{ :ك ُ
ج ِمر ْ
ج ِمر ْ
رن فَوْ ِق ر َِ َمرروْ ٌ
شرراهُ َمرروْ ٌ
رن فَوْ ِق ر َِ
ََّلُ َمررات ِف ر َب ْحررر لُ ِج ر َي ْغ َ
سحَابٌ ُ
ِإذَا أ َ ْخ َر َج يَردَهُ لَر ْم يَكَر ْد يَ َرا َهرا َو َم ْ
ات بَ ْع ُ
ظلُ َم ٌ
رن َلر ْم يَ ْجعَر ِل ه
رورا
ض َها فَوْ قَ بَ ْع
اَّللُ َلرَُ نُ ً
َ
فَ َما لََُ ِم ْن نُور} [النور.]40:
فشــرؤ هللا صــدره بــإنزال القـرآن ،والهدايــة إلــى اإلســالم ،ودخــول ُّ
النـور اإللهــي إلــى تلــك
وي ِ
ِ
هيئ لها أسباب الحركة والخير.
القلوب المظلمة ،والهداية إلى
الحقُ ،
وزره صلى هللا عليه وسلم :
َو رضع ر
ع ْنكَ ِو ْن َركَ * الذِي أ َ ْنقَ َ َ
{و َو َ
ظ ْه َركَ }
ض ْعنَا َ
َ
وضـ ــعنا :حططنـ ــا وأزلنـ ــا.والوزرِ :
الح ْمـ ــل الثقيل.أثقـ ــل ظهـ ــرك :أهمـ ــك وأتعـ ــب نفسـ ــك
.والمراد به  :اهتمامه الشديد بهداية قومه  ،ودفع إيذائهم عنه .
كل ضيق.
ووسعه ،وأزال عنه َّ
أول ما صنع هللا لرسوله :أنه شرؤ له صدره َّ
وثــاني مــا صــنع لــه :أن وضــع عنــه حملــه الثقيــل ،الــذي كــان يحملــه علــى ظهـره ،بثقلــه
ومتاعبه.
الحم ـ ـل؛ تخفيف ـ ـ ا وتوسـ ــع اة عليـ ــك،
هللا جـ ـ َّـل جاللـ ــه برحمتـ ــه وتيسـ ــيره وضـ ــع عنـ ــك هـ ــذا ْ
وانهاضا لك ،وتقوي اة لعزمك ،لتقوم بما أنت م َّ
كلف به ،في تبليم الدعوة ،واتمام الرسالة.
ُ
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َن رشر ذكره صلى هللا عليه وسلم في اآلفاق :
{و َرفَ ْعنَا لَكَ ِذ ْك َركَ }
َ
واتمام ـاَ لنعمتــه تعــالى عليــك ،بعــد أن جمــع لــك بــين إعطــاء الخيــر ،الم ِ
تمث ـل فــي شــرؤ
ُ
ِ
ِ
وض ـع الــوزر ،زادك فض ـالا وتكريم ـ ا برفــع الــذكر.
المتمث ـل فــي ْ
الصــدر ،ورفــع الشــر عنــكُ ،

ِ
فيـذكر محمــد صــلى هللا
ومعنــى رفــع الــذكر :نشـره فــي كــل اآلفــاق فــي األرض وفــي الســماءُ ،
عليه وسلمَّ ،
كلما ُذكر اسم هللا تبارك وتعـالى ،فـي الشـهادة :أشـهد أن ال إلـه إال هللا ،وأشـهد
أن محمـدا رســول هللا ،وفــي األذان ،وفــي اإلقامــة ،وفـي الصــالة ،وفــي ختــام الصــلوات ،وفــي
سائر األذكار والدعوات.
قال حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى هللا عليه وسلم:
النبي إلى اسمه
وض َّـم اإلله اسم َّ

إذا قال في الخمس الم ِ
ؤذن أشهد
ُ

وشـ َّق لـه م ـن اس ــمه َّ
ليجل ــه

فذو العرط محمود وهـذا محمـد

األولين واآلخرين وقدره ،وأخذ على جميع األنبياء أن يؤمنوا به.
فرفع ذكره في َّ
اليسرهو القاعدة والعسر استثناء:
{فَ ِإ ه َم َع العُس ِْر يُس ًْرا* ِإ ه َم َع العُس ِْر يُس ًْرا}
ِ
ـت
مــع هــذه الــنعم والمواهــب التــي آتــاك هللا َّإياهــا مــن عنــده كرمـ ا وفضـالا ،وبــرغم مــا كنـ َ
ـإن هللا تعــالى م ِ
تشــكوه مــن الضــيق والعســر والعنــت الــذي يبــدو مــن حولــك ،فـ َّ
وسـع عليــك كـ َّـل
ُ
ضيق ،وم ِ
ِ
ومف ِـرج عنـك ك َّـل كـرب ،فهـذا شـأن هللا
يسر عليك َّ
وم ْغنيك مـن كـل فقـرُ ،
كل أمرُ ،
ُ

يستمر أبدا ،وأن الحزن ال يطول مددا ،ف َّ
ـإن األصـل
معك ،ومع الناس جميع ا :أ َّن العسر ال
ُّ

الس ـعة ،وان القاعــدة هــي اليســر ،فالعســر طــارئ ،واليســر دائــم ،والعســر قليــل ،واليســر
هــو َّ

409

كثير ،والعسر فرع ،واليسر قاعدة؛ ولهذا ثبتت هذه القاعدة في عقول المسلمين وضـمائرهم:
أن العسر يالصق اليسر دائم ا ،وال يتركه ينفرد بالساحة أو ُييئس المؤمن.
ِ
ويعبر القرآن عن ذلك بكلمة { َم َع} ،المصاحبة للفعـل ،فهـو ال يت َّ
ـأخر عنـه ،بـل يواكبـه
ويزاحمه حتى يطرده.
والتنكيــر فــي قولــه{ :يُ ْ
سر ًررا} ،معنــاه التعظــيم والتفخــيم ،كأنــه قيــل :إن مــع العســر يس ـ ار
أي يسر.
عظيما ،و ُّ
دعوة اإلسالم إلى التيسير ،وكراهية التعسير:
فجعـل كالمقـارن لـه،
ولما كـان وقـوع اليسـر بعـد العسـر بزمـان قليـل ،كـان مقطوعـا بـهُ ،
وهذا يتَّفق مع األصل الكلِي العام في اإلسالم ،وهو الدعوة إلـى التيسـير ،وكراهيـة التعسـير،
وهــو مــا نـ َّـوه بــه الق ـرآن ،و َّ
أكدتــه الســنة ،فقــال تعــالى{ :ي ُِريررردُ ه
ْررر َو ََل ي ُِريرردُ ِب ُكررر ُم
اَّللُ ِب ُكرر ُم اليُس َ
سر َرر} [البقـرة{ ،]185:ي ُِريردُ ه
سررا ُ َ
العُ ْ
ضر ِعيفًا} [النســاء.]28:
اَّللُ أ َ ْ يُ َخ ِفر َ َ
اإل ْن َ
عر ْن ُك ْم َو ُخ ِلررقَ ِ
تنفـروا"" ،348إنمـا بعثـتم ِ
تعسرواِ ،
"يسروا وال ِ
وقال صلى هللا عليه وسلمِ :
وبشـروا وال ِ
ميسـرين،
ُ
ولـم تبعثـوا ِ
معسـرين" .349لهـذا كـان مــن القواعـد الفقهيـة األساسـية( :المش َّـقة تجلـب التيســير).
ومهمات.
وما يتبعها ويلحق بها من قواعد وفروع
َّ
وصيتان كريمتان :
صبْ * َوإِلَى َربِكَ فَارْ َ
غبْ }
{فَ ِإذَا فَ َر ْغتَ فَا ْن َ
فرغت :انتهت أعمالك من واجبات لنفسك وأهلك والناس والدعوة  ،فانصب  :فاتعب
نصب – بفتح النون والصاد -كما قال تعالى في سورة الحجر عن أهل الجنة [ :
 ،من ال َ
يمسهم فيها نصب ]  ،48وعن وجوه أهل النار في سورة الغاشية  [ :عاملة ناصبة ] .
ال َّ
 -348سبق تخريجه صـ.
 -349سبق تخريجه صـ.
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لمحم ـد رســول هللا مــن ربِ ـه ،تــأتي فــي
بعــد هــذه المواهــب الكريمــة ،والهبــات العميمــة،
َّ

ـرب العلـ ِـي الك ـريم إلــى رســوله المكـ َّـرم ِ
هــاتين اآليتــين الوصـ َّـيتان الكريمتــان مــن هللا الـ ِ
توص ـيه
ُ
بأمرين :ماذا يفعل عند الف ار ؟ وبماذا يتَّجه إلى ربِه؟
وهنا يقول القرآن للرسول محمد صلى هللا عليه وسلمِ ،
ولكل َمن فهم الخطـاب العربـي:
فانصــب فــي تــدبير عمــل الغــد ،واذا َف َر ْغـت مــن عمــل الصــباؤ،
ـت مــن عمــل اليــومْ ،
فــإذا فرغـ َ
فانصب في عمل المساء ،أو فرغت من عمـل النهـار ،فانصـب فـي عمـل الليـل ،واذا فرغـت
ْ

من عمل الدنيا ،فانصـب فـي عمـل الـدين ،واذا فرغـت مـن واجبـك نحـو النـاس ،فانصـب فـي
واجبك نحو هللا ،واذا فرغـت مـن واجبـك فـي أداء الفـرائض ،فانصـب فـي توفيـة النوافـل وقيـام
المحـ َّـددة ،فانصــب فــي أداء الواجبــات غيــر المحـ َّـددة،
الليــل ،واذا فرغــت مــن أداء الواجبــات ُ

وما أكثرها! واذا فرغت من الجهاد والغزو ،فانصـب فـي طلـب العلـم ،واذا فرغـت مـن صـالة
الفجر ،فانصب في الذكر والدعاء إلى هللا.
ومعن ــى ه ــذا :أن الم ــؤمن ال يك ــون فارغ ــا تم ــام الفـ ـ ار بح ــال؛ ألن ف ارغ ــه ملح ــوق بم ــا
تعدد الواجبات ،وكثرة الحقوق ،وقصر العمرَّ ،
يشمله من ُّ
وقلة األعوان.
قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنـه :إنـي أكـره أن أرى أحـدكم فارغـ ا  ،ال فـي عمـل
الدنيا ،وال في عمل

اآلخرة350

.

ـت صـحيح ا فانصـب .يعنـي :اجعـل ف ارغـك نصـبا فـي
قال علي بـن أبـي طلحـة :إذا كن َ

مر برجلين يتصارعان ،فقال :الفار ما أُمـر
ويدل عليه ما ُروي أن ُشريحا القاضي َّ
العبادةُّ .
صبْ }.
بهذا ،إنما قال هللا{ :فَ ِإذَا فَ َر ْغتَ فَا ْن َ
قــال ال ـرازي( :وبالجملــة فــالمعنى :أن يواصــل بــين العبــادات وبعــض ،وأال يخلــي وقتــا
من أوقاته منها ،فإذا فر من عبادة أتبعها بأخرى).351
 -350تفسير الزمخشري (.)772/4
411

النصب ،ويحلو التعبُّ ،
َّ
وتلذ المعاناة :كما قال صالؤ الدين الصفدي:
ففي هذا يكون َ
الجد في ِ
ُّ
الجد والحرمان في الكسل

فانصب تُ ِ
صب عن قريب غاية األمل

وقال آخر:
ـرت بالراحة الكبرى فلم أرها
بص ُ

تُنال إال على جسـر من التع ـ ــب

وقال ثالث:
بقـدر ا ِ
لجد تُكـتسب المعالي

ومن طل ــب العـ ــال سهر الليالي
َ

ومن طلـب العال من غير كد
َ

أض ــاع العـ ــمر في طلب المحال

{و ِإلَى َر ِبكَ فَارْ َ
غبْ }:
َ
التعب ـد واإلعــداد لمــا بعــده،
واذا كــان هــذا هــو المطلــوب مــن اإلنســان عنــد الف ـ ار  ،وهــو ُّ

فعليــه بعــد ذلــك أن تكــون رغبتــه ،و ِاتجاهــه إلــى هللا وحــده ،ال إلــى النــاس ،وال إلــى المطالــب
المادية ،وال إلى المتاع األدنـى الـذي ينحـدر إليـه أكثـر النـاس ،بـل يلجـأ إلـى ربِـه الـذي رَّبـاه
َّ
كل خير ،فليجعـل رغبتـه خالصـ اة إليـه ،ال يسـأل إال فضـله مت ِ
َّ
وعلمه وأرشده إلى ِ
ـوكالا عليـه،
وال يرغــب فــي ســائر مــا يلتمســه إال لــه ،وال نص ـره علــى األعــداء إال منــه ،وكفــى بــه هادي ـ ا،
وكفى به نصي ار.

 -351تفسير الرازي (.)209/32
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سورة التين
بسم هللا الرحمن الرحيم
الز ْيتُو ِ (َ )1و ُ
ين َو ه
سرا َ
سرينِ َ
ور ِ
اإل ْن َ
َ
ط ِ
رين ( )3لَقَر ْد َخلَ ْقنَرا ِ
ين (َ )2و َهرذَا البَلَر ِد اس َ ِم ِ
{والتِ ِ
ين ( )5إَل الرررذ َ
سرررا ِف ِل َ
ررن ت َ ْقررر ِويم ( )4ثُررر هم َردَ ْدنَررراهُ أ َ ْ
ِين َمنُررروا َوع َِملُررروا
سرررفَ َل َ
ِفررر أ َ ْح َ
سر ِ
ت فَ َل ُهر ْم أ َ ْجر ٌرر َ
ْس ه
ال ه
اَّللُ ِبرأ َ ْحك َِم
صررا ِل َحا ِ
ِين ( )7الري َ
غ ْير ُرر َممْ نُررو ( )6فَ َمررا يُ َكر ِرذبُكَ بَ ْعردُ ِبالررد ِ
ال َحا ِك ِم َ
ين (})8
مكية على القول الصحيح .
هذه السورة َّ
اإللهيـة المباركـة ،ومنـازل الـوحي بـالكالم اإلله ِـي
وفي السورة قس ٌم بمهابط الشرائع
َّ
الن ــازل عل ــى رس ــله ص ــلوات هللا عل ــيهم ؛ مه ــبط ن ــزول ال ــوحي عل ــى عيس ــى  ،وانـ ـزال
اإلنجيـل عليـه  ،وهـو البقعـة المباركـة مــن فلسـطين  ،ومهـبط نـزول التـوراة علـى موســى
بطور سيناء  ،ومهبط نزول القرآن على محمد صلى هللا عليه وسلم في بلد هللا الحـرام
وتعهــده بمــا يســعده ويصــلح
 ،علــى خلــق اإلنســان فــي أحســن تقــويم ،واكتمــال واعتــدالُّ ،
شــأنه فــي أمــر التش ـريع  ،لــيحفظ عليــه ُحســن تقويمــه وكمالــه اإلنســاني  ،وهنــاك قســم
كبير من بني اإلنسان أعرض عن تلـك الشـرائع وردهـا ،ف َّ
ـرده أسـفل سـافلين ؛ ألنـه هـو
الــذي سـَّـفل نفســه ونــزل بهــا إلــى مســتوى
البهيميــة .ولكـ َّـن قســما آخــر مــن بنــي اإلنســان
َّ
آمن ـوا بمــا أنــزل هللا تعــالى ،وعمل ـوا الصــالحات التــي تشــمل جميــع األعمــال اإليمانيــة،
فلهم أجر دائم غير مقطوع من نعيم اآلخرة .
ِ
أي شيء يجعلـك
المكذب بدين هللا وبالحساب والجزاء :
ويخاطب هللا هذا اإلنسان
ُّ ْ
منك ـ ار لــدين هللا الــذي جــاء بــه أنبيــاء هللا ورســله ،ومكــذبا بالحســاب والج ـزاء بعــد هــذا
البي ــان والبره ــان  ،وق ــد خلق ــك هللا ف ــي أحس ــن تق ــويم  ،وتعه ــدك بالشـ ـريعة الت ــي فيه ــا
صالحك وسعادتك  ،ولم يتركـك سـدى  ،فكيـف تنكـر الحسـاب والجـزاء  ،وهـو سـبحانه
قادر على إعادتك بعد موتك .وذلـك بمقتضـى حكمتـه فـي مجـازاة المحسـن بإحسـانه ،
المسيء بسيئاته  ،واالقتصاص من الظالم للمظلوم.
و ُ
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قسم هللا ببعض مخلوقاته :
الز ْيتُو ِ * َو ُ
ين َو ه
سي ِن َ
ين}
ور ِ
{و ِ
َ
ط ِ
ين * َو َهذَا ال َبلَ ِد اس َ ِم ِ
الت ِ
أقس ــم هللا فـ ــي هـ ــذه السـ ــورة بـ ــبعض مخلوقاتـ ــه ،علـ ــى أمـ ــر َّ
يتعل ـ ـق بخلـ ــق اإلنسـ ــان
مرت قبل ذلك على أمر شبيه بذلك ،هـي سـورة البلـدَ :
{َل
وفطرته ،كما أقسم في سورة َّ
سا َ ِف َك َبد}
أ ُ ْق ِ
اإل ْن َ
س ُم ِب َهذَا ال َبلَ ِد * َوأ َ ْنتَ ِحل ِب َهذَا ال َبلَ ِد * َو َوا ِلد َو َما َولَدَ * لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ
[البلد .]4-1:أقسم هللا في سورة (البلد) بهذه المخلوقات :أنه خلق اإلنسـان فـي مكابـدة
للمتاعب و َّ
المشقات ،وأقسم هنا في سورة التـين :بأنـه سـبحانه خلـق اإلنسـان فـي أحسـن
تقويم.
"من حلـف بغيـر هللا فقـد
َّ
حرم هللا تعالى علينا أن نقسم إال به ،كما قال رسوله الكريمَ :
أشرك" .352وأقسم هو بما شاء من خلقه ،في ُسـور كثيـرة فـي القـرآن ،تح َّـدث عنهـا ابـن

ررين
{و ِ
ومم ـا أقســم بــه ههنــا :األمــور األربعــةَ :
القــيم فــي كتابــه (أقســام الق ـرآن)َّ .353
التر ِ

الز ْيتُو ِ * َو ُ
َو ه
سينِ َ
ين}.
ور ِ
ط ِ
ين * َو َهذَا البَلَ ِد اس َ ِم ِ
ومــن ِ
قسـم بــه أربعــة أشــياء ،وقـ َّـدر
المفسـرين القــدامى َمـن َّ
الم َ
فسـر اآليــات علــى أن ُ
التين والزيتـون بالصـنفين المكيلـين ،أو المـوزونين مـن المـأكوالت ،التـي ي َّ
تحلـى بهـا ،أو
ُ

ُيؤتدم بها ،وما فيهما من فوائد عظيمة أفاض بها رجال التغذية.

ظــر إلــى هــذا القســم نظ ـرة أخــرى ،فيهــا
ولكــن مــن علمائنــا وأئمتنــا الموهــوبين مــن َن َ

عمق والتوفيق ،فلم يجعل التين والزيتون َق َسمين ،بل اعتبرهمـا قسـما بشـيء
كثير من التَّ ُّ
واحد ،وهو األرض التي تُنِبتهما ،أرض فلسطين وما حولها ،التي تُنبت التـين والزيتـون

مخرجاااوه :إساااناده ضاااعي لجهالاااة الرجااال الكنااادي ،وأباااو داود (،)3251
 -352رواه أحماااد ( ،)5593وقاااال َ
والترمذي ( )1535وقال :حديث حسن ،والحاكم ( )297 /4وص هححه على شرم الشيخين ووافقه الذهبي ،ثالثاتهم
في األيمان والنذور ،وص هححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ( ،)2952عن ابن عمر.
 -353التبيان في أقسا القرآن ،صـ .43دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،تحقيق :محمد حامد الفقي.
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المباركين ،وهي األرض التي نشأ فيها عيسـى ابـن مـريم ،أحـد الرسـل الكبـار مـن أولـي
العزم ،الذين أخذ هللا عليهم الميثاق.
قــال اإلمــام ابــن كثيــر هنــا( :هــذه َمحــال ثالثــة ،بعــث هللا فــي كـ ِـل واحــد منهــا نبي ـا
مرسـالا مــن أُولــي العــزم أصــحاب الشـرائع الكبــار :فــاألولِ :محلــة التــين والزيتــون ،وهــي
بيت المقدس التي بعث هللا فيها عيسى ابن مريم.
والثاني :طور سينين ،وهو طور سيناء الذي َّ
كلم هللا عليه موسى بن عمران.
والثالــث :مكــة ،وهــو البلــد األمــين الــذي َمـن دخلــه كــان آمنـا ،وهــو الــذي أرســل فيــه
محمدا صلى هللا عليه وسلم.
قــالوا :وفــي آخــر التــوراة ُذكــر هــذه األمــاكن الثالثــة :جــاء هللا مــن طــور ســيناء -

يعني الذي َّ
كلم هللا عليه موسـى بـن عمـران  -وأشـرق مـن سـاعير – يعنـي :جبـل بيـت
المقــدس الــذي بعــث هللا منــه عيســى -واســتعلن مــن جبــال فــاران  -يعنــي :جبــال مكــة
الت ــي أرس ــل هللا فيه ــا محم ــدا .ف ــذكرهم مخبـ ـ ار ع ــنهم عل ــى الترتي ــب الوج ــودي بحس ــب
ترتيبهم في الزمان ،ولهذا أقسم باألشرف ،ثم األشرف منه ،ثم باألشرف منهما.
سافِ ِل َ
س ِن ت َ ْق ِويم * ث ُ هم َردَ ْدنَاهُ أ َ ْ
ين}
سفَ َل َ
سا َ فِ أَ ْح َ
اإل ْن َ
{لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ
سر ِ ْ
قسـم عليــه ،وهــو أنــه
سررا َ فِ ر أ َ ْح َ
اإل ْن َ
وقولــه{ :لَقَ ر ْد َخلَ ْقنَررا ِ
الم َ
رن تَق ر ِويم} ،هــذا هــو ُ
ـوي األعض ــاء
تع ــالى خل ــق اإلنس ــان ف ــي أحس ــن ص ــورة ،وش ــكل منتص ــب القام ــة ،س ـ َ

حسنها).354
َ

وهو ما َّ
ت
اوا ِ
أكده القرآن في أكثـر مـن سـورة ،كمـا فـي سـورة التغـابنَ { :خلَرقَ السهر َم َ
س َ
رير} [اآليـة ،]3:وقـال تعـالى:
رن ص َُرو َر ُك ْم َوإِلَيْر َِ ال َم ِص ُ
ق َوصَروه َر ُك ْم فَأ َ ْح َ
َو ْاسَرْ َ بِ ْال َح ِ
ُورة َما ءَا َء َر هكبَكَ } [االنفطار.]8 ،7:
{الهذِي َخلَقَكَ فَ َ
سوه اكَ فَ َعدَلَكَ * فِ أَي ِ ص َ
 -354تفسير ابن كثير (.)435/8
415

الجمع بين الحسن المادي والحسن الروحي المعنوي:
ـانية،
وهنا سؤال مهم يجب أن نسأله هنا ،وهو :هل المهم في الفطرة والخلقـة اإلنس َّ
التــي خلــق هللا عليهــا اإلنســان :الجانــب المــادي أم مــا يشــمل الجانــب المــادي والروحــي
تتضمن اللفظ والمعنى ،والظاهر والباطن ،والصورة والحقيقة؟
مع ا ،بحيث
َّ
ـتم بالجــانبين مع ـ ا ،ويحــرص علــى المعنــى قبــل اللفــظ ،وعلــى
أعتقــد أن اإلســالم يهـ ُّ
الـ ُّـروؤ قبــل المـ َّ
ـادة ،وعلــى الموضــوع قبــل الشــكل ،وعلــى الحقيقــة قبــل الصــورة ،وعلــى
الباطن قبل الظاهر.
وف ــي ه ــذا ُي َع ـ ِـول القـ ـرآن عل ــى تق ــوى القل ــوب ،ال عل ــى الظـ ـواهر أو الجـ ـوارؤ ،ق ــال
ب} [الحـج{ ،]32:لَ ْ
اَّللِ فَ ِإنه َهرا ِم ْ
ءعَا ِ َر ه
تعـالى{ :ذَ ِلكَ َو َم ْن يُعَ َِّ ْم َ
رن يَنَرا َ
رن ت َ ْق َروى القُلُرو ِ
ه
اَّللَ لُحُو ُم َها َو ََل ِد َما ُ َها َولَ ِك ْن َينَالَُُ الت ه ْق َوى ِم ْن ُك ْم} [الحج.]37:
ويق ــول الرس ــول الكـ ـريم ف ــي الدالل ــة عل ــى أهمي ــة القل ــب ف ــي ص ــيانة اإلنس ــان ،ف ــي
الحــديث الصــحيح المتَّفــق عليــه" :أال َّ
صـَلحت صـَلح الجســد
إن فــي الجســد ُمضــغ اة إذا َ
كله ،واذا َفسدت فسد الجسد ُّ
ُّ
كله ،إال وهي القلب".355
ُ
َ
َ
ويقول الرسول الكريم صلى هللا عليـه وسـلم ،فيمـا رواه مسـلم فـي صـحيحه" :إن هللا
ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ،ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".356
بالحســن الظــاهر فــي أمــور الحيــاة ،الــذي يج ِمـل
ومــن هنــا نقــول :إن اإلســالم يهـ ُّ
ـتم ُ

الحيــاة ،ويصــوغها صــياغة حســنة الظــاهر ،مقبولــة الشــكل ،ولكنــه ال يكتفــي بــذلك ،بــل
وحيـة العليـا،
الر َّ
الحسـن المعنـوي ،والجمـال األدبـي ،والحيـاة ُّ
ُّ
يضم إلى ذلـك  -وال ب َّـد ُ -
كمــا كــان صــلى هللا عليــه وســلم فــي نفســه مــثالا أعلــى فــي ذلــك ،وكمــا حــرص علــى أن

 -355متفق عليه :البخاري في اإليمان ( ،)52ومسلم في المساقاو ( ،)1599عن النعمان بن بشير.
 -356رواه مسلم في البر والصلة ( , )2564عن أبي هريرو.
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يكــون جملــة أصــحابه ِ
مم ـن ض ـربهم هللا مــثالا للــذين آمن ـوا ،فــي الجمــع
وعْليــة أصــحابه َّ
الروحي المعنوي.
الحسن ُّ
الحسن المادي و ُ
بين ُ
رن ت َ ْقر ِويم * ثُر هم
سرا َ فِر أ َ ْح َ
اإل ْن َ
س ِ
وتحت هذا الضوء ُيفهـم قولـه تعـالى{ :لَقَر ْد َخلَ ْقنَرا ِ
سرررافِ ِل َ
َردَ ْدنَررراهُ أ َ ْ
ين} .الخلــق لإلنســان فــي أحســن تقــويم ،وتركيبــه أعظــم تركيــب،
سرررفَ َل َ
وتعديله أقوم تعديل ،يشمل الجانب المادي والجانب المعنوي ،كما أشرنا.
سا ِف ِل َ
فما معنى قوله تعالى{ :ث ُ هم َردَ ْدنَاهُ أ َ ْ
ين}
سفَ َل َ
إن َّ
الرد إلى أرذل العمر ليس هو التنكيس إلـى أسـفل سـافلين ،ثـم هـذا ال ينـال إال
القليلــين جــدا م ــن النــاس .إنم ــا الــذي يلي ــق بهــذه العملي ــة اإللهيــة :ه ــو ُّ
رد النــاس إل ــى
غرائزهم ،والى طبائعهم البشرَّية وحدها ،تَتَ َّ
حكم فيهم وتسوُقهم إلـى مهاويهـا الرذيلـة ،إذا
اتَّبــع اإلنســان أه ـواءه وغ ارئ ـزه الــدنيا وحــدها ،ولــم ِ
يرك ـز علــى اإليمــان بــاهلل وال بالــدار
اآلخ ـرة ،وال بالعدالــة وحســن الج ـزاء ،بــل يكــون كمــا قــال هللا تعــالى{ :إِنه رَُ َكررا َ َ
ظلُو ًمررا
سا َ لَ َ
َجه ً
سرا َ ِل َربِر َِ
َّلُرو ٌم َكفه ٌ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
رار} [إبـراهيم{ ،]34:إِ ه ِ
ُوَل} [األحزاب{ ،]72:إِ ه ِ
عج ً
سرا ُ ِبال ه
{ويَ ْد ُ
ُروَل}
سرا ُ َ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
لَ َكنُودٌ} [العاديـاتَ ،]6:
ش ِرر دُعَرا َءهُ ِبرإلخي ِْر َوكَرا َ ِ
ع ِ
ررورا}
سرررا ُ قَتُر ً
سرررا ُ َكفُر ً
اإل ْن َ
اإل ْن َ
ررورا} [اإلسـ ـراءَ ،]67:
[اإلسـ ـراءَ ،]11:
{و َكرررا َ ِ
{و َكرررا َ ِ
سرا َ ُخلِرقَ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
[اإلسراءَ ،]100:
سا ُ أ َ ْكث َ َر ءَر ْ ء َجرد ًََل} [الكهـفِ { ،]54:إ ه ِ
{وكَا َ ِ
َهلُو ً
سا َ َل ِف ُخسْر} [العصر.]2:
اإل ْن َ
عا} [المعارجِ { ،]19:إ ه ِ
البخــل ،والظلــم ،والكفــر،
فــإذا تُــرك اإلنســان لهــذه الطبــائع والغ ارئــز :مــن الجهــل ،و ُ
والكنــود ،والعجــل ،والجــدل ،تقــوده وتُسـ ِـيره وحــدها ،بــال تـ ُّ
ـدخل مــن إيمــان يه ـدي ،ومــن

صوب ،ومجتمع ي ِ
عقل ُي ِ
عدل ،كان اإلنسـان أشـبه بـذئب مفتـرس أو بهيمـة عميـاء ،كمـا
ُ
قال الشاعر:
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أبني إن من الرجال بهيم اة
َّ

في صورة الرجل السميع المبصر

فطن ِ
لكل مصيبة في ماله

واذا أصـيـ ــب بـد ـن ـه لـ ـم يـ ـ ـ ـ ـشــع ـ ـر

فــإذا تُ ـرك اإلنســان وحــده بــدون إيمــان يســنده ويحميــهُ ،س ـلِطت عليــه هــذه الطبــائع
والغرائز ،وحدها تكتنفه وتحتويـه ،فلـن يكـون مصـيره إال التَّـ ِ
ردي إلـى الجحـيم ،والسـقوط
ِين َ
طبَرررر َع ه
إل ــى أرذل األرذلـ ــين{ :أُولَئِرررركَ الررررذ َ
ررروا َء ُه ْم}
اَّللُ َ
علَررررى قُلُررررو ِب ِه ْم َواتهبَعُرررروا أ َ ْهر َ
علَيْر َِ َو ِك ً
سربُ أ َ ه
[محمد{ ،]16:أ َ َرأ َ ْيرتَ َمر ِن ات ه َخرذَ ال َهرَُ َه َرواهُ أَفَأ َ ْنرتَ ت َ ُكرو ُ َ
ريال * أ َ ْم ت َ ْح َ
س ر ِب ً
رام َب ر ْل ُهر ْم أ َ َ
أ َ ْكثَر َرر ُه ْم َي ْ
يال} [الفرقــان،43:
ض ر ُّل َ
س ر َمعُو َ أَوْ َي ْع ِقلُررو َ ِإ ْ ُه ر ْم إَل ك َْاس َ ْن َعر ِ
.]44
ما الذي ينجي اإلنسان من هول السقوط والضياع
إنمــا الــذي ي ِ
نجـي اإلنســان مــن هــول هــذا الســقوط والضــياع ،هــو مــا اســتثناه القـرآن
ُ

في السورة الكريمة ،حين قال:

ت فَلَ ُه ْم أ َ ْج ٌر َ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
{إَل الذ َ
غي ُْر َممْ نُو }
صا ِل َحا ِ
هنــا أبــرز الق ـرآن دور اإليمــان الحـ ِ
ـدر لإلنقــاذ ،وســبيالا للنجــاة ،حــين
ـق وحــده مصـ اا

يكـون اإليمــان صــادقا ال ُمجـ َّـرد كلمــة تُقــال ،أو دعــوى تـ َّـدعى ،فهــم الــذين آمنـوا وعملـوا
الصالحات.
َّ
الماليـة
المعنوية،
المادية و
كل األعمال اإليمانية:
َّ
َّ
َّ
وعمل الصالحات هنا عام يشمل َّ
العباديـة ،وهـي تشـمل التَّواصـي ب ِ
ـالحق ،والتَّواصـي بالصـبر،
العبادية وغيـر
العاطفية،
و
َّ
َّ
َّ
والتَّواصي بالمرحمة ،والدعوة إلى الخير ،واألمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر.
ررر َ
ْرررر َممْ نُرررو } ،أي :غي ــر
فهـ ـؤالء المؤمن ــون الص ــالحون المص ــلحون له ــم {أ َ ْجر ٌ
غي ُ
ع َ
طا ًء َ
غي َْر َم ْجذُوذ} [هود.]108:
مقطوع بحال من األحوال ،كما قال تعالىَ { :
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وهنا يبـرز القـرآن َّ
مهمـة اإليمـان الحقيقـي فـي حيـاة اإلنسـان ،فهـو لـيس دو ار دخـيالا
{و ْالعَ ْ
ص ِرر *
وال دو ار ثانويا ،بـل دور أصـيل ،كمـا فـي قولـه تعـالى ،فـي سـورة العصـرَ :
صررروْ ا ِبر ْ
ِين َمنُررروا َوع َِملُررروا ال ه
سرررر * إَل الرررذ َ
سرررا َ لَ ِفررر ُخ ْ
ق
صرررا ِل َحا ِ
ت َوت َ َوا َ
اإل ْن َ
ِإ ه ِ
ررال َح ِ
َوت َ َواصَوْ ا بِال ه
صب ِْر} [العصر.]3-1:

ِين}
{فَ َما يُك َِذبُكَ بَ ْعدُ ِبالد ِ
الخطـاب هنـا لإلنسـان ،فهـل بعـد هـذه الـدالئل و ِ
البينـات يجـد ابـن آدم العاقـل مجـاالا

ِ
يكذب فيه بالدين؟ والمراد بالدين :ما يحتوي اإليمـان بـاهلل ِ
رب العبـاد ،ويحتـوي ضـرورة
الجزاء والحساب ثوابا وعقابا ،لما عمله الناس في حياتهم الدنيا من خير أو ِ
شر.
فــالفطرة اإلنســانية تقتضــي التصــديق بهــذا القــانون المغــروس فــي فط ـرة البشــر ،أن
أن لهـذا ال ِ
لهذا الكون ربا ،و َّ
ـرب عـدال ،وأن العـدل ال يس ِـوي بـين الخيـر والش ِـر ،وال بـين

{و َمرا َخلَ ْقنَرا
المؤمن التَّقي والفاجر الشقي ،وأن التفريق بينهما هو ما تقتضيه الحكمةَ ،
اط ًال ذَ ِلكَ َ
ِين َكفَ ُرروا ِم َ
ِين َكفَ ُروا فَ َو ْي ٌل ِللهرذ َ
ظ ُّن الذ َ
ال ه
رار
س َما َء َو ْاسَرْ َ َو َما بَ ْينَ ُه َما بَ ِ
رن النه ِ
ِين فِر اسَرْ ِ أ َ ْم َن ْج َعر ُل ال ُمت ه ِق َ
ت ك َْال ُم ْفسِرد َ
ِين َمنُوا َوع َِملُروا ال ه
* أ َ ْم نَ ْج َع ُل الذ َ
رين
صرا ِل َحا ِ
هار} [ص.]28 ،27:
ك َْالفُج ِ
أي ش ــيء يك ــذب بال ــدين ،ب ــل ك ـ ُّـل الحق ــائق العقلي ــة والفعلي ــة ،والداخلي ــة
ال يوج ــد ُّ

والخارجيــة ُّ
يكـ ِـذبك
كلهــا تؤيِـد الــدين ،وتصـ ِـدق بقواعــد الــدين ،أي :يــا ابــن آدم ،مــا الــذي َ
وعرفــت أن َم ـن قــدر علــى
بعـ ُـد بالــدين؟ أي :بــالجزاء فــي المعــاد ،ولقــد علمــت البــدأةَ ،
ـأي ش ــيء يحمل ــك عل ــى التك ــذيب
الب ــدأة ،فه ــو ق ــادر عل ــى الرجع ــة بطري ــق األول ــى ،ف ـ ُّ
عرفت هذا؟
بالمعاد ،وقد َ
ْس ه
اَّللُ ِبأ َ ْحك َِم ال َحا ِك ِم َ
ين}
{أَلَي َ
أي :أما هو أحكم الحاكمين ،الـذي ال يجـور ،وال يظلـم أحـدا؟ ومـن عدلـه :أن يقـيم
ممن ظلمه في الدنيا.
القيامة ،فينصف المظلوم َّ
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ررين
وقــد ذكــر ابــن كثيــر هنــا ح ــديث أبــي هري ـرة مرفوعــا" :فــإذا ق ـ أر أح ــدكمَ :
{والتِر ِ
َو ه
ْس ه
اَّللُ بِرأ َ ْحك َِم ال َحرا ِك ِم َ
ين} .فليُقـل :بلـى ،وأنـا علـى
الز ْيتُو ِ } ،فأتى علـى آخرهـا{ :أَلَري َ
ذلك من الشاهدين".357
وأخـرج الجماعــة عــن البـراء بـن عــازب :كــان النبــي صـلى هللا عليــه وســلم ،يقـ أر فــي
ررين َو ه
الز ْيتُررو ِ } ،فمــا ســمعت أحــدا أحســن صــوتا أو
ســفر فــي إحــدى الــركعتينَ :
{والتِ ِ
قراءة منه.358
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سورة العلق
بسم هللا الرحمن الرحيم
علَق * ْ
ْ
اق َرأْ َو َربُّكَ اس َ ْك َر ُم * الذِي
سا َ ِم ْن َ
اإل ْن َ
{اق َرأْ بِاس ِْم َربِكَ الذِي َخ َلقَ * َخ َلقَ ِ
سا َ َليَ ْطغَى * أ َ ْ َر هُ ا ْ
ست َ ْغنَى *
اإل ْن َ
اإل ْن َ
سا َ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم * ك هَال ِإ ه ِ
عَله َم ِب ْالقَلَ ِم * عَله َم ِ
علَى
صلهى * أ َ َرأ َ ْيتَ ِإ ْ كَا َ َ
الر ْج َعى * أَ َرأ َ ْيتَ الذِي َي ْن َهى * َ
ع ْبدًا ِإذَا َ
ِإ ه إلى َر ِبكَ ُّ
ب َوتَ َولهى * ال ْم يَ ْعلَ ْم بِأ َ ه ه
اَّللَ يَ َرى * ك هَال لَئِ ْن
ال ُهدَى * أَوْ أ َ َم َر بِالت ه ْق َوى * أ َ َرأ َ ْيتَ إِ ْ كَذه َ
ع ه
سنَ ْد ُ
اطئ َة * فَ ْليَ ْد ُ
لَ ْم يَ ْنتَ َِ لَنَ ْ
الزبَانِيَ َة *
اصيَة كَا ِذبَة َخ ِ
ع نَا ِديََُ * َ
اصيَ ِة * نَ ِ
سفَعًا ِبالنه ِ
س ُج ْد َو ْ
ك هَال ََل ت ُ ِط ْعَُ َوا ْ
اقت َ ِربْ }
مكي ـة ،واآليــات الخمــس األولــى منهــا :أول مــا نــزل مــن الق ـرآن ،هــذا مــا
ســورة العلــق َّ

ج ــاءت ب ــه األحادي ــث ِ
الص ــحاؤ ،وأثبتت ــه الس ــيرة المحمديـ ـة ،وه ــو م ــا علي ــه معظ ــم العلم ــاء
و ِ
المفسرين.
وقـ ــال بعضـ ــهم :الفاتحـ ــة أول مـ ــا نـ ــزل .وكـ ــأنهم نظـ ــروا إلـ ــى أنهـ ــا أول مـ ــا ُكتـ ــب فـ ــي
المصــحف الش ـريف ،وأول مــا يق ـرأه المســلم منــه ،ولكــن مــن المعلــوم المقـ َّـرر أن الكتابــة فــي
المصحف شيء ،وتاريخ النزول شيء آخر نعلمه تمام ا ،فـجخر آيـة نزلـت مـن القـرآن ليسـت
{واتهقُوا َيوْ ًما تُرْ َجعُو َ فِي َِ إلرى ه
اَّللِ ثُر هم ت ُ َروفهى ُكر ُّل نَ ْفرس
هي (سورة الناس) ،بل قوله تعـالىَ :
سبَ ْت َو ُه ْم ََل ي َُّْلَ ُمو َ } [البقرة281:؟].
َما َك َ
وأول ما أنزل من القرآن  -كما فـي حـديث عائشـة أم المـؤمنين الصـحيح -قالـت :أول
ما ُبدىء به رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،مـن الـوحي :الرؤيـا الصـالحة فـي النـوم ،فكـان
ؤيــا إال جــاءت مثــل فلــق الصــبح ،ثــم ُحِبــب إليــه الخــالء ،وكــان يخلــو بغــار ِحـراء
ال يــرى ُر َ
َّ
ـزود لــذلك ،ثـ َّـم
فيتحنــث فيــه  -وهــو التَّ ُّ
عبــد  -الليــالي ذوات العــدد قبــل أن ينــزع إلــى أهلــه ،ويتـ َّ
فيتزود لمثلها ،حتى جاءه الحـق وهـو فـي غـار ِحـراء؛ فجـاءه الملـك فقـال:
يرجع إلى خديجة
َّ
فغطني حتى بلم ِ
اق أر .قال :ما أنا بقارئ .قال :فأخذني َّ
منـي الجهـد ،ث َّـم أرسـلني فقـال :اقـرأ.

قلــت :مــا أنــا بقــارئ .فأخــذني َّ
فغطنــي الثانيــة حتــى بلــم منــي الجهــد ،ثــم أرســلني فقــال :اقـ أر.
ُ
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ثم أرسلني فقـالْ { :
فقلت :ما أنا بقارئ .فأخذني َّ
اق َررأْ ِباس ِْرم َر ِبركَ الهرذِي َخلَرقَ
فغطني الثالثَةَّ ،
ُ
علَق * ْ
اق َرأْ َو َربُّكَ ْاس َ ْك َر ُم}".359
سا َ ِم ْن َ
اإل ْن َ
* َخلَقَ ْ ِ
أمره صلى هللا عليه وسلم بأن يق أر قراءة لها هدف ومعنى:
علَرق * ْ
ْ
سرا َ ِم ْ
اق َررأْ َو َربُّركَ اس َ ْك َرر ُم * الرذِي
رن َ
اإل ْن َ
{اق َرأْ ِباس ِْم َر ِبكَ الرذِي َخلَرقَ * َخلَرقَ ِ
سا َ َما لَ ْم َي ْعلَ ْم * }
اإل ْن َ
عَله َم ِب ْالقَلَ ِم * عَله َم ِ
ك ــان محم ــد ب ــن عب ــد هللا الم َّ
طلب ــي الهاش ــمي العرب ــي ه ــو َمـ ـن خوط ــب به ــذي اآلي ــات
ُ
طلـب منـه القـراءةْ ،
{اق َررأْ} ،طالبـه بهـا الملـك جبريـل؛ وهـو
الخمس األولى من سـورة العلـقُ ،

رن قَ ْب ِلر َِ ِم ْ
{و َمرا ُك ْنرتَ تَتْلُرو ِم ْ
رن
أُ ِمي كامل َّ
األمية ،كما ذكر ذلك القرآن نفسه في مقام آخـرَ :
ِكتَرراب َو ََل ت َ ُخ ُّ
راب ال ُمب ِْطلُررو َ } [العنكبـوت .]48:فـ َّ
ـرد عليــه محمـد كمــا هــو
طرَُ ِبيَ ِمينِرركَ إِذًا ََلرْ تَر َ
معروف ومنقول في السير" :ما أنا بقارئ!" .ثالث مرات ،وبعد الثالثة ،قال لهْ :
{اق َرأْ بِاس ِْرم
َر ِبكَ الذِي َخلَقَ } .فهو يأمره بأن يق أر قراءة لها هدف ولها معنى ،فهو ال يق أر كما يقـ أر سـائر
الناس ،ولكنه يقـ أر كـالم هللا تعـالى َّ
ومس ِـمايا بـه ،ال
المنـزل عليـه ،ويقـرأه مسـتعينا بـه سـبحانهُ ،
ُ
يقرأه باسم أمير وال مخلوق ،كائن ا ما كان ،ولكـن باسـم هللا سـبحانهُ ،مستحضـ ار فـي نفسـه َّ
أن

(هللا) هــو (رُّب ـه) ،أي :مالكــه ،وسـ ِـيده ،ومربِيــه ،وم ِ
رقيــه فــي مــدارج الكمــال ،وشــامله بحفظــه
ُ
ُ
ورعايته دائم ا.
{ ِباس ِْم َر ِبكَ } ،فـإذا كانـت القـراءة هـي مفتـاؤ العلـم ،فـإن القـراءة باسـم ربِنـا هـي مفتـاؤ

اإليمــان .فكثيــر مــن النــاس يقــرؤون ويصـ ُّـلون ،ولكــن الــذين يقــرؤون باســم هللا تعــالى ُيهـ َـدون
ويصلحون.
{الهذِي َخلَقَ } ،رُّبك الذي تق أر باسمه ،وتستعين به ،هو الـذي خلـق ،هـو الخـالق وحـده،
ال أحــد غيـره ،وال أحــد معــه ،هــو الــذي خلقــك ،وخلــق الــذي قبلــك ،والــذي بعــدك ،وهــو الــذي
خلــق الســماوات واألرض ،ومــا بينهمــا ،ومــا شــاء رُّبنــا مــن شــيء بعـ ُـد .ومعنــى خلقه ـا :أنــه
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وكونهـا َّ
ونظـم أمرهـا علـى أحسـن ترتيـب ،وأحسـن تقـويم ،بحيـث يقـول َمـن
أوجـدها مـن عـدمَّ ،

اركَ ه
س ُن الخا ِل ِق َ
ين} [المؤمنون.]14:
اَّللُ أ َ ْح َ
رآها{ :تَبَ َ

إفراد اإلنسان بالذكرمن المخلوقات البشرية لشرفه وألنه المقصود بنزول القرآن :

علَق}
سا َ ِم ْن َ
اإل ْن َ
{ َخلَقَ ِ
وأول ما يبـدو مـن خلـق هللا ج َّـل شـأنه ،هـو خلقـه لهـذا اإلنسـان ،والمـراد باإلنسـان هنـا:

ُّ
وص ـَّوره فأحســن صــورتَه ،وأعطــاه
الجــنس البشــر ُّي كل ـه ،الــذي خلقــه هللا فــي أحســن تقــويمَ ،
وعلمه البيان َّ
ليف ِكرَّ ،
ليتكلم ،وجعله في األرض خليفة ،وأرسـل لـه الرسـل ،وأنـزل عليـه
العقل َ
الكتب ،وألقى عليه أمانة التكليف.
المســتخلف ،خلقــه هللا أول مــا خلقــه هللا خلقــه مــن الــدم الجامــد ،الحاصــل
هــذا اإلنســان ُ

من مِن ِي الرجل الذي علق ببويضة المـرأة{ ،فَ ْليَ ْن ُ
سا ُ ِم هم ُخلِقَ * ُخلِقَ ِم ْن َمراء دَافِرق
اإل ْن َ
َّ ِر ِ
َ
* يَ ْخ ُر ُ
ج ِم ْن بَي ِْن ال ُّ
ـتتطور إلـى مضـغة ،ثـم
ب} [الطارق .]7-5:وهذه العلقة س َّ
ب َوالت ه َرا ِ ِ
ص ْل ِ
تكون عظام ا  ..إلخ.
تكرار األمر بالقراءة :
ْ
{اق َرأْ َو َربُّكَ اس َ ْك َر ُم}
كـ َّـرر عليــه األمــر بــالقراءة تبيان ـا وتأكيــدا ،وليضــيف إليــه معنــى جديـ اـدا ،يش ـ ُّـد أزره،
ا
ررر ُم} ،أي :مــن
{ربُّررركَ اس َ ْكر َ
ويســند ظه ـره ،وهــو أن رَّب ـك الــذي تســتعين بــه وتق ـ أر باســمه هــو َ
لمن يشـاء مـن عبـاده،
صفاته األولى (الكرم) ،بل
َّ
األكرمية ،فإنه هو الذي يمنح صفة الكرم َ
ويبقــى هــو أكــرم مــن غي ـره ،بــل هــو األكــرم علــى اإلطــالق ،بــل هــو أكــرم األكــرمين .ومــن
إك ارمــه أنــه يعطــي بغيــر حســاب ،ويعطــي الجـزاء الكثيــر علــى العمــل القليــل ،ويعطــي َمـن ال
يســتحق العطــاء فضـالا منــه ،ويغفــر الــذنب العظــيم ،ويهــب الخيــر والرحمــة لعبــاده ،ويهــديهم
سواء السبيل ،وينزل عليهم الكتب ،ويبعث إليهم الرسل ِ
مبشرين ومنذرين.
ُ
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دَلئَّ األكرمية التي وصف هللا بها نفسه:
{الهذِي عَله َم ِب ْال َقلَ ِم}
ألكرمي ـة التــي وصــف هللا بهــا نفســه :أنــه ُيعلِ ـم عبــاده مــا يحتــاجون إليــه،
ومــن دالئــل ا
َّ
بواسطة الفطرة والمعقول أوالا ،ثم بواسطة األنبياء المرسلة ،والكتب َّ
المنزلة.
ومــن أهــم المســائل التــي َّ
علـم بهــا عبــاده( :القلــم) ،هــذه األداة التــي تُعــين علــى الكتابــة،

وينقل بها العلم من فرد إلـى فـرد ،ومـن جيـل إلـى جيـل ،ومـن أمـة إلـى
التي ُي َّ
دون بها العلمُ ،
أمة.

ولـ ـوال ه ــذا (القل ــم) م ــا وج ــدنا تـ ـراث األم ــم  -عل ــى َسـ ـ َعته واخ ــتالف أبواب ــه من ــذ ع ـ َـرف

اإلنسان الكتابة  -بين أيدينا اليوم.

و(القلــم) فــي عصـرنا أصــبح يمثــل عالمـا يشــمل كـ َّـل مــا ُيطبــع ،فلــم يعــد مقصــو ار علــى
القل ــم الف ــردي ،ال ــذي يمس ــكه اإلنس ــان بي ــده ،ب ــل أص ــبح ِ
يمثـ ـل قل ــم الف ــرد والمجتم ــع والدول ــة
المؤسســات الكبــرى ،مــن مطــابع ،ومــا تفــرع عنهــا ،ومــا أضــيف إليهــا مــن أدوات بش ـرَّية،
و َّ
يمثلها اإلنترنت ونحوها من وسائل ِ
{ويَ ْخلُ ُ
ق َما ََل ت َ ْعلَ ُمو َ }.
االتصال الشفاهي والكتابيَ ،

ومن عناية القرآن بـ(القلم) ،جاء القسم مـن هللا تعـالى بـه فـي سـورة ُسـ ِميت باسـمه ،مـن
أوائل ما نزل من القرآن ،وهي قوله تعالىَ { :و ْالقَلَ ِم َو َما يَس ُ
ْط ُرو َ }.
سا َ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم}
اإل ْن َ
{عَله َم ِ
باألكرمي ـة ،والتعلــيم بــالقلم :أنــه َّ
عل ـم اإلنســان مــا لــم يعلــم،
ومــن نتــائج وصــفه تعــالى
َّ

ـتعلم ،يكتس ــب العل ــم وي ِ
فاإلنس ــان مخل ــوق قاب ــل لل ـ ُّ
{و ه
اَّللُ
نمي ــه باس ــتمرار ،كم ــا ق ــال تع ــالىَ :
ُ
رن ب ُ
أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِم ْ
رار َو ْاس َ ْفئِردَةَ لَعَله ُكر ْم
ُطرو ِ أ ُ هم َهراتِ ُك ْم ََل ت َ ْعلَ ُمرو َ ءَر ْيئًا َو َجعَر َل لَ ُكر ُم السهرمْ َع َو ْاس َ ْب َ
ص َ
تَ ْ
ش ُك ُرو َ } [النحل.]78:
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ويقول الشاعر:
َّ
تعلم فليس المرء يولد عالما

كمن هو جاهل
وليس أخو علم َ

360

مم ـن حولــه ،ومــن األرض التــي
فــالمرء الــذي ُيولــد مــن غيــر علــم يكتســب العلــم َّ

يعــيط فوقهــا ،ومــن الســماء التــي يجلــس تحتهــا ،ويكتســب العلــم الــديني مــن األنبيــاء،
وم ـن ورث ـتهم مــن العلمــاء ،ومــن مصــادر علمهــم الــذي
الــذين بعــثهم هللا لهدايــة البشــرَ ،
ورثــوه للبشــر ،ويكتســب علــوم الــدنيا مــن أهلهــا الــذين يتقنونهــا ،ومــن وســائلها المعلومــة،
َّ
التأمل.
ومجالتها المعروفة ،من المالحظة ،والتجربة ،و ُّ
ـانية ك َّـل يـوم
ومن هنا رأينا في عصرنا تتكـاثر المعرفـة علـى الـدوام ،وتـزداد اإلنس َّ
سا َ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم}.
اإل ْن َ
من المعارف والمعلومات ما تزداد{ ،عَله َم ِ
هــذه اآليــات الخمــس األولــى هــي أول مــا نــزل مــن القـرآن ،أمــا بقيــة آيــات الســورة
فقد نزلت بعد ذلك ،بعد اإلعالن عن الدعوة ،واالصطدام بـالمجتمع القرشـي الجـاهلي،
كما تجلِيه آيات السورة.
سا َ لَيَ ْطغَى * أ َ ْ َر هُ ا ْ
الر ْج َعى }
ست َ ْغنَى * ِإ ه إلى َر ِبكَ ُّ
اإل ْن َ
{ك هَال ِإ ه ِ
ه
وزجر ،فهي تُوحي بانتقـال مـن جـو إلـى جـو ،مـن ج ِـو التعلـيم
{كَال} ،حرف ردع ْ
اإليجابي إلى جو آخر ،يحتاج إلى لغـة أخـرى ،تبـدأ بهـذا الحـرف لتب ِـين صـفة اإلنسـان
ليتكب ـر ويتمـ َّـرد ويتجــاوز الحـ َّـد ،وقــد َّ
أك ـد
وجنســه ،الــذي َي ـ َدع الحيــاة المتوازنــة ليطغــىَّ ،
ذلك بوجود الالم في خبر {إِ ه } ،وهذا الطغيـان هـو ش ُّـر مـا يصـيب اإلنسـان ،ويخرجـه
ع ــن حقيق ــة اإلنس ــانية ،كم ــا ق ــال تع ــالى لموس ــىْ :
عررروْ َ إِنهرررَُ َ
طغَرررى}
{اذ َهررربْ إلرررى فِرْ َ
[النازعات .]17:فأرسله إلى فرعون لهذا السبب ،وهـو { ِإنهرَُ َ
وتجبـر
تكبـر َّ
طغَرى} ،أيَّ :
وجاوز َّ
الحد.
 - 360من شعر اإلما الشافعي.
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ت ه
الطا همررةُ ال ُك ْبر َررى * يَرروْ َم يَت َرذَ هك ُر
وقــال هللا تعــالى فــي وصــف اآلخـرة{ :فَر ِإذَا َجررا َء ِ
ت ال َج ِحي ُم ِل َم ْن يَ َرى * فَأَمها َم ْن َ
طغَى * َو ث َ َر ال َحيَاةَ الردُّ ْنيَا *
سعَى * َوب ُِر َن ِ
سا ُ َما َ
اإل ْن َ
ِ
فبين عاقبة أهل الجحيم ،الـذين ُحرمـوا
فَ ِإ ه ال َج ِحي َم ِه َ ال َمأ ْ َوى} [النازعاتَّ ،]39-34:
وكتبت عليهم الشقاوة ،عنوان مـن طغـى ،وعالمـة طغيانـه ،أنـه { :ث َ َرر ال َحيَراةَ
السعادةُ ،
َ
الدُّ ْن َيا}.
وفـ ــي حيـ ــاة األمـ ــم َذ َك ـ ـ َر الق ـ ـرآن أن الطغيـ ــان الـ ــذي يتَّبعـ ــه الفاسـ ــدون هـ ــو سـ ــبب
ِين َ
ـود وفرعــو َن{ :الهررذ َ
ط َغرروْ ا فِرر الرر ِب َال ِد *
هالكهــم ،قــال تعــالى بعــد أن ذكــر عــادا وثمـ َ
سررروْ َ
صرررادِ}
سادَ*فَصَررربه َ
ط عَرررذَاب * إِ ه َربهررركَ لَبِ ْال ِمرْ َ
علَررري ِْه ْم َربُّررركَ َ
فَرررأ َ ْكث َ ُروا فِي َهرررا الفَ َ

[الفجر.]14-11:

ما سبب طغيان اإلنسان
عم ــى ف ــي الحقيق ــة؛ ف ــالمرء ال
س ــببه أن ــه رأى نفس ــه مس ــتغنيا ع ــن غيـ ـره ،وه ــذا ا
يستطيع االستغناء عن غيره ،كما قال الشاعر:
الناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض  -وان لم يشعروا  -خدم
ٌ

كـ ُّـل إنســان ال يســتطيع أن يعــيط وحــده ،بــل ال بـ َّـد أن يحتــاج إلــى آخ ـرين ،كمــا
ذم هللا ســبحانه االســتغناء ،كمــا فــي قولــه تعــالى فــي ســورة
يحتــاج إليــه آخــرون؛ ولهــذا َّ
ِررهُ ِل ْلعُس َْررى} [الليـل-8:
سنُيَس ُ
ب بِ ْال ُحسْرنَى * فَ َ
*وكَرذه َ
{وأَمها َم ْن بَ ِخ َل َواسْرت َ ْغنَى َ
الليلَ :
.]10
الغنــى فــي ذاتــه لــيس شــرا ،فقــد آتــى هللا بعــض خلقــه المــال ،والملــك وكثي ـ ار مــن

ال ـ ِـنعم" ،وِن ْعـ ـم الم ــال الص ــالح للعب ــد الص ــالح" ،361ولك ــن الم ــذموم حقـ ـا ه ــو االس ــتغناء
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واعتقــاد نفســه غني ـا عــن كـ ِـل مــا س ـواه؛ ألن لديــه مــاالا وثــروة ،فهــذه الرؤيــة هــي التــي
َّ
غشته ،وطمست على بصيرته.
فليس الغنى هو مصدر الطغيـان ،بـل رؤيـة الشـخص نفسـه مسـتغنيا عـن غيـره،
هو المصدر.
أُوت ــي س ــليمان ُملكـ ـ ا ال ينبغ ــي ألح ــد م ــن بع ــده ،ولكن ــه ك ــان يخ ــالط المس ــاكين،
ويقول :مسكين خالط مساكين.362
ونقــل الفخــر ال ـرازي عــن الجرجــاني أنــه قــال{ :ك ه
َررال} ،هنــا بمعنــى (حق ـا) ،ألنــه
ليس قبله وال بعده شيء تكون (كال) ردا لـه ،قـال :وهـذا كمـا قـالوه فـي{ :ك هَرال َو ْالقَ َم ِرر}
[المدثر ،]32:فإنهم زعموا أنه بمعنى (إي والقمر).363
الر ْجعَى}
{إِ ه إلى َر ِبكَ ُّ
هــذا الكــالم واقــع علــى طريقــة االلتفــات إلــى اإلنســان ،تهديــدا لــه ،وتحــذي ار مــن
عاقبة الطغيان.
الرجعــى ،والمرجــع ،والرجــوع ُّ
كلهــا مصــادر ،يقــال :رجــع إليــه رجوعـا ،ومرجعـا،
و ُّ
كل أموره إليه ،فهـو الـذي ُيثيبـه علـى مـا يفعـل
ورجعى .ومعنى هذا :أنه سبحانه ترجع ُّ
ُ
مــن طاعــة ،ويعاقبــه علــى طغيانــه وتمـ ُّـرده{ :يَرروْ َم ََل تَمْ ِلر ُ
ء ر ْيئًا َو ْاسَمْ ر ُرر
رس ِل رنَ ْفس َ
رك نَ ْفر ٌ
َيوْ َمئِذ ِ هَّللِ} [االنفطـار ،]19:كمـا أنـه تعـالى ي ُّ
ـرده ويرجعـه إلـى النقصـان بعـد االكتمـال،
كما قال الشاعر:
إذا تم شيء بدا نقصانه

-362
 -363تفسير الرازي (.)220 -219/32
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توقع زواَل إذا قيَّ :تم

ويذل بعـد الع َّـزة،
القوة ،ويفتقر بعد الغنىُّ ،
فهو يشيب بعد الشباب ،ويضعف بعد َّ
ع الدُّ ْنيَا قَ ِلي ٌل َو ْاْل ِخ َرةُ َخي ٌْر ِل َم ِن اتهقَى َو ََل ت ُ َّْلَ ُمو َ فَتِ ً
وهذا هو شأن الـدنيا{ :قُ ْل َمتَا ُ
يال}
[النساء.]77:
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تعجيب الرسول من نموذج من نماذج الطغيان :
علَررى ال ُهردَى * أَوْ أ َ َمر َرر
صررلهى * أ َ َرأ َ ْيررتَ ِإ ْ َكررا َ َ
{أ َ َرأ َ ْيررتَ الرذِي َي ْن َهررى * َ
ع ْبردًا ِإذَا َ
ب َوت َ َولهى * ال ْم يَ ْعلَ ْم بِأ َ ه ه
اَّللَ يَ َرى}
بِالت ه ْق َوى * أ َ َرأ َ ْيتَ إِ ْ كَذه َ
صلهى}
{أ َ َرأ َ ْيتَ الذِي َي ْن َهى * َ
ع ْبدًا ِإذَا َ
اآلي ــات خط ــاب للرس ــول الكـ ـريم .وكلم ــة {أ َ َرأ َ ْيرررتَ } ،ف ــي القـ ـرآن تعن ــيِ :
(نبئن ــي)
أو(أخبرني) ،واسم الموصول وصلته هنا تعني أبا جهل الكافر القرشي الطاغيـة ،التـي
كانت قريط ِ
تكنيه أبا الحكم ،ولكـن تص ُّـرفه مـع رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،ومـع
يدل على غاية الجهل والحماقة .قال الشاعر:
المسلمين ُّ
ِ
يستطب به
لكل داء دواء
ُّ

إال الحماقة أعيت َمن يداويها

ـذكره
فهــو ينهــى رســول هللا صـَّـلى هللا عليــه وســلم ،أن ُيصــلِي عنــد الكعبــة ،وهنــا يـ ُ

هللا ُمجـ َّـردا عــن اســمه وصــفته ،ومــا يملــك مــن مــال وغنــى ،ومــا عنــده مــن خــدم وأتبــاع،
كله قيمة ،إنما الذي يؤخذ عليه هنا( :أنه ينهى عبدا إذا َّ
فليس لهذا ُّ
صلى).
ِ
ِ
بمـن ص َّـده عنـه
ينهى عبدا هلل تعالى يـؤدي إليـه أمـره ،ويسـبح بحمـده ،وال يبـالي َ
مــن خلقــه .إنــه ُيصــلِي لربِـه ،ال ُيـؤذي أحــدا مــن النــاس ،وال يأخــذ مــن مالــه ،وال ُيضـِـيق
نهـى أحـد عـن
عليه في شيء من حياته ،فكيف يجتـرئ هـذا الجهـول أن ينهـاه؟! وهـل ُي َ
مثل هذا الخير؟!
علَى ال ُهدَى * أَوْ أ َ َم َر ِبالت ه ْق َوى}
{أ َ َرأ َ ْيتَ ِإ ْ كَا َ َ
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موجـه إلــى النبـ ِـي صــلى هللا عليــه وســلم ،ي ِ
ممـا يجــري
الخطــاب فــي ظــاهره َّ
عجبــه َّ
ُ

من حوله ،فهو ي ِ
عجب من الكافر الشـقي الـذي ينهـى عبـدا مـن عبـاد هللا إذا ص َّـلى،هل
ُ

هـو علــى هــدى عنــدما منــع عبــدا مــن طاعـة ربــه ؟ أو هــو أمــر بــالتقوى عنــدما أمرغيـره
بعدم إطاعة خالقه ؟ لم يكن هذا وال ذاك .
وي ِ
عجبه كذلك أن تصـير حـال هـذا الشـقي علـى الهـدى ،ف ُيهـدى إلـى الح ِ
ـق والـى
ُ
الصـ ـراط المس ــتقيم ،ويـ ـأمر الن ــاس بتق ــوى هللا وطاعت ــه ،واتب ــاع نبيِـ ـه،مكان نهي ــه عـ ــن
الصالة  ،كيف يكون حاله؟ وكيف ترتفع درجاته؟ وكيف ينقلب ميزانه؟
والتق ــوى معروف ــة ،وهـ ــي تق ــوى هللا عـ ـ َّـز وج ـ َّـل ،باتقـ ــاء م ــا ُيسـ ــخطه ويبع ــده عـ ــن

مر من قبل حديثنا عن التقوى.364
مرضاته ،وقد َّ

ب َوت َ َولهى}
{أ َ َرأ َ ْيتَ ِإ ْ كَذه َ
أخبرني عن حال هذا الرجل إن َّ
النبيـون ،وأُرسـل بـه المرسـلون،
كذب ما جـاء بـه ُّ
مــن عقائــد وعبــادات وأخــالق ،وأعــرض عــن التقــوى والعمــل الصــالح ،أفــال يخشــى أن
مما ال طاقة له باحتماله.
تنزل به مصيبة ،أو تقرعه قارعة ُّ
تحل بدارهَّ ،
وجواب الشرط في اآليتين محذوف ،كما هو ِبين فـي التفسـير ،وهـو مـن اإليجـاز
دل على المحذوف قوله تعالى:
المحمود في القرآن ،وقد َّ
هللا يَ َرى}
{أَلَ ْم يَ ْعلَ ْم ِبأ َ ه َ
تجبـ ـر الطاغي ــة أن هللا ي ــرى َّ
أج ِه ــل ه ــذا الك ــافر الم ِ
ويطل ــع عل ــى ك ـ ِـل ش ــيء ،ف ــال
َ
ُ
ِ
يفوت جزاؤه عنـد هللا ج َّـل شـأنه ،فـإن كـان مسـتقيما علـى الهـدى ،آمـ ار بـالتقوى ،فنعمـت
كذب َّ
عاقبته ،وان َّ
ُّ
يستحقها.
وتولى ،فيا ويله ثم يا ويله ،فلن ُيفلت من عقوبة هللا التي

 -364سبق تخريجه صـ .
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وعبــر{ ِب رأ َ ه هللاَ يَر َررى} ألن العــرب تزيــد البــاء فــي المفعــول لتقويــة ربــط الفعــل بــه
بقــوة ،ومثــل ذلــك قولــه تعــالى{ :وهر ِرزي إليررك بجررذع النخلررة } [ سررورة مررريم ، ]25 :
ومثله قوله تعـالى  { :فليَمْ دد بس َبب} [سورة الحرج{، ]15 :ومرن يُررد فيرَ بإلحراد } [
سورة الحج]25 :
تهديد ووعيد
اطئَررة * فَ ْليَر ْد ُ
{ َكر هرال لَرئِ ْن لَر ْم يَ ْنت َر َِ لَنَ ْ
ع نَا ِديَرَُ *
اصريَة كَا ِذبَررة َخ ِ
اصريَ ِة * نَ ِ
سرفَعًا ِبالنه ِ
ع ه
سنَ ْد ُ
الز َبانِ َيةَ }
َ
{ك هَال َلئِ ْن لَ ْم يَ ْنتَ َِ لَ َن ْ
اص َي ِة }
سفَعًا ِبالنه ِ
{ك هَال} ،هنـا للـردع والزجـر ،وهـو توجيـه جديـد للطاغيـة المسـتكبر ،ووعيـد لـه لـئال
ـتمر فــي غــروره وطغيانــه وجهلــه ،فهــو عـ َّـز وجـ َّـل يقســم هنــا{ :لَ رئِ ْن لَ ر ْم يَ ْنت َ ر َِ} ،كأنــه
يسـ َّ

يقول :لئن لم ِ
المصـلِي
ينته هـذا المسـتكبر عـن هـذا الطغيـان ،ولـئن لـم يك َّ
ـف عـن نهـي ُ

عــن صــالته ،لنأخـ َّ
ـذن بناصــيته ،واألخــذ بالناصــية َمثَ ـ ٌل فــي القهــر واإلذالل والتعــذيب
والنكال.

و{ لَنَ ْ
لنسفعن) بنون التوكيد  ،أمـا عنـد الوقـوف
سفَعًا} تنطق في حال الوصل (:
ْ

عليهــا فإنهــا تنطــق ألفــا كمــا هــي .و(الســفع) :القــبض علــى الشــيء وج ْذبــه بشــدة .و(
التاصية) :شعر َّ
مقدم الرأس  ،وتطلق أيضا على الجبهة.
اطئ َة}
اصيَة كَا ِذبَة َخ ِ
{نَ ِ
وصفها بعد إعادتها بوصفين مذمومين قبيحين :الكـذب والخطيئـة ،ونسـبة الكـذب
والخطيئ ــة إل ــى الناص ــية م ــع أن الموص ــوف بهم ــا ه ــو ص ــاحبهما ،ألن الناص ــية ه ــي
مظهــر الغــرور والتَّعـ ُّـزز والكبريــاء عنــد القــوم ،كمــا هــو معــروف .وإلخواننــا مــن رجــال
اإلعجاز العلمي كالم ِ
جيد ها هنا.
ع ه
سنَ ْد ُ
{فَ ْليَ ْد ُ
الزبَانِيَةَ }
ع نَا ِد َيَُ * َ
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هذا الكافر المستكبر بما عنده مـن نـاد وأتبـاع كثيـرين ،يـأتمرون بـأمره ،كمـا روي

ِ
ناديا365؟!
أنه قال للنبي صلى هللا عليه وسلم :أتُهددني ،وأنا أكثر أهل الوادي ا

ويطلق أيضا على القوم أنفسهم.
والنادي :المجلس الذي يجتمع فيه القومُ ،
هنــا يقــول هللا لــه{ :فَ ْليَ ر ْد ُ
وبقوتــه،
ع نَا ِديَ رَُ} ،هــذا النــادي الــذي يعتـ ُّـز بــه وبكثرتــه َّ
سرنَ ْد ُ
ع
وليحضـر ك َّـل رجالـه وأتبـاعهم ،وليحشـروا معهـم َمـن يشـاؤون ،فـنحنَ { :
ُ
فليدعـهُ ،
ه
الز َبا ِن َيررةَ} ،الزبانيــة لغــةُّ :
الشـ َرط وأعـوان الـوالة .قيــل :إنــه جمــع ال واحــد لــه مــن لفظــه،

(ز ِبنية) ك ـ ِ
(زْبِني) ،كـ(إنسي) ،أو ِ
وقال آخرون :له واحد ،قيل :هو ِ
(عْف ِريـة) ،أو واحـده
(زابن) ،مأخوذ من َّ
الزْبن – بفـتح فسـكون -وهـو الـدفع بشـدة .ويطلقـه العـرب علـى كـل

علَ ْي َهرا
قوي شـديد الـبطط ،والمـراد بهـم هنـا المالئكـة المشـار إلـيهم فـي قولـه تعـالى َ { :

َم َال ِكَةٌ ِغ َال ٌ
ءدَادٌ [} ...التحريم ]6:
ظ ِ
ِ
ناديـ ـه ،وي ــدعو هللا س ــبحانه الزباني ــة ،س ــيعلم َمـ ـن
عل ــى ك ــل ح ــال ،عن ــدما ي ــدعو َ
شك أنه َّ
ومن المغلوب ،وال َّ
وجل الغالب القادر.
عز َّ
الغالب َ

ثبات الرسول الكريم في مخالفة المكذب الطاغي واَلستمرار في القرب من هللا:

س ُج ْد َو ْ
{ ك هَال ََل ت ُ ِط ْعَُ َوا ْ
اقت َ ِربْ }
وتبيينـا لموقـف الرسـول الكـريم
مرة أخـرى ،زيـادة فـي الزجـر ،وتأكي اـدا
أعاد {ك هَال}َّ ،
ا
ِ
الحق ،والثبات على الخير ،فال ينبغـي أن ُيصـغي لـدعوة الطـاغي إلـى
في الوقوف مع
 -365رواه أحمد ( )3044وقال مخرجوه :إسناده صحيح ،والترمذي ( )3349وقال :حسن صحيح غريب،
والنسائي في الكبري ( ،)11620كالهما في التفسير ،وصححه األلباني في الصحيحة ( ،)275عن ابن عباس.
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ـتمر فــي ســجوده لربِـه واالقتـراب منــه ،وأقــرب مــا يكــون العبــد
النهــي عــن الصــالة ،وليسـ َّ
من ربِه وهو ساجد.366
ومــن المعــروف أن هــذه الســورة نزلــت قبــل أن تُفــرض الصــلوات الخمــس ،ولكــن
ثب ــت أن الرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم وأص ــحابه كان ــت له ــم ص ــالة قب ــل أن تُفـ ـرض
الصالة ،فهذه التي جاءت هذه السورة وأمثالها فيها.
َّ
المكلفين في ِ
كل وقت وزمـن،
عامة ،تخاطب
واألصل أن السورة بحسب ألفاظها َّ
طـ ـب ،وان ك ــان النب ــي الكـ ـريم ه ــو
كم ــا ت ــرى ،والخط ــاب فيه ــا َّ
موجـ ـه إل ــى ك ـ ِـل َمـ ـن ُيخا َ
المخاطب األول.

 -366إشارو إلى حديث " :أقرب ما يكون العبد من ربه ،وهو ساجد ،فأكثروا الدعاء " ،رواه مسلم في الصالو
( ،)482عن أبي هريرو.
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سورة القدر
بسم هللا الرحمن الرحيم
ء ْهر
{إِنها أ َ ْن َز ْل َناهُ فِ لَ ْي َل ِة القَ ْد ِر * َو َما أ َ ْد َراكَ َما لَ ْي َلةُ القَ ْد ِر * لَ ْيلَةُ القَ ْد ِر َخي ٌْر ِم ْن ال ِ َ
الرو ُ
س َال ٌم ِه َ َحتهى َم ْط َل ِع الفَ ْج ِر}
* تَنَ هز ُ ال َم َال ِكَةُ َو ُّ
ح فِي َها ِب ِإ ْذ ِ َر ِب ِه ْم ِم ْن ُك ِل أَمْ ر * َ
كية.
هذه السورة م َّ
{إِنها أ َ ْن َز ْل َناهُ فِ لَ ْي َل ِة القَ ْد ِر}
الجملة االسمية أوكد مـن الجملـة الفعليـة ،ثـم هـي َّ
مؤكـدة بـالحرف َّ
(إن) ،وجـاءت
بصــيغة الجمــع للداللــة علــى تعظــيم المنـ ِـزل ،والضــمير فيهــا (الهــاء) ارجــع إلــى الق ـرآن
الكريم ،رغم أنه لم يسبق ذكره ،ولكنه حاضـر فـي مشـاعر األمـة المن َّـزل عليهـا القـرآن،
والمستمعين إليه ،فهو المذكور دائما وان غاب.
وقــد أنزلــه ســبحانه فــي ليلــة ليســت كســائر الليــالي ،بــل هــي ليلــة القــدر ،والقــدر:

الشرف و ِ
الذكر ،فهـي ليلـة ذات ِذكـر وشـرف ،وقـدر ومقـام ،وقـد ذكرهـا هللا تعـالى بمثـل
اركَرة
ين * إِنها أ َ ْن َز ْل َناهُ فِ لَ ْيلَرة ُمبَ َ
ذلك في سورة الدخان حين قال{ :حم * َو ْال ِكتَا ِ
ب ال ُم ِب ِ
ق ُك ر ُّل أَمْ ررر َح ِكرريم * أَمْ ر ًررا ِمر ْ
س ر ِل َ
إِنهررا ُكنهررا ُم ْن رذ ِِر َ
ين * فِي َهررا ي ُْفر َرر ُ
ين}
رن ِع ْن ر ِدنَا إِنهررا ُكنهررا مُرْ ِ
[الدخان.]5-1:
أجمع ِ
المفسرون على َّ
أن المراد :إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر ،لكنه تعالى ترك
ظ ـم
التَّص ـريح بــذكر الق ـرآن ،واكتفــى بضــمير الغائــب؛ ألن هــذا التركيــب يـ ُّ
ـدل علــى ِع َ
القرآن من ثالثة أوجه:
أولها :أنه أسند إنزاله إليه سبحانه ،وجعله مختصا به دون غيره.
ثانيها :أنه جاء بضميره ،دون اسمه الظاهر ،شهادة له بالنباهة واالسـتغناء عـن
التصريح.
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وثالثها :لتعظيم الوقت الذي أُنزل فيه.
وهنا قد يسأل سائَّ :ما معنأى إنأزال القأرآن فأي ليلأة القأدر ،مأع أنأا قأد علمنأا
أنه أنزل منجما
َّ
رد بعــض العلمــاء علــى ذلــك بــأن المـراد بــاإلنزال (االبتــداء) ،ومعلــوم أن االبتــداء
كان في شهر رمضان ،ولهذا جاء عن بعضهم تقدير ليلة القدر في السـابع عشـر مـن
رمضان.
الثــاني :مــا ُروي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال :أُنـ ِـزل إلــى الســماء الــدنيا جملــة ليلــة

القدر ،ثم نزل إلى األرض نجوما.367

معنى القدر ولم ِ
سميت تلك الليلة بليلة القدر
و(القـ ْـدر) مصــدر َق ـ ُد َر يقــدر ،و(القـ ْـدر والقـ َـدر) واحــد ،إال أنــه بالتَّســكين مصــدر،

وبالفتح اسم.

قــال الواحــدي :القـ ْـدر فــي اللغــة بمعنــى التقــدير ،وهــو جعــل الشــيء علــى مســاواة

غيره ،من غير زيادة وال نقصان.

وانمـا ُسـ ِميت بـذلك لمـا قالــه الزهــري :مـن أنهــا ليلــة العظمـة والشــرف .بــدليل قولــه
ء ْهر} ،وهذا يحتمل وجهين:
تعالى{ :لَ ْيلَةُ القَ ْد ِر َخي ٌْر ِم ْن ال ِ َ
أن يرجع ذلك إلى الفاعل ،أي من أتى فيها بالطاعات صار ذا قدر وشرف.
وثانيها :إلى الفعل قدر زائد ،وشرف زائد.

 -367رواه النسائي في الكبري في التفسير ( ،)11308والحاكم في التفسير ( ،)222/2وصحح إسناده ،ووافقه
الذهبي.
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ـوراقُ :سـ ِميت ليلــة القــدر؛ ألنــه نــزل فيهــا كتــاب ذو قــدر ،علــى
وعــن أبــي بكــر الـ َّ
لسان ملك ذي قدر ،إلى أمة لها قدر.368
{و َما أ َ ْد َراكَ َما لَ ْيلَةُ القَ ْد ِر}
َ
{و َمرررا أ َ ْد َراكَ } ،أي :وم ــا أعلم ــك حقيق ــة ليل ــة
ُيخاط ــب هللا تع ــالى رس ــوله بقول ــهَ :

القــدر وعظمتهــا عنــد هللا؟ تفخــيم ألمــر هــذه الليلــة ،ومقــدارها وقيمتهــا عنــد هللا ،فكلمــة
{و َمرررا أ َ ْد َراكَ } ،ال تــأتي إال فــي األشــياء العظيمــة :المرجـ َّـوة ،أو المخوفــة .وهــي هنــا
َ
{و َمرررا
مرجـ َّـوة؛ لمــا يعظــم فيهــا مــن األجــور والطاعــات ،وهنــاك أشــياء مخوفــة ،مثــلَ :
{و َما أ َ ْد َراكَ َما القَ ِارعَةُ} [القارعة.]3:
أ َ ْد َراكَ َما ال َحاقهةُ} [الحاقةَ ،]3:
فضائَّ هذه الليلة العظيمة:
ء ْهر}
{لَ ْي َلةُ القَ ْد ِر َخي ٌْر ِم ْن ال ِ َ
هنــا ِ
يفصـل هللا ســبحانه ،بعــض مــا أخفــاه مــن فضــائل هــذه الليلــة العظيمــة ،التــي
أن ــزل فيه ــا القـ ـرآن؛ وه ــي أن العب ــادة والطاع ــة وفع ــل الخي ــر فيه ــا أفض ــل م ــن العب ــادة
والطاعة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
فــإذا كانــت بعــض األمــم تطــول أعمارهــا أكثــر مــن هــذه األمــة ،فــإن ليلــة واحــدة
أُعطيــت لهــم يســتطيعون أن ِ
حص ـلته األمــم فــي أيامهــا
يحص ـلوا فيهــا أكثــر مــن كـ ِـل مــا َّ
العادية المتطاولة.
واذا كان الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى يقول:
يعط
ومن ْ
ُ
سئمت تكاليف الحياة َ

 -368تفسير الرازي (.)229/32
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ثمانين َح ْوال ال أبا لك يسأم

فــاعتبر الثمــانين ســنة عم ـ ار مديــدا ،فـ َّ
ـإن ليلــة القــدر وحــدها تمــنح اإلنســان عم ـ ار
خالصــته ثــالث وثمــانون ســنة وأربعــة أشــهر ،لــيس فيهــا ليــالي الصــبا ،التــي ال تكليــف
فيها.
اَلختالف في تعيين هذه الليلة :
ولكن المسـلمين اختلفـوا فـي تحديـد هـذه الليلـة إلـى أقـوال ،وصـل بهـا الحـافظ ابـن
حجــر إلــى تســعة وثالثــين ( )39ق ـوال ،ولكــن جمهــور المســلمين علــى أنهــا فــي العشــر
ـحت بــه األحاديــث عــن
األواخــر مــن رمضــان ،وفــي ليــالي األوتــار منــه ،علــى مــا صـ َّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم .369واذا كـان الشـهر يختلـف بـدءا وختامـ ا مـا بـين بلـدة
وأخرى ،فليس لدينا يقين ِ
بأي ليلة تكون ،واالحتياط إحياؤها كلها.
وفي الحديث" :التمسوها في العشر األواخر" .وكان الرسول األكرم ُيحيـي العشـر
َّ
"مـن قــام ليلــة القــدر
األواخــر كلهــا مــن رمضــان ،ويــوقظ نســاءه ليحيينهــا معــه ،ويقــولَ :
إيمانــا واحتســاباُ ،غفــر لــه مــا تقـ َّـدم مــن ذنبــه"" ،370التمســوها فــي العشــر األواخــر ،فــإن
ضــعف أحــدكم أو عجــز ،فــال ُيغلـ َّ
ـبن علــى الســبع الب ـواقي"" ،371التمســوها فــي العشــر

األَواخر ،في تاسعة تبقى ،أ َْو سابعة تبقى ،أو خامسة تبقى".372

السر في عدم تعيـين ليلـة القـدر مـن شـهر رمضـان ،ليكـون الشـهر كلـه ال سـيما
و ُّ
العشر األخيرة منه ظرفا لطلبها  ،ليـذكر المؤمنـون ويشـكروا نعمـة هللا علـيهم فـي إنـزال
القرآن.
 -369منها " :إني أريت ليلة القدر ،ثم أنسيتها  -أو نسايتها  -فالتمساوها فاي العشار األواخار فاي الاوتر  "....متفاق
عليه :رواه البخاري في فضل ليلة القدر ( ،)2016ومسلم في الصيا ( ،)1167عن أبي سعيد الخدري.
وحديث " :تحروا ليلة القدر في الوتر ،من العشر األواخر مان رمضاان " ،متفاق علياه :رواه البخااري فاي فضالة
ليلة القدر ( ،)2017ومسلم في الصيا ( ،)1169عن عائشة.
 -370متفق عليه :رواه البخااري فاي فضال ليلاة القادر ( ،)2014ومسالم فاي صاالو المساافرين ( ،)760عان أباي
هريرو.
 -371رواه مسلم في الصيا ( )1165وأحمد ( ، )5485عن ابن عمر.
 -372رواه البخاري في فضلة ليلة القدر ( ،)2021عن ابن عباس.
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الرو ُ
ح فِي َها ِب ِإ ْذ ِ َر ِب ِه ْم ِم ْن ُك ِل أَمْ ر}
{تَنَ هز ُ ال َم َال ِكَةُ َو ُّ
من فضائل هذه الليلة الرمضـانية المباركـة :أنهـا تتن َّـزل فيهـا المالئكـة األطهـار ،
وتهبط افواج ا من السماء إلى األرضِ ،
لتهنئ العباد ،وتشاركهم فرحتهم الموسمية.
{والر ُّررو ُ
ح فِي َهررا} ،ذلكــم الملــك الكبيــر مــن المالئكــة األبـرار فــي تلــك الليلــة ،لعلــه
َ
جبريــل الــذي قــال هللا فيــه فــي ســورة الشــعراء ،حــين حـ َّـدثنا عــن نــزول القـرآن{ :نَر َرز َ ِب ر َِ
ررررو ُ
رررن ال ُم ْنررررذ ِِر َ
علَررررى قَ ْل ِبرررركَ ِلت َ ُكررررو َ ِمر َ
سررررا ع ََر ِبرررر ُم ِبررررين}
ح اس َ ِمرررري ُن * َ
الر ُّ
ين * ِب ِل َ
[الشــعراء .]193:ونــزولهم مــن الســماء إلــى األرض ُمرتَّ ـب ،كمــا قــال تعــالىِ { :بررر ِإ ْذ ِ
وكل مرحلة من المراحل ،وك ُّـل شـكل مـن األشـكال،
فكل خطوة من الخطواتُّ ،
َر ِب ِه ْم}ُّ ،
جل جالله.
مأذون به من هللا َّ
{مر ْ
ررل أَمْ رررر} ،أي تتن ـ َّـزل المالئكــة والـ ُّـروؤ فيه ــا مــن أجــل ك ـ ِـل أمرمقــدر في ــه
ِ
ررن ُكر ِ
مصلحة للخالئق ،وخير لبني اإلنسان.
وانمــا عبــر بالمضــارع{تَنَر هرز ُ} لحكايــة الحــال واستحضــارها فــي الــذهن لعظمتهــا.
{م ْن ُك ِل أَمْ ر}سببيَّة ،يعني أن تنزل المالئكـة سـببه تلـك األمـور .وقـد
و"من" في قوله ِ :
تكون " من " للتعليل  ،أي :ألجل األمور المذكورة .
س َال ٌم ِه َ َحتهى َم ْطلَ ِع الفَ ْج ِر}
{ َ
هــذه الليلــة ليلــة ســالم مــن كـ ِـل شــر ،ومــن كـ ِـل آفــة ،ومــن كــل خــوف ،مــن أولهــا
حتــى وقــت طلــوع الفجــر؛ لــدعاء المالئكــة وتحيــاتهم .فطاعــة هللا فــي هــذه الليلــة ســبب
ـتمر نــزول المالئكــة علــى
للســالمة والنجــاة مــن كــل مخــوف فــي الــدنيا واآلخ ـرة  ،ويسـ ُّ
العباد فوجا بعد فوج إلى طلوع فجرها..
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طَلـ َع الفجــر يطُلــع طلوعـا ومطَلعـا ،ووزن مطلــع :مْف َعــل ،اســم زمــان مــن
يقــالَ :
مصدر طلع .و{ َم ْطلَ ِع الفَ ْج ِر} ،أي :طلوع الفجر ،وهـو انكشـاف ظلمـة الليـل عـن نـور
الصبح.
َّ
ـظ مـن وِفـق إليهـا ،فقـام ليلهـا َّ
كلـه ،حتـى ُغ ِفـر
فما أكرمها من ليلة ،وما أعظـم ح َ ُ
له ما َّ
تقدم من ذنبه.
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سورة البينة
بسم هللا الرحمن الرحيم
ب َو ْال ُم ْ
ين ُم ْنفَ ِك َ
ش ِر ِك َ
{لَ ْم يَ ُك ِن الذ َ
ين َحتهى تَأ ْ ِتيَ ُه ُم البَ ِي َنةُ ()1
ِين َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ال ِكتَا ِ
ص ُحفًا ُم َ
َرسُو ٌ ِم َن ه
طه َهرةً (ِ )2في َها ُكتُبٌ َق ِي َمةٌ (َ )3و َما تَفَ هرقَ الذ َ
اَّللِ َيتْلُو ُ
ِين أُوتُوا
ين َلَُ
اب إَل ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم البَ ِي َنةُ (َ )4و َما أ ُ ِم ُروا إَل ِليَ ْعبُدُوا ه
اَّللَ ُم ْخ ِل ِص َ
ال ِكت َ َ
ص َالةَ َوي ُْؤتُوا ه
الزكَاةَ َوذَ ِلكَ دِي ُن القَ ِي َم ِة ( )5إِ ه الذ َ
ِين ُحنَفَا َء َويُ ِقي ُموا ال ه
الد َ
ِين َكفَ ُروا
ِين ِفي َها أُولَ ِئكَ ُه ْم ء َُّر ال َب ِريه ِة (ِ )6إ ه
ب َو ْال ُم ْ
ين ِف نَ ِار َج َهنه َم َخا ِلد َ
ش ِر ِك َ
ِم ْن أ َ ْه ِل ال ِكتَا ِ
ت أُولَئِكَ ُه ْم َخي ُْر ال َب ِريه ِة (َ )7ج َزا ُ ُه ْم ِع ْندَ َر ِب ِه ْم َجنه ُ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
الذ َ
ات
صا ِل َحا ِ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
ِين ِفي َها أ َ َبدًا َر ِض َ ه
ار َخا ِلد َ
ع ْنَُ ذَ ِلكَ
ضوا َ
اَّللُ َ
َ
ع ْد ت َ ْج ِري ِم ْن ت َ ْح ِت َها اس َ ْن َه ُ
ش َ َربهَُ (})8
ِل َم ْن َخ ِ
مدنية على القول الصحيح.
السورة َّ
محمد رسول هللاِ :
البينة الواضحة والحجة الظاهرة
ِين َكفَ ُروا ِم ْ
ب َو ْال ُم ْ
ين ُم ْنفَ ِك َ
ش ِرر ِك َ
{لَ ْم يَ ُك ِن الذ َ
رين َحتهرى تَرأْتِيَ ُه ُم البَ ِينَرةُ ()1
رن أ َ ْهر ِل ال ِكتَرا ِ
ص ُحفًا ُم َ
َرسُو ٌ ِم َن ه
اَّللِ يَتْلُو ُ
طه َهرةً ( )2فِي َها ُكتُبٌ قَ ِي َمةٌ (} )3
ب َو ْال ُم ْ
ين ُم ْنفَ ِك َ
ش ِر ِك َ
{لَ ْم يَ ُك ِن الذ َ
ين َحتهى تَأ ْ ِتيَ ُه ُم البَ ِي َنةُ}
ِين َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ال ِكتَا ِ
مم ـن ُحكــم علــيهم بــالكفر ،وهــم الــذين كفــروا مــن أهــل
تحـ َّـدثت الســورة عــن صــنفين َّ

الكتاب ،من اليهود والنصارى.

واآلخرون هم المشركون من عبدة األوثان و ِ
النيران من العرب.
َ ََ
ِ
قالــت اآليــة عــن هـؤالء وهـؤالء {ال رذ َ
بمنفكـين أو منتهــين عــن
ِين َكفَر ُرروا} :إنهــم ليسـوا
ـقَ { :حتهررى تَررأ ْتِيَ ُه ُم البَ ِينَررةُ} ،و ِ
البينــة هنــا هــي رســول هللا صــلى هللا
ذلــك حتــى يتبـ َّـين لهــم الحـ ُّ
ِ
الح َّجة الظاهرة.
عليه وسلم ،فهو البينة الواضحة ،و ُ
كفر أهَّ الكتاب من اليهود والنصارى:
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وكفــر هـؤالء مــن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى كــان واضــحا مكشــوفا ،فــاليهود
ُ
أدخل ـوا ِ
الشـ ـرك عل ــى التَّنزيــه اإليم ــان ِي األص ــيل ،والنص ــارى أدخل ـوا التثلي ــث عل ــى التوحي ــد
ت الُ َيهُرودُ ُ
ع َزي ٌْرر ابْر ُن
{وقَالَر ِ
البنوة هلل زو ار على الحقيقـة العليـاَ :
كل منهما َّ
األصيل ،وأدخل ٌ
ارى ال َمسِي ُح ا ْب ُن ه
ه
اَّللِ} [التوبة.]30:
اَّللِ َوقَالَ ِ
ت النه َ
ص َ
والقـرآن يب ِـين للجميـع أن هـؤالء وهـؤالء لـن ُّ
عمـا قـالوه ،ولـن يخرجـوا منـه ،حتــى
ينفكـوا َّ
تأتيهم البِينة بما في القرآن الذي يجيئهم به محمد ،ويقرؤه عليهم ،ويتح َّـداهم بـه ،ويعجـزون
َ
ِ
التحدي.
عن مواجهة
ِ
رت فـي اآليـة التاليـة لهـا بأنهـا( :رسـول هللا) ،كمـا قـال
فالبينة المـذكورة فـي اآليـةُ ،فسـ ْ
اَّللِ يَتْلُو صُر ُحفًا ُم َ
تعالىَ { :حتهى ت َأْتِيَ ُه ُم البَ ِينَةُ * َرسُو ٌ ِم َن ه
طه َهررةً} ،فرسـول هللا الـذي يتلـو
الصــحف بــتالوة الق ـرآن
مطه ـرة هــو محمــد صــلى هللا عليــه وســلم ،وانمــا يتلــو هــذه ُّ
صــحف ا َّ

الك ـريم ،فـ ُـيمكن أن ُيقــال بســبب ذلــك :أن ِ
البينــة هــي( :الق ـرآن) ،باعتبــار أن الرســول يتلــوه
ِ
ويبينه.

األوَلى بالسياق أن نأخذ بظاهر ما جاء به ،وهو قد جاء بقولهَ { :حتهرى تَرأْتِيَ ُه ُم
ولكن ْ
البَ ِينَةُ * َرسُو ٌ ِم َن ه
اَّللِ} ،فهذا في غاية البيان والوضوؤ.
ص ُحفًا ُم َ
{يَتْلُو ُ
طه َهرةً}
وصف
الرسول اآلتي مـن هللا تعـالى بأنـه يتلـو ويرتـل بـالوحي عـن ظهـر قلـب صـحف ا
َ
طه ـرة ،وهــي الصــحف التــي َّ
يتلقاهــا ،مــن الق ـرآن ،فيحفظهــا وال ينســاها ،كمــا قــال تعــالى:
ُم َّ
سى} [األعلى.]6:
سنُ ْق ِر ُكَ فَ َال ت َ ْن َ
{ َ
طهـرة ،منزهـة خاليـة عـن كـل باطـل فـال ُيـذكر فيهـا باطـل بوجـه مـن
وهي صحف ُم َّ
رن َخ ْل ِفر َِ ت َ ْن ِزير ٌل ِمر ْ
اطر ُل ِمر ْن بَري ِْن يَدَ ْير َِ َو ََل ِمر ْ
الوجــوه ،كمــا قــال تعــالىَ :
رن َح ِكرريم
{َل يَأْتِي ر َِ البَ ِ
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ُ
ص ُح
َح ِميد} [فصلت ،]42:وقال تعالى{ :فِ

ُمك هَر َمة * َمرْ فُوعَة ُم َ
طه َهرة} [عـبس-13:

.]14
وفي هذا الوصف{ ُم َ ً
يض بما عند أهل الكتـاب مـن الخلـط فـي كتـبهم التـي
طه َهرة} تعر ٌ

بايديهم  ،وباحتياجهم الشديد إلى هذا الدين  ،كالمشركين .

طهرة عن الذكر القبيح ،ف َّ
ذكر بأحسـن
طهرة أيض ا  :أنها ُم َّ
ومعنى أنها ُم َّ
ـإن القـرآن ُيـ َ

وي َثنى عليه بأحسن الثناء.
الذكرُ ،

يتمي ـز بهــا الق ـرآن ،قولــه تعــالىِ { :ف ر ِكتَرراب َم ْكنُررو * ََل
ومــن معــاني الطهــارة التــي َّ
سَُ إَل ال ُم َ
يَ َم ُّ
طه ُهرو َ } [الواقعة.]79-78:
وفي هذه اآلية إعجاز من القرآن بإخبـار عـن أمـر غيبـي ،وهـو كتابـة هـذا القـرآن فـي
طهـ ار
الصحف ،إذ أنه لم ينزل صحف ا ،بل وحي ا على قلب رسـول هللا  ،وسـيبقى محفوظـ ا ُم َّ

من التالعب والتغيير .

{ فِي َها ُكتُبٌ قَيِ َمةٌ (} )3
طهـرة بقولــه { :فِي َهررا ُكتُرربٌ قَيِ َمررةٌ }أي  :ذات قيمــة لمــا
الم َّ
ثــم وصــف هــذه الصــحف ُ

فيه ــا م ــن الح ــق ،أو مس ــتقيمة ناطق ــة ب ــالحق والصـ ـواب.وهي م ــا ف ــي القـ ـرآن م ــن األحك ــام
ـحف
مم ــا ص ـ َّ
ـح م ــن كت ــب َّ
والبيان ــات واله ــدايات ،وك ــذلك م ــا اش ــتمل علي ــه َّ
كص ـ ُ
األول ــين ُ ،
إبراهيم وكتاب موسى ،وكتاب عيسى عليهم السالم ،فإنها موجودة في ضمنه.

تفرق أهَّ الكتاب بعد قيام الحجة عليهم
راب إَل ِم ْ
{و َما ت َ َف هرقَ الذ َ
رن بَعْر ِد َمرا َجرا َءتْ ُه ُم البَ ِينَرةُ (َ )4و َمرا أ ُ ِم ُرروا إَل
ِين أُوتُروا ال ِكت َ َ
َ
ص َرالةَ َوي ُْؤتُروا ه
ِليَ ْعبُدُوا ه
ِين ُحنَفَرا َء َويُ ِقي ُمروا ال ه
ين لََُ الرد َ
اَّللَ ُم ْخ ِل ِص َ
الزكَراةَ َوذَ ِلركَ دِير ُن القَيِ َمر ِة
(} )5
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{و َما تَفَ هرقَ الذ َ
اب إَل ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم البَ ِينَةُ}
ِين أُوتُوا ال ِكت َ َ
َ
ومـن لحـق بهـم:
ومن عجب أمر هؤالء َ
الكفرة من أهل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى َ
أن تفـ ـ ُّـرقهم وتشـ ــرذمهم إنمـ ــا وق ـ ـع َّ
وتحق ـ ـق بعـ ــد أن أتـ ــتهم ِ
الحج ـ ـة،
البينـ ــة ،وقامـ ــت علـ ــيهم َّ

وطاردتهم َّ
األدلة هنا وهناك.

ص َالةَ َوي ُْؤتُوا ه
الزكَاةَ
{و َما أ ُ ِم ُروا إَل ِل َي ْعبُدُوا ه
ِين ُح َنفَا َء َويُ ِقي ُموا ال ه
ين َلَُ الد َ
اَّللَ ُم ْخ ِل ِص َ
َ
َوذَ ِلكَ دِي ُن ال َقيِ َم ِة}
ومــا أُمــر ه ـؤالء الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب وغيــرهم إال ليعبــدوا هللا مخلصــين لــه
العبــادة والطاعــةُ { ،حنَفَررا َء}  :مــائلين عــن جميــع العقائــد الزائفــة ،أي أن هللا تعــالى أمــرهم
بالعبادة الخالصة هلل ،ال العبادة التي فيها شرك مع هللا ،وال العبادة التي فيها ريـاء للنـاس؛
ألن المطلــوب عمــل خــالص لوجــه هللا ،ال ُي ـراد بــه أحــد س ـواه ،مــائلين عــن مــنهج الشــرك
واالنحراف عن َسَنن اإلخالص.

وح
س ْلنَا ِم ْن قَ ْب ِلكَ ِم ْن َرسُو إَل نُ ِ
{و َما أَرْ َ
وهذا كقوله تعالى في سورة األنبياءَ :
إليَ أَنهَُ ََل إلَ إَل أَنَا فَا ْعبُدُو ِ } [األنبياء .]25:ولهذا قالُ { :ح َنفَا َء} ،أي ِ
متحنفين عن
{و َلقَ ْد َب َعثْنَا ِف ُك ِل أُمهة َرس ً
الحَنف هو الميل ،كقولهَ :
ُوَل أ َ ِ
الشرك إلى التوحيد ،ألن َ
اجتَنِبُوا ه
الطا ُ
ا ْعبُدُوا ه
اَّللَ َو ْ
غوتَ } [النحل.]36:
ِ
{ويُ ِقي ُمرروا ال ه
كب ـر ،
صر َرالةَ} إقامــة مســتوية ال يشــوبها ُّ
َ
أي لــون مــن الش ـرك صـ ُـغر أو ُ

وهي أشرف عبادات البدن.

{وي ُْؤتُررروا ه
الز َكررراةَ} ،يـ ُّ
لوج ـه هللا تعــالى ،وهــي العبــادة الماليــة التــي
َ
ـؤدوا زكــاة أم ـوالهم ْ

تُحسن إلى الفقراء والمحتاجين.

{وذَ ِلكَ دِي ُن القَيِ َم ِة} ،وذلك الذي ُذ ِكر من المـأمور بـه هـو ديـن الرسـالة القيمـة ،التـي
َ
أنزل هللا بها كتبه ،وبعث بها رسله ،وقامت عليها ِبينته.
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األمـة ،فـالمعنى :ذلـك ديـن َّ
فسـرنا {القَ ِي َمر ِة} َّ
الملـة القائمـة العادلـة،
بالملـة ،أم َّ
وسواء َّ
أو دين األمة المستقيمة المعتدلة.

444

جزاء الفريقين :الكافرين والمدمنين
ب َو ْال ُم ْ
ين فِ َن ِار َج َهنه َم َخا ِلد َ
ش ِر ِك َ
{إِ ه الذ َ
ِين فِي َها أُو َلئِكَ ُه ْم
ِين َكفَ ُروا ِم ْن أ َ ْه ِل ال ِكتَا ِ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
ء َُّر البَ ِريه ِة * إِ ه الذ َ
ت أُولَئِكَ ُه ْم َخي ُْر البَ ِريه ِة * َج َزا ُ ُه ْم ِع ْندَ
صا ِل َحا ِ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
َر ِب ِه ْم َجنه ُ
ِين فِي َها أَبَدًا َر ِض َ ه
ار َخا ِلد َ
ضوا
اَّللُ َ
ات َ
ع ْد ت َ ْج ِري ِم ْن ت َ ْحتِ َها اس َ ْن َه ُ
ش َ َربهَُ}
َ
ع ْنَُ ذَ ِلكَ ِل َم ْن َخ ِ
الفجـ ـار م ــن أه ــل الكت ــاب والمش ــركين ،المخ ــالفين لكت ــب هللا
يخب ــر تع ــالى ع ــن م ــجل َّ
َّ
ررار َج َهرررنه َم َخا ِلرررد َ
ِين فِي َهرررا} ،أي:
المنزلــة ،وأنبي ــاء هللا المرس ــلة؛ أنه ــم ي ــوم القيام ــة{ :فِررر نَر ِ
مــاكثين ،ال يحولــون عنهــا وال يزولــون ،وعلــل ذلــك بقولــه{:أُولَ ِئرركَ } البعــداء عــن رحمــة هللا
ُّ
شر الخليقة التي َّبرأها هللا وذرأها.
المنحطون في الدركات {ه ُم ْْ ء َُّر البَ ِريه ِة} ،أيُّ :
ثم أخبر تعالى عن حـال األبـرار – الـذين آمنـوا بقلـوبهم ،وعملـوا الصـالحات بأبـدانهم
 بــأنهم { َخ ْي ر ُر البَ ِريه ر ِة}أفضــل البشـريَّة وأكثــرهم خيريــة ؛ألنهــم َّحققـوا معنــى اإلنســانيَّة التــي
شــرفهم هللا بهــا ،بســبب إيمــانهم الصــحيح الصــادق ،وأعمــالهم الصــالحة المرضــية ،وألنهــم
بح ْســن األســوة إلــى مثــل مــا ُهــدوا إليــه مــن الحــق والخيــر  .فمــن يكــون أفضــل
َ
دعـوا غيــرهم ُ
منهم ؟
ـتدل بهــذه اآليــة أبــو هري ـرة وطائفــة مــن العلمــاء ،علــى تفضــيل المــؤمنين مــن
وقــد اسـ َّ
البرَّية على المالئكة؛ لقوله{ :أُولَ ِئكَ ُه ْم َخي ُْر ال َب ِريه ِة}.
ثــم قــال تعــالى ِ
مبينـ ا ثـوابهم ومكافــأتهم علــى مــا قــدموا مــن اإليمــان والعمــل الصــالح :
{ َج َزا ُ ُه ْم ِع ْندَ َر ِب ِه ْم} ،أي :يـوم القيامـةَ { ،جنه ُ
رات عَر ْد }أي :إقامـة دائمـة { ت َ ْج ِرري}أي:
تســيل بســرعة { ِمر ْ
رار}مــن المــاء والخمــر والعســل
رن ت َ ْحتِ َهررا}أي :مــن تحــت قصــورها { اس َ ْن َهر ُ
واللبن { َخا ِلد َ
ِين ِفي َها أ َ َبدًا}على امتداد الزمن ،أي :بال انفصال وال انقضاء وال ف ار .
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اَّللُ عَرر ْن ُه ْم }قبــل أعمــالهم وأكــرمهم بفضــله ورحمتــهَ { ،و َر ُ
{ر ِضرر َ ه
ع ْنررَُ}فرح ـوا
ضرروا َ
َ
ممـا أُوتـوه مـن
واطمأنوا وسعدوا فيما منحهم من الفضل العمـيم  .ومقـام رضـاه عـنهم أعلـى َّ
النعيم المقيم.
ش َ َربهَُ} ،أي :هذا الجزاء العظيم والرضا الكبير حاص ٌـل
وقوله تعالى{ :ذَ ِلكَ ِل َم ْن َخ ِ
حق تقواه ،وعبده كأنه يراه ،وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه.
لمن خشي هللا واتَّقاه َّ
َ
َ
حتــى ال يظــن أن هــذا الثـواب العظــيم ينالــه بمجـ َّـرد اإليمــان الــوراثي دون خشــية مــن
قلبــه ،
هللا توجــب تعظــيم هللا وشــدة حبــه  ،فهــذا الج ـزاء ال ينالــه إال مــن مــألت خشــية هللا َ
فاليصلِي إال خاشـع ا ،وال ينفـق إال لوجـه هللا ،واذا وقـع فـي معصـية سـارع إلـى التوبـة منهـا
.
روى اإلمــام أحمــد ،عــن أبــي هريـرة قــال :قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم" :أال
أخبـركم بخيــر البرَّيـة؟" .قــالوا :بلــى ،يــا رســول هللا .قــال" :رجــل آخــذ ِ
بعنــان فرســه فــي ســبيل

هللاَّ ،
كلمـا كانــت هيعــة اســتوى عليــه .إال أخبــركم بخيــر البرَّيـة؟" .قــالوا :بلــى ،يــا رســول هللا.
قــال" :رجــل فــي ثُلــة مــن غنمــه ،يقــيم الصــالة ،ويــؤتي الزكــاة .إال أخبــركم بشـ ِـر البريــة؟"
قالوا :بلى .قال" :الذي يسأل باهلل وال ُيعطي به".373

 -373رواه أحمد ( )9142وقال مخرجوه :حديث صحيح.
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*سورة الزلزلة
بسم هللا الرحمن الرحيم
سا ُ َما لَ َها
ت اسَرْ ُ ِن ْل َزالَ َها (َ )1وأ َ ْخ َر َج ِ
{إِذَا ُن ْل ِزلَ ِ
اإل ْن َ
ت اسَرْ ُ أَثْقَالَ َها (َ )2وقَا َ ِ
(َ )3يوْ َم ِئذ ت ُ َحد ُ
اِ أ َ ْ
ار َها (ِ )4بأ َ ه َربهكَ أَوْ َحى لَ َها (َ )5يوْ َم ِئذ َي ْ
ءتَاتًا
صدُ ُر النه ُ
ِث أ َ ْخ َب َ
ِلي َُروْ ا أ َ ْع َما َل ُه ْم ( )6فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة َخي ًْرا يَ َرهُ (َ )7و َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َقا َ ذَ هرة ءَرا
يَ َرهُ (})8
سمى سورة الزلزلة.
السورة َّ
مكية على القول الصحيح ،وتُ َّ
{إِذَا ُن ْل ِزلَ ِ
ت اسَرْ

ُ ِن ْل َزالَ َها}

هــذه الســورة مــن الســور التــي تبــدأ بكلمــة (إذا) ،كمــا رأينــا ذلــك فــي ســورة التكــوير
واالنفطــار واالنشــقاق ،وقبــل ذلــك فــي ســورة الواقعــة والمنــافقون ،وكمــا ســيأتي بعــد ذلــك
في سورة النصر.
ومن المعلوم في علم النحو َّ
(إن) تُستعمل فـي المحتمـل والمشـكوك فـي وقوعـه،
أن ْ
أما (إذا) فال تستعمل إال فيما َّ
يتحقق وقوعه .ولذلك استعملها هنا ولم يستعمل (إن).
كان الناس يسـألون الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم :متـى السـاعة؟ كمـا قـال تعـالى:
{ َي ْ
سرا َها قُر ْل ِإنه َمرا ِع ْل ُم َهرا ِع ْنردَ َر ِبر ََل يُ َج ِلي َهرا ِل َو ْق ِت َهرا إَل
سأَلُونَكَ ع َِن السها َ
ع ِة أَيهرا َ مُرْ َ
ع ِة قُررر ْل إِنه َمرررا ِع ْل ُم َهرررا ِع ْنررردَ ه
ررو} [األعـ ـراف{ ،]187:يَ ْ
ررن ال ه
اَّللِ}
سرررا َ
رراِ َ
سرررأَلُكَ النهر ُ
ُهر َ
عر ِ
[األحزاب.]63:
ينب ـئهم بعــض عالماتهــا التــي تســبق وقوعهــا ،وتُ ِ
ولكــن ال مــانع أن ِ
مه ـد لهــا ،فكأنــه

تعالى قال :ال سبيل إلى تعيين وقتها ،ولكن ِ
أعينه بحسب عالماته وأماراته.

الزلـزال – بكســر الـزاي -المصــدر ،وبــالفتح االســم .مثــل ِ
وِ
الوسـواس  -بكســر الـواو
 -المصدر .وبالفتح :االسم ،فهو اسم للشيطان ،الذي يوسوس اليك.
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ومعنى ُ
عبـر عنهـا أحيانـا باسـم (الـرج) ،كمـا قـال
{ن ْل ِز َل ِ
ت}ُ :ح ِركـت حركـ اة شـديدةُ ،ي َّ
ت اسَرْ ُ َرجا} [الواقعة ،]4:وقـد قـال تعـالى فـي وصـف هـذه الزلزلـة،
تعالى{ :إِذَا ُر هج ِ
ء ْ ٌء ع ََِّي ٌم} [الحج.]1:
في أول سورة الحجِ { :إ ه َن ْل َزلَةَ السها َ
ع ِة َ
وما المراد من هذه الزلزلة
(ق ــال مجاه ــد :المـ ـراد م ــن ه ــذه الزلزل ــة :النفخ ــة األول ــى ،كقول ــه{ :يَررروْ َم تَرْ ُجرررر ُ
الرا ِدفَةُ} [النازعات ،]6:أي تُزلزل في النفخة األولى ،ثم تزلزل ثانيـا
اجفَةُ * تَتْ َبعُ َها ه
ه
الر ِ
فتُخرج موتاها ،وهي األثقال.
وقــال آخــرون  :هــذه الزلزلــة هــي الثانيــة ،بــدليل أنــه تعــالى جعــل مــن لوازمهــا :أنهــا
تخرج األرض أثقالها ،وذلك إنما يكون في الزلزلة الثانية.
{ن ْل َزالَ َهررا} أي :القــدر الالئــق بهــا فــي الحكمــة ،كقــول :أكــرم التقــي إك ارمــه
ومعنــى ِ
وأهان الفاسق إهانته ،تريد ما يستوجبانه من اإلكرام واإلهانة.
{ن ْل َزالَ َهررا} َّ
كل ـه ،وجميــع مــا هــو ممكــن منــه .والمعنــى :أنــه
وكــذلك يمكــن أن ُي ـراد ِ

وجد من الزلزلة كل ما يحتمله المحل).374

{وأ َ ْخ َر َج ِ
ت اسَرْ
َ

ُ أَثْقَالَ َها}

أثقالها :جمع ِثْقل – بكسر فسـكون  -وهـو مـا تنـوء األرض بـه .مثـل :متـاع البيـت
{وت َ ْح ِم ر ُل أَثْقَررالَ ُك ْم إلررى َب َلررد} [النحــل ،]7:جعــل مــا فــي
وغيـره .قــال تع ـالى فــي األنعــامَ :
جوفهــا مــن الــدفائن أثقــاالا لهــا .قــالوا :إذا كــان الميــت فــي بطــن األرض فهــو ثقــل لهــا،
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واذا كان فوقها فهـو ثقـل عليهـا ،ولهـذا ُسـ ِمي الجـن واإلنـس بـالثقلين؛ ألن األرض تثقـل
بهم إذا كانوا في بطنها ،ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها.
وقيل :المراد من هذه الزلزلة :الزلزلة األولى يقول :أخرجت األرض أثقالها ،يعنـي:
ذهبا ،وال أحد يلتفت إليه ،وهو الذي كانوا يتقـاتلون مـن
الكنوز .فيمتلىء ظهر األرض ا
أجل شيء منه.

ومن قـال :المـراد مـن هـذه الزلزلـة الثانيـة ،وهـي بعـد القيامـة .قـال :تخـرج األثقـال،
َ
يعنــي المــوتى مــن بطنهــا أحيــاء ،كــاألم تلــده حيــا .وكمــا قــال تعــالى{ :يَ ْخ ُرجُررو َ ِم َ
ررن
ث َكأَنه ُه ْم َج َرادٌ ُم ْنتَش ٌِر} [القمر.]7:
اس َ ْجدَا ِ
خبجته ــا،
وم َّ
وهن ــاك معن ــى آخ ــر إلخـ ـراج األثق ــال :أي :أن األرض تكش ــف أسـ ـرارها ُ

فيومئـذ ال يعـرف أحــد كيـف يـواري ســوءاته ،كمـا قــال تعـالى{ :لَقَر ْد ُك ْنرتَ فِر َ
غ ْفلَررة ِمر ْ
رن
ع ْنرركَ ِغ َ
ْصررْ يَرروْ َم
َهرذَا فَ َكش َْرفنَا َ
طرا َءكَ فَبَ َ
صر ُرركَ اليَروْ َم َحدِيردٌ} [ق{ ،]22:أَس ِْرمعْ ِب ِهر ْم َوأَب ِ
يَأْتُونَنَا لَ ِك ِن ه
َ
ض َال ُم ِبين} [مريم.]38:
الَّا ِل ُمو َ اليَوْ َم فِ
سا ُ َما لَ َها؟}
اإل ْن َ
َ
{وقَا َ ِ
وهنــا يقــول اإلنســان لمــا دهــاه مــن المفاجــأة  :مــا لهــذه األرض ،تزلــزل هــذه الزلزلــة
الشــديدة ،وتتحـ َّـرك هــذه الحركــة الهائلــة ،وتلفــظ مــا فــي بطنهــا!! وذلــك إمــا عنــد النفخــة
األولى ،حين تلفظ مـا فيهـا مـن الكنـوز والـدفائن ،أو عنـد النفخـة الثانيـة ،حـين تلفـظ مـا
فيها من األموات.
عامـة ،فهــو كمــا وصــفه القـرآن الكـريم كنــود ظلــوم جهــول ،مــن
وهــذا شــأن اإلنســان َّ
للتعجـب ،لمـا يـرى مـن
شأنه الغفلـة والجهالـة ،يقـول :مـا لهـا! وهـو لـيس بسـؤال بـل هـو
ُّ
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العجائب التي لم تسمع بها اآلذان ،وال نطق بها لسان .ولهـذا قـال الحسـن :إنـه للكـافر
معا.375
والفاجر ا
وانمـا قــال اإلنســان :مــا لهــا؟ علــى غيــر المواجهــة؛ ألنــه يعاتــب بهــذا الكــالم نفســه،
كأنــه يقــول :يــا نفــس ،مــا لــألرض تفعــل ذلــك؟ أنــت الســبب ،يــا نفــس ،فل ـوال معاصــيك
ومظالمك ،ما صارت األرض كذلك!
راِ اتهقُرروا َربه ُكر ْم ِإ ه َن ْل َزلَررةَ ال ه
ءر ْ ٌء ع ََِّرري ٌم}
سررا َ
ع ِة َ
وهـذا كقولــه تعـالىَ { :يررا أَيُّ َهررا النهر ُ
{وأ َ ْلقَ ْت َما فِي َها َوت َ َخله ْت * َوأ َ ِذنَ ْت ِل َر ِب َها َو ُحقه ْت} [االنشقاق.]5-4:
[الحج ،]1:وقولهَ :
وروى مســلم فــي صــحيحه ،عــن أبــي هريـرة مرفوعــا " :تقــيء األرض أفــالذ كبــدها،
ـت .ويج ـيء
أمثــال األســطوان مــن الــذهب والفضــة ،فيجــيء القاتــل فيقــول :فــي هــذا قتلـ ُ

ـت رحمـي .ويجـيء السـارق فيقـول :فـي هـذا ُقطعـت يـدي.
القـاطع فيقـول :فـي هـذا قطع ُ

ثم يدعونه فال يأخذون منه شيئا".376

سرا ُ َمرا لَ َهرا} أي :اسـتنكر أمرهـا بعـد مـا كانـت
{وقَرا َ اإل ْن َ
قال ابن كثير( :وقولهَ :
ـارة س ــاكنة ثابت ــة ،وه ــو مس ــتقر عل ــى ظهره ــا ،أيَّ :
ِ
متحرك ــة
تقلب ــت الح ــال ،فص ــارت
ق ـ َّ
مضطربة ،قد جاءها من أمر هللا ما قد أُعد لها من الزلزال الذي ال محيد لها عنه ،ثـم
األولــين واآلخـرين ،وحينئــذ اســتنكر النــاس أمرهــا
ألقــت مــا فــي بطنهــا مــن األمـوات مــن َّ
َّ
وتبدلت األرض غير األرض والسموات ،وبرزوا هلل الواحد القهار).377
{يَوْ َمئِذ ت ُ َحد ُ
ار َها}
ِث أ َ ْخبَ َ
ِ
ـق بأخبارهــا ،وتخبــرهم بمــا عنــدها ،ومــا تضــمره
فــي هــذا اليــوم تُ َح ـدث األرض الخلـ َ
ـأن األرض َّ
مــن أسـرارها ،فيومئــذ يتبـ َّـين لكـ ِـل أحــد جـزاء عملــه ،فكـ َّ
حدثتــه بــذلك ،كقولــك:
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الدار ِ
تحدثنا بأنها كانت مسكونة .والمقصود :كأن األرض تشـكو مـن الطغـاة والعصـاة
عليهــا ،وتشــكر م ـن أطــاع هللا و َّأدى َّ
حق ـه علــى ظهرهــا .فتقــولَّ :
إن فالنــا أقــام الصــالة
َ
و َّأدى الزكــاة وأمــر بــالمعروف ونهــى عــن المنكــر ،وفالنــا فـ َّـرط فــي ذلــك وســرق وزنــى
وجار وطغى ،حتى ُّ
يود الكافر أن ُيساق إلى النار.
وقد ورد أن سيدنا عليا رضي هللا عنه :إذا فر بيت المـال بأدائـه الحقـوق ،ص َّـلى
َّ
وفرغتك بحق.378
فيه ركعتين ويقول:
لتشهدن أني مألتُك بحقَّ ،
وقــد يقــال :إن لفــظ التحــديث يفيــد االســتئناس ،وهنــاك ال اســتئناس ،فمــا وجــه هــذا
اللفظ؟
والج ـواب :أن األرض كأنهــا تبـ ُّ
ـث شــكواها ،إلــى أوليــاء هللا ومالئكتــه والمــؤمنين بــه
سبحانه.
{ ِبأ َ ه َربهكَ أ َوْ َحى لَ َها}
ِ
تحدثهم األرض بأن رَّبك الذي يربِيك وي ِ
رقيك ،وهـو هللا تبـارك وتعـالى ،أوحـى إليهـا
ُ
ُ

بما أوحى ،والوحي واإليحاء هو اإلعالم بخفاء .وأنشدوا للعجاج:
أوحى لها القرار فاستقرت

وانما أوحى لها بما أوحى ،لتشتفي األرض من العصاة والطغاة.
اِ أ َ ْ
{ َيوْ َمئِذ َي ْ
ءتَاتًا ِلي َُروْ ا أ َ ْع َما َلهُم}
صدُ ُر النه ُ
الصدور ضد الورود .فالوارد :الجائي .والصادر :المنصرف .وأشتاتاِ :
متفرقين.
{ ِليُر َرروْ ا أ َ ْع َمر الَ ُه ْم} ،أي :ليـرَيهم هللا أعمــالهم ،أي :ليشــاهدوها كمــا عملوهــا ،فتكــون
حجة بالغة عليهمْ ،
علَيْكَ َحسِيبًا} [اإلسراء.]14:
سكَ اليَوْ َم َ
{اق َرأْ ِكتَابَكَ َكفَى ِبنَ ْف ِ
َّ
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ومــا قالــه بعــض ِ
المفس ـرين أنهــم يــرون ج ـزاء األعمــال ،أو صــحائف األعمــال ،أو
الجنة والنار ،وانما أوقع اسم العمل على الجزاء ،ألنه جزاء وفـاق ،فكأنـه نفـس العمـل،
بل المجاز في ذلك أدخل من الحقيقة.
وهذا ُّ
كلـه إخـراج للكـالم عـن حقيقتـه ،وعـن ظـاهره ،وبـدون داع إلـى ذلـك ،فـاألولى
إبقــاء الكــالم علــى الحقيقــة ال علــى المجــاز ،إذ ال دليــل علــى مشــروعية تحويــل الكــالم
من الحقيقة إلى المجاز .وسنعود إلى هذا الموضوع في سورة القارعة.
{فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة َخي ًْرا يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َقا َ ذَ هرة ءَرا يَ َرهُ}
ذرة مـن خيـر :أدنـى مـا ُيقـاس مـن الخيـر ،قـال تعـالى{ :يَرا بُنَر ه إِنه َهرا إِ ْ ت َ ُ
رك
مثقال َّ
ص ْ
ت ِب َهرا ه
ِمثْقَا َ َحبهة ِم ْن َخرْ دَ فَت َ ُك ْن ِف
ت أَوْ ِفر اسَرْ ِ َيرأ ْ ِ
اوا ِ
َ
اَّللُ
رخ َرة أَوْ ِفر السهر َم َ
ين ال ِقسْر َ
إِ ه ه
ضر ُع ال َم َرو ِان َ
{ونَ َ
َ
اَّللَ لَ ِطي ٌ َخبِ ٌ
ير} [لقمان ،]16:وقال فـي سـورة األنبيـاءَ :
ء ْيئًا َو ِإ ْ كَا َ ِمثْقَرا َ َحبهرة ِم ْ
رن َخررْ دَ أَت َ ْينَرا ِب َهرا َو َكفَرى ِبنَرا
س َ
ِل َيوْ ِم ال ِق َيا َم ِة فَ َال ت ُ َّْلَ ُم نَ ْف ٌ
سبِ َ
ين} [األنبياء.]47:
َحا ِ
حب ـة الخــردل ،ســيأتي بهــا
فــإن كــان المثقــال ُّ
ـذرة ،أو مثقــال َّ
أدق وأصــغر :مثقــال الـ َّ
ويحاســب عليهــا ،وال يضــيع عنــده شــيء .وقــال ابــن عبــاس :إذا وضــعت راحتــك
هللاُ ،

على األرض ثم رفعتها ،فكل واحد مما لزق بها من التـراب مثقـال ذرة ،فلـيس مـن عبـد

عمل خي ار أو شرا ،أو قليال أو كثيرا ،إال أراه هللا إياه.379
شرط قبول العمَّ :أن يكون مدس ًسا على اإليمان:
مؤس اسا على اإليمان{ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل َمنَ
وشرط قبول العمل عند هللا :أن يكون َّ
{و َم ْن َي ْع َم ْل
صا َل َحا َ
ال ه
ت َو ُه َو ُمؤْ َم ٌن فَ َال ُك ْف َرانَ َل َ
س ْعيَ َه َوإَنها لَهُ َكاتَبُونَ } [األنبياءَ ،]94:
ت َم ْن ذَ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْنثَى َو ُه َو ُمؤْ َم ٌن فَأُولَ َك َه يَ ْد ُخلُونَ ْال َجنهةَ َو ََل ي ْ
يرا}
صا َل َحا َ
َمنَ ال ه
ُِلَ ُمونَ نَ َق ً
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س ْعيُ ُه ْم
س ْع َي َها َو ُه َو ُمؤْ َم ٌن فَأُولَكَ َه َكانَ َ
س َعى لَ َها َ
{و َم ْن أ َ َرادَ ْاِلَ َخ َرو َ َو َ
[النساءَ ،]124:
ورا} [اإلسراء.]19:
َم ْش ُك ً

يجب أن يت َّ
اإليمان باهلل خالق هذا الكون ،أما إذا لم يكن ُمعترافا
حقق شرط اإليمان:
ُ
به فكيف يكافئه؟ كيف تطلب من َملِك أن يكافئك وأنت غير معترف بملكه ،تقول:
يستحق الملك ال يمكن أن ُيكافئك .فالذي يكفر باهلل ال ُينتظر منه أن يكافئه.
إنه ال
ُّ

نتيجة أعمينل اخلري من الكينفر:

ِ
تماما؟ ال يكافأ عليه إطالقا؟!
هل معنى هذا أنه يضيع عمله الخير ا
أما في اآلخرة فال أثر لعمله هذا في دخول الجنة.

ِ
السيدة عائشة سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا رسول هللا ،ابن ُج ْدعان كان
ِ
صل َّ ِ
وي ْطعم المسكين ،فهل ذاك نافعه؟
الرحمُ ،
في الجاهلية َي ُ

قال" :ال ينفعه ،إنه لم يقل يوماِ :
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" .380لم يذكر ربَّه
ا
مؤسس على اإليمان .لم يقلِ :
رب اغفر لي خطيئتي
في يوم من األيام ،عملُ ُه غير َّ

يوم الدين.

يقول بعض الناس :الذي اخترع الكهرباء يدخل النار!! الذي اخترع اإلنترنت يدخل
النار؟

والجواب :هل عملها هلل َّ
وجل أم ألمر دنيوي؟!
عز َّ

أت ـ عند و ازرة الدفاع األمريكية ،فاكتشفت هذه الوسيلة من
اإلنترنت أصله ـ كما قر ُ
ِ
االتصاالت ،وكان خاصا بالجيط األمريكي ،وو ازرة الدفاع ،ثم بدأت تُ ِ
عممه على

فشيئا ،ولم تكن تريد خدمة البشريَّة.
شيئا ا
الناس ا
ال بد لقبول العمل الصالح :أن يكون القصد هو و ْج َه هللا َّ
وجل .وليس معنى هذا
عز َّ
َ
أنه ال يكافأ على عمل الخير إطال اقا.
مكافأة الكفار على عمل الخير:

ُيكافئ هللا تعالى الكافر على عمل الخير في صورتين:
ِ
صحته.
ويعطيه َم ْج ادا
الدا ،وُيبارك له في َّ
وجاها وأو ا
ا
في الدنيا ُيوسع له في الرزقُ ،
وكل هذه من المكافجت الدنيويَّة مقابل أعماله ِ
الخيرة.
ُّ
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وفي اآلخرة ال يساويه َّ
بالظَلمة الم َّ
عذبين.
ُ
ظَلمة{ :الهذَينَ َكفَ ُروا َو َ
ظلَ ُموا} [النساء ،]168:هناك
هناك َكَفرةٌ فقط ،وهناك َكَفرة و َ

جرد كافرَ ،ف َعل الباليا والمصائب بالبشر ،وقتل
كافر فقط ،وهناك كافر ظالم ،ليس ُم َّ
العشرات أو المئات أو األلوف أو الماليين من الناس ،فعلوا بشعوبهم ما فعلوا ،هؤالء

ال يكونون مثل غيرهم من الكفار.
س َبي َل ه
عذَابًا فَ ْوقَ
اّلِلَ َز ْدنَا ُه ْم َ
صدُّوا َع ْن َ
هللا سبحانه وتعالى يقول{ :الهذَينَ َكفَ ُروا َو َ
ب َب َما َكانُوا يُ ْف َسد ُونَ } [النحل ،]88:ويقول هللا سبحانه عن مؤمن آل فرعون:
ْال َعذَا َ
{فَ َوقَاهُ ه
علَ ْي َها
سيَكَا َ
ت َما َم َك ُروا َو َحاقَ بَآ َ َل فَ ْر َع ْونَ ُ
ب * النه ُ
سو ُء ْالعَذَا َ
ضو َن َ
اّلِلُ َ
ار ُي ْع َر ُ
ُ
ب} [غافر،]45،46:
ع ْونَ أ َ َ
ع َشيًّا َو َي ْو َ تَقُو ُ ال ه
شده ْال َعذَا َ
عةُ أَد َْخلُوا آ َ َل فَ ْر َ
سا َ
غد ًُّوا َو َ
عذاب شديد ،وهناك ُّ
أشد العذاب.
فهناك
ٌ

الكافر الذي فعل أفعاالا في ميزان الخير تنفع الناس يكافئه هللا بأنه ي َّ
خفف عنه من
ُ
العذاب يوم القيامة ،هذا من فضل هللا تبارك وتعالى ،ويسير مع القانون الذي يقول:
{فَ َم ْن َي ْع َم ْل َمثْقَا َل ذَ هروٍ َخي ًْرا يَ َرهُ * َو َم ْن يَ ْع َم ْل َمثْ َقا َل ذَ هروٍ ش ًَّرا يَ َرهُ} [الزلزلة،]7،8:
فهذا الخير الذي فعله الكافر رأى نتيجته في الدنيا ،ورأى نتيجته بوجه ما في اآلخرة.
ما جاء ف السورة من الحديث:

روى اإلمــام أحمــد فــي مســنده ،عــن عبــد هللا بــن عمــرو قــال :أتــى رجــل إلــى رســول
هللا َّ
صلى هللا عليه وسلم فقال :أقرئني يا رسول هللا .قال له" :اق أر ثالثـا مـن ذات الـر".
فقال له الرجل :كبر ِ
سني ،و َّ
اشتد قلبي ،وغلظ لساني .قال" :فـاق أر مـن ذات حـم" .فقـال
مثل مقالته األولـى .فقـال" :اقـ أر ثالثـا مـن المس ِـبحات" ،فقـال مثـل مقالتـه .فقـال الرجـل:
ولكن أقرئني  -يا رسول هللا -سـورة جامعـة .فـأقرأه" :إذا زلزلـت األرض زلزالهـا" .حتـى

إذا فــر منهــا ،قــال الرجــل :والــذي بعثــك بـ ِ
ـالحق ،ال أزيــد عليهــا أبـ اـدا .ثــم أدبــر الرجــل،
ـي
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :أفلح الرويجـل! أفلـح الرويجـل!" .ثـم قـال" :عل َّ

ب ــه" .فج ــاءه فق ــال ل ــه" :أم ــرت بي ــوم األض ــحى جعل ــه هللا عي ــدا له ــذه األم ــة" .فق ــال ل ــه
الرجــل :أ أريــت إن لــم أجــد إال منيحــة أنثــى فأضـ ِـحي بهــا؟ قــال" :ال .ولكنــك تأخــذ مــن
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ـص شـاربك ،وتحلـق عانتـك ،فـذاك تمـام أضـحيتك عنـد هللا،
شعرك ،وتقلِم أظفـارك ،وتق ُّ

َّ
وجل".381
عز َّ
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سورة العاديات
بسم هللا الرحمن الرحيم
ت َ
ت ُ
ص ْبحًا ( )3فَأَثَرْ َ ِب َِ نَ ْقعًا
يرا ِ
وريَا ِ
{و ْالعَا ِديَا ِ
َ
ت قَ ْدحًا ( )2فَ ْال ُم ِغ َ
ض ْبحًا ( )1فَ ْال ُم ِ
علَى ذَ ِلكَ لَش َِهيدٌ ()7
سا َ ِل َر ِب َِ لَ َكنُودٌ (َ )6و ِإنهَُ َ
اإل ْن َ
( )4فَ َو َ
س ْط َن ِب َِ جَمْ عًا (ِ )5إ ه ِ
ُب الخي ِْر لَ َ
ُص َل َما فِ
ُور (َ )9وح ِ
َو ِإنهَُ ِلح ِ
شدِيدٌ ( )8أَفَ َال يَ ْعلَ ُم ِإذَا بُ ْعثِ َر َما فِ القُب ِ
ال ُّ
ير (})11
ور ( )10إِ ه َربه ُه ْم ِب ِه ْم يَوْ َمئِذ لَ َخبِ ٌ
صد ُ ِ
مكية على القول الصحيح.
السورة َّ
القسم بالخيَّ وأوصافها على جحود اإلنسان وشدة حبه للمال
ت َ
ت ُ
ص ْبحًا ( )3فَأَثَرْ َ ِب َِ نَ ْقعًرا
يرا ِ
وريَا ِ
{و ْالعَا ِديَا ِ
َ
ت قَ ْدحًا ( )2فَ ْال ُم ِغ َ
ض ْبحًا ( )1فَ ْال ُم ِ
سر ْ
شر ِرهيدٌ ()7
سررا َ ِل َربِر َِ لَ َكنُررودٌ (َ )6وإِنهرَُ َ
علَررى ذَ ِلرركَ لَ َ
اإل ْن َ
( )4فَ َو َ
رط َن بِر َِ جَمْ عًررا ( )5إِ ه ِ
شدِيدٌ (} )8
ُب الخي ِْر لَ َ
َو ِإنهَُ ِلح ِ
قس ـما عليــه ،وتعقيب ـا علــى هــذا
هــذه الســورة
َّ
وم َ
قس ـما بــهُ ،
وم َ
المكي ـة ،تتضـ َّـمن قســما ُ
القسم.
وقد اعتاد القرآن الكريم ،أن يقسـم لنـا بهـذه األشـياء ،التـي ِ
يعبـر عنهـا بجمـع األلـف
تكرر كثي ار فـي هـذا القـرآن ،وفـي أوائـل
يسمونه جمع المؤنث السالم ،وقد َّ
والتاء ،أو ما ُّ
{وال ه
ت ذَرْ وً ا} ،وســورة:
{والررذه ِاريَا ِ
صررافها ِ
ت َ
صررفا} ،وســورةَ :
خاصـة ،مثــل ســورةَ :
الســور َّ
ت َ
ت ُ
ت َ
ض ر ْبحًا}،
{والنه ِان َ
{و ْالعَا ِديَررا ِ
عررا ِ
سر َرال ِ
{و ْالمُرْ َ
غرْ قًررا} ،ثــم ســورةَ :
عرْ فًررا} ،وســورةَ :
َ
مكية عند الم ِ
ُّ
حققين.
وكلها ُسور َّ
ُ

456

ـتم بهــا القـرآن ،كمــا تقــدم فــي مقصــد
وهــذا القســم ،يشــير إلــى معنــى (القـ َّـوة) التــي يهـ ُّ
هذه السورة .
ت َ
ض ْبحًا}
{و ْالعَا ِديَا ِ
َ
الوْثـ ـب ،الت ــي تق ــوم ب ــه الخي ــل
الع ـ ْـدو ،وه ــو َ
العادي ــات جم ــع عادي ــة ،م ــن َ
الجـ ـ ْر ُي و َ
ضبحا.
الغازية؛ التي تنزل على األعداء كالصاعقة ،تضَبح ْ
و َّ
حمـة،
الض ْبح :أصوات أنفاس الخيل إذا َع َـد ْت ،وهـو صـوت لـيس بصـهيل وال ْ
حم َ

ولكنه صوت َنفس .وأريد به هنا اسم الفاعل الواقع حال من العاديات ،أي :والعاديات
حال كونها ضابحات ،أي :مرتفعات أصوات أنفاسها.

والواو في أول السورة للقسم ،فهو سبحانه يقسـم بالخيـل العاديـات ،وهـو ع َّـز وج َّـل،
له أن ُيقسم بما شاء من مخلوقاته ،كما بيَّنا ذلك في النازعات وغيرها.
قال الفخر الرازي ( :واعلم أن ألفا هذه اآليات تُنادي أن المراد هو الخيل ،وذلـك

ألن َّ
الض ْبح ال يكون إال للفـرس  ...وأيضـا فالق ْـدؤ يظهـر بالحـافر مـا ال يظهـر بخـف
اإلبل.

وقــد أقســم هللا بالخيــل؛ َّ
ألن لهــا فــي ال َع ـ ْدو مــن الخصــال الحميــدة ،مــا لــيس لســائر
ـت َّ
أن النفــع فــي الطلــب
الــدواب ،فإنهــا تصــلح للطلــب والهــرب ،والكـ ِـر والفـ ِـر ،فــإذا ظننـ َ

ـت أن المصــلحة فــي الهــرب قــدرت علــى
ـدوت إلــى الخصــم لتفــوز بالغنيمــة ،واذا ظننـ َ
عـ َ
ِ
أشد العدو ،وال َّ
شك أن السـالمة إحـدى الغنيمتـين ،فأقسـم تعـالى بفـرس الغـازي لمـا فيـه
من منافع الدنيا والدين)

382

اهـ.
ت قَ ْدحًا}
وريَا ِ
{فَال ُم ِ
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الموريات :جمع مورية من اإليراء.وهـو إخـراج النـار مـن الحجـر بالزنـاد .كمـا قـال
تعالى في سورة الواقعة{أفرأيتم ما تورون}
يقســم هللا تعــالى بالخيــل التــي يركبهــا الغ ـزاة ،تُــوري فــي حوافرهــا بــالحجر مــن شـ َّـدة

الع ْدو ،فتضرب به حج ار آخر ،فتُوري النار وتقدحها قدح ا .والقدؤ :الصدم والضرب.
َ

هكــذا ُيصـ ِـورها الق ـرآن ،وبعضــها يعــدو وراء بعــض ،نســمع الضــبح مــن حناجرهــا،

ونرى القدؤ من حوافرها.

ت ُ
ص ْبحًا}
يرا ِ
{فَ ْال ُم ِغ َ
الس ـ ْير ف ـي انــدفاع إلــى العـ ِ
ـدو
المغي ـرات :جمــع ُمغي ـرة ،مــن اإلغــارة ،وهــي ســرعة َّ

المرتََق ـب .يبــدؤون مــن الليــل ،ليصــلوا إليــه فــي الصــباؤ ،فيســتطيعوا أن ينــالوا منــه مــا

ينـالون ،فـإن الصــباؤ لـه أعـين يســتبين بهـا مــا ال ُيسـتبان بالليـل ،والنــاس عـادة يكونــون
في هذا الوقت في غفلة وعدم استعداد ،والشاعر يقول:
صبحوا الصباحا
نحن الذون َّ

يوم النخيل غارة ملحاحا

والعطف هنا في هذه اآليات بالفاء ،وهـي التـي تفيـد الترتيـب والتعقيـب ،ال الترتيـب
ت ُ
ص ْبحًا}.
يرا ِ
وريَا ِ
ت قَ ْدحًا * فَ ْال ُم ِغ َ
والتراخي ،كما تفيده (ثم) ،ولذا قال{ :فَ ْال ُم ِ
{فَأَثَرْ َ ِب َِ نَ ْقعًا}
{فَأَثَرْ َ } :هيجن { ،نَ ْقعًا}:غبا ار شديدا بسبب شدة حركتهن.
قــال الفخــر الـرازي( :النقــع :فيــه قـوالن :أحــدهما :أنــه الغبــار ،قيــل :إنــه مــأخوذ مــن
نقع الصوت إذا ارتفـع ،فالغبـار ُيس َّـمى نقعـا الرتفاعـه .وقيـل :هـو مـن النقـع فـي المـاء،
فكأن صاحب الغبار غاص فيه كما يغوص الرجل في الماء.
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والثــاني :النقــع :الصــياؤ ،383مـن قولــه عليــه الصــالة والســالم" :مــا لــم يكــن نقــع
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385
فهيجن في الم َغ ِ
ار عليهم صياؤ النوائح ،وارتفعت أصواتهن .ويقـال:
أي
.
وال لقلقة"
َّ
ُ
هيجنــه.
ثــار الغبــار والــدخان :أي ارتفــع .وثــار القطــا عــن مفحصــه ،وأثــرن الغبــار أي َّ

والمعنىَّ :
الع ْدو في الموضع الذي أغرن فيه.
أن الخيل أثرن الغبار؛ لشدة َ
ْ
َ ََ
الع ـ ْـدو ،المفه ــوم م ــن قول ــه:
والض ــمير ف ــي قول ــه{ :فرررأثرْ َ ِبررر َِ نَقعًرررا} ،يع ــود إل ــى َ
َ ْ
نقعـ ــا .أو يعـ ــود إلـ ــى المكـ ــان الـ ــذي انتهـ ــى إليـ ــه،
بالعـ ـ ْـدو ا
{والعَ ا ِديَرررر اتِ} ،أي فـ ــأثرن َ

والموضــع الــذي تقــع فيــه اإلغــارة ،ألن فــي قولــه{ :فَر ْ
ت ُ
صر ْبحًا} ،دلــيالا علـى أن
يرا ِ
رال ُم ِغ َ

اإلغــارة ال بـ َّـد له ــا مــن موضــع ،واذا ُعل ــم المعنــى ج ــاز أن يكنــى عمــا ل ــم يجـ ِـر ذكـ ـره
بالتصـريح ،كقولــه {إِنهررآ أ َ َ
نز ْلنَر اهُ فِر لَ ْيلَر ِة القَر ْد ِر} [القـدر ،]1:أو يعــود إلــى ذلــك الزمــان
الذي وقعت فيه اإلغارة ،أي :فأثرن في ذلك الوقت نقعا.
وعطــف فعــل {فَ رأَثَرْ َ } ،علــى الفعــل الــذي وضــع اســم الفاعــل موضــعه .والتقــدير:
والالئي عدون فأورين ،وأغرن فأثرن.
س ْط َن ِب َِ جَمْ عًا}
{فَ َو َ
ضبحا ،وتُوري قدحا ،وتُغيـر صـبحا ،وتُثيـر نقعـا،
هذه الخيل العاديات التي ْ
تضَبح ْ
ينتهي بها هذا الصخب ،فتوسط جمع ا بهذا َّ
النقع الذي تُثيره.
وهذه الصفات والحركات ُّ
كلها في وصف الفرس الغازية فـي سـبيل هللا ،وهـو متَّفـق
صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم" :الخيـل معقـود بنواصـيها الخيـر"،386
مع ما َّ
وقالوا :ظهرها حرز ،وبطنها كنز.

 -383مكتوبة بالباء ،وأظنها (الصياح) بالياء ،بدليل اَلستدَلل.
 - 384أي :رفع الصوت بالبكاء.
 -385أي :شدت الصوت.
 -386متفق عليه :رواه البخاري في الجهاد والسير ( )2852ومسلم في اإلمارو ( )1873عن عروو بن أبي
الجعد.
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ُّ
قسم عليه ،فتذكره اآليات التالية.
الم َ
قسم به من هللا تعالى ،أما ُ
الم َ
وهذا كله في ُ
سا َ ِل َر ِب َِ لَ َكنُودٌ}
{ ِإ ه ا ِإل ْن َ
أول ما أقسـم هللا عليـه هـو الكنـود الطبيعـي لإلنسـان.والمراد :أغلـب أنـواع اإلنسـان،
واال فمن عصمه هللا ال يكون هكذا.
الكنــود :منــع الحـ ِ
الكنــود :هــي
الكنــود :الــذي يمنــع مــا عليــه .واألرض َ
ـق والخيــر ،و َ
و ُ
التي ال تُنبت شيئ ا.
و ِ
المفسـرون قــالوا :الكنــود هــو الكفــور .وفــي بعــض مــا ورد :أنــه الــذي يمنــع رفــده،
ويأكل وحده ،ويضرب عبده.387
وقــال الحســن :اللـ َّـوام لربِـه ،يعـ ُّـد المحــن والمصــائب ،وينســى الــنعم وال ارحــات ،وهــو
علَ ْي َِ ِر ْنقََ فَيَقُو ُ َر ِبى أ َ َه انَ ِن} [الفجر.388]16:
{وأَمهآ إِذَا َما ا ْبت َ َالهُ فَقَد ََر َ
كقولهَ :
ومعن ــى ه ــذا أن طب ــع اإلنس ــان يحمل ــه عل ــى ذل ــك ،إال َمـ ـن عص ــمه اإليم ــان ب ــاهلل
وباليوم اآلخرَّ ،
فرقق من طبعهَّ ،
وخفف من حرصه ،وخالطت قلبه البشاشة.
علَى ذَ ِلكَ لَش َِهيدٌ}
{وإِنهَُ َ
َ
أي :اإلنسان يشهد على ذلك بنفسه ،وأنه كنود جحـود  ،فهـو أمـر ظـاهر ال يمكنـه
أن يجحــده ،وال داعــي إلرجــاع الضــمير هنــا إلــى هللا تعــالى؛ ألن جملــة الكــالم كلِـه مــن
اإلنسان وخصاله.
شدِيدٌ}
ُب الخي ِْر لَ َ
َ
{وإِنهَُ ِلح ِ

 -387رواه الطبري في تفسيره ( ،)587/24من قول أبي أمامة .
 -388انِر :تفسير الرازي (.)261/32
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وا َّن هــذا اإلنســان لحـ ِ
ـب الخيــر – أي :المــال الكثيــر -لشــديد فيبخــل بــه .بــل شـ َّـدة
حبه للمال تحمله على معارضة الرسل ومقاومة اإلصـالؤ حفظـ ا لمركـزه ال ازئـف ومالـه
المكنوز.
والق ـرآن كثي ـ ار مــا ُيسـ ِـمي المــال خي ـ ار ،خصوص ـ ا إذا أُنفــق فــي وجهــه؛ َّ
ألن النــاس
ضر َرر أ َ َحردَ ُك ُم ال َمرروْ ُ
ع َلر ْي ُك ْم ِإذَا َح َ
ت ِإ
رب َ
يعـ ُّـدون المــال فيمــا بيــنهم خيـ ار ،قــال تعــالىُ { :كتِر َ
{وإِذَا َمسهرَُ الخي ُْرر َمنُو ً
عرا} [المعـارج{ ،]21:قُر ْل َمرا أ َ ْنفَ ْقرت ُ ْم
ت َ َركَ َخي ًْرا} [البقـرةَ ،]180:
ِم ْن َخيْر فَ ِل ْل َوا ِلدَي ِْن َو ْاس َ ْق َر ِب َ
ين} [البقرة ،]215:أي :ما أنفقتم من مال.
توعد الحريصين على المال الناسين مًلهم يوم القيامة
ُص َل َما فِ ال ُّ
ور ( )10إِ ه َربههُر ْم ِب ِهر ْم
ُور (َ )9وح ِ
صرد ُ ِ
{أَفَ َال يَ ْعلَ ُم إِذَا بُ ْعثِ َر َما فِ القُب ِ
ير (})11
َيوْ َم ِئذ لَ َخ ِب ٌ
هــذا هــو الجــزء األخيــر مــن الســورة ،وهــو تعليــق علــى مــا مـ َّـر منهــا ،وهــو القســم
قسم به .وفيه َّ
عدد خصال اإلنسان وطبائعه الغالبة.
الم َ
و ُ
عمـا يجـري فـي هــذا الكـون ،وال ببعيـد عمــا يـدور فــي
ذكـر أنـه تعــالى لـيس بغائـب َّ
َخَلد اإلنسان وفكره وطبيعته.
ُور}
{أَفَ َال يَ ْعلَ ُم إِذَا بُ ْعثِ َر َما فِ القُب ِ
ررور} مرررن المررروتى .وقــد قــال
ومعنــى ُبعثــر ،أيُ :بعــث وأُثيــر وأُخــرج { َمرررا فِررر القُبُر ِ
ُور بُ ْع ِث َر ْت} [االنفطار.]4:
{و ِإذَا القُب ُ
تعالىَ :
ُص َل َما فِ ال ُّ
ور}
َ
{وح ِ
صد ُ ِ
أيُ :مِيـز مــا فــي الصــدور ،قــالوا :الحاصــل مــن كـ ِـل شــيء ،مــا بقــي وثبــت ،وذهــب
ما سواه .والتحصيل :تمييز ما يحصل .واالسم :الحصيلة .قال لبيد:
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وكل امرئ يوما سيعلم سعيه

إذا ُك ِشَفت عند اإلَل ِه الم ِ
حاص ُل
ْ َ
َ

حصالا مجموعا.
ومعنى َ
ُص َل}ُ :جمع من الصحف ،أي :أُظهر ُم َّ
{وح ِ
كما أنه ال َّبد من التمييز بين الواجب والمندوب والمباؤ والمكـروه والمحظـور ،فـإن
لكـ ِـل واحــد حكمـا علــى حــدة ،فتمييــز الــبعض عــن الــبعض ،وتخصــيص كـ ِـل واحــد منهــا
بحكمه الالئق به ،هو التحصيل .ومنه قيل :للمنخل الم ِ
حصل.
ُ

وأيض ـ ا كثي ـ ار مــا يكــون بــاطن اإلنســان بخــالف ظــاهره ،أم ـا فــي يــوم القيامــة فإنــه

َّ
تتكشف األسرار ،وتُنتهك األستار ،ويظهر ما في البواطن كما قال تعالىَ { :يروْ َم ت ُ ْبلَرى
الس َهر ِ ُر} [الطارق.]9:

قــال الفخــر الـرازي( :واعلــم أن حـ َّ
ـظ الــوعظ منــه أن ُيقــال :إنــك تســتعد فيمــا ال فائــدة
لك فيه ،فتبني المقبرة ،وتشتري التابوت ،و ِ
تفصل الكفن ،وتغزل العجوز الكفن .فيقـال:
كله للديدان ،فأين ُّ
هذا ُّ
حظ الرحمن؟
بل المرأة إذا كانت حامال ،فإنها ُّ
قلت لها :ال طفـل ل ِـك ،فمـا
ثيابا ،فإذا َ
تعد للطفل ا

هذا االستعداد؟ فتقول :أليس يبعثر ما في بطني؟

الرب لك :إال يبعثر ما في بطن األرض ،فأين االستعداد؟).389
فيقول ُّ
ير}
{ ِإ ه َربه ُه ْم ِب ِه ْم َيوْ َم ِئذ لَ َخ ِب ٌ
المحب لماله ،الشـحيح بـه ،عنـدما تُكشـف األسـتار،
الكنود لربِه،
ُّ
أفال يعلم اإلنسان َ
وتظهر األسرار يوم القيامـة :أن هللا الـذي خلقهـم ورزقهـم ورَّبـاهم ،خبيـر بهـم وبـأحوالهم
علَرى
{ربهنَا إِنهكَ ت َ ْعلَر ُم َمرا نُ ْخ ِفر َو َمرا نُ ْع ِلر ُن َو َمرا يَ ْخفَرى َ
وبواطنهم ،ال يخفى عليه شيءَ ،
ه
ء ْ ء فِ اسَرْ ِ َو ََل فِ ال ه
اء} [إبراهيم.]38:
اَّللِ ِم ْن َ
س َم ِ
 -389تفسير الفخر الرازي (.)263/32
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وانمــا قــال { ِب ِه ر ْم} ،بصــيغة الجمــع؛ ألن اإلنســان المــذكور فــي الســورة ،فــي معنــى
سرررر} [العصــر ،]2:ثــم قــال{ :إِ هَل الرررذ َ
سرررا َ لَ ِفررر ُخ ْ
ِين
اإل ْن َ
الجمــع ،كقولــه تعــالى{ :إِ ه ِ
صح ذلك.
َمنُوا} [العصر]3:؛ داللة على أنه للجمع ،واال لما َّ
وقــال صــاحب " الظــالل" رحمــه هللا تعــالى( :يجــري ســياق هــذه الســورة فــي لمســات
وركضا ووْثابا ،فـي ِخَّفـة وسـرعة
قفز
سريعة عنيفة مثيرة ،ينتقل من إحداها إلى األخرى اا
ا

وانطــالق ،حتــى ينتهــي إلــى آخــر فق ـرة فيهــا ،فيســتقر عنــدها اللفــظ والظـ ُّـل والموضــوع
واإليقاع! كما يصل الراكض إلى نهاية المطاف!
المغي ـ ـرة مـ ــع
وتبـ ــدأ بمشـ ــهد الخيـ ــل العاديـ ــة الضـ ــابحة ،القادحـ ــة للشـ ــرر بحوافرهـ ــاُ ،

العـ ُد ِو فجــأة ،تأخــذه علــى ِغـ َّرة،
المثيـرة للنقــع وهــو الغبــار ،الداخلــة فــي وســط َ
الصــباؤُ ،
وتثير في صفوفه الذعر والفرار!
الشح الشديد!
يليه مشهد في النفس ،من الكنود ،والجحود ،واألَثَرة ،و ِ
ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور ،وتحصيل ما في الصدور!
ـح ،وتنتهـي البعثـرة والجمـع ..
المثـار ،وينتهـي الكنـود والش ُّ
وفي الختـام ينتهـي النقـع ُ
ير}.
ميعا  ..إلى هللا ،فتستقر هناك{ :إِ ه َربه ُه ْم ِب ِه ْم يَوْ َمئِذ لَ َخ ِب ٌ
إلى نهايتها ج ا
واإليقــاع الموســيقي فيــه خشــونة ودم َدمــة وفرقعــة ،تناســب الجـ َّـو الصــاخب الم َّ
عف ـر،
ْ
ُ
حصـل مـا فيهـا بش َّـدة وق َّـوة ،كمـا تناسـب جـ َّـو
الم َّ
الـذي تنشـئه القبـور المبعثـرة ،والصـدور ُ

ـار مناس اـبا ،اختـاره مـن
الجحود والكنود ،واألَثَـ َرة والش ِـح الشـديد  ..فلمـا أراد لهـذا كلِـه إط اا
َّ
ِ
جرِيهــا ،الصــاخبة بأص ـواتها،
المعف ـر كــذلك ،تُثي ـره الخيــل العاديــة فــي ْ
الجــو الصــاخب ُ
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المثيـرة للنقــع والغبـار ،الداخلــة فـي وســط
المغيـرة فجــأة مـع الصــباؤُ ،
القادحـة بحوافرهــاُ ،
العدو على غير انتظار  ..فكان اإلطار من الصورة ،والصورة من اإلطار).390

سورة القارعة
بسم هللا الرحمن الرحيم
ْ
اش
{القَ ِارعَةُ (َ )1ما القَ ِارعَةُ (َ )2و َما أ َ ْد َراكَ َما ال َق ِارعَةُ (َ )3يوْ َم َي ُكو ُ النه ُ
اِ ك َْالفَ َر ِ
وش ( )5فَأَمها َم ْن ثَقُ َل ْت َم َو ِانينَُُ ( )6فَه َُو
ال َمبْثُو ِ
الجبَا ُ ك َْال ِع ْه ِن ال َم ْنفُ ِ
ث (َ )4وت َ ُكو ُ ِ
اضيَة (َ )7وأَمها َم ْن َخفه ْت َم َو ِانينَُُ ( )8فَأ ُ ُّمَُ َها ِويَةٌ (َ )9و َما أ َ ْد َراكَ َما
فِ ِعيشَة َر ِ
اميَةٌ (})11
ار َح ِ
ِهيَ َْ ( )10نَ ٌ
سورة القارعة ،سورة مكية.
ْ
{القَ ِارعَةُ * َما القَ ِارعَةُ * َو َما أ َ ْد َراكَ َما القَ ِارعَةُ}
الحاقة ،فقد قال تعـالىْ :
َّ
{ال َحاقهةُ * َما ال َحاقهرةُ *
نفس البداية التي بدأ هللا بها سورة
َو َمررا أ َ ْد َراكَ َمررا ال َحاقهررةُ} [الحاقــة ،]3-1:بهــذه الكلمــات ُيطِب ـق هللا اإللــه العظــيم ،علــى
ء ْيئًا َو ُهر ْم ي ُْخ َلقُرو َ َو ََل يَمْ ِل ُكرو َ
{وات ه َخذُوا ِم ْن دُونِ َِ ال َهةً ََل َي ْخلُقُو َ َ
الذين أشركوا بـهَ ،
ضرا َو ََل نَ ْفعًا َو ََل يَمْ ِل ُكو َ َموْ تًا َو ََل َحيَاةً َو ََل نُ ُ
ِس َ ْنفُس ِِه ْم َ
ورا} [الفرقان.]3:
ش ً
ْ
{القَ ِارعَةُ}
 -390في ظالل القرآن للشهيد سيد قطب (.)3957/6
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القارعة :اسم فاعل مـن مـادة (قـرع) ،كمـا إذا قـرع البـاب ونحـوه ،فهـو صـوت شـديد
هائــل ،وقــد سـ َّـمى هللا بهــذا االســم  -الــذي يقــرع األســماع ،ويقــرع معهــا القلــوب  -يــوم

َّ
الص ـ َّ
ت ال ه
صرررا هخةُ}
القيامــة .فهــو القارعــة ،كمــا هــو
اخة{ ،فَررر ِإذَا َجرررا َء ِ
الحاق ـة ،كمــا هــو َّ

[عبس ،]33:كما هو َّ
ت ه
سرا ُ َمرا
امة{ ،فَ ِإذَا َجرا َء ِ
اإل ْن َ
الط َّ
الطامهرةُ ال ُكب َْررى * يَروْ َم يَتَرذَ هك ُر ِ
ت ال َج ِحي ُم ِل َم ْن يَ َرى} [النازعات.]36-34:
سعَى * َوب ُِر َن ِ
َ
ق ــالوا :إن األجـ ـرام الس ــماوية ،واألجـ ـرام الس ــفلية ،يص ـ َّ
ـطكان اص ــطكاكا ش ــديدا عن ــد
تخريب العالم ،فبسبب تلك القرعةُ ،س ِمي يوم القيامة بـ (القارعة).
{و َما أ َ ْد َراكَ }
َ
الخطــاب لرســول هللا محمــد ،الــذي أُنــزل عليــه الق ـرآن ،ولكـ ِـل َم ـن يخاطبــه التنزيــل،
وكنهـه ،فهـو خطـاب لك ِـل
أي :ما الذي أعلمك َّ
وعرفك بقدر هذا اليوم ،وبقيمتـه وبعملـه ُ

َمن يتأتَّى خطابه.

{و َما أ َ ْد َراكَ َما القَ ِارعَةُ}
َ
بك ْنه هـذه القارعـة وهولهـا ،ألنهـا فـي الش َّـدة بحيـث ال يبلغهـا َفهـم
معناه :ال علم لك ُ

أحد ،وال وهمه ،وكيفما َّ
قدرته فهو أعظم من تقديرك ،كأنه تعالى قال :قـوارع الـدنيا فـي
تلك القارعة ،كأنهـا ليسـت قـوارع ،ونـار الـدنيا فـي جنـب نـار اآلخـرة كأنهـا ليسـت بنـار،
ام َيررةٌ}؛ تــنبيها علــى أن نــار الــدنيا فــي جنــب تلــك،
رار َح ِ
لهــذا قــال فــي آخــر الســورة{ :نَر ٌ
ألولها من هذا الوجه.
ليست بحامية .وصار آخر السورة مطابقا َّ
قال الرازي( :نظير هذه اآلية قولهْ :
{ال َحآقهةُ * َما ال َحآقهةُ * َو َمآ أ َ ْد َراكَ َما ال َحآقهرةُ}
ِ
المحققــون قولــهْ :
عرررةُ} ،أشــد مــن قولــه
عرررةُ * َمرررا القَ ِار َ
{القَ ِار َ
[الحاقــة ،]3-1:ثــم قــال
ْ
{ال َحآقهةُ * َما ال َحآقهةُ}؛ ألن النازل آخ ار ال َّبد وأن يكون أبلم ،ألن المقصود منه زيـادة
َّ
فالحاقـة
التنبيه ،وهذه الزيـادة ال تحصـل إال إذا كانـت أقـوى .وأمـا بـالنظر إلـى المعنـى،
465

اجعــا إلــى معنـى العــدل ،والقارعــة أشـ ُّـد لمــا أنهـا تهجــم علــى القلــوب بــاألمر
أش ُّـد لكونــه ر ا
الهائل).391

َّ
الحاقـة والقارعـة ،أش ُّـد فـي ناحيـة مـن النـواحي ،وك ُّـل هــذا
وعلـى هـذا تكـون كـل مـن
وبال على أهل الشرك والكفر.
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الج َبرا ُ ك ْ
اِ ك ْ
روش ()5
اش ال َمبْثُرو ِ
{ َيوْ َم َي ُكو ُ النه ُ
َرال ِع ْه ِن ال َم ْنفُ ِ
َرالفَ َر ِ
ث (َ )4وت َ ُكرو ُ ِ
اضريَة (َ )7وأَمهرا َم ْ
رن َخفه ْ
رت َم َو ِانينُرَُ ()8
فَأَمها َم ْن ثَقُلَ ْت َم َو ِانينَُُ ( )6فَه َُو فِ ِعيشَة َر ِ
اميَةٌ (})11
ار َح ِ
فَأ ُ ُّمَُ َها ِويَةٌ (َ )9و َما أ َ ْد َراكَ َما ِهيَ َْ ( )10نَ ٌ
اش ال َمبْثُوثِ}
{يَوْ َم َي ُكو ُ النه ُ
اِ ك َْالفَ َر ِ
الظرف – كلمة يوم  -نصب بمضـمر َّ
دلـت عليـه القارعـة .أي :هـذه القارعـة تقـرع
يوم يكون الناس كذا.
يتعل ـق بالنــاس ،ووصــف َّ
ثــم إنــه تعــالى وصــف هــذا اليــوم بــأمرين :وصــف َّ
يتعل ـق
بالجبال .فالناس أصبحوا فيه كـالفراط المبثـوث .والفـراط هـو الحشـرة الطـائرة الصـغيرة
لتفرشه وانتشاره.
اشا ُّ
وس ِمي فر ا
الذي تتهافت على النارُ ،
ثــم إنــه تعــالى شـ َّـبه الخل ـق وقــت البعــث هنــا بــالفراط المبثــوث ،وفــي آيــة أخــرى:
بالجراد المنتشر.392
أمــا وجــه التشــبيه بــالفراط؛ فـ َّ
ـألن الف ـراط إذا ثــار لــم يتَّجــه لوجهــة واحــدة ،بــل كـ ُّـل
ـدل ه ــذا عل ــى أنه ــم إذا ُبعثـ ـوا فزعـ ـوا،
واح ــدة منه ــا ت ــذهب إل ــى غي ــر جه ــة األخ ــرى ،ف ـ َّ

واختلفوا في المقاصـد إلـى جهـات مختلفـة غيـر معلومـة .والمبثـوث :المف َّـرق .يقـال :بثَّـه

فرقه.
إذا َّ
وأمــا التَّشــبيه بــالجراد ،فهــو فــي الكث ـرة .قــال الفـ َّـراء :كغوغــاء الج ـراد يركــب بعضــه
شبه الناس في وقت البعث بـالجراد المنتشـر،
بعضا .393وبالجملة فاهلل سبحانه وتعالى َّ
َّ
ويتأكـد
وبالفراط المبثوث؛ ألنهم ل َّما ُبعثوا يمـوج بعضـهم فـي بعـض ،كـالجراد والفـراط.
ب
ما ذكرنـا بقولـه تعـالى{ :فَتَرأْتُو َ أ َ ْف َواجًرا} [النبـأ ،]18:وقولـه{ :يَروْ َم يَقُرو ُم النه ُ
راِ ِل َرر ِ

ث َكأَنه ُه ْم َج َراد ٌ ُم ْنتَش ٌَر } [القمر.]7 :
 -392في قوله تعالى { :يَ ْخ ُرجُونَ َمنَ ْاألَجْ دَا َ
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{وت َ َر ْكنَررا بَ ْع َ
العَررالَ ِم َ
ض ر ُه ْم يَوْ َمئِررذ
ين} [المطففــين ،]6:وقولــه فــي قصــة يــأجوج ومــأجوجَ :
يَ ُمو ُ
ج فِ بَ ْع

} [الكهف.]99:
وش}
الجبَا ُ ك َْال ِع ْه ِن ال َم ْنفُ ِ
َ
{وت َ ُكو ُ ِ

الجبَرا ُ}؛ ألن
لم يُقل :والجبال كالعهن المنفوط ،بل أعاد كلمة التكـوينَ :
{وت َ ُكرو ُ ِ
التكرار في هذا المقام أبلم في التحذير.
كم ــا َّ
أن القارع ــة ه ــي الت ــي تق ــرع الن ــاس ب ــاألهوال واألفـ ـزاع ،وذل ــك ف ــي الس ــماوات
باالنشــقاق واالنفط ـار ،وفــي الشــمس والقمــر بــالتكوير ،وفــي الكواكــب باالنتث ـار ،وفــي
النسـف ،وفـي األرض ب َّ
ِ
بالدك و َّ
ـالط ِي والتَّبـديل ،ثـم هـي تقـرع أعـداء هللا بالعـذاب
الجبال

و ِ
الخ ْزي و َّ
النكال.

وتتغيـر أركــان
يتغيـر النــاس،
َّ
فــي هــذا اليــوم العظــيم الــذي ينتظـره النــاس للحســابَّ ،
الع ــالم م ــن ح ــولهم ،وأه ـ ُّـم م ــا فيه ــا الجب ــال ،كم ــا أرش ــد إل ــى ذل ــك القـ ـرآن ح ــين ق ــال:
سفًا * فَيَذَ ُر َها قَا ً
سفُ َها َربِ نَ ْ
{ويَ ْ
صفًا * ََل ت َ َرى فِي َهرا
الجبَا ِ فَقُ ْل يَ ْن ِ
ص ْف َ
عا َ
َ
سأَلُونَكَ ع َِن ِ
ِع َوجًا َو ََل أَمْ تًا} [طه.]107-105:
أرش ــد القـ ـرآن إل ــى َّ
أن الجب ــال مختلف ــة األلـ ـوانُ ،متقلِب ــة الحرك ــة ،كم ــا ق ــال تع ــالى:

الوانُ َهرا َو َ
غ َرابِيربُ سُرودٌ} [فـاطر ،]27:ثـم إنـه
الجبَا ِ ُجدَدٌ بِي ٌ َو ُحمْ ٌر ُم ْخت َ ِل ٌ َ
َ
{و ِم َن ِ
س ــبحانه يف ـ ِـرق ب ــين أجزاءه ــا ،ويزي ــل الت ــأليف والتركي ــب عنه ــا ،ويص ــير ذل ــك مش ــابها

الجبَرررا َ
للصــوف الملـ َّـون بــاأللوان المختلفــة ،إذا ُج ِع ـل منفوش ـا .وقــال تعــالىَ :
{وت َ َ
رررى ِ
ب صُر ْن َع ه
اَّللِ الرذِي أَتْقَ َ
يرر بِ َمرا
رن ُكر هل ءَر ْ ء إِنهرَُ َخبِ ٌ
سبُ َها َج ِ
ت َ ْح َ
امدَةً َو ِه َ ت َ ُم ُّر َم هرر السهر َحا ِ
ت َ ْفعَلُو َ } [النمل.]88:
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تغير أحوال الجبال:
تغيـر األحـوال علــى الجبــال مــن عـ َّـدة أوجــه ،منهــا :أنهــا تصــير
وقــد وصــف القـرآن ُّ

{وبُ ه
الجبَا ُ بَسا} [الواقعـة ،]5:قـال ابـن عبـاس وغيـره:
س ِ
طعا ،كما في قوله تعالىَ :
ِق َ
ت ِ
احررررردَةً}
{وح ُِملَررررر ِ
ت اسَرْ ُ َو ْال ِجبَرررررا ُ فَررررردُ هكتَا دَ هكرررررةً َو ِ
ُفِت ـ ـت تفتيتـ ــا .394وقولـ ــه تعـ ــالىَ :
[الحاقة.]14:
ثم تصير كثيبا مهيالا ،كما في قوله تعالىَ { :يروْ َم تَرْ جُر ُ اسَرْ

ت
ُ َو ْال ِج َبرا ُ َوكَانَر ِ

الجبَا ُ َكثِيبًا َم ِه ً
يال} [المزمل.]14:
ِ
تمسـها
ثم تصير كـالعهن المنفـوط ،وهـي أجـزاء كالـذ ِر ،تـدخل مـن ك َّـوة البـاب ،ال ُّ
األيدي.
الجبَررا ُ فَكَانَ ْ
رررابًا}
{و ُ
سر ِري َر ِ
ررت َ
ثــم فــي ال اربــع تصــير س ـراب ا ،كمــا قــال تعــالىَ :
س َ
ت ِ
[النبأ.]20:
ن
تنبيها على تأثير تلك القارعة في الجبـال ،حتـى صـارت
وقر بين الناس والجبال ،ا
كالعهن المنفوط؛ فكيف يكون حال اإلنسان عند سماعها؟!
انقسام الناس إلى قسمين أساسيين :أهَّ السعادة ،وأهَّ الشقاوة:
اضيَة}
{فَأَمها َم ْن ثَقُلَ ْت َم َو ِانينَُُ * فَه َُو فِ ِعيشَة َر ِ
وهنــا فــي يــوم القارعــة و َّ
الحاق ـة والقيامــة ،ينقســم النــاس إلــى قســمين أساســيين :أهــل
السعادة ،وأهل الشقاوة.
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وفــي أحيــان ينقســم أهــل الســعادة إلــى قســمين :الســابقين والمقـ َّـربين ،وأهــل اليمــين،
ولكنـه هنــا اكتفـى بالتقســيم األساسـي ،حســب مــا تقضـي المـوازين ،ومـا تحكــم الــدواوين.
فينقسم الناس في القيامة إلى قسمين أصليين :أهل السعادة وأهل الشقاوة.
أهـ ــل السـ ــعادة يأخـ ــذون كتـ ــابهم بأيمـ ــانهم ،ويقولـ ــونَ { :هرررررا ُ ُم ْ
رررررءُوا ِكتَابِيَررررر َْ}
اقر َ
[الحاقة.]19:
وأهــل الشــقاوة يأخــذون كتــابهم بشــمائلهم ،ومــن وراء ظهــرهم ،ويقــول أحــدهمَ { :يرررا
سا ِب َي َْ} [الحاقة.]26 ،25:
لَ ْيتَنِ لَ ْم أُوتَ ِكتَا ِبيَ َْ * َولَ ْم أ َ ْد ِر َما ِح َ
كمــا أن أهــل الســعادة تحكــم لهــم مـوازينهم ،كمــا تحكــم علــى أهــل الشــقاوة مـوازينهم.
وهــذه الم ـوازين م ـوازين عادل ــة ،ال تميــل مــع أحــد ،وال تمي ــل علــى أحــد ،وال تج ــور وال
ق َف َمر ْ
ررن ثَقُ َلر ْ
ررو ْن ُ َيوْ َم ِئرررذ ال َحررر ُّ
ررت َم َو ِانينُرررَُ َفأُو َل ِئررركَ ُهررر ُم
{و ْالر َ
تــنقص ،كمــا قــال تعــالىَ :
ال ُم ْف ِل ُحررو َ * َو َمر ْ
رن َخفهر ْ
رت َم َو ِانينُ رَُ فَأُولَئِرركَ ال رذ َ
س ر ُه ْم ِب َمررا َكررانُوا ِبآيَاتِ َنررا
ِين َخ ِ
سر ُرروا أ َ ْنفُ َ
يَ َّْ ِل ُمو َ } [األعراف.]9 ،8:
وقد عرف الناس في عصرنا مـوازين شـتَّى لك ِـل األشـياء ،ولـيس مـن الضـروري أن
ِ َّ
وعرفنـا مـوازين
يكون الميزان هـو ذا الكفتـين ،فقـد عرفنـا مـوازين الَقَّبـان ،ولـيس بكفتـينَ ،
ِ َّ
وعرفنــا م ـوازين الميــاه ،وم ـوازين الح ـ اررة،
تــزن القمــح والغــالل ونحوهــا ،ولــيس بكفتــينَ ،
وموازين الضغط الجوي ،إلخ
ومي ـزان هللا ســبحانه الــذي يــزن بــه أعمــال النــاس يــوم القيامــة ،هــو واحــد مــن هــذه
المـ ـوازين ،أو ه ــو غيره ــا ُّ
كله ــا ،ولكن ــه ميـ ـزان أو مقي ــاس أو مق ــدار ال يش ـ ُّ
ـك أح ــد ف ــي
عدالتـ ــه ،وص ـ ـواب تقويمـ ــه .وفيـ ــه يقـ ــيس هللا ويـ ــزن الحسـ ــنات والسـ ـ ِـيئات ،والطاعـ ــات
والمعاصــي ،والصــغائر والكبــائر ،واإليمــان والكفــر ،والتوحيــد والشــرك ،والســنة والبدعــة،
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ويع ــرف مقاديرهـ ـا وِقَيمه ــا ،واالخ ــتالف بينه ــا ،وأحيانـ ـا يك ــون دقيق ــا ج ــدا ،وقل ــيال ج ــدا،

وكثي ار جدا.

قال ِ
المفسرون :في الموازين قوالن :أحدهما( :أنـه جمـع مـوزون ،وهـو العمـل الـذي
ل ــه وزن وخط ــر عن ــد هللا .وه ــذا ق ــول الف ـ َّـراء ق ــال :ونظيـ ـره يق ــال :عن ــدي دره ــم بميـ ـزان
درهمك  ..إلخ .والثاني :أنه جمع ميزان ،أي معيار الوزن وأداته.
ق ــال المتكلِم ــونَّ :
خصوص ــا وق ــد
ـح وزنهم ــا،
إن نف ــس الحس ــنات والس ـ ِـيئات ال يص ـ ُّ
ا
تقضــيا ،ب ــل الم ـراد َّ
أن الص ــحف المكتــوب فيه ــا الحســنات والس ــيئات تــوزن ،أو يجع ــل
النور عالمة الحسنات والظلمة عالمة السيئات ،أو تصور صحيفة الحسنات بالصورة
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبيحة ،فيظهر بذلك الثقل و َّ
الخفة.
وتكــون الفائــدة فــي ذلــك ظهــور حــال صــاحب الحســنات فــي الجمــع العظــيم ،فيــزداد
سرورا ،وظهور حال صاحب السيئات ،فيكون ذلك كالفضيحة له عند الخالئق).395
الرد على المتكلمين المدولين للميزان وردية األعمال:
وق ــول المتكلِم ــين ع ــن الميـ ـزان ي ــوم القيام ــة ووزن األعم ــال ،مبن ــي عل ــى مقـ ـوالت
يعـد مس َّـلما اليـوم ،علـى أنـه
الع َرض ال يبقى زمانين ،وهـو لـم ُ
الفلسفة القديمة ،وهي أن َ
يقــال اليــومَّ :
ص ـَّفى وحــدها،
إن أق ـوال اإلنســان وأعمالــه باقيــة ،وهــي يمكــن أن تُ ْؤ َخ ـذ وتُ َ
يرهــا ،هــي بنفســها ،ولــيس شــيئا نائبـا عنهــا ،وهــذا يوافــق ظــاهر مــا فــي
وتُقـ َّـدم لإلنســان ا
القرآن الكريم ،حـين يب ِـين لإلنسـان أنـه يجـد أعمالـه ذاتهـا ،وي ارهـا ويشـهدها ،ال أنـه يجـد
ثمرتها أو جزاءها ،أو ثواب هللا عليها ،أو عقاب هللا عليها.
ومــن هنــا نجــد قــول هللا تعــالى فــي ســورة الزلزلــة التــي مـ َّـرت بنــا قبــل ســورة واحــدة:
ءتَاتًا ِلي َُروْ ا أ َ ْع َمالَ ُه ْم * فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة َخي ًْرا يَ َررهُ * َو َم ْ
اِ أ َ ْ
{يَوْ َمئِذ يَ ْ
رن
صدُ ُر النه ُ
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الذرة من الخيـر
يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة ءَرا يَ َرهُ} [الزلزلة ،]8-6:فنقول{ :يَ َرهُ} ،أي :مثقال َّ
أو من ال ِ
شر الذي عمله ،على الظاهر المظنون ،دون تأويل.
وفي بعض األحيان نجد المجرمين وأمثالهمِ ،
ِ
يظن َمن َّ
بالحق الذي ُّ
ظن أنـه
مقرين
َفِن ـي وانتهــى مــن يــوم ُع ِم ـل فــي الــدنيا ،ولكــن الق ـرآن يقــول لنــا :إنــه بــاق ،وان اإلنســان

رررا َو ََل يَ َّْ ِلررر ُم َربُّررركَ أ َ َحررردًا}
اضر ً
يجــده وي ـراه ،كمــا قــال تعــالىَ :
{و َو َجررردُوا َمرررا ع َِملُررروا َح ِ
رت ِم ْ
ض ًررا َو َمرا ع َِملَ ْ
[الكهف{ ،]49:يَوْ َم ت َ ِجدُ ُك ُّل نَ ْفس َما ع َِملَ ْت ِم ْن َخيْرر ُم ْح َ
رن سُروء}
[آل عمران.]30:
وكثير من هذه اآليات واضحة ال تحتاج إلى تأويل ،وال إلى إخراجهـا عـن ظاهرهـا
الزمْ نَرراهُ َ
طررا ِ َرهُ فِ ر ُ
َ
عنُ ِق ر َِ
سررا
{و ُك ر هل ِإ ْن َ
الــذي جــاء بــه الق ـرآن ،كمــا فــي قولــه تعــالىَ :
رورا * ْ
ج لَرَُ يَرروْ َم ال ِقيَا َمر ِة ِكتَابًررا يَ ْلقَرراهُ َم ْن ُ
َونُ ْخر ِرر ُ
علَ ْيرركَ
سرركَ اليَرروْ َم َ
اقر َررأْ ِكتَابَرركَ َكفَررى ِبنَ ْف ِ
شر ً
َحسِيبًا} [اإلسراء.]14 ،13:

جزاء أهَّ السعادة:
اضريَة}ِ ،فثَقـل المـوازين
يقول تعالى{ :فَأ َمها َم ْن ثَقُلَ ْت َم َو ِانينُرَُ * فَه َُرو فِر ِعيشَرة َر ِ

ِ َّ
اليمنــى ،هــي التــي كانــت أثقــل بمــا
دليــل علــى أن كف ـة الحســنات والخي ـرات والطاعــات ُ
فيها من أحمال .فال غرو أن تكون الحياة سعيدة ،والعيشة راضية.
ومعنى { ِعيشَة } :العيط  :الحيـاة  ،يقـال  :عـاط فـالن عيشـا ومعاشـا ومعيشـة،
أي :حيــا وصــارحيا ،ومنــه قولــه صــلى هللا عليــه وســلم " :اللهــم ال عــيط إال عــيط
اآلخـرة "
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أي :ال حيــاة دائمــة إال حيــاة اآلخـرة  ،فالعيشــة :الحيــاة يــوم القيامــة بــالروؤ

والجسـ ــد { ارضـ ــية}  :أي :مرضـ ـ َّـية ،يحبهـ ــا صـ ــاحبها ويسـ ــعد فيهـ ــا،ال يمـ ــل منهـ ــا وال
 - 396متفق عليه :رواه البخاري في مناقب األنصار ( ،)3795ومسلم في الجهاد (،)1805عن أنف.
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يسأمها ،وقد وصفها بوصف الفاعل كأنها تعي وتعقل مـا هـي فيـه ،فهـي ليسـت مجـرد
مرضية ،بل راضية.
جزاء أهَّ الشقاء:
اميَةٌ}
ار َح ِ
{وأَمها َم ْن َخفه ْت َم َو ِانينَُُ * فَأ ُ ُّمَُ َها ِويَةٌ * َو َما أ َ ْد َراكَ َما ِهيَ َْ * نَ ٌ
َ
أساسا ،فال َّبد لنا أن نعـرف
إذا َ
عرفنا جزاء أهل السعادة ،وهم المقصودون بالخلق ا
َمـن يقــابلهم ،ويمــأل الجهــة األخــرى ،وهــي األكثــر عــددا ،واألوفــر مــن الــدنيا حظـا ،وقــد
{وأَمهرا َم ْ
رن َخفه ْ
رت َم َو ِانينُرَُ} ،أيَ :مـن
ذكر لنا القـرآن مصـيرهم السـيئ واألسـود ،فقـالَ :
ِكَّفته الشمال هي التي تمتلئ – عادة – بالكفر ،وعقائد السوء ،والمبتـدعات والس ِـيئات،
والضـ ــالالت والمعاصـ ــي ،وكـ ــان األصـ ــل أن تمتلـ ــئ بعكـ ــس هـ ــذه ،فلـ ــم تـ ــنجح خي ارتـ ــه
وحسناته القليلة ،ولهذا كانت النهاية األليمة{ ،فَأ ُ ُّمَُ َها ِويَةٌ}.
َّ
ْ ه
ََ
ُ ُ
فرج َحـت الس ِـيئات علـى الحسـنات،
{وأمها َمن َخف ْت َم َو ِانينَ } ،أي :قلـت حسـناتهَ ،
قال أبو بكـر رضـي هللا عنـه :إنمـا ثقلـت مـوازين مـن ثُقلـت موازينـه ِ
باتبـاعهم الح ِ
ـق فـي
َ
ـق أن يكــون ثقــيالا .وانمــا َّ
خفـت
وحـ َّق لميـزان ال يوضــع فيــه إال الحـ ُّ
الــدنيا وثقلــه علــيهمُ ،

ِ
َّ
َّ
وحـ ـ َّق لميـ ـزان
م ـوازين َمـ ـن خف ـت موازين ــه باتبــاعهم الباط ــل ف ــي الــدنيا ،وخفت ــه علــيهمُ ،
ـق ثقيــل
يوضــع فيــه الباطــل أن يكــون خفيفــا .وقــال مقاتــل :إنمــا كــان كــذلك؛ ألن الحـ َّ
والباطل خفيف.397
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والم ـوازين جمــع مــوزون ،أو جمــع مي ـزان – كمــا َّبينــا قبــل ذلــك َّ -
وخف ـة الم ـوازين؛

لخفـة مــا فيهـا مــن الحســنات والخيـرات َّ
َّ
وقلتــه ،فهــي نتيجـة مــا عملــه اإلنسـان فــي حياتــه
من ائتمار بما أمر ،وانتهاء عمـا نهـي ،ومـا ضـاعف هللا لـه مـن حسـنات ،ومـا أضـاف
إلى عمله من مثوبات ،وما زاد عليه المؤمنون من خيـراتُّ ،
وكلهـا ال تغنـي عنـه شـيئا،
إذا لم ِ
يق صاحبها نفسه.
هذا الذي َّ
خفت موازينه ،قال القرآن عنـه{ :فَأُمُّرَُ َها ِويَرةٌ}،أي :مرجعـه الـذي يـاوب
إليـه كمــا يـأوي الطفــل إلـى أمــه ،وهـذا تهديــد شــديدن وأنـه لــن يجـد مكــان ارحـة حتــى مــا
كان يظن أنه راحة فهو نار حامية ن والكالم هنا من قبيل الـتهكم كـا فـي قولـه تعـالى:
{فبشِرهم بعذاب أليم } .
وهناك عدة أوجه في معنى { فَأ ُ ُّمَُ َها ِويَةٌ}( :أحدهاَّ :
أن الهاوية من أسـماء النـار،
ـوى بعيـ اـدا .والمعنــى :فمــأواه النــار .وقيــل
وكأنهــا النــار العميقــة يهــوى أهــل النــار فيهــا مهـ ا
للمأوى( :أم) على سبيل التشبيه باألم ،التي ال يقع الفزع من الولد إال إليها.

ـأم أرســه هاويــة فــي النــار .ذك ـره األخفــط والكلبــي وقتــادة ،قــال :ألنهــم
وثانيهــا :فـ ُّ
يهوون في النار على رؤوسهم.
وثالثهــا :أنهــم إذا َد َع ـوا علــى الرجــل بــالهالك قــالوا :هــوت أم ـه؛ ألنــه إذا هــوى أي
{وأ َ همررا َمر ْ
رن َخفهر ْ
رت َم َو ِانينُررَ} فقــد
ســقط وهلــك ،فقــد هــوت أمــه حزانــا وثكـ اـال ،فكأنــه قيــلَ :

هلك).398

{و َما أ َ ْد َراكَ َما ِه َي َْ}
َ
ما أعلمك ما الهاوية ؟ اسـتفهام يـراد بـه التعجـب والتهويـل  .أي :ال تعـرف أنـت -
يا محمد  -حقيقة هذه الهاوية ،أعاذك هللا منها.
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و { َما ِهيَ َْ}أصـلها(:ماهي) والعـرب تزيـد هـاء سـاكتة علـى آخـر الكلمـة ،ويسـمونها
 :هاء السكت ،كما في قوله تعالى في سورة الحاقة { :اقر وا كتابيَ َْ}.
اميَةٌ}
ار َح ِ
{نَ ٌ
تللك الهاوية هي نار شديدة الح اررة ،والمعنىَّ :
أن سائر النيران بالنسبة إليهـا كأنهـا
ليســت حاميــة ،وهــذا القــدر كــاف فــي التنبيــه علــى قـ َّـوة ســخونتها .أعاذنــا هللا والمــؤمنين
شرها ،ووقانا عذاب النار.
َّ
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سورة التكاثر
بسم هللا الرحمن الرحيم
سوْ َ ت َ ْعلَ ُمو َ ( )3ث ُ هم ك هَال َ
{أ َ ْل َها ُك ُم التهكَاث ُ ُر (َ )1حتهى ُنرْ ت ُ ُم ال َمقَا ِب َر ( )2ك هَال َ
سوْ َ
عي َْن
ين ( )5لَت َ َروُ ه ال َج ِحي َم ( )6ث ُ هم َلت َ َروُ نه َها َ
ت َ ْعلَ ُمو َ ( )4ك هَال لَوْ ت َ ْعلَ ُمو َ ِع ْل َم ال َي ِق ِ
ين ( )7ث ُ هم لَت ُ ْ
يم (})8
سأَلُ هن َيوْ َمئِذ ع َِن النه ِع ِ
اليَ ِق ِ

يدل عليها.
السورة َّ
مكية ،وموضوعها ُّ
سوْ َ ت َ ْعلَ ُمو َ ( )3ثُر هم ك هَرال َ
{أ َ ْل َها ُك ُم التهكَاث ُ ُر (َ )1حتهى ُنرْ ت ُ ُم ال َمقَا ِب َر ( )2ك هَال َ
سروْ َ
ين (} )5
ت َ ْعلَ ُمو َ ( )4ك هَال لَوْ ت َ ْعلَ ُمو َ ِع ْل َم اليَ ِق ِ
{أ َ ْل َها ُك ُم التهكَاث ُ ُر}
ـوت
عم ـا يعنيــه ُّ
اللهــو – كمــا قــال ال ارغــب  -مــا يشــغل اإلنســان َّ
ويهم ـه ،يقــال :لهـ ُ
ـتغلت عنــه .قــال تعــالى{ :إِنه َمررا ال َحيَرراةُ ال ردُّ ْنيَا لَ ِعرربٌ َولَ ْهرروٌ }[
ولهيـ ُت عــن كــذا :اشـ ُ
بكــذاْ ،

محمــد ،]36:ويقــال :ألهــاه كــذا :أي شــغله عمــا هــو أهــم إليــه .399قــال تعــالى{ :أ َ ْل َهررا ُك ُم
التهكَاث ُ ُر}.
وقوله تعالىَ :
{َل ِهيَةً قُلُوبُ ُه ْم} [األنبياء ،]3:أي :ساهية مشتغلة بما ال يعنيها.
أهم اليكم.
ويهمكمَّ ،
عما يعنيكم ُّ
فمعنى {أ َ ْل َها ُك ُم التهكَاث ُ ُر} :أي شغلكم َّ
وعما هو ُّ
وقد ح َّـذر القـرآن مـن إلهـاء األمـوال واألوالد ،فقـال تعـالى{ :يَرا أَيُّ َهرا الرذ َ
ِين َمنُروا ََل
رروالُ ُك ْم َو ََل أَوْ ََلدُ ُكرر ْم ع ْ
َررن ِذ ْك ِررر ه
عم ـار مســاجده،
ت ُ ْل ِه ُكرر ْم أَمْ َ
اَّللِ} [المنــافقون ،]9:ووصــف َّ
راء ه
عر ْ
رن ِذ ْكر ِرر ه
رام ال ه
الز َكررا ِة}
رارةٌ َو ََل بَ ْي ر ٌع َ
صر َرال ِة َوإِيتَر ِ
اَّللِ َوإِقَر ِ
ريه ْم تِ َجر َ
فقــالِ :
{ر َجررا ٌ ََل ت ُ ْل ِهر ِ
 -399المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني صـ.748
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[النــور ،]37:ولــيس ذلــك نهيــا عــن التجــارة وكراهيــة لهــا ،بــل هــو نهــي عــن التهافــت
عليها ،واالشتغال عن الصلوات والعبـادات بهـا .أال تـرى إلـى قولـه تعـالىِ { :ل َي ْ
شر َهدُوا
ض ًال ِم ْ
ح أ َ ْ ت َ ْبتَغُوا فَ ْ
علَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌ
رن َربِ ُكر ْم}
ْس َ
َمنَافِ َع لَ ُه ْم} [الحج ،]28:وقوله تعالى{ :لَي َ
[البقرة]198:
وفي اآلية الكريمة يخاطب القرآن المشركين من قريط وأمثـالهم ،الـذين نـزل القـرآن
يخــاطبهم ويحـ ِـركهم ،فقــال{ :أ َ ْل َهررا ُك ُم الت ه َكرراث ُ ُر} ،والتكــاثر :تفاعــل مشــتق مــن الكثـرة ،فهــم
مــن كث ـرة مــا أُوت ـوا مــن المــال والنعمــة والولــد ،أصــبحوا يكــاثر بعضــهم بعض ـا بــاألموال
واألوالد والرجال ،كما هو شأن أهل الدنيا ،كما قال تعـالى{ :ا ْعلَ ُموا أ َنه َما ال َحيَراةُ الردُّ ْن َيا
لَ ِعرربٌ َولَ ْهرروٌ َو ِنينَررةٌ َوتَفَررا ُخ ٌر بَ ْي رنَ ُك ْم َوت َ َكرراث ُ ٌر فِ ر اسَمْ ر َروا ِ َو ْاسَوْ ََلدِ} [الحديــد ،]20:فهــذا
التكاثر في األموال واألوالد ،ومتاع الحياة الدنيا ،هـو الـذي ألهـى هـؤالء الـذين خـاطبهم
ـنص القرآن ـ ــي ،وشـ ــغلهم ع ـ ــن مصـ ــيرهم ال ـ ــذي ينتهـ ــون إلي ـ ــه ،وعـ ــن أص ـ ــل حي ـ ــاتهم
الـ ـ ُّ
ووجودهم ،وماذا ُّ
أعدوا له.
المكث في القبور قليَّ سيعقبه سريعا حساب ثقيَّ:
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{ َحتهى ُنرْ ت ُ ُم ال َم َقا ِب َر}
حتــى مــتم ودفنــتم فــي القبــور ،وقــالُ { :نرْ تُرر ُم } مــع أن المخــاطبين ال ازل ـوا أحيــاء
جريا على عادة القرآن في نسبة عمل اآلباء ألبنائهم الذين ساروا علـى طـريقهم ،فكأنـه
يقول  :شـغلتكم الـدنيا كمـا شـغلت آبـاءكم الـذين مـاتوا .ومـن ذلـك خطابـه لبنـي إسـرائيل
الذين كانوا في عهده صلى هللا عليه وسلم بما حصل من آبائهم في عهد موسى .
وهكــذا ألهــاهم وشــغلهم وفتــنهم عــن طاعــة هللا ،هــذا التكــاثر الــدنيوي ،الــذي ينســى
يأتي ـه المــوت
اإلنسـ ُ
نفس ـ ُه ،وينســى رَّب ـه ،وينســى إخو َان ـه ،وينســى مصــيره ،حتــى َ
ـان فيــه َ
ويقبر ،فحياته في قبره – وان طالـت  -مـا
فجأة ،فينقله إلى رحلة جديدة ،حينما يموت ُ

هي إال زيارة تُوشك أن تنقضي.

ـت جالسـا عنـد عمـر بـن عبـد
روى ابن أبي حـاتم ،عـن ميمـون بـن مهـران ،قـال :كن ُ
العزيز ،فقرأ{ :ال َها ُك ُم التهكَاث ُ ُر * َحتهى ُنرْ ت ُ ُم ال َمقَابِ َر} ،فلبث هنيهة ،ثم قـال :يـا ميمـون،
مــا أرى المقــابر إال زيــارة ،ومــا لل ازئــر بــد مــن أن يرجــع إلــى منزلــه .وقــال أبــو محمــد:
يعني :أن يرجع إلى منزلـه – إلـى َّ
جنـة أو نـار -وهكـذا فهمـوا أن ازئـر المقـابر سـيرحل
من مكانه ذاك إلى غيره.400
وروى اإلمــام أحمــد فــي مســنده ،عــن مطـ َّـرف بــن عبــد هللا بــن ِ
الش ـ ِخير ،عــن أبيــه،
انتهيت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهـو يقـول{" :أ َ ْل َهرا ُك ُم التهكَراث ُ ُر} ،يقـول
قال:
ُ
ـت ،أو
ـت فأبلي َ
ـت ،أو لبس َ
ـت فأفني َ
ابن آدم :مـالي مـالي .وهـل لـك مـن مالـك إال مـا أكل َ

َّ
فأمضيت؟".401
تصدقت
َ

سوْ َ ت َ ْعلَ ُمو َ }
سوْ َ ت َ ْع َل ُمو َ * ث ُ هم ك هَال َ
{ك هَال َ

 - 400تفسير ابن كثير (.)474/8
 -401رواه مسلم في الزهد والرقائق ( ،)2958وأحمد (.)16305
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سروْ َ ت َ ْعلَ ُمرو َ } ،أو بزيـادة حـرف
وعيد مـن هللا بعـد وعيـد .تكـرار اآليـة بلفظهـاَ {:
سوْ َ ت َ ْعلَ ُمو َ } ،وتكـرار حـرف {ثُر هم} ،وك َّـرر الفعـل المضـارع
العطف عليها {:ث ُ هم ك هَال َ
مقترنــا بـ ـ "ســوف" ،وهــو يفيــد المســتقبل البعيــد ،وتك ـرار الجملــة الفعليــةَ { :كر ه
ررال َ
سررروْ َ
ت َ ْعلَ ُمرررو َ } ،بوضــع الفعــل المتعــدي موضــع الفعــل الــالزم ،لتهويــل مــا يمكــن أن ُيعلــم،
والتخويــف منــه ،وهــذا التك ـرار هــو مــا يسـ ِـميه النحويــون :التوكيــد اللفظــي ،وال يســتعمل
القـرآن هــذا التوكيــد إال فــي أحيــان قليلــة ،يريــد بهــا أن ُيلـ ِـين القلــوب القاســية ،وأن ِ
ينب ـه
ممـا أخفـاه هللا عـنهم،
العقول الغافلة ،وأن يوقظ الضمائر النائمة ،لما يمكـن أن يعلمـوه َّ
وهــو يعلمــه :فيــا تــرى مــاذا ســيكون حينمــا ينكشــف الغطــاء ،ويرتفــع الخفــاء ،وهــو أمــر
ُيزعج المشركين ،ويخيف المؤمنين.
المكررة( :أن الكالم يتَّصل بما قبله وبما بعـده ،أمـا
وذكر اإلمام الرازي في الجملة
َّ

األول :فعلـى وجـه ال ِ
يتوهمـه هـؤالء ،مـن أن الســعادة
ـرد والتكـذيب ،أي لـيس األمــر كمـا َّ
الحقيقية بكثرة العدد واألموال واألوالد.
وأمــا ِاتصــاله بمــا بعــده ،فعلــى معنــى الَق َس ـم :أي حق ـا ســوف تعلمــون ،ولكــن حــين
يغرنــك
ـلما ،والح ـريص ازهـ اـدا .ومنــه قــول الحســن :ال َّ
يصــير الفاســق ا
تائبــا ،والكــافر مسـ ا

كثرة َمن ترى حولك ،فإنك تمـوت وحـدك ،وتحاسـب وحـدك! وتقريـره{ :يَروْ َم يَ ِف ُّرر ال َمررْ ُء
479

ِمر ْ
{ولَقَررر ْد
{ويَأْتِي َنرررا فَررررْ دًا} [م ـريمَ ،]80:
ررن أ َ ِخيررر َِ * َوأ ُ ِمررر َِ َوأ َ ِبيررر َِ} [عــبسَ ،]35-34:
رررر ْكت ُ ْم َمررررا َخوه ْلنَررررا ُك ْم َو َرا َء ُ
رررور ُك ْم}
ررررادَى َك َمررررا َخلَ ْقنَررررا ُك ْم أَوه َ َمر ه
ررررة َوتَر َ
ِجئْت ُ ُمونَررررا فُر َ
ظ ُهر ِ
[األنعام ،]94:وهذا يمنعك عن التكاثر).402
ين}
{ك هَال لَوْ ت َ ْع َل ُمو َ ِع ْل َم ال َي ِق ِ
اليقــين :اإلدراك الــذي ال شــك فيــه.وهو أرفــع م ارتــب العلــم  .أي  :لــو تعلمــون علمــا
يقين ــا الحق ــائق الثابت ــة عن ــد خ ــروج ال ــروؤ م ــن الجس ــد ،ث ــم ف ــي القب ــر  .فجـ ـواب " ل ــو"
محذوف للتهويل والتهديد تقديره :لصرفكم ذلك عن التكاثر مـن المتـاع الـزائلن ولـدفعكم
إلى السعي فيما به السعادة الخالدة. .
وحذف الجـواب مـن ُحسـن الكـالم ،يقـول الرجـل للرجـل :لـو فعلـت هـذا! أي :لكـان
ِين َكفَ ُروا ِح َ
كذا .كما قال تعـالى{ :لَوْ يَ ْعلَ ُم الذ َ
ار َو ََل ع َْن
ين ََل يَ ُكفُّو َ ع َْن وُ جُو ِه ِه ُم النه َ
ُ
ص ُرو َ } [األنبياء ،]39:والجواب محذوف ،ومثله كثير في القرآن.
ُور ِه ْم َو ََل ُه ْم يُ ْن َ
ظه ِ
ين} ،ما ألهاكم التكاثر.
وقال األخفط{ :لَوْ ت َ ْعلَ ُمو َ ِع ْل َم ال َي ِق ِ
وقـال بعضـهم :لــو علمـتم ِ
ألي أمـر خلقنــاكم ،الشـتغلتم بـه .وقــال غيـره :إنمـا حــذف
الجـواب؛ ليــذهب الــوهم كـ َّـل مــذهب ،فيكــون التهويــل أعظــم .وكأنــه قــال :لــو علمــتم علــم
ض َّالل وجهلة.403
اليقين ،لفعلتم ما ال يوصف وال َ
يكتنه ،ولكنكم ُ
ين} ،هو العلم الذي وصل إلى مرتبـة الجـزم ،بحيـث ال يعتريـه ت ُّ
ـردد وال
و{ ِع ْل َم اليَ ِق ِ
رين} ،ثـم مرتبـة أعلـى
ُّ
تحير ،وهـو المرتبـة األولـى ،ويرتقـي بعـدها إلـى مرتبـة {عَري َْن ْاليَ ِق ِ
وهيَ { :ح ُّ
ين} [الواقعة.]95:
ق ْاليَ ِق ِ

 -402تفسير الرازي (.)271/32
 -403تفسير الرازي (.)272/32
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توكيد للوعيد وتشديد للتهديد
رين ( )7ث ُر هم لَت ُ ْ
ريم
سرأَلُ هن َيوْ َم ِئررذ َ
{لَتَر َرروُ ه ال َج ِحري َم ( )6ث ُر هم لَت َ َروُ نه َهررا َ
رن النه ِعر ِ
عر ِ
عري َْن ال َي ِقر ِ
(})8
{لَت َ َروُ ه ال َج ِحي َم}
{لَت َ َروُ ه } :الالم – لقسم محـذوفَّ ،
دلـت عليـه الـالم ،والنـون للتوكيـد ،و{ال َج ِحري َم}:
اسـ ــم مـ ــن أسـ ــماء جهـ ــنم .أعاذنـ ــا هللا مـ ــن نارهـ ــا وشـ ــرها ،وتُسـ ـ َّـمي (الجحـ ــيم) ،وتُسـ ـ َّـمى
سمى (الهاوية).
سمى (لظى) ،وتُ َّ
(السعير) ،وتُ َّ
ولكــن الق ـرآن يبــرز هــذا القســم للنــاس ،أنهــم ال محالــة ســيرون فــي اآلخ ـرة الجحــيم،
للفجار من خلقه ،كما َّ
التي َّ
ار لَ ِف نَ ِعريم
أعدها َّ
أعد النعيم لألبرار من عبـاده{ ،إِ ه اسَب َْر َ
هرررار لَ ِفرررر َج ِحررريم * يَ ْ
ع ْن َهررررا بِغَررررا ِبِ َ
ين}
ِين * َو َمررررا ُهررر ْم َ
* َوإِ ه الفُج َ
صررررلَوْ نَ َها يَرررروْ َم الرررد ِ
[االنفطار}16-13:و
ين}
{ث ُ هم َلت َ َروُ نه َها َ
عي َْن اليَ ِق ِ
تك ـرار لرؤيــة الجحــيم ،م ِ
ؤك ـدة لهــا ،وخصوص ـ ا َّ
أن رؤيتهــا أقــوى مــن الرؤيــة الت ــي
ُ
ررين} ،لــن يكــون هنــاك أدنــى شــك وال تـ ُّ
ـردد فــي رؤيــة الجحــيم .فأمــا
قبلهــا{ ،عَرري َْن ال َي ِق ِ
المؤمنــون فيوقنــون بمــا أخبــرهم بــه رُّبهــم ،ويــزدادون إيمانـا ويقينـا بمــا َّ
أكـده لهــم الق ـرآن.
ويتذوقها ،وكل منهما عين اليقين.
وأما الكافرون َفي َرْوَنها رؤية َمن يالمسها ويالبسها
َّ
{ث ُ هم َلت ُ ْ
يم}
سأَلُ هن يَوْ َمئِذ َ
ع ِن النه ِع ِ
{ثُرررر هم } للترتي ــب اإلخب ــاري؛ ألن السـ ـؤال ف ــي موق ــف الحس ــاب قب ــل رؤي ــة جه ــنم.
و{النعــيم} :مــا التـ َّـذ بــه فــي الــدنيا مــن الصــحة والفـ ار واألمــن والمطعــم والمشــرب وغيــر
ذلك .
وهَّ الخطاب للمدمنين أم للكافرين
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ال ـراجح أن هــذه اآليــة خطــاب للجميــع ،للمــؤمنين والكــافرينُّ ،
كلهــم سيســألون عمــا
ـتحق أن ُيسـأل عنـه،
أعطاهم هللا من النعيم ،ومـا مـنهم إال منحـه هللا مـن نعيمـه ،مـا يس ُّ

ويستوجب أن ُيشكر عليه ،كما قال صلى هللا عليه وسلم ،أي لتسألن يومئـذ عـن شـكر
ـحة واألمـن والـرزق وغيـر ذلـك ،مـا قـابلتم بـه مـن نعمـة
ما أنعم هللا بـه علـيكم ،مـن الص َّ
من شكره وعبادته.
ذكر ابن كثير ما قاله ابن جرير ،قالَّ ( :
الح َسين بن علي الصدائي ،ح َّـدثنا
حدثني ُ
الوليد بن القاسم ،عن يزيد بن كيسان ،عـن أبـي حـازم ،عـن أبـي هريـرة قـال :بينمـا أبـو
بك ــر وعم ــر جالس ــان ،إذ جاءهم ــا النب ــي ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،فق ــال" :م ــا أجلس ــكما
هاهنــا؟" .قــاال :والــذي بعثــك بـ ِ
ـالحق ،مــا أخرجنــا مــن بيوتنــا إال الجــوع .قــال" :والــذي
بعثنـ ــي بـ ـ ِ
ـالحق ،مـ ــا أخرجنـ ــي غي ـ ـره" .فـ ــانطلقوا حتـ ــى أتَـ ـوا بيـ ــت رجـ ــل مـ ــن األنصـ ــار،
فاســتقبلتهم الم ـرأة ،فقــال لهــا النبــي صــلى هللا عليــه وســلم" :أيــن فــالن؟" .فقالــت :ذهــب
يستعذب لنا ماء .فجاء صاحبهم يحمل ِقربته فقال :مرحبا ،ما زار العباد شيء أفضـل
مــن شــيء ازرنــي اليــومَّ .
فعل ـق ِقربتــه بكــرب نخلــة وانطلــق فجــاءهم بعــذق ،فقــال النبــي
ـت أن تكون ـوا الــذين تختــارون
صــلى هللا عليــه وســلم" :أال كنــت اجتنيــت؟" .فقــال :أحببـ ُ
على أعينكم .ثم أخذ الشفرة ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم" :إياك والحلوب؟" .فـذبح

لهــم يومئــذ ،فــأكلوا .فقــال النبــي صــلى هللا عليــه وســلم" :لتسـ َّ
ـألن عــن هــذا يــوم القيامــة.
أخرجكم من بيوتكم الجوع ،فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا ،فهذا من النعيم".404
ورواه مســلم مــن حــديث يزيــد بــن كيســان بــه ،405ورواه أبــو يعلــى وابــن ماجـه ،مــن
حــديث المحــاربي ،عــن يحيــى بــن ُعبيــد هللا ،عــن أبيــه ،عــن أبــي هريـرة ،عــن أبــي بكــر

 -404رواه الطبري في تفسيره (.)605/24
 - 405رواه مسلم في األشربة (.)2038
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الصــديق بــه ،406وقــد رواه أهــل الســنن األربعــة ،مــن حــديث عبــد الملــك بــن عميــر ،عــن
أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،بنحو من هذا السياق وهذه القصة.408)407

 - 406رواه ابن ماجه في الذبائح ( ،)3181وأبو يعلى (.)78
 - 407رواه أبو داود في األدب ( ،)5128والترمذي في الزهد ( ،)2369والنسائي في الكبري في الوليمة
( ،)6583وابن ماجه في األدب (.)3745
 -408تفسير ابن كثير (.)475/8
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سورة العصر
بسم هللا الرحمن الرحيم
{ َو ْالعَ ْ
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
سا َ لَ ِف ُخسْر (ِ )2إ هَل الهذ َ
ت
صا ِل َحا ِ
اإل ْن َ
ص ِر (ِ )1إ ه ْ ِ
ق َوت َ َواصَوْ ا ِبال ه
صب ِْر (})3
َوت َ َواصَوْ ا ِب ْال َح ِ
هذه السورة:
دل علــى ذلـك موضــوعها وأســلوبها ،وهـي مــن قصــار
هـذه الســورة َّ
مكيـة باإلجمــاعَّ ،
المفصــل فــي ثــالث آيــات ،تُكتــب فــي المصــحف فــي ســطرين ،وتســتغرق تالوتهــا نحــو
َّ
دقيقــة واحــدة ،ولكنهــا تضـ َّـمنت مــن المعــاني الجليلــة المـ ِ
ـؤثرة مــا جعــل اإلمــام الشــافعي
ُ
رحمه هللا يقول :لو عمل الناس بما في هذه السورة وحدها لكفتهم.409
تضمنت من أصول المعاني الكبيرة ،ما يحتاج إليه الفرد ،ويحتاج إليـه
وذلك ألنها
َّ

المجتمع ،وتحتاج إليه األمة ،وتحتاج إليـه اإلنسـانية ُّ
ـدبر اإلنسـان بعمـق مـا
كلهـا .إذا ت َّ
تضمنته من توجيهات رَّبانية قويمة.
َّ
سم ف القر
القَ َ

:
{و ْال َع ْ
ص ِر}
َ

هذه السـورة بـدأت بالقسـم بـبعض مخلوقـات هللا تعـالى ،كإحـدى السـور الكثيـرة التـي
عرفنــا أن هنــاك ســو ار بــدأت بالقســم بجمــع المؤنــث الســالم،
بــدأت بمثــل هــذا القســم ،فقــد َ
المخت ــوم ب ــاأللف والت ــاء ،وه ــي خمس ــةُ ،ذك ــرت اثنت ــان منه ــا ف ــي ج ــزء (ع ــم) ،وه ــي:

النازعأأأأأات ،والعاديأأأأأات ،وبقيـ ــت ثـ ــالث ُس ـ ـور أخـ ــرى ،هـ ــي :الصأأأأأافات ،والأأأأأذاريات،
والمرسالت.

 -409تفسير ابن كثير (.)203/1
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َّ
وهن ــاك ُسـ ـ َوٌر تب ــدأ بالَق َسـ ـم ب ــبعض الح ــروف
المقطع ــة ،مث ــل{ :يررررس * َو ْالقُرررررْ ِ
ررين} فــي بدايــة الزخــرف
رريم}{ ،ص َو ْالقُرررْ ِ ذِي ِ
الررذ ْك ِر}{ ،حررم * َو ْال ِكتَررا ِ
ْال َح ِك ِ
ب ْال ُمبِ ِ
والدخان{ ،ق َو ْالقُرْ ِ ْال َم ِجيدِ}َ { ،و ْالقَلَ ِم َو َما َيس ُ
ْط ُرو َ }.
وهنــاك س ـور تبــدأ بالَقس ـم َّأوال ،مثــل قولــه تعــالى فــي ســورة الطــورَ { :و ُّ
ررور *
الطر ِ
َ
ُ
َو ِكتَاب َمس ُ
ْطور * فِ َرق َم ْن ُ
ور * َوالس ْهق ِ ْال َمرْ فُروعِ * َو ْالبَ ْح ِرر
شور * َو ْالبَ ْي ِ
ت ْال َم ْع ُم ِ
ْال َم ْ
اب َر ِبكَ لَ َوا ِق ٌع * َما لََُ ِم ْن دَا ِفع} [الطور ،]8-1:ومثل قوله تعـالى
ُور * ِإ ه َ
عذ َ َ
سج ِ
ءررا ِهد َو َم ْ
ت ْالبُر ُرروجِ * َو ْاليَرروْ ِم ْال َموْ ُ
{وال ه
ش رهُود}
عررو ِد * َو َ
اء ذَا ِ
س ر َم ِ
فــي ســورة البــروجَ :
*و َمرا أ َ ْد َراكَ َمرا ه
اء َو ه
رار ُ
{وال ه
ق*
س َم ِ
ق َ
[البروج ،]3-1:وبعدها سورة الطارقَ :
الط ِ
الط ِار ِ
شرمْ ِس َو ُ
{وال ه
ضر َحا َها * َو ْالقَ َم ِرر ِإذَا
النه ْج ُم الثهاقِبُ } [الطـارق ،]3-1:ثـم سـورة الشـمسَ :
ت َ َال َها * َوالنه َه ِار إِذَا َج هال َها * َوالله ْي ِل إِذَا يَ ْغشَا َها * َوال ه
اء َو َما بَنَا َها * َو ْاسَرْ ِ َو َمرا
س َم ِ
َ
{واللهيْر ِل ِإذَا َي ْغشَرى *
ط َحا َها * َونَ ْفرس َو َمرا َ
سروه ا َها} [الشـمس ،]7-1:ثـم سـورة الليـلَ :
شرتهى} [الليــل ،]4-1:ثــم
سر ْعيَ ُك ْم لَ َ
رار إِذَا ت َ َجلهررى * َو َمررا َخلَررقَ الررذهك ََر َو ْاس ُ ْنثَررى * إِ ه َ
َوالنه َهر ِ
{وال ُّ
عرررركَ َربُّرررركَ َو َمررررا قَلَررررى}
سرررر َجى * َمررررا َوده َ
ضرررر َحى * َوالله ْيرررر ِل إِذَا َ
س ــورة الض ــحىَ :
الز ْيتُررو ِ * َو ُ
رين َو ه
سررينِ َ
ين * َو َه رذَا ْالبَلَ ر ِد
رور ِ
[الضــحى ،]3-1:ثــم ســورة التــينَ :
طر ِ
{والتِر ِ
س ِن ت َ ْق ِويم} [التين.]4-1:
سا َ فِ أ َ ْح َ
اإل ْن َ
ين * لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
ْاس َ ِم ِ
ثم تأتي في ختام هذه السور كلِها :سورة (العصر) :التي ِ
نفسرها اآلن.
القسم المنفي في القرآن :
عتب ـر فــي الق ـرآن الك ـريم :الَقسـم المنفــي ،كمــا فــي ســورة القيامــةَ :
{َل
الم َ
َ
ومــن الَق َس ـم ُ
س ُم ِبيَوْ ِم ْال ِقيَا َمر ِة * َو ََل أ ُ ْقسِر ُم ِبرالنه ْف ِس اللهوه ا َمر ِة} [القيامـة ،]2-1:وكـذلك سـورة البلـد،
أ ُ ْق ِ
كما في قوله تعالىَ :
س ُم ِب َهذَا ْال َبلَ ِد * َوأ َ ْنتَ ِحل ِب َهرذَا ْال َبلَر ِد * َو َوا ِلرد َو َمرا َولَردَ *
{َل أ ُ ْق ِ
سا َ فِ َكبَد} [البلد ،]4-1:هذا ما جاء في أوائل السور.
اإل ْن َ
لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
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ُْ
ُروم
رع النُّج ِ
وما جاء في وسط السور ،مثل قوله في سورة الواقعـة{ :فَ َال أقسِر ُم ِب َم َواقِ ِ
َّ
الحاقـة{ :فَر َرال
س ر ٌم لَرروْ ت َ ْعلَ ُمررو َ ع ََِّرري ٌم} [الواقعــة ،]76-75:وقولــه فــي ســورة
* َوإِنه رَُ لَقَ َ
ْص ُررو َ * ِإنهرَُ لَقَروْ ُ َرسُرو ك َِرريم} [الحاقـة،]40-38:
أ ُ ْق ِ
ْص ُرو َ * َو َمرا ََل تُب ِ
س ُم ِب َما تُب ِ
س*
س ُم ِب ْال ُخنه ِس * ْال َج َو ِار ْال ُكنه ِس * َوالله ْي ِل ِإذَا َ
وقوله في سورة التكوير{ :فَ َال أ ُ ْق ِ
عسْرعَ َ
َوال ُّ
سررو َكر ِرريم} [التكــوير ،]19-15:وقولــه فــي ســورة
س * إِنه رَُ لَقَرروْ ُ َر ُ
ص ربْحِ إِذَا ت َ رنَفه َ
سقَ * لَتَررْ َكب هُن َ
س ُم ِبال ه
ط َبقًرا
االنشـقاق{ :فَ َال أ ُ ْق ِ
سقَ * َو ْالقَ َم ِر ِإذَا ات ه َ
ق * َوالله ْي ِل َو َما َو َ
شفَ ِ
ع َْن َ
طبَق} [االنشقاق.]19-16:
كلهــا َّ
وهــذه المواقــع ُّ
دل ـت علــى أن قولــه تعــالىَ :
{َل أ ُ ْقسِرر ُم} ،أي :لــيس األمــر فــي
حاجة إلى الَق َسم ،فـاألمر أظهـر وأوضـح فـي ثبوتـه مـن أن يحتـاج إلـى قسـم .فهـو نفـي
للقسم في الظاهر ،يراد به الثبوت في الواقع .كما نرى ذلك في حقيقـة األمـر ،كمـا فـي
سر ٌم لَروْ ت َ ْعلَ ُمرو َ ع ََِّري ٌم} [الواقعـة،]76-75:
قوله{ :فَ َال أ ُ ْق ِ
ُوم * َوإِنهَُ لَقَ َ
س ُم ِب َم َواقِ ِع النُّج ِ

فهــو ينفــي اإلقســام ثــم ي ِ
عظ ـم مــن هــذا الَقس ـم وينـ ِـوه بــه ،كمــا يقــول{ :فَر َ
سررر ُم بِ َمرررا
ررال أ ُ ْق ِ
ُ
َ
سررو َكر ِرريم} [الحاقــة ،]40-38:يتحــدث
ْصر ُررو َ * ِإنه رَُ لَقَرروْ ُ َر ُ
ْصر ُررو َ * َو َمررا ََل تُب ِ
تُب ِ
عن القرآن العظيم .فهو َق َسم ثابت ُمثبت له شأن خطير.
ومما ُذكر من القسم في وسـط السـور قولـه تعـالى{ :ك هَرال َو ْالقَ َم ِرر * َواللهيْر ِل إِ ْذ أ َ ْدبَ َرر
* َوال ُّ
صبْحِ إِذَا أ َ ْ
{واللهيْر ِل
سفَ َر * إِنه َها َ ِإل ْحردَى ْال ُكبَ ِرر} [المـدثر ،]35-32:وقولـه تعـالىَ :
س * َوال ُّ
ع ْ
س} [التكوير.]18-17:
ِإذَا َ
صبْحِ ِإذَا تَنَفه َ
س َع َ
ـتم اإلمــام ابــن القــيم رحمــه هللا بهــذه األقســام فــي كتــاب هللا ،وأوالهــا عنايــة،
ولقــد اهـ َّ
وخص ـص لهــا كتابــه الــذي سـ َّـماه (التبيــان فــي أقســام الق ـرآن) ،ويبــدو ل َم ـن ق ـ أر أولــه أنــه
َّ
جــزء مــن كتــاب كبيــر؛ ألنــه لــم يبــدأه بمقدمــة تتحـ َّـدث عنــه ،وعــن مضــمونه وخصائصــه
وفوائده ،كما هي عادته في ِ
كل الكتب.
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المراد بأ العصر):
قس ـم بــه ،فهــو
الم َ
قس ـم عليــه .فأمــا ُ
وم َ
قس ـم بــهُ ،
فــي هــذه الســورة المــوجزة القصــيرةُ :م َ
العصر .وأما المقسم عليه ،فهو المذكور في قوله تعـالىِ{ :إن رِ
أان َل ِفأي خ رس أأر
اإل رن َس َ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اص روا ِبالص رب ِر}
ِإَل الذ َ
اص روا ِبارل َح ِق َوَت َو َ
آمنوا َو َعملوا الصال َحات َوَت َو َ
ين َ
فما العصر الذي جاء القسم به في السورة
قيــل :هــو الوقــت الــذي يلي ـه المغــرب مــن النهــار ،وهــو مــا بــين الظهــر والمغــرب.
وقيل :هو آخر ساعة من ساعاته.
فسـ ـرها بعض ــهم بالص ــالة الوس ــطى،
وق ــال بعض ــهم :المـ ـراد ص ــالة العص ــر ،الت ــي َّ

ِ
طى وقومأأأوا ِ ِ
ِ
ِ
ِ
المــذكورة فــي قولــه تعــالىَ :
{حأأأافظوا َعَلأأأى الصأأأَل َوات َوالصأ َأأالة ارلو رسأأأ َ َ
ِِ
ين} [البقرة.]238:
َقانت َ
وأكثــر ِ
قسـم بــه فــي هــذه الســورة هــو :الــدهر.
الم َ
المفسـرين علــى أن المـراد بالعصــر ُ
ُ
ِ
ويس ِـجل مـا لـه منهـا ومـا
وهو الذي يستغرق أعمال اإلنسـان كلهـا ،خيـ ار كانـت أو شـراُ ،
عليه.

وأحسب َّ
أن هذا هو الراجح ،كما َرَّجحه ابن القيم وابن كثير وغيرهما.410
وفــي هــذا القســم تنبيــه علــى قــرب انتهــاء الــدنيا  ،ألن وقــت العصــر ُيـ ْـؤذن بــأفول

النهار  ،وزمان هذه األمة بالنسبة ألزمـان األمـم السـابقة كمقـدار العصـر مـن النهـار .
والعصر هو الدهر  ،والدهر هو الـزمن  ،الـذي تتقلـب فيـه األيـام  ،ويتعاقـب فيـه الليـل

والنهــار  ،والزمــان بتقلــب ســاعاته عب ـرة لمــن أراد أن يعتبــر { :وهــو َّالـ ِـذي جعــل َّ
الل ْيـ َـل
ََ َ
َ َُ
َو َّ
الن َه َار ِخْلَف اة لِ َم ْن أ ََرَاد أَن َي َّذ َّك َر أ َْو أ ََرَاد ُش ُكو ار} (الفرقـان . )62:وعصـر اإلنسـان عمـره
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 ،والعمــر ظــرف ووعــاء يملــؤه اإلنســان بمــا شــاء مــن خيــر أو شــر  ،لــذا فــإن الزمــان ال
يالم وال يعاب وال يشتم :
نعيب زماننا والعيب فينا

وما لزماننا عيب سوانا

411

عناية القرآن بالوقت :
يهتم بالزمان أو بالوقت بالنسبة لإلنسان ،و ِ
أهميته في حياتـه
وقد رأينا القرآن الكريم ُّ
أار} [إبـراهيم،]33:
أَّ َوالن َهأ َ
وتــأثيره فــي دينــه ودنيــاه ،كمــا قــال تعــالىَ :
{و َسأأخَر َلكأأم الل ريأ َ
ِ
ورا}
أأن أََرَاد أ ر
أأار ِخرل َفأأأ ًة لِ َمأ ر
َن َيأأأذكَر أ رَو أََرَاد شأأأك ً
أأَّ َوالن َهأ َ
وقــالَ :
أأَّ الل ريأ َ
{وهأ َأأو الأأأذي َج َعأ َ
[الفرقان.]62:

وهناك مظاهر َّ
عدة لعناية القرآن بالزمن أو بالوقت ،فنرى القـرآن ُيقسـم بـالفجر فـي
ال َع رش أر} [اآليات.]2-1:
{وارل َف رج ِر َوَلَي أ
سورة الفجرَ :
َسأأ َفَر} [اآليــة ،]34:وفــي ســورة
ويقســم بالصــبح فــي ســورة المــدثرَ :
{والص رأأب ِح ِإ َذا أ ر
س} [اآلية.]18:
{والص رب ِح ِإ َذا َتَنف َ
التكويرَ :
.]2

{والض َحى
ويقسم بالضحى ،في سورة الضـحىَ :

أجى} [اآليـات-1:
َوالل ري ِأَّ ِإ َذا َس َ

أجى} [اآليـة ،]2:وفـي سـورة الليـل:
{والل ري ِأَّ ِإ َذا َس َ
ويقسم بالليـل فـي سـورة الضـحىَ :
أاها} [اآليــة،]4:
{والل ريأ ِأَّ ِإ َذا َي رغ َشأ َ
{والل ريأ ِأَّ ِإ َذا َي رغ َشأأى} [اآليــة ،]1:وفــي ســورة الشــمسَ :
َ

{والل ريأ ِ
{والل ريأ ِ
أأَّ ِإ َذا
أأَّ ِإ رذ أ رَدَبأ َأأر} [اآليــة ،]33:وفــي ســورة التكــويرَ :
وفــي ســورة المــدثرَ :
{والل ريأ ِ
أأَّ ِإ َذا َي رسأ ِأأر} [اآليــة ،]4:وفــي ســورة
س} [اآليــة ،]17:وفــي ســورة الفجــرَ :
أأع َ
َع رسأ َ
{والل ري َِّ َو َما َو َس َق} [اآلية.]17:
االنشقاقَ :
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ال َع رش أر} [اآلية.]2:
{وَلَي أ
ويقسم بالليالي العشر في سورة الفجرَ :
ليدل على فضل بعض األوقات مثل ليلة القـدر  ،أو الليـالي  ،مثـل الليـالي العشـر
َّ
الحجـ ـة ،أو األواخ ــر م ــن رمض ــان .أو بع ــض األي ــام كي ــوم الجمع ــة ،أو ي ــوم
ف ــي ذي َّ
الحجـ ـة (يـ ــوم عرف ــة) ،أو ي ــوم عي ــد األضـ ــحى (ي ــوم الح ــج األكبـ ــر)،
التاس ــع م ــن ذي َّ
وغيرها.
وكـ ُّـل ه ــذا يفي ــدنا عناي ــة القـ ـرآن الكـ ـريم بالوق ــت أو بالزم ــان ال ــذي تق ــوم في ــه أعم ــال
اإلنسان ،أيا كان نوعها ،ومهما كان قدرها.
ـتم بالــدهر ،الــذي يشــمل الزمــان َّ
كل ـه ،بمــا فيــه مــن ليــل ونهــار،
فــال عجــب أن يهـ َّ
وصــبح ومســاء ،وصــيف وشــتاء ،وظلمــة ونــور ،وبــرد وحــر ،فأقســم ســبحانه بالعصــر

قدره العزيـز العلـيم ،م ِ
لمكان العبرة واآلية فيه ،فإن مرور الليل والنهار على تقدير َّ
ـنظم

لمصالح العالم ،على أكمل ترتيب ونظام.
الم رق َسم عليه في السورة:خسارة اإلنسان وهالكه:
سا َ َل ِف ُخسْر }
اإل ْن َ
{ ِإ ه ْ ِ
قس ـم عليــه هــو خســارة
الم َ
المْق َس ـم بــه فــي الســورة هــو العصــر أي الوقــت والزمــان ،و ُ
ُ
اإلنسان وهالكه وضياعهِ ،
مؤكدا ذلـك بالجملـة االسـمية التـي تـدل علـى الـدوام والثبـات
ُ

 ،وبنــون التوكيــد ،وبتحليــة اإلنســان بــالالم االســتغراقية المفيــدة للعمــوم ،وبــدخول الــالم
على الخبر.
الخسر :ضد الربح ،ومثلـه الكسـب والظفـر والفـوز{ .لَ ِفر ُخسْرر } ،معنـاه :أنـه لـم
و ُ

يربح فـي تجارتـه ،ولـم يكسـب فـي صـفقته ،ولـم يظفـر بمـراده ،ولـم ُيفـز فـي حياتـه ،كمـا
ءت َ َروُ ا ال ه
ض َاللَةَ ِب ْالهُردَى فَ َمرا َر ِب َح ْ
ِين ا ْ
وصف هللا جماعة المنافقين بقوله{ :أُولَئِكَ الهذ َ
رت
ارت ُ ُه ْم َو َما كَانُوا ُم ْهتَد َ
ِين} [البقرة.]16:
تِ َج َ
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والخسر خسران :خسر دنيوي ،كأن تكسـد تجـارة اإلنسـان ،أو يضـيع مالـهُّ ،
كلـه أو
ُْ
ُْ ُْ
ـب إليـ ــه ،أو ُيبتلـ ــى بمصـ ــيبة مـ ــن
بعضـ ــه ،أو يفقـ ــد عزيـ ـ اا
ـز عليـ ــه ،أو يغيـ ــب عنـ ــه حبيـ ـ ٌ

المصــائب ،كـ ُّـل هــذه تُعـ ُّـد مــن خســر الــدنيا ،الــذي يحــزن عليــه اإلنســان ،ويـ ِ
ـنغص عليــه
َ
ُْ
نهاره ،وي ِ
كدر عليه ليله.
ُ
الخ ْس َرين ،أن يخسر آخرتـه ،وتبـور تجارتـه مـع ربِـه ،كمـا
وخ ْسر أخروي ،وهو ُّ
شر ُ
ُ
ين الهذ َ
س ِر َ
يه ْم يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة أ َ ََل ذَ ِلكَ ُه َرو
قال تعـالى{ :قُ ْل إِ ه ْال َخا ِ
ِين َخس ُِروا أ َ ْنفُ َ
س ُه ْم َوأ َ ْه ِل ِ
س ُررو َ }
{و َم ْن َي ْكفُررْ ِبر َِ فَأُولَ ِئركَ ُهر ُم ْال َخا ِ
ْال ُخس َْرا ُ ْال ُم ِبي ُن} [الزمر ،]15:وقال تعـالىَ :
اَّللِ ِم ْن بَ ْع ِد ِميثَاقِ َِ َويَ ْق َ
ِين يَ ْنقُ ُ
[البقرة ،]121:وقال َّ
ع ْهدَ ه
عز وج َّـل{ :الهذ َ
طعُرو َ َمرا
ضو َ َ
أ َ َم َر ه
س ُرو َ } [البقرة.]27:
ص َل َوي ُْف ِ
اَّللُ بِ َِ أ َ ْ يُو َ
سدُو َ فِ ْاسَرْ ِ أُولَئِكَ ُه ُم ْال َخا ِ
ويشــبه مــا قلنــاه هنــا اآلن مــا قالــه بعضــهم مــن تقســيم الخســر إلــى مــادي ومعنــوي،
فالخســر األول هــو المــادي ،والخســر الثــاني هــو المعنــوي ،وهــو الخســر الحقيقــي :أن
يخســر اإلنســان نفســه ،وال يجــدها ،أو يجــدها وال يعــرف مــاذا تطلــب منــه ،ومــاذا يجــب
عليه نحوها.
شأن اإلنسان إذا تُرك وحده ،بال هاد يهديه ،وال مرشد يأخذ بيده.
وهذا ُ
فاإلنسان إذا تُرك لطبائعه وحدها تُ ِ
سيره َوْفق رغائبها ودوافعهـا ومشـتهياتها ،سـتنزل
بــه فــي بحــر لُجــي يغشــاه مــوج مــن فوقــه مــوج مــن فوقــه ســحاب ،ظلمــات بعضــها فــوق
بعض.
من أوصاف اإلنسان في القرآن :
علَرى ذَ ِلركَ
سا َ ِل َربِ َِ لَ َكنُودٌ * َوإِنهَُ َ
اإل ْن َ
اإلنسان وحده وصفه رُّبه بقوله تعـالى{ :إِ ه ْ ِ
سررا َ
رب ْال َخ ْير ِرر لَ َ
لَ َ
اإل ْن َ
شر ِرهيدٌ * َو ِإنهرَُ ِل ُحر ِ
ش ردِيدٌ} [العاديــات ،]9-6:وبقولــه ســبحانهِ { :إ ه ْ ِ
لَ َ
عج ً
ار} [إبراهيم ،]34:وبقوله َّ
ُروَل} [اإلسـراء،]11:
سا ُ َ
َّلُو ٌم َكفه ٌ
اإل ْن َ
عز وج َّـلَ :
{وكَا َ ْ ِ
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ررورا} [اإلس ـراء ،]100:وبقولــه تبــارك وتعــالى:
سرررا ُ قَتُر ً
اإل ْن َ
وبقولــه عـ َّـز شــأنهَ :
{و َكرررا َ ْ ِ
سرا ُ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
سرا ُ أ َ ْكث َ َرر ءَر ْ ء َجرد ًََل} [الكهـف ،]54:وبقولـه سـبحانهَ :
َ
{و َح َملَ َهرا ْ ِ
{وكَا َ ْ ِ
ِإنهرَُ كَرا َ َ
ظلُو ًمررا َجه ً
سررا َ ُخلِرقَ َهلُو ً
عررا *
اإل ْن َ
ُروَل} [األحـزاب ،]72:وبقولـه تعـالىِ { :إ ه ْ ِ
سَُ ال ه
سَُ ْال َخي ُْر َمنُو ً
ش ُّر َج ُزو ً
ص ِل َ
عا * َو ِإذَا َم ه
ِإذَا َم ه
ين} [المعارج.]22-19:
عا * ِإ هَل ْال ُم َ
َّ
ِ
العج ــول ،القت ــور ،كثي ــر
فاإلنس ــان الكن ــود الش ــديد الح ــب للم ــال ،الظل ــوم ،الكفـ ـارَ ،
الجــدل ،الجهــول ،الهلــوع ،إذا تُــرك وحــده فــي ْبيــداء الحيــاة بغيــر كت ـاب ُمنـ َّـزل مــن رِب ـه
األبديــة،
يهديــه َّللتــي هــي أقــوم ،وال رســول مــن عنــده يرشــده إلــى مــا فيــه خي ـره ونجاتــه
َّ
ِ
المعــين مــن هللا ،فيوشــك أن
ويصــرفه عــن طريــق الشــر إلــى الخيــر ،إذا لــم يوجــد ذلــك ُ
اَّللُ لَرَُ
{و َمر ْ
رن لَر ْم يَ ْجعَر ِل ه
يغـرق فــي بحــور الحيــاة المائجــة المضــطربة ،كمــا قــال تعــالىَ :
ورا فَ َما لََُ ِم ْن نُور} [النور.]40:
نُ ً
شروط النجاة من الخسران:
ق َوت َ َواصَوْ ا بِال ه
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
{إِ هَل الهذ َ
صب ِْر}
صا ِل َحا ِ
ت َوت َ َواصَوْ ا ِب ْال َح ِ
َّ
كل إنسـان ،ف ـ (ال) هـي لالسـتغراق
أكدت السورة القصيرة العظيمة :أن اإلنسان َّ -
 فــي ض ـياع وهــالك ،إال َم ـن اعتصــم بمــا ذكرتــه اآليــة مــن الشــروط األربعــة ،التــييتمسك بها ،ويرتبط بحبالها ،ويلتزم بطريقها.
لمن َّ
وصفها هللا َ
الشرط اسو  :اإليما :
ممــن هــم فــي ُخ ْســر وهــالك وضــياع ،مــن اســتوفوا شــروط ا أربعــة،
اســتثنت الســورة َّ
َّأولها ما عبَّرت عنه بقولهاِ { :إ هَل الهذ َ
ِين َمنُوا}.
سررررا َ } ،ث ــم
اإل ْن َ
والعجي ــب أن تتَح ـ َّـدث الس ــورة ع ــن اإلنس ــان بص ــيغة المف ــردِ { :إ ه ْ ِ

ِين َمنُرروا}؛ لتـ ُّ
يســتثني النــاجين بصــيغة الجمــع{ ،إِ هَل اله رذ َ
ـدلنا مــن أول األمــر :أن النجــاة
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اللج ـة ،ال يســتطيع النج ــاة
ليســت فرديــة ،إنمــا النج ــاة مــع الجماعــة .الفــرد غ ــارق فــي َّ
تشبث بالجماعة.
بمفرده ،إنما يفوز بالنجاة إذا َّ
ـعيف
فالمرء هالك وحـده ،سـالم إذا تق َّـوى بغيـره ،وهـو قلي ٌـل بنفسـه كثي ٌـر بإخوانـه ،ض ٌ

فمن هم الذين آمنوا؟
بمفرده ،قوي بجماعتهَ ،
ِ
آمنوا} في القرآن :
مفهوم{الذ َ
ين َ

{اله رذ َ
ِين َمنُرروا} ،مفهــوم قرآنــي جديــد ،جــاء بــه هــذا الكتــاب المبــين ،ليعرفــه النــاس
ويفهم ــوه ويحفظ ــوه ويعملـ ـوا ب ــه .ل ــم يق ــل لن ــا القـ ـرآن بم ــاذا آمنـ ـوا؛ ألن ــه أراد ه ــذا الفع ــل
{ َمنُرروا}؛ ليكــون حقيقــة واقعــة ،تفهمهــا العقــول ،وتنشــرؤ بهــا الصــدور ،وتطمــئن إليهــا
القلوب ،وتتفاعل معها الجوارؤ.
ومعــروف عنــد ه ـؤالء م ـا يؤمنــون ب ــه ،إنهــم يؤمنــون بــاهلل تعــالى ومالئكتــه وكتب ــه
رن ْالبِر هرر َمر ْ
{ولَ ِكر ه
رن بِر ه
رن َمر َ
ب
ورســله واليــوم اآلخــرَ ،
راَّللِ َو ْاليَرروْ ِم ْاْل ِخر ِرر َو ْال َم َال ِ َك ر ِة َو ْال ِكتَررا ِ
{و َم ْن يَ ْكفُرْ ِب ه
َوالنه ِب ِي َ
اَّللِ َو َم َال ِ َكتِ َِ َو ُكت ُ ِبر َِ َو ُرسُر ِل َِ َو ْاليَروْ ِم ْاْل ِخ ِرر فَقَر ْد
ين} [البقرةَ ،]177:
ض هل َ
َ
ض َال ًَل بَ ِعيدًا} [النساء.]136:
فالش ــرط األول للنج ــاة م ــن الخس ــر واله ــالك والض ــياع :أن َّ
يتحقـ ـق اإليم ــان ال ــذي
أشارت اآلية ،أن يتمثَّل في جماعة {الهذ َ
ِين َمنُوا}.
من صفات المدمنين في القرآن :
ومن أراد أن يعرف حقيقة {الهذ َ
ِين َمنُوا} ،وأوصـافهم اإليمانيـة واألخالقيـة والفعليـة
َ
والعاطفية والسلوكية ،فليق أر القرآن ،فهو الذي يعطيهم وصفهم الحقيقي بالتفصيل.
وحسبنا هنا :أن نق أر بعض هذه الصفات في شأن المؤمنين:
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اَّللُ َو ِجلَ ْ
ِين ِإذَا ذُ ِك َرر ه
ففي سورة األنفال يقول تعـالىِ { :إنه َما ْال ُم ْؤ ِمنُرو َ الهرذ َ
رت قُلُروبُ ُه ْم
ص َرالةَ
ِين يُ ِقي ُمرو َ ال ه
علَرى َر ِب ِهر ْم يَت َ َو هكلُرو َ * الهرذ َ
علَي ِْه ْم يَاتَُُ َنادَتْ ُه ْم إِي َمانًرا َو َ
َوإِذَا ت ُ ِليَ ْت َ
رات ِع ْنردَ َر ِب ِهر ْم َو َم ْغ ِف َررةٌ
َو ِممها َر َن ْقنَرا ُه ْم يُ ْن ِفقُرو َ * أُو َلئِركَ ُهر ُم ْال ُم ْؤ ِمنُرو َ َحقرا َلهُر ْم د ََر َج ٌ
َو ِر ْن ٌ
ق ك َِري ٌم} [األنفال.]4-2:
وفــي ســورة المــؤمنين يقــول تعــالى{ :قَر ْد أ َ ْفلَر َح ْال ُم ْؤ ِمنُررو َ * الهرذ َ
صر َرالتِ ِه ْم
ِين ُهر ْم فِر
َ
ِين ُهر ْم ِل ه
ِين ُه ْم ع َِن الله ْغر ِو ُمع ِْر ُ
لزكَرا ِة فَرا ِعلُو َ * َوالهرذ َ
ضرو َ * َوالهرذ َ
ءعُو َ * َوالهذ َ
ِين
َخا ِ
وج ِه ْم َحا ِف ُ
َت أ َ ْي َمانُ ُه ْم فَ ِإنه ُه ْم َ
اج ِه ْم أَوْ َما َملَك ْ
روم َ
ين *
َّو َ * ِإ هَل َ
غي ُْرر َملُ ِ
علَى أ َ ْن َو ِ
ُه ْم ِلفُ ُر ِ
ع ْهر ِد ِه ْم َرا ُ
فَ َم ِن ا ْبتَغَى َو َرا َء ذَ ِلكَ فَأُولَئِكَ ُه ُم ْالعَادُو َ * َوالهذ َ
عرو َ *
ِين ُه ْم ِس َ َمانَراتِ ِه ْم َو َ
صلَ َواتِ ِه ْم يُ َحافِ ُ
َّو َ * أُولَئِكَ ُه ُم ْال َو ِارثُو َ * الهذ َ
َوالهذ َ
ِ
ِين ُه ْم َ
علَى َ
ِين يَ ِرثُرو َ ْالفِررْ دَوْ َ
ُه ْم ِفي َها َخا ِلدُو } [المؤمنون.]11-1:
ِين َمنُوا ِب ه
وفي سورة الحجرات يقول سـبحانهِ { :إنه َما ْال ُم ْؤ ِمنُو َ الهذ َ
راَّللِ َو َرسُرو ِل َِ ثُر هم
سررر ِبي ِل ه
اَّللِ أُو َلئِررركَ ُهررر ُم ال ه
صرررادِقُو َ }
لَررر ْم يَرْ تَرررابُوا َو َجا َهررردُوا ِبرررأَمْ َوا ِل ِه ْم َوأ َ ْنفُ ِ
رره ْم فِررر َ
سر ِ

[الحجرات.]15:

وكثير من آيات القـرآن تتح َّـدث عـن اإليمـان ،فتص ِـوره فـي عقائـد سـليمة ،وعبـادات
مجرد شعارات أو كلمات.
خالصة ،وأخالق قويمة ،وسلوكيات مستقيمة ،وليس َّ
خيرات الدنيا واآلخرة ِ
مترتبة على اإليمان :
والقـرآن يرِتـب خيـرات الــدنيا واآلخـرة كلِهــا علــى اإليمــانِ ،
ويركزهــا فــي الــذين آمنـوا،
ُ

أو المؤمنين.

فوَلية هللا َّإنما هي للذين آمنوا ،كما قـال تعـالى :ه
{اَّللُ َو ِلر ُّ الهرذ َ
ِين َمنُروا ي ُْخ ِرر ُج ُه ْم
ِين َكفَ ُرروا أَوْ ِليَرا ُ ُه ُم ه
ِم َن ُّ
الطرا ُ
غ ُ
وت ي ُْخ ِرجُرونَ ُه ْم ِم َ
ور َوالهذ َ
رور إِلَرى
الَّلُ َما ِ
رن النُّ ِ
ت إِلَى النُّ ِ
ُّ
الَّلُ َماتِ} [البقرة.]257:
ودفاع هللا تعالى إنما يكون عن الذين آمنوا دون غيـرهمِ { :إ ه ه
اَّللَ يُدَافِ ُع ع َِن الهذ َ
ِين
َمنُوا} [الحج.]38:
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{و ِ هَّللِ ْال ِعر ه
سرررو ِل َِ َو ِل ْل ُمر ْ
ررؤ ِمنِ َ
ين
ررزةُ َو ِل َر ُ
والعأأأزة إنمــا ُي َم ِكنهــا هللا للمــؤمنين ال لغي ــرهمَ :

َولَ ِك هن ْال ُمنَافِ ِق َ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َ } [المنافقون.]8:

علَ ْينَا نَ ْ
ص ُر ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين} [الروم.]47:
{وكَا َ َحقا َ
والنصرة إنما هي ُّ
حق المؤمنينَ :
سلَنَا َوالهرذ َ
ِين َمنُروا كَرذَ ِلكَ َحقرا َ
واإل رنجاء إنما هو للمؤمنين{ :ث ُ هم نُنَ ِج ُر ُ
علَ ْينَرا نُر ْنجِ
ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين} [يونس.]103:
راح ِب َِ ََل ت َ ْحر َرز ْ إِ ه
والمعيأة مــن هللا للمـؤمنين ،معيــة الرعايـة والتأييــد{ :إِ ْذ يَقُررو ُ ِل َ
صر ِ
{وأ َ ه ه
ه
اَّللَ َم َع ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ين} [األنفال.]19:
اَّللَ َمعَنَا} [التوبةَ ،]40:
سرابِقُوا إِلَرى َم ْغ ِف َررة ِم ْ
رن َربِ ُكر ْم َو َجنهرة عَرْ ُ
ضر َها
ودخول الجنأة إنمـا هـو للمـؤمنينَ { :
ِين َمنُوا ِب ه
اء َو ْاسَرْ ِ أ ُ ِعده ْت ِللهذ َ
َك َعرْ ِ ال ه
س ِل َِ} [الحديد.]21:
اَّللِ َو ُر ُ
س َم ِ
علَرى َر ِبركَ َحتْ ًمرا
والنجاة من النار إنما هي للمؤمنينَ { :و ِإ ْ ِم ْن ُك ْم ِإ هَل َو ِاردُ َها كَا َ َ
ِين اتهقَرروْ ا َونَررذَ ُر ه
الَّررا ِل ِم َ
َم ْق ِضرريا ( )71ثُرر هم نُنَ ِجرر الهررذ َ
ين فِي َهررا ِجثِيررا} [م ـريم،]72-71:
والتقوى ِ
تعبر عن اإليمان الصادق.
وكـ ُّـل خيــر وفــالؤ فــي الــدنيا واآلخ ـرة ،إنمــا جعلــه للمــؤمنين فــي كتابــه الك ـريم ،فهــم
الــذين يســتأهلون العنايــة والرعايــة مــن هللا عـ َّـز وجـ َّـل ،فهــو ينظــر إلــيهم بعينــه ،ويكلــؤهم

ويهيـئ لهـم ك َّـل أسـباب الخيـر ،ممـا ِ
بعزتهِ ،
ويعزهم َّ
بعونه ،ويحرسهم بجندهُّ ،
يحقـق لهـم
األمن واإليمان ،والسالمة واإلسالم.
ما اإليما ؟
حد اإليمان الذي َّ
ولكن ما ُّ
الخسـر،
تحدثت عنه السورة ،باعتباره عنوانا للنجـاة مـن ُ

وتحدث عنه القرآن ُّ
َّ
كله في سوره وآياته؟
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أي
تخصصــاتهم المتعـ ِـددة ،واختلف ـوا فــي حقيقتــهُّ :
تحـ َّـدث عنــه علمــاء اإلســالم فــي ُّ
شيء هي!
وتعرفه علـى مـا هـو بـه ،ومـا هـو عليـه ،ويت َّ
أهو المعرفة التي تكشف الشيءِ ،
جلـى
مفهومه للعارف وال يكون غامضا عليه؟
هكذا َّ
ـق
ظن بعضهم ،ولكـن القـرآن الكـريم ب َّـين لنـا أن كثيـ ار مـن النـاس يعرفـون الح َّ
معرفــة ِ
جي ـدة ،ولكــنهم ال ينقــادون لــه ،وال ينزلــون علــى حكمــه .كالــذين قــال هللا فــيهم:
{وده َكثِير ٌرر ِمر ْ
{وإِ ه فَ ِريقًررا ِم ر ْن ُه ْم لَيَ ْكت ُ ُمررو َ ْال َح ر ه
رن أ َ ْه ر ِل
ق َو ُه ر ْم يَ ْعلَ ُمررو َ } [البقـرةَ ،]146:
َ
سدًا ِم ْن ِع ْن ِد أ َ ْنفُس ِِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َمرا تَبَري َهن لَهُر ُم
ب لَوْ يَ ُردُّونَ ُك ْم ِم ْن بَ ْع ِد إِي َمانِ ُك ْم ُكفه ً
ارا َح َ
ْال ِكتَا ِ
ْال َح ُّ
{و َج َحردُوا ِب َهرا
ق} [البقرة ،]109:وقال تعالى في فرعون وقومه عن آيـات موسـىَ :
س ُه ْم ُ
ظ ْل ًما َو ُ
َوا ْ
علُوا} [النمل.]14:
ست َ ْيقَنَتْ َها أ َ ْنفُ ُ
وقــد اختلــف فالســفة اليونــان مــن قــديم حــول مــا يشــبه هــذه القضــية ،فكــان (ســقراط)
يــرىَّ :
أن الفضــيلة هــي المعرفــة .وخالفــه (أرســطو) ،فــي أن المعرفــة وحــدها ال تكفــي
تنضم إليها اإلرادة.
لتحصيل الفضيلة ،ما لم
َّ
وذهــب بعــض العلمــاء مــن المســلمين ،إلــى أن اإليمــان هــو :التصأأديق ،فــال بـ َّـد أن

ُيص ـ ِـدق اإلنس ــان ب ــاهلل تع ــالى ربـ ـا ،وبمحم ــد رسـ ـوال ،وب ــالقرآن إمام ــا .وق ــالوا :إن كلم ــة
{و َمرررا أ َ ْنرررتَ
اإليمــان معناهــا فــي اللغــة ،هــو :التَّصــديق .كمــا فــي قــول إخــوة يوســفَ :
صا ِدقِ َ
ص ِدق لنا.
ِب ُم ْؤ ِمن لَنَا َولَوْ ُكنها َ
بم َ
ين} [يوسف ،]17:أيُ :

وزاد بعضــهم مــع المعنــى اللغــوي التصــديق :اإلقأرار باللسأأان ،فإنــه ال بـ َّـد أن يشــهد
يتم اإليمان.
أن :ال إله إال هللا ،وأن محمدا رسول هللا .وبدون هذا ال ُّ
وذه ــب ع ــدد م ــنهم إل ــى َّ
أن اإليم ــان :إقأأأرار باللسأأأان ،واعتقأأأاد بالجنأأأان ،وعمأأأَّ
بالجوارح واألركان.
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وقال بعضهم :بل هذا هو اإليمان الكامل ،وليس مطلق اإليمان.
والذي يعنينا الحديث عنه ،هـو :اإليمأان الكامأَّ ،الـذي ذكـره القـرآن ،و َّ
أكدتـه السـنة
المعني باإليمـان
النبوية ،وعمل به المسلمون الصادقون ،وتداولته الكتب والمجثر .وهو
ُّ
الــذي يطلقــه هللا تعــالى فــي القـرآن ،كمــا فــي قولــه فــي هــذه الســورة{ :إِ هَل الهرذ َ
ِين َمنُرروا}،
فــالمطلق ينصــرف عــادة إلــى الكامــل .وهــو الــذي ُعلِ ـق عليــه كـ ُّـل الخي ـرات والــدرجات
العلــى فــي األولــى واآلخ ـرة ،وال يمكــن أن َّ
تعلـ ـق هــذه الخي ـرات والــدرجات علــى إيم ــان
ُ

ناقص ،ال ِ
يؤثر في الواقع ،وال ِ
يغير في حياة صاحبه ،وال حياة الناس من حوله.
الشرط الثان  :عم ُل ال ه
صالحات:

الخ ْسر والهالك والضياع الذي ربطتـه السـورة الكريمـة
والشرط الثاني للخالص من ُ
بجـنس اإلنســان بعـد اإليمـان :أثــر اإليمــان فـي اإلنســان ،فاإليمــان لـيس شــيئا تافهـا ،أو
شــيئ ا فارغـ ا ،أو أداة عاطلــة ،بــل هــو شــيء مـ ِ
ـوي التــأثير .وأول تــأثيره :أنــه يهــدي
ـؤثر قـ ُّ
ا
ُ
الصالحات.
صاحبه إلى عمل َّ
و{ال ه
صا ِل َحاتِ} ،مصطلح قرآني شـائع فـي القـرآن حـوالي سـتين م َّـرة ،مـن مثـل قولـه
ت إِنهررا ََل نُ ِضرري ُع أ َ ْجر َرر َمر ْ
سر َ
ِين َمنُرروا َوع َِملُرروا ال ه
تعــالى{ :إِ ه اله رذ َ
ع َمر ًرال}
رن َ
صررا ِل َحا ِ
رن أ َ ْح َ
[الكهف.]30:
وقــد تــأتي مفــردة كمــا فــي قولــه تعــالى{ :إِ هَل َمر ْ
رن َمر َ
صررا ِلحًا} [ســبأ،]37:
رن َوع َِم ر َل َ
صا ِلحًا فَ ِإنهَُ َيتُوبُ ِإلَى ه
اَّللِ َمتَابًا} [الفرقان.]71:
اب َوع َِم َل َ
{و َم ْن ت َ َ
َ
و{ال ه
صا ِل َحاتِ} :جمع صالح أو صالحة ،وهو ضد الفاسد والفاسدة.
{و ه
{و ه
اَّللُ ََل ي ُِحررربُّ
اَّللُ ََل ي ُِحررربُّ ْالفَ َ
سرررادَ} [البقـ ـرةَ ،]205:
والص ــالؤ :ض ــد الفس ــادَ .
س ردُوا فِ ر ْاسَرْ ِ َب ْع ردَ ِإ ْ
س رد َ
صر َرال ِح َها} [األعـراف،]56:
{و ََل ت ُ ْف ِ
ْال ُم ْف ِ
ِين} [المائــدةَ ،]64:
ِين} [يـونس ،]81:أي :المفسـد يض ُّ
اَّللَ ََل يُ ْ
وقال تعـالى{ :إِ ه ه
ع َمر َل ْال ُم ْفسِرد َ
ـاد هللا
صر ِل ُح َ
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في عمله ،فإنه يفسـد ،وهللا تعـالى يريـد فـي جميـع أفعالـه الصـالؤ .فهـو إذن ال يصـلح
فعله.
وفي القـرآن يسـتعمل أيضـا مقابـل الصـالؤ :السـوء ،كقولـهَ { :خلَ ُ
صرا ِلحًا
طروا َ
ع َم ًرال َ
سيِئًا} [التوبة.]102:
َو َخ َر َ
والصالحات من عمل المـؤمن :مـا تصـلح بـه حياتـه ماديـا وروحيـا ،ونفسـيا وخلقيـا،
ـردا ،ومــا تصــلح بــه األسـرة ،ومــا يصــلح بــه المجتمــع،
وعقليـا وجســديا ،ومــا يصــلح بــه فـ ا
الصــالحات.
ومـا تصــلح بـه األمــة ،ومـا تصــلح بــه اإلنسـانية .كـ ُّـل هـذا يــدخل فـي عمــل َّ
فهي تشمل الفرائض ،وتشمل النوافل ،وهي تشمل عمل الدنيا ،وتشمل عمل اآلخرة.
فالصــالحات قــد تكــون عبــادات ُيتقـ َّـرب بهــا إلــى هللا ،وقــد تكــون أعمــاالا خِيـرة ُيتقـ َّـرب
َّ
بهـ ــا إلـ ــى هللا ،مـ ــن بـ ـ ِـر الوالـ ــدين ،وصـ ــلة األرحـ ــام ،واك ـ ـرام الجي ـ ـران ،ومـ ـ َّ
ـودة األيتـ ــام،
ِ
الحق ،واشـاعة
واإلحسان إلى المساكين وأبناء السبيل ،وعمارة األرض ،واشاعة نصرة
الخير.
وقــد تكــون عمــال دنيويــا بحتـ ا ،يمتهنــه المســلم ،كالعمــل فــي الز ارعــة ،أو الصــناعة،
أو التج ــارة ،أو البن ــاء ،أو العل ــم والتكنولوجي ــا ،أو ف ــي المع ــارف الكبيـ ـرة ،كالعم ــل ف ــي
وتقدمها .فهـذا ُّ
العلوم ،وفي الذرة ،وفي غيرها .مما تحتاج إليه األمم في ُر ِقيها ُّ
كلـه مـن

طـى عليـه المسـلم درجـات
مما ُي َّ
(الصالحات) .وهو َّ
عمل َّ
ويع َ
تقرب إلى هللا سبحانه بهُ ،
عظيمة من المثوبة عنده سبحانه ،على قدر إتقانه وتفانيه واخالصه هلل.

وال يوج ــد م ــؤمن ي ــدعو إل ــى هللا تع ــالى ،وال ــى اإليم ــان ب ــه ،وال ي ــدعو إل ــى عم ــل
الصـالحات ،فاإليمـان ال يعتبـر مــا لـم ُيـؤِد إلــى العمـل ،وال يعت ُّـد بـه عنــد هللا مـا لـم يكــن
َّ

من عمل الصالحات ،كما نجد ذلك جليا في القرآن.
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ولــذلك رأينــا مــؤمن آل فرعــون الــذي كــان يكــتم إيمانــه ،حــين كشــف عــن نفســه،
{وقَا َ الهرذِي َم َ
وأفصح عن إيمانه ،يدعو إلى العمل الصالح ،قـالَ :
رن يَرا قَروْ ِم اتهبِعُرو ِ
الرءَا ِد * َيا قَوْ ِم ِإنه َما َه ِذ ِه ْال َح َياةُ الدُّ ْن َيا َمتَا ٌ
َار ْالقَ َرر ِار
س ِبي َل ه
ع َو ِإ ه ْاْل ِخ َررةَ ِهر َ د ُ
أ َ ْه ِد ُك ْم َ
صا ِلحًا ِم ْن ذَكَر أَوْ أ ُ ْنثَرى َو ُه َرو ُم ْرؤ ِم ٌن
سيِئ َةً فَ َال ي ُْج َزى إِ هَل ِمثْلَ َها َو َم ْن ع َِم َل َ
* َم ْن ع َِم َل َ
ساب} [غافر.]40-38:
فَأُو َلئِكَ يَ ْد ُخلُو َ ْال َجنهةَ يُرْ َنقُو َ فِي َها ِب َغي ِْر ِح َ
الشرط الثالث :التواص بالحق:
َمن آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا ،فقد أصبح صالحا في نفسه ،ولكن بقـي
عليه شيء حتـى يكتمـل إيمانـه حقـا ،وي ِ
ـؤدي دوره المطلـوب منـه ،ذلـك أن اإلنسـان فـي
ُ

ـتحق اإلنســانيَّة إال بــأمرين أساســيين :أن ُيصــلح
نظــر المســلم ال يكــون إنســانا حق ـا يسـ ُّ
كل ِ
همه :نفسي نفسي!
نفسه ،ويعمل على إصالؤ غيره .وال يكون ُّ

ذلــك أن النــاس َّ
العبوديــة لــرب واحــد ،خلقهــم ورزقهــم
كلهــم إخــوة لــه ،جمعتــه بهــم
َّ
{ولَقَ ر ْد ك هَرمْ نَررا بَنِ ر
وكـ َّـرمهمَ ،

دَ َم} [اإلس ـراء ،]70:والنبـ َّـوة ألبــيهم آدم ،الــذي خلقهــم هللا

راِ اتهقُروا َربه ُكر ُم الهرذِي َخلَقَ ُكر ْم
تعالى من ذرَّيته .ولهذا قال تعالى في كتابه{ :يَا أَيُّ َها النه ُ
احدَة َو َخلَقَ ِم ْن َها َنوْ َج َها َوبَ ه
سرا ًء َواتهقُروا ه
اَّللَ الهرذِي
ِم ْن نَ ْفس َو ِ
ث ِم ْن ُه َما ِر َج ًاَل َكثِ ً
يرا َونِ َ
سا َءلُو َ ِب َِ َو ْاسَرْ َحا َم ِإ ه ه
علَ ْي ُك ْم َرقِيبًا} [النساء.]1:
اَّللَ كَا َ َ
تَ َ
والمعــروف :أن الــنفس الواحــدة هــي :آدم أبــو البشــر ،وزوجهــا هــي :حـواء .واألليـق
العامة بين البشر.
في معنى األرحام في اآلية ،أن تكون األرحام والقرابة َّ
العامـة ،التـي تُوجـب علـى
فالبشر إخوة بعضهم لبعض ،وهـذه هـي األخـوة
َّ
العالميـة َّ
البشــر كلِهــم :أن ينصــح بعضــهم لــبعض ،وأن يتعــاونوا علــى البـ ِـر والتقــوى ،وال يتعــاونوا
هددهم َّ
على اإلثم والعدوان ،وأن يقفوا جميع ا في وجه ِ
الشر الذي َيتَ َّ
كلهم.
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ِ
ع
ويـ َد َ
لهــذا لــم تكتــف هــذه الســورة الــوجيزة مــن المســلم أن يعمــل صــالحا فــي نفســهَ ،

غيره ،فهذا ال يكفيه لكي ينجـو مـن الخسـران المبـين ،فـي الـدنيا واآلخـرة ،بـل ال ب َّـد مـن

ِ
وي ِ
شخصيته ،ويكـون لـه بهـا أثـر فـي غيـره مـن
عزز بها
َّ
فريضة أخرى ،يكمل بها دينهُ ،
الناس.

عبـر عنهــا أحيانــا ب ـ (ال أدعوة إلأأى هللا والأأى الخيأأر) ،كمــا فــي قولــه
هــذه الفريضــة ُي َّ
س ُن قَوْ ًَل ِمم ْهن دَعَا إِلَى ه
رن ْال ُمسْر ِل ِم َ
صا ِلحًا َوقَا َ إِنهنِر ِم َ
ين}
اَّللِ َوع َِم َل َ
{و َم ْن أ َ ْح َ
تعـالىَ :
س ر ِبي ِل أ َ ْد ُ
عررو ِإلَررى ه
رن
اَّللِ َ
[فصــلت ،]33:وقــال تعــالى{ :قُ ر ْل َه ر ِذ ِه َ
علَررى َب ِصر َ
ريرة أَنَررا َو َمر ِ
فكل من اتَّبع رسول هللا ،عليه أن يدعو مثله إلى هللا تعالى.
اتهبَعَنِ } [يوسفُّ ،]108:
عبر عنها ب ـ (األمر بالمعروف والنهي عن المنكأر) ،وهـي التـي ق َّـدمها القـرآن
وقد ُي َّ
علــى اإليمــان فــي بيــان خصيصــة هــذه األمــة ،فقــال تعــالىُ { :ك ْن رت ُ ْم َخ ْير َرر أ ُ همررة أ ُ ْخ ِر َجر ْ
رت
اِ تَرأ ْ ُم ُرو َ بِ ْ
َرن ْال ُم ْنك َِرر َوت ُ ْؤ ِمنُرو َ بِ ه
راَّللِ} [آل عمـران،]110:
ِللنه ِ
رال َمع ُْرو ِ َوت َ ْن َهروْ َ ع ِ
فاإليمــان بــاهلل تعــالى هــو أســاس أمــة اإلســالم ،ولكــن قـ َّـدم هللا عليــه فــي اآليــة :األمــر
والنهي ،ألهميتهما البالغة في تكوين األمة ،وأداء رسالتها.
عو َ إِلَى ْال َخي ِْرر َويَرأ ْ ُم ُرو َ ِب ْ
{و ْلت َ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُمهةٌ يَ ْد ُ
رال َمع ُْرو ِ َويَ ْن َهروْ َ
وقال تعـالىَ :
ع َِن ْال ُم ْنك َِر َوأُولَ ِئكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِلحُو َ } [آل عمران.]104:
فلي ِ
غيره بيده ،فـإن لـم يسـتطع
"من رأى منكم منك ار ُ
وفي حديث أبي سعيد الصحيحَ :
أضعف اإليمان".412
فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك
ُ
عبر عن فريضة التواصي بالحق ب ـ (النصيحة) ،كمـا فـي حـديث تمـيم الـداري
وقد ُي َّ

لمـ ـ ـن؟ ق ـ ــال" :هلل ،ولكتاب ـ ــه ،ولرس ـ ــوله ،وألئم ـ ــة
الص ـ ــحيح" :ال ـ ــدين النص ـ ــيحة" .قلن ـ ــاَ :
وعامتهم".413
المسلمينَّ ،
 -412رواه مسلم في اإليمان ( ،)49وأحمد ( ،)11150وأبو داود في الصالو (.)1140
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ِ
بالحق والتواصي بالصبر).
عبرت عنه هذه السورة بـ (التواصي
وقد َّ
وصـى وأوصـى ،وصـية .والوصـية هـي :التَّق ُّـدم
والتواصي :تفاعل مـن هـذه المـادةَّ :
إلى الغير بما يعمل به ،مقترنا بوعظ.
فكل إنسان عليـه أن يوصـي غيـره بمـا
وتواصى القوم :أوصى بعضهم إلى بعضُّ .
الحق ،ويرى أنه الخيـر والصـالؤ ،وأن يقبـل الوصـية مـن غيـره أيضـا :فلـيس
يعتقد أنه
ُّ
وصى.
هناك أحد أصغر من أن ُيوصي ،وال أحد أكبر من أن ُي َ
ومن مزايا اإلسالم :أنه ربط بين الناس بعضهم وبعض ،وجعلهم أوصـياء بعضـهم
ـق أحـدهم أن يقـول لمـن ِ
على بعض ،فليس من ح ِ
يوصـيه وينصـح لـه :أنـا حـر ،ولـيس
َ
لـك شـأن بـي .فـإن هـذه النزعـة الفرديـة قاتلـة لمعنـى المجتمـع المسـلم ،واألمـة المسـلمة،
بــل كـ ُّـل مســلم يقــول ألخيــه :أنــا منــك وأنــت منــي ،أنــت تنصــحني وأنــا أنصــحك ،أنــت
تعظني وأنا أعظك.
ولمن هو أكبـر منـه ،لألمـراء
ولمن هو أدنى منهَ ،
لمن هو مثلهَ ،
يقول ذلك المسلم َ
ومن هو أكبر منهم ،كالخلفاء.
والسالطينَ ،
وأقـرب النــاس إلــى اإلنســان هـم أولـى بوصــيته مــن غيـرهم ،مثــل أوالده ،كمــا وصــى
صررر َ
ِين فَر َ
اَّللَ ا ْ
إبـ ـراهيم بني ــه ويعق ــوب{ :يَرررا بَنِررر ه إِ ه ه
طفَى لَ ُكررر ُم الرررد َ
ررال ت َ ُمررروت ُ هن إِ هَل َوأ َ ْنرررت ُ ْم
ُم ْ
س ِل ُمو َ } [البقرة.]132:
حق هللا سبحانه وحق العباد :
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وفي هذه السورة فرض هللا التَّواصـي ب ِ
ـالحق بـين الـذين آمنـوا ،فك ُّـل مـؤمن عليـه أن

ي ِ
وصـي إخوانــه المــؤمنين أوال بـ ِ
ـالحق :وهــو مــا علــى كـ ِـل امــرئ لغيـره :مــا عليــه هلل عـ َّـز
ُ

وجـ َّـل مــن حـ ِ
ـق ،ومــا عليــه للنــاس مــن حقــوق .ومــا لــه علــى هللا مــن حــق ،ومــا لــه علــى
الناس من ِ
حق.
فعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه ،قال :بينا أنا رديف النبي صلى هللا عليـه وسـلم
ـت :لبيــك رســول هللا
أخـ َـرة َّ
لــيس بينــي وبينــه إال َ
الرحــل ،فقــال" :يــا معــاذ بــن جبــل" .قلـ ُ

وسعديك.

قلت :لبيك رسول هللا وسعديك.
ثم سار ساعة ،ثم قال" :يا معاذ"ُ .
ـعد ْيك .قــال" :هــل
ـت :لب َّْيــك رســول هللا وسـ َ
ثــم ســار ســاعة ،ثــم قــال" :يــا معــاذ" .قلـ ُ

ـق هللا علـى عبـاده أن
قلت :هللا ورسوله أعلـم .قـال" :ح ُّ
تدري ما ُّ
حق هللا على عباده؟"ُ .
يعبدوه ،وال يشركوا به شيئا".

ـعديك .فقـال:
ثم سار ساعة ،ثم قال" :يا معاذ بن جبل" .قل ُ
ـت :لب َّْيـك رسـول هللا وس ْ

ـت :هللا ورســوله أعلــم .قــال" :ح ـ ُّق
"هــل تــدري مــا حـ ُّ
ـق العبــاد علــى هللا إذا فعلــوه؟" .قلـ ُ
العباد على هللا أن ال ِ
يعذبهم".414
كــتم معــاذ بــن جبــل هــذا الحــديث فــي نفســه ،ولــم يشــعه فــي النــاس ،خشــية أن يتَّكــل

النـ ــاس عليـ ــه ،معتمـ ــدين علـ ــى أن هللا لـ ــن يعـ ـ ِـذبهم بمجـ ـ َّـرد تـ ــركهم الشـ ــرك ،واعتمـ ــادهم
التوحيـد ،ولكنـه َّ
بشــر بـه قبـل أن يمــوت ،حتـى ال يضــيع علـم أخبـر بــه النبـي صــلى هللا
عليه وسلم.
وال َّبد للمؤمن أن يعلم أن اإليمان وحده ال يكفيه في النجاة حتى يض َّـم إليـه عمـل
ِ
بالحق والتواصي بالصبر.
الصالحات ،والتواصي
َّ
-414متفق عليه :رواه البخاري في العلم ( )5967ومسلم في اإليمان ( ،)30عن معاذ بن جبل.
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ِ
الحق) :هللا تبارك وتعالى :
أعظم ما تدل عليه كلمة
ِ
(الحق) :إنه هللا ج َّـل شـأنه ،كمـا قـال تعـالىَ { :فأ َذلِكم ه
تدل عليه كلمة
وأعظم ما ُّ

ِ ِ
ِ
ه ه َأو
َربكم ارل َحق َف َما َذا َب رع َد ارل َح ِق إَل الض َال ل} [يونس ،]32:وقال تعالىَ { :ذل َك بأَن َ
أي ارلمأ رأوَتى َوأَنأأه َعَلأأى كأ ِأَّ َشأأي أء َقأ ِأد ٌير} [الحـجَ { ،]6:ذلِأ َ ِ
ه هأ َأو
أك بأأَن َ
ارل َحأأق َوأَنأأه ي رحأ ِ َ
ر
ِِ
ِ
ِ
ه ه َو ارل َعلِي ارل َك ِبير} [الحج.]62:
ارل َحق َوأَن َما َي ردعو َن م رن دونه ه َو ارلَباطَّ َوأَن َ
فهـ ــو الخـ ــالق لهـ ــذا الكـ ــون كلِ ـ ـه ،أرضـ ــه وسـ ــمائه ،وبحـ ــاره وجبالـ ــهِ ،
وجن ـ ـه وانسـ ــه
ومالئكتـه ،وناطقــه وصــامته ،وعاقلـه وغيــر عاقلــه .وهــو خـالق اإلنســان وواهــب الحيــاة،
ورب هـذا الوجـود كلِـه ،الـذي
الروؤ ،والعقـول فـي أولـي العقـولُّ ،
الروؤ في ذوي ُّ
ومودع ُّ

ِ
وضــع فيــه م ــن َّ
أأات لَِقأ رأأو أم
أأك َآلَيأ أ
األدل ـة م ــا يشــير إلي ــه ،ومــا يـ ُّ
ـدل علي ــهِ { ،إن فأأأي َذلِأ َ
يع ِقلو َن} [الرعـد{ ،]4:ربَنا ما َخَل رقت ه َذا ب ِ
اط ًال س رب َحاَن َك} [آل عمـرانِ{ ،]191:إن ِفأي
َر
َ َ َ
َ َ
اخأ ِ
أأأق السأأأأماو ِ
أأأت َال ِ
ف الل ريأ ِ
أأأات ِألولِأأأأي راألَ رلَبأ ِ
ات َو راألرَر ِ
أأأَّ َوالن َهأ ِ
َخرلأ ِ
أأأاب} [آل
أأأار َآلَيأ أ
ض َو ر
ََ
عمران.]190:
َّ
ستتجلي له يوم ،وتنكشـف كـأجلى مـا يكـون:
ومن جهل هذه الحقيقة في هذه الدنيا
َ
ِ
ِ ِ
ه ه َو ارل َحق ارلم ِبين} [النور.]25:
َ
{ي رو َمئ أذ ي َوفي ِهم ه ديَنهم ارل َحق َوَي رعَلمو َن أَن َ
ولهــذا قــال صــلى هللا عليــه وســلم" :أصــدق كلمــة قالهــا شــاعر :كلمــة لبيــد :أال كـ ُّـل
شيء ما خال هللا باطل".415
وهــذا مــن أعظــم مــا يجــب أن يتواصــى بــه المؤمنــون ،لينج ـوا مــن مبــاءة الخس ـران

والهــالك ،أن يجتمع ـوا علــى هــذه الحقيقــة الكبــرى ،التــي تنــتظمهم جميعـ ا ،وتجمعهــم وال
تف ِـرقهم ،وتُحيـيهم وال تميـتهم ،وهـي اإليمـان بـاهلل تبـارك وتعـالى ربـا واحـدا ال شـريك لـه،
دبــر أمــرهم ،وهــو الــذي أنــزل إلــيهم
هــو الــذي أحيــاهم ،وهــو الــذي رزقهــم ،وهــو الــذي َّ
 -415متفق عليه :رواه البخاري في المناقب ( , )3841ومسلم في الشعر ( , )2256عن أبي هريرو.
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كتبه ،وهو الذي ُبعث إليهم رسله ،وهو الذي أقام عليهم ُحججه ،وهو الذي هداهم إلـى
ط ـ ار يســتندون إليهــا ،وعق ـوال ِ
يفك ـرون بهــا ،ولــم يخلقهــم
ص ـراطه المســتقيم ،ووهــب لهــم ِف َ
عبثـا ،ولــم يتـركهم ُســدى ،فعلـى البشــر العقـالء أن يــدركوا خطـورة الموقــف الكبيـر الــذي
يحيونــه ،وهــو أنهــم مربوبــون مخلوقــون م َّ
كلفــون مــن ِقبــل ربِهــم وبــارئهم ورازقهــم ومـ ِ
ـدبر
ُ
اص ـوا
أمــرهم :أن يؤمن ـوا بــه ،ويتــجخوا فيمــا بيــنهم علــى طاعتــه ،ويســتعدوا للقائــه ،ويتو َ

بذلك كلِه فيما بينهم.

وقــد ذكــر علمــاء اإلســالم كثي ـ ار مــن األمــور التــي يرونهــا مــن الحـ ِ
ـق ،أو ُق ـل :ي ارهــا
اإلســالم مــن الحـ ِ
ـق ،ال ــذي جــاء بــه محمــد ص ــلى هللا عليــه وس ـلم ،وطالــب الن ــاس أن
يؤمنوا به ،ويعملوا به ،ويعملوا له.
من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي هللا عنهما في قيـام الليـل ،قـال :كـان
يتهجـد قــال" :اللهـ َّـم لــك الحمــد ،أنــت قــيِم
النبــي صــلى هللا عليــه وســلم إذا قــام مــن الليــل َّ
ومن َّ
ومن َّ
فيهن ،ولـك
فيهن ولك الحمد ،لك ملك السموات واألرض َ
السموات واألرض َ
ومـ ـن ف ـ َّ
ـيهن ،ول ــك الحم ــد ،أن ــت مل ــك الس ــموات
الحم ــد ،أن ــت ن ــور الس ــموات واألرض َ

ـق ،ولقــاؤك حــق ،وقولــك حــق ،والجنــة
ـق ،ووعــدك الحـ ُّ
واألرض ،ولــك الحمــد ،أنــت الحـ ُّ
ومحمــد صــلى هللا عليــه وســلم حــق ،والســاعة حــق،
النبيــون حــق،
ـق ،و ُّ
ـق ،والنــار حـ ُّ
حـ ُّ
َّ
ـمت ،واليــك
ـت ،وبــك خاصـ ُ
ـت ،واليــك أنبـ ُ
ـت ،وعليــك توكلـ ُ
ـلمت ،وبــك آمنـ ُ
اللهــم لــك أسـ ُ
مت وما َّ
حاكمت ،فاغفر لي ما َّ
ـت ،أنـت المق ِـدم ،وأنـت
رت ،وما
أسررت ومـا أعلن ُ
ُ
أخ ُ
قد ُ
ُ
المــؤخر ،ال إلــه إال أنــت" أو" :ال إلــه غيــرك" .قــال ســفيان :وزاد عبــد الك ـريم أبــو أميــة:
"وال حول وال قوة إال باهلل".416
الحقوق التي بين الناس :

 -416متفق عليه :رواه البخاري في التهجد ( )1120ومسلم في صالو المسافرين (.)769
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وهناك حقوق كثيرة بين الناس بعضهم وبعض ،يجب أن ي ِ
ؤديها الذي وجبـت عليـه
ُ
للتي هي له ،ولو لم يطالبه بها ،فكيف إذا طالبه بها وهي من ِ
حقه؟
ـق األوالد علــى أبــيهم و ِ
ـق اآلبــاء واألمهــات علــى أوالدهــم ،بنــين
أمهــم ،وحـ ُّ
هنــاك حـ ُّ
{و ِإ ْ
وبن ـات ،وهــو مــا ُيسـ َّـمى بـ ُّـر الوالــدين ،ولــو كانــا مشــركين ،كمــا قــال هللا تعــالىَ :
علَررى أ َ ْ ت ُ ْ
راح ْب ُه َما فِر الردُّ ْنيَا
َجا َهردَاكَ َ
ْس لَرركَ ِبر َِ ِع ْلر ٌم فَر َرال ت ُ ِط ْع ُه َمررا َو َ
ص ِ
ش ِرركَ ِبر َمررا لَري َ
سرربِي َل َم ْ
رراب إِلَرر ه ثُرر هم إِلَرر ه َمرررْ ِجعُ ُك ْم فَررأُنَبِئ ُ ُك ْم بِ َمررا ُك ْنررت ُ ْم ت َ ْع َملُررو َ }
َمع ُْروفًررا َواتهبِررعْ َ
ررن أَنَ َ
[لقمان.]15:
{وأُولُو ْاسَرْ َح ِام بَ ْع ُ
ض ُه ْم
وهناك حقوق ذوي القربى وأولي األرحام ،كما قال تعـالىَ :
أَوْ لَرررى بِررربَ ْع

ت ذَا ْالقُرْ بَرررى َحقهرررَُ
ب ه
{و ِ
اَّللِ} [األنفــال ،]75:وقــال ســبحانهَ :
فِررر ِكتَرررا ِ

س ِك َ
َو ْال ِم ْ
ين َواب َْن ال ه
ِيرا} [اإلسراء.]26:
س ِبي ِل َو ََل تُبَذِرْ ت َ ْبذ ً
وهنــاك حق ــوق الجي ـران وأه ــل الحـ ِـي الواح ــد بعضــهم م ــع بعــض ،م ــن الج ــار {ذِي
ب} [النساء.]36:
ْالقُرْ بَى َو ْال َج ِار ْال ُجنُ ِ
فسـ ـ ـر ب ـ ــه بعض ـ ــهم قول ـ ــه تع ـ ــالى:
وحق ـ ــوق األزواج بعض ـ ــهم عل ـ ــى بع ـ ــض ،مم ـ ــا َّ
{وال ه
ب بِ ْال َج ْنب} [النساء ،]36:في آية الحقوق العشرة في سورة النساء.417
ص ِ
َ
اح ِ
حقوق غير اآلدميين وتجريم أعمال اإلبادة :
وهناك حقوق للناس َّ
كافة ،ولو كانوا أبناء سبيل أو غير مسلمين ،بل هنـاك حقـوق
لغير اآلدميين مـن الـدواجن واألنعـام والحيوانـات البريـة والبحريـة ،واألسـماك والوحـوط،
أمــة مــن األمــم
والطيــر والحش ـرات ،كمــا قــال عليــه الصــالة والســالم" :ل ـوال أن الكــالب َّ

{وا ْعبُد ُوا ه
سانًا َو َبذَي ْالقُ ْر َبى[ }...النساء.]36:
اّلِلَ َو ََل ت ُ ْش َر ُكوا َب َه َ
ش ْيكًا َو َب ْال َوا َلدَي َْن َإحْ َ
 -417يعنون بها آيةَ :
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{و َما ِم ْن دَابهرة فِر ْاسَرْ ِ
ألمرت بقتلها" ،418يشير إلى قوله تعالى في سورة األنعـامَ :
ُ
َو ََل َ
ير بِ َجنَا َح ْي َِ إِ هَل أ ُ َم ٌم أَمْ ثَالُ ُك ْم} [األنعام.]38:
طا ِر يَ ِط ُ
فهنــاك أمـة األنعــام ،وأمــة الكــالب ،وأمــة القطــط ،وأمــة الفئـران ،وأمــة األســود ،وأمــة
العناكب ،وأمة َّ
النحل ،وأمة النمل ،وغيرها من األمم التي ال تُحصى .وك ُّـل أمـة خلقهـا
وهيـأ لهــا خصوصــيتها ،ومــن ِ
حقهــا أن تعــيط ،فــال ينبغــي أن يعمــل اإلنســان علــى
هللاَّ ،
إبادة أمة كاملة من األرض.
واذا كـان اإلســالم يجـ ِـرم أعمــال اإلبــادة فــي أمــم كــالكالب أو النمــل أو الص ارصــير،
فماذا نقول في الذين يبيدون أمم ا من البشر ،كمـا هـي نظـرة الصـهاينة فـي تلمـودهم –
ـس
حرفـوه مـن تـوراتهم  -إلـى غيـرهم مـن البشـر ،ومـن األمـم الـذين يعتبـرونهم أخ َّ
وفيما َّ
أذل من الكالب.
من البهائم ،و َّ
وم ــا ب ــالكم فيم ــا فعل ــه الغربي ــون ف ــي أه ــل أمريك ــا األص ــليين ،ال ــذين أب ــادوا م ــنهم
بمـن قتلـوا االسـتراليين األصــليين ،ولــم
الماليـين ،بوســائل ال تليـق بــاآلدميين ،ومــا بـالكم َ
ُيبقوا منهم أحدا؟!!
تشمَّ الشريعة كلها:
الوصية بالحق َ
فالوصـيَّة بـالحق تشـمل الشـريعة َّ
كلهـا ،أصـوَلها وفروعهـا ،ماض َـيها وحاضـرها ،مــن
َ
ع َل ُكــم ِمـ َـن الـ ِـد ِ
صــى ِبـ ِـه
ين َمــا َو َّ
ذلــك مــا َّ
وصــى هللا بــه األنبيــاء فــي قولــه تعــالى :م َشـ َـر َ ْ
ِ
نوحــا و َّالـ ِـذي أَوحينــا ِإَليــك ومــا و َّ ِ ِ ِ ِ
اهيم وموســى و ِعيســى أ ِ
ين َوَال
ْ
يم ـوا الــد َ
ْ َ َْ ْ َ َ َ َ
ُ ا َ
َن أَق ُ
صـ ْـيَنا بــه إ ْبـ َـر َ َ ُ َ َ َ

ِ
صـى
ـوب أبنـاءهم :م َوَو َّ
تَتََف َّرُقوا ﴾ [الشورى ،]13 :وكما َّ
اهيم ويعق ُ
وصى بهذا الحق إبـر ُ
اه ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين َف ـ َـال تَ ُم ــوتُ َّن ِإ َّال َوأ َْن ــتُ ْم
ـي ِإ َّن َّ
اصـ ـ َ
ـوب َي ــا َبِن ـ َّ
طَفى َل ُك ـ ُـم ال ــد َ
يم َبني ــه َوَي ْعُق ـ ُ
َّللاَ ْ
ب َه ــا إ ْب ـ َـر ُ
 -418رواه أحمد ( )16788وقال مخرجوه :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين .وأبو داود في الصيد
( ،)2845والترمذي في األحكا ( ،)1486وابن ماجه في الصيد ( ،)3205وصححه األلباني في صحيح الجامع
( )5322عن عبد هللا بن مغفل.
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ُم ْسلِ ُمو َن ﴾ [البقرة ،]132 :فهذا تواصي األمم بأصل اإليمان وعمـوم الشـريعة ،وكـذلك
بالعبادة من صالة وزكاة؛ كما في قوله تعـالى عـن نبـي هللا عيسـى  -عليـه السـالم :-
م وأَوص ِاني ِب َّ ِ
الة و َّ
الزَك ِاة َما ُد ْم ُت َحيا * َوَب ار ِب َوالِ َدِتي ﴾ [مريم.]32 ،31 :
الص َ
َْ َ

ـالحق فـي الحالـة االجتماعيـة ِ
وكذلك الوصـية ب ِ
ماثلـة فـي الوصـية بالوال َـدين واألوالد
صـ ْـيَنا ِْ
ُمـ ُـه َو ْهانــا
ـان ِب َوالِ َد ْي ِـه َح َمَل ْتـ ُـه أ ُّ
لتـرُابط األسـرة؛ ففــي الوالــدين قولـه تعــالى :م َوَو َّ
اإل ْن َسـ َ
ِ
ِ
ِ
َعَلــى َو ْهــن َوِفصــالُ ُه ِفــي َعــام ْي ِن أ ِ
اك
َن ْ
ك ِإَلـ َّ
اهـ َـد َ
اشـ ُـك ْر لــي َولِ َوالـ َـد ْي َ
ـير * َواِ ْن َج َ
ـي اْل َمصـ ُ
َ
َ

عَلـى أَن تُ ْشـ ِـرك ِبــي مــا َلــيس َلــك ِبـ ِـه ِعْلــم َفـ َـال تُ ِطعهمــا وصـ ِ
ـاح ْب ُه َما ِفــي الـ ُّـد ْنَيا َم ْع ُروافــا ﴾
ْ
َ َْ َ
َ
َ
ٌ
َُْ َ َ
[لقم ــان ،]15 ،14 :وف ــي األبن ــاء ق ــال :م ي ِ
َّللاُ ِف ــي أ َْوَال ِد ُك ـ ْـم لِل ـ َّـذ َك ِر ِم ْث ـ ُـل َح ـ ِـظ
ـيك ُم َّ
وص ـ ُ
ُ
ْاأل ُْنثََي ْي ِن ﴾ [النساء.]11 :
امر ونواه ،عبادات ومعامالت ،جاءت آيات الوصايا العشـر
وفي الحقوق العامة أو ُ

ظـر إلـى وصـيَّة رسـول
التي قال عنها ابن مسعود  -رضـي هللا عنـه  :-مـن أراد أن ين ُ
هللا  -صــلى هللا عليــه وســلم  -التــي عليهــا خاتَمــه ،فليق ـرأ :م ُقـ ْـل تَ َعــاَل ْوا أ َْتـ ُـل َمــا َحـ َّـرَم
ِ
ـانا َوَال تَْقتُلُ ـوا أ َْوَال َد ُكـ ْـم ِمـ ْـن ِإ ْمـ َـالق َن ْحـ ُـن
َرب ُ
ُّكـ ْـم َعَلـ ْـي ُك ْم أ ََّال تُ ْش ـ ِرُكوا ِبــه َشـ ْـيائا َوِباْل َوالِـ َـد ْي ِن ِإ ْح َسـ ا
َنــرُزُق ُكم وِاَّيــاهم وَال تَْقربـوا اْلَفــو ِ
طـ َـن َوَال تَْقتُُلـوا الـَّـنْف َس َّالِتــي َحـ َّرَم
ظ َهـ َـر ِم ْن َهــا َو َمــا َب َ
ط َمــا َ
اح َ
ْ ْ َ ُْ َ َُ
َ
ـاكم ِبـ ِـه َلعَّل ُكــم تَع ِقلُــو َن * وَال تَْقرب ـوا مــال اْليِتــي ِم ِإ َّال ِبـ َّ
ـالِتي ِهــي
َّ
َّللاُ ِإ َّال ِبــاْل َح ِق َذلِ ُكـ ْـم َو َّ
َ ْ ْ
َ َُ َ َ َ
صـ ُ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ف َنْف اسا ِإ َّال ُو ْس َـع َها َواِ َذا ُقْلـتُ ْم
َح َس ُن َحتَّى َيْبلُ َم أ ُ
َش َّدهُ َوأ َْوُفوا اْل َك ْي َل َواْلم َيز َ
ان ِباْلق ْسط َال ُن َكل ُ
أْ
َف ِ
ـاك ْم ِبـ ِـه َل َعَّل ُك ْـم تَـ َذ َّك ُرو َن * َوأ َّ
َن َهـ َذا
ـان َذا ُق ْرَبـى َوِب َع ْه ِـد َّ
َّللاِ أ َْوُفـوا َذلِ ُك ْـم َو َّ
ص ُ
اعـدُلوا َوَل ْـو َكـ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ـاك ْم ِب ِـه َل َعَّل ُكـ ْم
الس ُب َل َفتََف َّر َق ِب ُك ْم َع ْن َسِبيلِ ِه َذلِ ُك ْم َو َّ
يما َفاتَِّب ُعوهُ َوَال تَتَِّب ُعوا ُّ
ص ُ
ص َراطي ُم ْستَق ا

تَتَُّقــون ﴾ [األنعــام ،419]153 ،151 :وتلــك الوصــايا العشــر فــي ســورة األنعــام ِ
جامع ـ ٌة
َ
ألبواب الخيرِ ،
موصدةٌ ألبواب الشر.
بالمرحمة:
التواصي
َ
 - 419رواه الترمذي في التفسير ( )3070وقل :حسن غريب ،وضعفه األلباني في ضعي
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الترمذي (.)593

ومن التواصي بالحق  :التواصي بالمرحمة التي ذكرها هللا سبحانه في سـورة البلـد:
ص ْاوا بَ ْال َم ْر َح َما َة } [البلـد ]17 :أي:
صا ْوا بَال ه
صاب َْر َوت َ َوا َ
{ ث ُ هم َكانَ َمانَ الهاذَينَ آ َمنُاوا َوت َ َوا َ
ـعيفهم  ،وغنـ ــيُّهم فقيـ ـ َـرهم؛ لتكـ ــون األمـ ــة
يتراحمـ ــون فيمـ ــا بيـ ــنهم بـ ــأن يـ ــرحم قـ ــويُّهم ضـ ـ َ
ـب والتع ــاطف؛ يقـ ــول
بعض ــا ،يجمعهـ ــم الح ـ ُّ
اإلس ــالمية كالجس ــد الواح ــد ُ
يشـ ـ ُّـد بعض ــهم ا
ِ
طفهم وتـراحمهم َمثـ ُـل
احمهم وتعــا ُ
صــلى هللا عليــه وســلمَ " :مثـ ُـل المــؤمنين فــي تــوادهم وتـر ُ
ـالحمى والســهر"420؛ وفــي
الجســد؛ إذا اشــتكى منــه عضــو ،تــداعى لــه ســائر الجســد بـ َّ

أيضــا" :المســلمون كرجــل واحــد؛
روايـة لمســلم" :المؤمنــون كرجــل واحــد" ،وفــي روايـة لــه ا
كله ،وان اشتكى رأسه ،اشتكى ُّ
إذا اشتكى عينه ،اشتكى ُّ
كله".421
ُ
ُ
الشرط الرابع :التواص بالصبر:
الشــرط ال اربــع للنجــاة مــن الخســر والضــياع فــي هــذه الســورة ،بعــد التواصــي بـ ِ
ـالحق،
هو التواصي بالصبر.
فعل ــى أه ــل اإليم ــان ال ــذين يرج ــون أن ينجـ ـوا م ــن الخسـ ـران :أن يتواصـ ـوا ب ــأمرين
أساس ــيين هن ــا :أولهم ــا :أن يتواصـ ـوا ب ـ ِ
ـالحق ،ف ــال يجهل ــوه ،وال ُيغفل ــوه إذا عرفـ ـوه ،ب ــل

يوصــون بــه بعضــها بعضــا .وال يكتف ـوا بهــذا ،بــل علــيهم ت ـواص آخــر ضــروري وال بـ َّـد
سمته السورة :أن يتواصوا بالصبر.
منه ،لكي يقبلهم هللا ويرضى عنهم ،وهو ما َّ
ـق ثقي ــل ،ال يق ــدر عل ــى تكاليف ــه إال ك ـ ُّـل ذي ع ــزم م ــن أه ــل الص ــبر
ذل ــك أن الح ـ َّ
عر ْ
صررر ِب ُروا َوتَتهقُرروا فَررر ِإ ه ذَ ِلررركَ ِم ْ
{وإِ ْ ت َ ْ
ررور} [آل
ررن َ
والتقــوى ،كمــا قــال تعــالىَ :
ررز ِم ْاس ُ ُمر ِ
صبِرْ فَ ِإ ه ه
ق َويَ ْ
اَّللَ ََل ي ُِضي ُع
عمران ،]186:وقال تعالى على لسان يوسـف{ :إِنهَُ َم ْن يَت ه ِ
سنِ َ
ين} [يوسف.]90:
أ َ ْج َر ْال ُم ْح ِ

 - 420متفق عليه :رواه البخاري في األدب ( ،)6011ومسلم في البر والصلة ( ،)66( )2586عن النعمان بن
بشير.
 - 421رواه مسلم في البر والصلة (.)67( )2586
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رن ْال َخرروْ ِ َو ْال ُجرروعِ َونَ ْقررص ِمر َ
ش ر ْ ء ِمر َ
{ولَنَ ْبلُر َرونه ُك ْم ِب َ
وقــال عـ َّـز وجـ َّـلَ :
رن ْاسَمْ ر َروا ِ
ين * الهرذ َ
صرا ِب ِر َ
ت َو َبش ِِرر ال ه
صرا َبتْ ُه ْم ُم ِصري َبةٌ قَرالُوا ِإنهرا ِ هَّللِ َو ِإنهرا
َو ْاس َ ْنفُ ِس َوالث ه َم َرا ِ
ِين ِإذَا أ َ َ
ات ِمر ْ
ص رلَ َو ٌ
رن َربِ ِه ر ْم َو َر ْح َمررةٌ َوأُولَئِ ركَ ُه ر ُم ْال ُم ْهت َ ردُو َ }
اجعُررو َ * أُولَئِرركَ َ
علَ ري ِْه ْم َ
إِلَ ْي ر َِ َر ِ
ِ
الموطئــة للَق َسـم ،وأُ ِكـدت بنــون التوكيــد،
[البقـرة .]157-155:فهــذه اآليــة ابتــدأت بــالالم
ش ر ْ ء ِمر َ
رن ْال َخرروْ ِ َو ْال ُجرروعِ} وغيرهــا ،حتــى ال تهــول علــى النــاس األمــر،
وقالــتِ { :ب َ
تنوع ،وأنه يحتاج إلى الصبر.
ولكن ذكرت أنه ابتالء ُّ
رن الهرذ َ
وفي آية أخـرى ،قـال تعـالى{ :لَت ُ ْبلَروُ ه فِر أَمْ َروا ِل ُك ْم َوأ َ ْنفُسِر ُك ْم َولَتَسْر َمع هُن ِم َ
ِين
ِين أ َ ْ
يررا َو ِإ ْ ت َ ْ
اب ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم َو ِم َن الهذ َ
صر ِب ُروا َوتَتهقُروا فَر ِإ ه ذَ ِلركَ
ء َرر ُكوا أَذًى َك ِث ً
أُوتُوا ْال ِكت َ َ
يتجرعه إال حـر ،فـال
ور} [آل عمران .]186:ولهذا قالوا :الصبر مر ،ال َّ
ِم ْن ع َْز ِم ْاس ُ ُم ِ
َّبد أن ترَّبى األمة علـى الصـبر ،لتقـوم بمـا أُمـرت بـه ،وتنتهـى عمـا ُنهيـت عنـه ،وتـرابط
على أمر هللا.
الصبر من أعظم األوامر اإللهية :
اإللهيـة ،التـي أُمـر بهـا المؤمنـون فـي القـرآن
ولهذا كان الصبر مـن أعظـم األوامـر
َّ

ا ِ
خاصة.
النبي صلى هللا عليه وسلم َّ
لمكي ،والقرآن المدني ،ومما أُمر به ُّ
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ِ
{و ِإ ْ
َمــروا بــه ،قــال شــعيب لقومــهَ :
فالرســل واألنبيــاء جميعــا قــد أُمــروا بالصــبر ،وأ َ
ت ِبر َِ َو َ
كَا َ َ
س ْل ُ
صر ِب ُروا َحتهرى يَ ْح ُكر َم ه
طا ِفَرةٌ لَر ْم ي ُْؤ ِمنُروا فَا ْ
طا ِفَةٌ ِم ْن ُك ْم َمنُوا ِبالهذِي أُرْ ِ
اَّللُ
بَ ْينَنَا َو ُه َو َخي ُْر ْال َحا ِك ِم َ
ين} [األعراف.]87:
علَررى ه
س ربُلَنَا
{و َمررا لَنَررا أ َ هَل نَت َ َو هك ر َل َ
اَّللِ َوقَ ر ْد َه ردَانَا ُ
وقــال الق ـرآن علــى لســان الرســلَ :
علَى ه
َولَنَ ْ
اَّللِ فَ ْليَت َ َو هك ِل ْال ُمت َ َو ِكلُو َ } [إبراهيم.]12:
علَى َما ذَ ْيت ُ ُمونَا َو َ
ص ِب َر ه َ
رن يَشَرا ُء ِم ْ
ُورث ُ َهرا َم ْ
اَّللِ َوا ْ
ست َ ِعينُوا ِب ه
سى ِلقَوْ ِم َِ ا ْ
رن
{قَا َ ُمو َ
ص ِب ُروا إِ ه ْاسَرْ َ ِ هَّللِ ي ِ
ِع َبا ِد ِه َو ْال َعاقِ َبةُ ِل ْل ُمت ه ِق َ
ين} [األعراف.]128:
سرررت َ ِعينُوا ِبال ه
وفــي الق ـرآن المــدني يقــول هللا تعــالىَ { :يرررا أَيُّ َهرررا الهرررذ َ
ِين َمنُررروا ا ْ
صرررب ِْر
صر َرال ِة إِ ه ه
ين} [البق ـرة ،]153:وقــال تعــالى{ :يَررا أَيُّ َهررا اله رذ َ
صررا ِب ِر َ
اَّللَ َم ر َع ال ه
َوال ه
ِين َمنُرروا
صرررابِ ُروا َو َرابِ ُ
طررروا َواتهقُررروا ه
ا ْ
اَّللَ لَعَله ُكررر ْم ت ُ ْف ِل ُحرررو َ } [آل عم ـران ،]200:وقــال
صررربِ ُروا َو َ
ان ُ
{و ََل تَنَ َ
صر ِب ُروا ِإ ه ه
ب ِري ُح ُك ْم َوا ْ
اَّللَ َمر َع
عوا فَت َ ْف َ
شلُوا َوت َ ْذ َه َ
سبحانه في سورة األنفـالَ :
ررونه ُك ْم َحتهرررى نَ ْعلَررر َم ْال ُم َجا ِهرررد َ
صرررا ِب ِر َ
ال ه
ِين ِمررر ْن ُك ْم
{ولَنَ ْبلُر َ
ين} [األنفــال ،]46:وق ــال تعــالىَ :
صابِ ِر َ
َوال ه
ار ُك ْم} [محمد.]31:
ين َونَ ْبلُ َو أ َ ْخبَ َ
فإذا كان هللا تبارك وتعالى قد أخذ على المؤمنين فـي هـذه السـورة – سـورة العصـر
 أن ِيؤكـدوا إيمــانهم بالتَّواصــي بـ ِ
صــونونه جميعــا ،ويحفظونــه ويــدافعون عنــه،
ـالحقَ ،ي ُ
َّ
اص ـوا ويتعاهــدوا فيمــا بيــنهم
حتــى ال يضــيع وال يهــون ،وعــزز ذلــك بــأن علــيهم أن يتو َ
بم ارعــاة الحقــوق التــي بــين بعضــهم وبعــض ،ويرعـوا جانــب الحـ ِ
ـق ،وهــو هللا عـ َّـز وجـ َّـل،
ـتمروا فــي أداء هــذا الحـ ِ
ـق والعنايــة بــه ،وعــدم الغفلــة عنــه ،أو إهــداره
فــال بـ َّـد لكــي يسـ ُّ
اصـوا بالصــبر عليــه؛ فــإن الصــبر علــى الحـ ِ
ـق أمــر فــي غايــة األهميــة،
ونســيانه :أن يتو َ
إذا لــم يكــن محفوظــا ومرعي ـا ومعتنــى بــه ،هــان علــى النــاس ،واذا طــال هوانــه علــيهم
ا
يتسرب منهم ،فال يكادون يحصلون عليه.
َّ
ضيعوه شيئا فشيئا ،حتى َّ
كالم ابن القيم عن هذه السورة:
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ولإلمام ابن القيم في هذه السورة كـالم جميـل وعميـق ،يجـب علينـا أن ُنس ِـجله عنـه

ههنــا ،ليســتفيد منــه قارئنــا ،فــابن القــيم مــن أعظــم الــذين فهم ـوا الق ـرآن بأحكامــه ِ
وح َكم ـه

ومعانيه وأس اررهَّ ،
وعلموه لألمة ،وأبلغوه للناس.

يقـول رحمــه هللا فـي الحــديث عـن إنســان ســورة العصـر( :فأقســم بالعصـر الــذي هــو
ُّ
ونبـه بالمبـدأ وهـو خلـق
زمان أفعال اإلنسان
ومحلها على عاقبة تلـك األفعـال وجزائهـاَّ ،
الزم ــان ،والف ــاعلين وأفع ــالهم عل ــى المع ــاد ،و َّ
أن قدرت ــه كم ــا لـ ـم تقص ــر ع ــن المب ــدأ ،ل ــم
تقصــر عــن المعــاد ،وأن حكمتــه التــي اقتضــت خلــق الزمــان وخلــق الفــاعلين وأفعــالهم،
ـوي بيــنهم ،وأن ال يجــازي المحســن بإحســانه
وجعلهــا قســمين خيـ اا
ـر وشــرا ،تــأبى أن يسـ َ
والمسيء بإساءته ،وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسـرين ،بـل اإلنسـان مـن حيـث هـو

إنسان خاسر ،إال من رحمه هللا ،فهداه َّ
ووفقه لإليمان والعمل الصـالح فـي نفسـه ،وأمـر
َ
غي ـره بــه ،وهــذا نظيــر ِ
رده اإلنســان إلــى أســفل ســافلين ،واســتثناء الــذين آمن ـوا وعمل ـوا
الصالحات من هؤالء المردودين.
وتأم ـل حكمــة الق ـرآن لمــا قــال{ :إِ ه اإلنسرررا لَ ِفرر ُخ ْ
سرررر} ،فإنــه ضـ َّـيق االســتثناء
َّ
صرروْ ا ِبر ْ
ِين َمنُرروا َوع َِملُرروا ال ه
صصــه ،فقــالِ { :إَل اله رذ َ
صرروْ ا
صررا ِل َحا ِ
ق َوت َ َوا َ
ت َوت َ َوا َ
وخ َّ
رال َح ِ
سرافِ ِل َ
ِبال ه
صرب ِْر} .ولمـا قــال{ :ثُر هم َردَ ْدنَراهُ أ َ ْ
وعممــه،
سرفَ َل َ
وسـع االسـتثناء َّ
ين} [التــينَّ ،]5:
ِين َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
فقال{ :إَِل الهذ َ
صا ِل َحاتِ} [التين.]6:
اص ْوا) ،فإن التواصي هو أمـر الغيـر باإليمـان والعمـل الصـالح ،وهـو
ولم يقلَ :
(وتو َ
فمن لم يكن كذلك فقد خسـر هـذا الـربح ،فصـار فـي خسـر.
قدر زائد على َّ
مجرد فعلهَ .

وال يلــزم أن يكــون فــي أســفل ســافلين ،فـ َّ
ـإن اإلنســان قــد يقــوم بمــا يجــب عليــه وال يــأمر
فرض ـا علــى
غيـره ،فــإن األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مرتبــة ازئــدة ،وقــد تكــون ا
فرضا على الكفاية ،وقد تكون
مستحبة.
َّ
األعيان ،وقد تكون ا
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ِ
يستحب.
الحق الذي
بالحق يدخل فيه
والتواصي
ُّ
الحق الذي يجب ،و ُّ
ُّ
يستحب.
والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب ،والصبر الذي
ُّ
اصوا بال ِ
حق ،وتواصوا بالصبر ،حصل لهم من الربح ما خسـره أولئـك
فهؤالء إذا تو َ
الــذين قــاموا بمــا يجــب علــيهم فــي أنفســهم ،ولــم يــأمروا غيــرهم بــه ،وان كــان أولئــك لــم
يكون ـوا مــن الــذين خســروا أنفســهم وأهلــيهم .فمطلــق الخســار شــيء ،والخســار المطلــق
ُ
اإل ْن َ َ
ومـن ربـح فـي سـلعة وخسـر
شيء .وهـو سـبحانه إنمـا قـالِ { :إ ه ْ ِ
سرا َ ل ِفر خسْرر}َ ،
فــي غيرهــا ،قــد يطلــق عليــه أنــه فــي ُخســر ،وأنــه ذو ُخســر ،كمــا قــال عبــد هللا بــن عمــر

رضــي هللا عنهمــا :لقــد فرطنــا فــي ق ـ ارريط كثي ـرة .422فهــذا نــوع تف ـريط ،وهــو نــوع ُخســر

بالنسبة إلى َمن حصل ربح ذلك.

ين} [التـين ،]5:قـالِ { :إَل الهرذ َ
سرا ِف ِل َ
ِين
ولما قال في سورة التين{ :ثُر هم َردَ ْدنَراهُ أَسْرفَ َل َ
َمنُوا َوع َِملُوا ال ه
فقسـم النـاس إلـى هـذين القسـمين فقـط .ولمـا كـان اإلنسـان
صرا ِل َحاتِ}َّ ،
قوتــان :قـ َّـوة العلــم ،وقـ َّـوة العمــل .ولــه حالتــان :حالــة يــأتمر فيهــا بــأمر غي ـره ،وحالــة
لــه َّ
وقوت ــه العملي ــة
قوت ــه العلمي ــة باإليم ــانَّ ،
كمـ ـل َّ
ي ــأمر فيه ــا غيـ ـره ،اس ــتثنى س ــبحانه م ــن َّ
بالعمل الصالح ،وانقاد ألمر غيره له بذلك ،وأمر غيـره بـه ،مـن اإلنسـان الـذي هـو فـي
خس ــر .ف ــإن العب ــد ل ــه حالت ــان :حال ــة كم ــال ف ــي نفس ــه ،وحال ــة تكمي ــل لغيـ ـره ،وكمال ــه
ِ
بالحق ،وصبر عليه.
وتكميله موقوف على أمرين :علم
مرتـب الكمـال اإلنسـاني ،مـن العلـم النـافع ،والعمـل الصـالح،
فتضمنت اآلية جميع ا
لم ـن يــأمره بــذلك ،وقولــه
واإلحســان إلــى نفســه بــذلك ،والــى أخيــه بــه ،وانقيــاده وقبولــه َ
صرروْ ا بِر ْ
صرروْ ا بِال ه
ص رب ِْر} ،إرشــاد إلــى منصــب اإلمامــة فــي قـ َّـوة
ق َوت َ َوا َ
{وت َ َوا َ
تعــالىَ :
رال َح ِ

 -422متفق عليه :رواه البخاري ( ،)1324 ،1323ومسلم ( ،)945كالهما في الجنائز.
511

ص ربَ ُروا َو َكررانُوا ِبآياتِنَررا
{و َجعَ ْلنَررا ِم ر ْن ُه ْم أ َ ِ همررةً يَ ْه ردُو َ ِبأَمْ ِرنَررا لَ همررا َ
الــدين .كقولــه تعــالىَ :
يُوقِنُو َ } [السجدة ،]24:فبالصبر واليقين تُنال اإلمامة في الدين.
والصبر نوعان :نوع على المقدور ،كالمصائب ،ونوع على المشروع.
وهــذا النــوع أيضــا نوعــان :صــبر علــى األوامــر ،وصــبر عــن الن ـواهي .فــذاك صــبر
على اإلرادة والفعل ،وهذا صبر عن اإلرادة والفعل.
الب ـ ِر والفــاجر ،ال
فأمــا النــوع األول مــن الصــبر ،فمشــترك بــين المــؤمن والكــافر ،و َ
ُيثاب عليه لمج َّـرده ،إن لـم يقتـرن بـه إيمـان واختيـار .قـال النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم،

في ِ
"مرها فلتصبر ولتحتسب" .423وقال تعالىِ { :إَل الهرذ َ
صربَ ُروا َوع َِملُروا
ِين َ
حق ابنتهُ :
يرر} [هـود ،]11:وقـال تعـالى{ :بَلَرى إِ ْ ت َ ْ
ال ه
صربِ ُروا
صا ِل َحا ِ
ت أُولَئِكَ لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوأ َ ْج ٌر َكبِ ٌ

{و ِإ ْ ت َ ْ
صررررر ِب ُروا َوتَتهقُررررروا} [آل عم ـ ـران،]120:
َوتَتهقُررررروا} [آل عم ـ ـران ،]125:وقـ ــالَ :
فالصــبر بــدون اإليمــان والتقــوى بمنزلــة قـ َّـوة البــدن الخــالي عــن اإليمــان والتقــوى ،وعلــى
حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور.
صرررربِرْ إِ ه َو ْعرررردَ ه
وقـ ــال تعـ ــالى{ :فَا ْ
اَّللِ َحررررق َو ََل يَسْررررت َ ِخفهنهكَ الهررررذ َ
ِين ََل يُوقِنُررررو َ }
يتشبه بالـذين ال يقـين عنـدهم فـي عـدم الصـبر ،فـإنهم
[الروم ،]60:فأمره أن يصبر وال َّ
ـق
لع ــدم يقي ــنهم ع ــدم ص ــبرهم .خفـ ـوا واس ــتخفوا ق ــومهم .ول ــو حص ــل له ــم اليق ــين والح ـ ُّ
ـف
فمـ ـن ق ـ َّـل يقين ــه ق ـ َّـل ص ــبره ،وم ــن ق ـ َّـل ص ــبره خ ـ َّ
لص ــبروا ،وم ــا خفـ ـوا وال اس ــتخفواَ ،
ـتخف ،ف ــالموقن الص ــابر رزي ــن؛ ألن ــه ذو ل ــب وعق ــل .وم ــن ال يق ــين ل ــه وال ص ــبر
واس ـ َّ
عنده ،خفيف طائط تلعب بـه األهـواء والشـهوات ،كمـا تلعـب الريـاؤ بالشـيء الخفيـف.
وهللا المستعان).424
اتفاق الصحابة على قراءة السورة عند اَلفتراق:
 -423متفق عليه :رواه البخاري في التوحيد ( ،)7377ومسلم في الجنائز ( ،)923عن أسامة بن زيد.
 -424التبيان في أقسا القرآن َلبن القيم.88-84 ،
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وكــان أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،وتالمذتــه الــذين َّ
تلق ـوا عنــه العلــم
تعودوا إذا اجتمع بعضهم مع بعض أال يفترقوا حتى ي ِ
ذكر بعضـهم بعضـ ا بمـا
والعملَّ ،
ُ
َّنبههم هللا على التَّواصي به في سورة العصر.
روى الطبراني في األوسط ،والبيهقي فـي شـعب اإليمـان ،عـن أبـي مدينـة الـدارمي،
قـال :كــان الــرجالن مــن أصــحاب النبــي صــلى هللا عليــه وســلم إذا التقيــا لــم يفترقــا حتــى
{و ْالعَ ْ
سررا َ لَ ِف ر ُخ ْ
سررر} [العصــر ،]2-1:ثــم
اإل ْن َ
يقـ أر أحــدهما علــى اآلخــرَ :
صر ِرر * إِ ه ْ ِ
يسلِم أحدهما على اآلخر.425
ـوهم بعــض النــاس ،وانمــا التــذكير بمــا
ولــم يكــن القصــد مــن قراءتهــا التَّبـ ُّـرك ،كمــا يتـ َّ
التعه ـد بالشــروط األربعــة ،مــن اإليمــان والعمــل والتواصــي بـ ِ
ـالحق
تضـ َّـمنته الســورة مــن ُّ
والتواصي بالصبر.
ذكر السيوطي في (الدر المنثور) ،ما أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن
{و ْالعَ ْ
ص ِر} قال :قسم أقسم به
المنذر وابن أبي حاتم ،عن محمد بن كعب الُقرظيَ :

سا َ َل ِف ُخسْر} قال :الناس ُّ
كلهم ،ثم استثنى فقالِ { :إ هَل
اإل ْن َ
رُّبنا وتبارك وتعالىِ { ،إ ه ْ ِ
عملُوا ال ه
صا ِل َحات} ،ثم لم َي َدعهم
{و ِ
الهذين منُوا} ،ثم لم َي َدعهم وذاك حتى قالَ :
{وتَ َواصَوْ ا
ق} ،ثم لم َي َدعهم وذاك حتى قالَ :
وذاك حتى قالَ :
{وت َ َواصَوْ ا ِب ْال َح ِ

الصبر} يشترط عليهم.426
ِب
ِ

 -425رواه الطبراني في األوس ( ،)5124والبيهقي في الشعب ( ،)8639وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
( :)18198رواه الطبراني في األوس  ،ورجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة ،وهو ثقة .وصححه األلباني في
الصحيحة (.)2648
 -426الدر المنثور للسيومي (.)622/8
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سورة الهمزة
بسم هللا الرحمن الرحيم
سبُ أ َ ه َمالََُ أ َ ْخلَدَهُ ( )3ك هَال
{و ْي ٌل ِل ُك ِل ُه َم َزة لُ َم َزة ( )1الذِي َج َم َع َم ًاَل َو َ
عدهدَهُ ( )2يَ ْح َ
َ
اَّللِ ال ُموقَدَةُ ( )6ال ِت ت َ ه
ط َم ِة (َ )4و َما أ َ ْد َراكَ َما ال ُح َ
لَيُ ْن َبذَ ه ِف ال ُح َ
ار ه
ط ِل ُع
ط َمةُ ( )5نَ ُ
ع َمد ُم َمدهدَة (})9
صدَةٌ ( )8فِ َ
علَى اس َ ْفئِدَ ِة (ِ )7إنه َها َ
َ
ع َلي ِْه ْم ُم ْؤ َ
مكية.
سورة الهمزة َّ
ذم أحد َّ
كفـار قـريط ،ووصـفته بهـذه األوصـاف السـيئة المذمومـة عنـد هللا
نزلت في ِ
وبينت سائر خصاله األخـرى ،التـي تُثبـت حقيقـة شخصـيته ،ومـا يس ُّ
ـتحقه
وعند الناسَّ ،
مــن ج ـزاء وعقــاب شــديد ،يـ َّـدخره هللا لــه يــوم القيامــة{ ،فِرر ال ُح َ
ط َمرر ِة * َو َمررا أ َ ْد َراكَ َمررا
ال ُح َ
ار ه
اَّللِ ال ُموقَدَةُ}.
ط َمةُ * نَ ُ
عامة.427
وقيل :نزلت في األخنس بن شريق ،وقيل غيره .وقال مجاهد :هي َّ
{و ْي ٌل ِل ُك ِل ُه َم َزة لُ َم َزة}
َ
الويــل :الهــالك والعــذاب ،أعـ َّـده هللا لكـ ِـل همـزة ُلمـزة .والهمـزة و ُّ
اللمـزة :صــيغة مبالغــة
ُ
ُ
على وزن ( ُفعلة) من الهمز واللمز ،وكـل منهمـا إسـاءة إلـى النـاس بـاالزدراء والتحقيـر.
(الهم ـاز) أيضــا ،كمــا فــي قولــه تعــالىَ { :ه همرران َم ه
شرراء ِبنَ ِمرريم}
ويسـ َّـمى
َّ
الهمــز بــالقولُ ،
[القلم ،]11:والمراد َّ
الغض منهم ،والطعن فيهم.
النيل من أعراض الناس ،و ُ
طعـان ُم ْغتَــاب  .428وبعضــهم قــال:
واللمــز :بالفعــل .وعــن ابــن عبــاسُ :همـزة ُلمـزةَّ :
اللمــزة مـن خلفــه .وقيـل :الهمـزة و ُّ
الهمـزة يهمـزه فـي وجهــه .و ُّ
اللمـزة :بلسـانه وعينــه .وقــال
ُ
ُ
بعضهم :الهمزة باليدين والعين ،و ُّ
اللمزة باللسان.

 -427معالم التنزيل ،للبغوي (.)530/8
 - 428رواه الطبري في التفسير (.)618/24
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ُّ
وكلها متقاربة ومتداخلة ،المهم أن هذا الشخص ال يأتي النـاس منـه إال شـر ،مـن
{و ََل ت َ ْل ِمر ُرزوا
قولــه وفعلــه ،مــن لســانه وعينــه ويــده ،مــن وجهــه ومــن خلفــه ،قــال تعــالىَ :
ـدل علــى أن ذلــك عــادة منــه قــد جــرى بهــا،
سرر ُك ْم} [الحج ـرات .]11:وبنــاء ( ُف َعلــة) يـ ُّ
أ َ ْنفُ َ
ونحوهاُّ :
اللعبة و ُّ
الض َحكة.
عدهدَهُ}
{الذِي َج َم َع َم ًاَل َو َ
العيـ ـاب ،الم ــؤذي للن ــاس ،ل ــيس ه ــذا عيب ــه
الطعـ ـان َّ
الهمـ ـزة ا ُّللمـ ـزة َّ
ه ــذا الش ــخص ُ
الوحيــد ،بــل لــه عيــوب أخــرىَّ ،
تتعلـق بالمــال{ ،اله رذِي َج َم ر َع َمر ً
ع ردهدَهُ} ،أي :جمعــه
راَل َو َ
{و َج َم ر َع فَ رأَوْ عَى} [المعــارج.]18:
بعضــه علــى بعــض ،وأحصــى عــدده ،كقولــه تعــالىَ :
أي :أنه دائما مشغول بالمال وتعديده ،وجمعه هذا إلـى هـذا ،فـإذا كـان الليـل نـام وهمـد
كأنه جيفة.
سبُ أ َ ه َمالََُ أ َ ْخلَدَهُ}
{يَ ْح َ
شدة ِ
ومن غفلته وبالدته أن َّ
حبه للمـال جعلتـه يظ ُّـن أن هـذا المـال وجمعـه ،وكسـبه
يخلِده في هذه الدار.
{ك هَال َليُ ْنبَذَ ه فِ ال ُح َ
ط َم ِة}
{ َكر ه
ررال} ،أي :لــيس األمــر كمــا زعــم ،وال كمــا حســب .فالمــال ال ينفــع صــاحبه فــي
{و ََل ت ُ ْخ ِزنِررر يَررروْ َم
اآلخـ ـرة ،وال يش ــفع ل ــه ،وكم ــا ق ــال س ــيدنا إبـ ـراهيم ف ــي دعائ ــه لربِـ ـهَ :
يُ ْبعَثُو َ * يَوْ َم ََل يَ ْنفَر ُع َمرا ٌ َو ََل بَنُرو َ * إَل َم ْ
رن أَتَرى ه
سر ِليم} [الشـعراء-87:
اَّللَ ِبقَ ْلرب َ
 .]89ومــن هنــا قــالَ { :كر هرال لَيُ ْنبَ رذَ ه فِ ر ال ُح َ
ط َم ر ِة} ،أي :لينبـ َّ
ـذن هــذا الــذي جمــع المــال
َّ
وعدده في الحطمة.
{و َما أ َ ْد َراكَ َما ال ُح َ
ط َمةُ}
َ
وهل تدري ما الحطمة ،وما معناها ومفهومها إذا ُذكرت؟
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ار ه
اَّللِ ال ُموقَدَةُ}
{نَ ُ
ال ُح َ
ط َمررةُ} ،نــار هللا الموقــدة ،فهــي اســم مــن أســماء جهــنم ،نــار اآلخ ـرة ،وهــو علــى

وزن ( ُفعلة) من الحطم ،وهو الكسر ،فهي ِ
رار
كل َمن ُيلقى فيها .إنهـا {نَ ُ
تحطم وتكسر َّ
َ
ه
اَّللِ} ،منسوبة إلى هللا ،ومعناها :أنها ليست كنار الدنيا ،بل جاءت األحاديـث تقـول" :
نــاركم جــزء مــن ســبعين جــزءا مــن نــار جهــنم " .429فهــي نــار هللا ،ليســت نــار عبــد مــن
ِ
المتوهجــة ،ال تنطفــئ
عبــاده ،ومــن أوصــافها الالزمــة لهــا :أنهــا { ال ُموقَ ردَةُ} ،المشــتعلة

تضعف هي دائما موقدة.
وال
ُ
{اله ِت ت َ ه
علَى اس َ ْفئِدَ ِة}
ط ِل ُع َ
ه ــذه الن ــار ليس ــت ك ــالنيران ،الت ــي ال تأك ــل إال ظ ــاهر األجس ــاد ،وال تتغلغ ــل ف ــي
تهتم به َّ
وتطلع عليـه هـي األفئـدة ،أي :القلـوب
الداخل إلى األفئدة والقلوب ،بل أول ما ُّ
المكنونة في صدور الناس .يقال :طلع الجبل ،و َّ
اطلع عليه إذا عاله.

قــال الفخــر الـرازي( :فــي تفســير اآليــة وجهــان :األول :أن النــار تــدخل فــي أجـوافهم
حتى تصل إلى صدورهمَّ ،
وتطلع على أفئدتهم ،وال شيء فـي بـدن اإلنسـان ألطـف مـن
الف ـؤاد ،وال أشــد ُّ
يماس ـه ،فكيــف إذا أُطلقــت نــار جهــنم فاســتولت
تألمــا منــه بــأدنى أذى ُّ
عليه .ثم إن الفؤاد  -مع اسـتيالء النـار عليـه  -ال يحتـرق ،إذ لـو احتـرق لمـات ،وهـذا
هو المراد من قوله تعالى{ :فَ ِإ ه لََُ َج َهنه َم ََل يَ ُم ُ
وت فِي َها َو ََل يَ ْحيَى} [طـه .]74:ومعنـى
(االطالع) :أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد.
والثاني :أن سبب تخصيص األفئدة بذلك ،هو أنها مواطن الكفر والعقائـد الخبيثـة،
النيات الفاسدة).430
و َّ
صدَةٌ}
{ ِإنه َها َ
علَي ِْه ْم ُم ْؤ َ
 -429سبق تخريجه صـ .
 -430تفسير الرازي (.)286/32
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مؤصدة :مغلقة مطبقة ،وهذه زيادة في العقـاب واإليـالم؛ ألن َمـن يعـيط فـي مكـان
مغلق ،يزداد ألما وكمدا ،ويشعر بالح اررة واالختناق ،فكيف إذا كان في النار؟
ع َمد ُم َمدهدَة}
{فِ َ
فمـدت علــيهم
عمــد مــن حديــد ،ممــدودة علــيهم .قــال ابــن عبــاس :أدخلهــم فــي عمــدُ ،
بعمــاد ،وفــي أعنــاقهم السالســل ،فسـ َّـدت بهــا األبـواب .431وقــال قتــادة :كنــا نحـ ِـدث أنهــم
َّ
ع َمرد ُم َمردهدَة}:
يعذبون بعمد في النـار .واختـاره ابـن جريـر .432وقـال أبـو صـالح{ :فِر َ
يعني القيود الثقال.433
شئت من هذه التفاسير ،فليس هناك إال العذاب الغليظ ،من ِ
أي وجه طلبتَه،
ُخذ ما َ
ومن ِ
قوة إال باهلل.
أي جهة أثبته ،فال حول وال َّ
اللهم قنا عذاب النار.

 -431رواه الطبري في التفسير (.)625/24
 -432المصدر السابق ،نفسه.
 -433تفسير ابن كثير (.)675/2
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سورة الفيل
بسم هللا الرحمن الرحيم
ب ال ِفي ِل ( )1ال ْم يَ ْجعَ ْل َك ْيدَ ُه ْم فِ ت َ ْ
{أَلَ ْم ت َ َر َك ْي َ فَعَ َل َربُّكَ ِبأ َ ْ
س َل
ض ِليل (َ )2وأَرْ َ
ص َحا ِ
علَي ِْه ْم َ
س ِجيل ( )4فَ َج َعلَ ُه ْم َك َع ْ
ص َمأ ْ ُكو (})5
َ
ارة ِم ْن ِ
يه ْم ِب ِح َج َ
طي ًْرا أ َ َبا ِبي َل ( )3تَرْ ِم ِ

مكية باإلجماع.
السورة الكريمة َّ
وهــي تتضـ َّـمن التــذكير بحــادث كبيــر ،وقــع عنــد مولــد محمــد بــن عبــد هللا ،العربــي

القرشي الهاشمي َّ
المطلبي ،الذي بعثـه هللا – بعـد ذلـك بـأربعين سـنة  -برسـالة عظيمـة
خاصـة ،وللنــاس َّ
وخصـت
كافـة .فكانــت هـذه الحادثـة التــي ه َّـزت العــرب عامـةَّ ،
للعـرب َّ

قريشــا حمــاة الكعبــة بالحمايــة :إرهاصــا لنبـ َّـوة محمــد ،الــذي كانــت البشــائر ِ
تبش ـر بــه،
ُ
وكــان العــرب ِ
يؤرخ ــون ح ـوادثهم بع ــام الفيــل ،يق ــال :هــذا وق ــع بعــد ع ــام الفيــل بخم ــس
سنوات ،أو بعشر سنين ،وهكذا.
{أَلَ ْم ت َ َر َك ْي َ فَعَ َل َربُّكَ ِبأ َ ْ
ب ال ِفي ِل}
ص َحا ِ
لمن أُنزل عليه القرآن وخوطـب بـه ،وهـو محمـد
الخطاب في هذه اآلية وما بعدهاَ ،
صـلى هللا عليــه وســلم ،الــذي ُخوطــب بكثيــر مــن الســور التــي فاتــت والتــي ســتأتي ،مثــل

ســورة المــاعون ،وســورة الكــوثر ،وســورة الكــافرون ،وســورة النصــر ،وســورة اإلخــالص،

وسورتي المعوذتين .وهي هنا خطاب كذلك ِ
أمته.
لكل َمن يتأتَّى خطابه من َّ
لِـ َم قــال{ :أَلَ ر ْم تَر َرر} ،مــع أن هــذه الواقعــة ،وقعــت قبــل البعثــة النبويــة بــزمن طويــل؟
والجواب :إن المراد من الرؤية في قوله{ :أَلَ ْم ت َ َر} :العلم والتـذكير ،وهـو إشـارة إلـى أن
الخب ــر ب ــه متـ ـواتر ،فك ــان العل ــم الحاص ــل ب ــه ض ــروريا مس ــاويا ف ــي الوض ــوؤ والج ــالء
للرؤية.
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ولِـ َم كــان االســتفهام عــن الكيفيــةَ { :ك ْير َ فَعَر َل َربُّرركَ }؟ ألن األشــياء لهــا ذوات ،ولهــا
يدل على مداومتها ،وهذه الكيفيـة هـي التـي ُيس ِـميها المتكلمـون وجـه
َّ
كيفيات ،باعتبارها ُّ
الدليل ،واستحقاق المدؤ إنما يحصل برؤية هذه الكيفيات ال برؤية الـذوات .ولهـذا قـال

تعالى{ :أَفَلَ ْم يَ ْن ُ
اء فَروْ قَ ُه ْم َكيْر َ بَنَ ْينَا َهرا َو َنيهنها َهرا َو َمرا لَ َهرا ِم ْ
َّ ُروا إلى ال ه
رن فُ ُرروج}،
س َم ِ
دال ـة علــى قــدرة الصــانع وعلمــه وحكمتــه ،وكانــت َّ
ـك أن هــذه الواقعــة كانــت َّ
وال شـ َّ
دال ـة
عل ــى ش ــرف محم ــد ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم فيم ــا بع ــد ،ألن م ــذهبنا  -كم ــا ق ــال اإلم ــام
الرازي  -أنه يجوز تقديم المعجزات علـى زمـان بعثـة الرسـل ،تأسيسـا لنب َّـوتهم وارهاصـا
لها.434
تعجـب مــن
وانمــا قــالَ { :ك ْير َ فَعَر َل َربُّرركَ }؛ ليكــون ذلــك فــي معــرض
التعجـب ،فهــو ُّ
ُّ

هللا ربِه ،الذي يرشده ويربِيه ِ
ويرقيه في مـدارج الكمـال ،واختـار هـذا االسـم { َربُّركَ } بـدال
أدل على الحضور والشهود.
من لفظ الجاللة (هللا)؛ ليكون ُّ
{ ِبأ َ ْ
ب ال ِفي ِل} ،اختار لهـم اسـم (األصـحاب) ،ولـم يقـل ُمـالَّك الفيـل ،أو أربابـه،
ص َحا ِ
ـدل علـى أن أولئـك األقـوام كـانوا
قال الرازي( :ألن الصاحب يكون من الجنس ،فكأنـه ي ُّ
الفهم .بـل القـرآن قـال عـن أمثـالهم{ :أُولَ ِئركَ
من جنس الفيل ،في البهيمية وعدم العقل و َ
ك َْاس َ ْنعَ ِام بَ ْل ُه ْم أ َ َ
ض ُّل} [األعراف.435)]179:
قوتــه
عرفــه النــاس مــن ذوات األربــع .ومعروفــة للجميــع َّ
والفيــل هــو أضــخم حي ـوان َ

وقدراته.

{أَلَ ْم يَ ْجعَ ْل َك ْيدَ ُه ْم فِ ت َ ْ
ض ِليل}
دب ـروه فــي
االســتفهام للتقريــر .يعنــي أنــه جعــل كيــدهم الــذي كــادوه ،ومكــرهم الــذي َّ
تضليل ،أي :في إبطال وتضييع ،فلم ُيفلح ولم ِ
يغن عنهم شيئا.
 -434تفسير الرازي (.)289/32
 -435المصدر السابق (.)290/32
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كما هو شأن الكافرين والظالمين ،الذين يقفون في وجه دعوة التوحيد َّ
ضد الشـرك،
وفــي وجــه العــدل ضـ َّـد الظلــم ،وفــي وجــه الحـ ِ
ـق ضـ َّـد الباطــل ،يحــبط هللا مكــرهم ،ويــد أر
ش َّـرهم ،كمـا قـال تعـالىِ { :إنههُر ْم َي ِكيردُو َ َك ْيردًا * َوأ َ ِكيردُ َكيْردًا * فَ َم ِهر ِل الكَرا ِف ِر َ
ين أَمْ ِه ْل ُهر ْم
ُر َو ْيدًا} [الطارق ،]17-15:وقال تعالى{ :فَا ْن ُ
َّرْ َك ْي َ كَا َ عَاقِبَةُ َم ْك ِر ِه ْم أَنها دَمهرْ نَرا ُه ْم
رين * فَتِ ْلركَ بُيُروت ُ ُه ْم َخا ِويَرةً بِ َمرا َ
َوقَوْ َم ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
ظلَ ُمروا ِإ ه فِر ذَ ِلركَ َْليَرةً ِلقَروْ م يَ ْعلَ ُمرو َ }
[النمل.]52 ،51:
وقـد كـان مــن كيـد هـؤالء تـدبير الجـيط المقاتــل بجنـوده وضـَّـباطه وأسـلحته وأدواتــه،
ومن أعظمهـا الفيـل؛ الـذي لـم يكـن العـرب يعرفونـه ،ولعلـه كـان علـى أرسـه فيـل مع َّـين،
أو هـو ومعـه أفيــال أخـرى .فلــم تغـن عــنهم شـيئا ،فـإن الفيــل األكبـر الــذي يركبـه القائــد،
وتمردَّ ،
َّ
وكلما وجهوه إلى جهة أخرى سار وركض.
كلما وجهوه إلى مكة نكص َّ
ع َلي ِْه ْم َ
طي ًْرا أَبَا ِبي َل}
س َل َ
{وأَرْ َ
َ
ـدججا بالفيـل ومـا
أرسل هللا على هذا الجيط اليمني ،الذي يقـوده أبرهـة الحبشـي ،م َّ
طير أبابيل ،واألبابيل :الفرق والجماعات يتبـع
معه من ألوان األسلحة ،وأدوات التدبير اا
بعضـها بعضــا ،كثيـرة شـتَّى متتابعـة مجتمعــة .وقـال بعضــهم :مختلفـة ،تــأتي مـن هاهنــا

ومن هاهنا ،أتتهم من ِ
كل مكان.
واألبابي ــل ق ــال الجمه ــور :ال واح ــد ل ــه م ــن لفظ ــه .وق ــال آخ ــرون :جم ــع إبي ــل ،أو
إبالة ،ومما ورد في ذلك من أمثالِ :
(ضغث على َّإبالة).
مجهـز ،كامـل
كانت هذه الجماعات الكثيرة مـن الطيـر صـفوف منتظمـة فـي جـيط َّ
العدة.
العدد و ُ
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س ِجيل}
ارة ِم ْن ِ
يه ْم ِب ِح َج َ
{تَرْ ِم ِ
ِ
متحجـر ،وأصـل الكلمـة فارسـية دخلـت العربيـة،
صلب ،أي :طين
{ ِ
س ِجيل} ،شديد ُ
وهي في أصلها كلمتان (سنك وكل) والكاف هنا جـيم قاهريـة ،والسـنك يعنـي :الحجـر،
و ِ
الكل يعني :الطين .ويقول :الحجارة من هذين الجنسين.
وكل طير منها يضرب ويرمي بالحجارة التي يحملهـا ،بعـض هـؤالء الجنـود ،الـذين
ُّ
جاءوا من بالدهم البعيدة ،لهدم الكعبة البيت الحرام ،فيصيبه الحجر فيقتلـه ،فهـي جنـد
ينجو منه أحد من الظالمين.
هللا،
َّ
المحمل بعذاب هللا ،ولن َ
{فَ َجعَلَ ُه ْم َكعَ ْ
ص

َمأ ْ ُكو ٌ}

المهيئــين للقتــال ،المعـ ِـدين للن ـزال ،إلــى مــادة أشــبه بــورق
فحـ َّـول هللا ه ـؤالء الجنــود،
َّ
الـزرع الـذي ُيقضـم ،ش َّـبهوه بـالتبن الـذي تأكلـه الـدواب ،أو الَقصـيل الـذي يجـز للــدواب،

الحبة ،كالغالف على الحنطة.436
وجاء عن ابن عباس :العصف :القشرة التي على َّ

م ــا أغن ــى ع ــنهم الفي ــل ،وال أغن ــى ع ــنهم الس ــالؤ الثقي ــل ،وال أغن ــى ع ــنهم الج ــيط
الخطيــر ،وال أغنــى عــنهم العــدد الكثيــر؛ وال الجــم الغفيــر ،ألنــه لــم تكــن هنــاك جيــوط
دولــة تحــاربهم ،وتقــاومهم ،إنمــا كــانوا يحــاربون هللا وحــده ،فأعـ َّـد له ـم جنـ اـدا مــن جنــده،
{و َما يَ ْعلَ ُم ُجنُودَ َربِكَ إَل ُه َو} [المدثر ،]31:وما كان لجنـد هللا أن ُيهـزم ،بـل ال ب َّـد لـه
َ
ُورو َ * َو ِإ ه ُج ْندَ َنا َلهُر ُم ال َغرا ِلبُو َ }
وح َّق له أن ينتصرِ { ،إنه ُه ْم َل ُه ُم ال َم ْنص ُ
أن ينتصرُ ،
[الصافات.]173-172:

كان أبـرز رجـل فـي مكـة عبـد المطلـب بـن هاشـم جـد محمـد بـن عبـد هللا ،وقـد أخـذ
عددا كبي ار من إبله ،فأقبل عليه يطلب أن َّ
يرد إليه إبله ،فعجب الرجل أن يسـأله
أبرهة ا

 -436تفسير ابن كثير (.)488/8
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عــن اإلبــل ،وال يســأله عــن البيــت ،فقــال لــه :أمــا اإلبــل فأنــا رُّبهــا ،وأمــا البيــت فلــه رب
يحميه.
ِ
المتجب ـر الظــالم ،ومــن األبيــات التــي كــان يــدعو
ورجــع مــن عنــده يــدعو علــى هــذا
بها ،كما رووها:
يارب إن العبد يم ــنع رحله فامنع رحالك
وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك
ال يغلبن صليبــهم ومحـالهم أبدا محالك

437
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سورة قريش
بسم هللا الرحمن الرحيم
يال ِ قُ َريْش ( )1إِ َ
{إل َ
اء َوال ه
ت ()3
ص ْي ِ ( )2فَ ْليَ ْعبُدُوا َربه َهذَا البَ ْي ِ
يال ِف ِه ْم ِر ْحلَةَ ِ
الشتَ ِ
ِِ
الذِي أ َ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن جُوع َو َمنَ ُه ْم ِم ْن َخوْ (})4
مكية.
السورة َّ
َّ
مستقلة ،بحكم تسميتها ،وبحكم موضوعها ،وبحكم صياغتها وأسلوبها.
وهي سورة
يال ِ قُ َريْش * إِ َ
{إل َ
اء َوال ه
ص ْي ِ }
يالفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ ال ِ
شت َ ِ
ِِ
الـ ــالم فـ ــي اآليـ ــة الكريمـ ــة للتعليـ ــل ،أي :مـ ــن أجـ ــل إيـ ــالف ق ـ ـريط لرحلـ ــة الشـ ــتاء
والصيف ،أي :مـن أجـل جعلهـم يـألفون هـاتين الـرحلتين الكبيـرتين العـالميتين ،إحـداهما
في الشتاء إلى اليمن ،واألخرى في الصيف إلى الشام.
وكانـت هاتــان الرحلتــان فـي غايــة األهميــة لســكان هـذه المنطقــة الحجازيــة ،وقضــاء
كثيـر مـن حاجــاتهم التـي تُهمهـم ،ويحتــاجون إليهـا مــن الخـارج ،ولك ِـل واحــدة مـن هــاتين

تحققهــا ،ال ِ
الــرحلتين مصــالح وأهــداف ِ
تحققهــا الرحلــة األخــرى ،الخــتالف طبــائع الــبالد

ومنتجاتها وصناعاتها ،وما اعتاده أهلها في مختلف الشؤون ممـا يؤكـل ومـا يلـبس ومـا
يصنع ،وما َّ
يصدر إلى اآلخرين ،وما ُيستورد منهم.
ـب هــاتين الــرحلتين ،واالعتيــاد عليهمــا ،وتــجلف
وقــد ألقــى هللا فــي قلــوب ق ـريط حـ َّ
سائر الناس من حولهما معهم عليها.
ومن كـان علـى مثـل حالهـا مـن العـرب،
وكان هذا مما َّ
ومن حولهاَ ،
هيأ هللا لقريط َ
فقريط أبناء وذرية فهر بن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة ،هـم قبيلـة رسـول هللا صـلى هللا
عليــه وســلم ،وجماعتــه ،الــذين حاربــه مــنهم َمـن حاربــه ،كعمــه أبــي لهــب ،وآمــن بــه َمـن
آمن ،وناصره من ناصره عصبية له ،وحفاظا عليه.
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وهاتان اآليتان هما جزء من اآليتين الكريمتين ،اللتين بهما تكتمل السـورة الكريمـة،
فالسورة بجياتها األربع جملة واحدة.
ت * الذِي أ َ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن جُوع َو َمنَ ُه ْم ِم ْن َخوْ }
{فَ ْليَ ْعبُدُوا َربه َهذَا ال َب ْي ِ
من أجل إيالف قريط رحلتهم ،فهم مطالبون مأمورون من هللا تبـارك وتعـالىِ ،
رب
هذا البيـت العتيـق ،البيـت الحـرام َّ
هيـأهم هللا ليعيشـوا فيهـا ،ويقيمـوا
بمكـة
المكرمـة ،التـي َّ
َّ
ار ًكرا َو ُهردًى ِل ْل َعرالَ ِم َ
ين *
بها ،كما قال تعالىِ { :إ ه أَوه َ بَيْت وُ ِض َع ِللنه ِ
اِ لَلهذِي ِببَ هكةَ ُمبَ َ
ات بَ ِينَ ٌ
فِي َِ يَ ٌ
ات َمقَا ُم إِب َْرا ِهي َم َو َم ْن دَ َخلََُ كَا َ ِمنًا} [آل عمران.]97 ،96:
رب ه ــذا البل ــدِ ،
ويوحـ ـدوه ويف ــردوه بالعب ــادة والطاع ــة ،وال
ه ــم مط ــالبون أن يعب ــدوا َّ
ممـن أفسـدوا هـذه العبـادة،
يشركون به وال معه إلها آخر .كما فعـل الكثيـر مـن العـربَّ ،
فلم تَ ُعد هلل وحده ،ولم يعد رُّبهم الـذي خلقهـم وس َّـواهم ورزقهـم ،هـو الـذي تعنـو لـه وحـده
الوجوه ،وتسجد له الجباه ،وتركع له الظهور.

ث ــم يب ـ ِـين هللا تع ــالى له ــم جدارت ــه ب ــأن يعب ــدوه ،وح ــده ال شـ ـريك ل ــه ،فق ــال{ :الهرررذِي
أ َ ْطعَ َم ُه ْم ِم ْن جُوع َو َمرنَ ُه ْم ِم ْ
تميـز
رب البيـت ،هـو الـذي َّ
رن َخروْ } ،هـذا اإللـه العظـيم ُّ
بأمرين أو بنعمتين عظيمتين ،ليس ألحد سواه فضل فيهما.
النعمة اسولى:
نعم ــة إطعـ ـامهم م ــن ج ــوع ،فق ــد خل ــق اإلنس ــان بطبيعت ــه محتاج ــا إل ــى الطع ــام ،ال
س ردًا ََل يَررأ ْ ُكلُو َ ه
الطعَررا َم َو َمررا كَررانُوا
{و َمررا َجعَ ْلنَررا ُه ْم َج َ
يســتغني عنــه ،كمــا قــال تعــالىَ :
َخا ِلد َ
ِين} [األنبياء.]8:
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لهذا هيأ هللا للناس األطعمة المختلفـة مـن الب ِـر والبحـر ،وأسـبم علـيهم نعمـه ظـاهرة
وباطنة ،بل هيَّأ (أم اإلنسان) لتطعمه من ثـديها ،قبـل أن تظهـر لـه أسـنان تسـتطيع أن
ِ
ومـن لـم يجـد
تقطع ،ومن هنا كان على كل قادر أن يطلـب الطعـام المالئـم لـه ليأكلـهَ ،
فعل ــى َمـ ـن عن ــده طع ــام أن يؤتي ــه ،و"ل ــيس من ــا َمـ ـن ب ــات ش ــبعان ،وج ــاره إل ــى جنب ــه

جائع".438

{ َو َمنَ ُه ْم ِم ْن َخوْ }
ذكر هللا النعمة الثانية بعد ذكر النعمة األولى ،وهي اإلطعام من جوع.
والنعمة الثانية:
األمــن مــن الخــوف ،فــدَّلنا هــذا الجــزء مــن اآليــة علــى أن نعمــة األمــن مــن الخــوف،
هيأها هللا لـه ،كـان أهـال أن يشـكر هللا تعـالى ،وأن يسـأله المزيـد منهـا،
نعمة كبيرةَ .من َّ
والحفا عليها.
وبهــاتين النعمتــين :اإلطعــام مــن جــوع ،واألمــن مــن خــوف ،تتكامــل علــى اإلنســان
نعــم هللا ،التــي ال بـ َّـد لإلنســان منهــا .األولــى :نعمــة الكفايــة مــن العــيط .والثانيــة :نعمــة
األمن من الخوف.
ويجب على المجتمـع المسـلم أن يسـعى بك ِـل ق َّـوة ،مـع اآلخـرين مـن جي ارنـه وأعوانـه

وخلطائــه ،أن يــوِفر هــاتين النعمتــين بالقــدر المناســب لكـ ِـل مســلم :الطعــام أو الكفايــة،
واألمن.

 -438رواه الطبراني ( ،)259 /1والبازار ( ،)7429وحسان إساناده المناذري فاي الترغياب والترهياب (،)3874
والهيثمي في مجمع الزوائد ( ،)13554وابن حجر في القول المسدد ( ،)21 /1عن أنف بن ماله.
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ولهذا اعتبر الرسول صلى هللا عليـه وسـلم األمـن مـن العناصـر األساسـية لك ِـل فـرد
"مـن أصـبح آمنــا فـي سـربه ،معــا افى فـي بدنــه ،عنـده قــوت يومــه،
فـي حياتــه ،كمـا قــالَ :
فكأنما ِحيزت له الدنيا بحذافيرها".439
واعتبــر القـرآن شـ َّـر المجتمعــات َمـن ابتُلــي بالمصــيبتين معــا :الجــوع والخــوف ،فقــال
اَّللُ َمث َ ًال قَرْ يَةً كَانَ ْت ِمنَةً ُم ْط َمئِنهةً يَأْتِي َهرا ِر ْنقُ َهرا َر َ
غردًا ِم ْ
ب ه
{و َ
رل َمكَرا
ض َر َ
تعـالىَ :
رن ُك ِ
ررراِ ال ُجرررروعِ َوإلخرررروْ ِ ِب َمررررا َكررررانُوا يَ ْ
اَّللِ فَأَذَاقَ َهررررا ه
رررر ْت ِبررررأ َ ْنع ُِم ه
صررررنَعُو َ }
اَّللُ ِلبَر َ
فَ َكفَر َ

[النحل.]112:

ولهــذا كانــت نعمــة هللا علــى ق ـريط أن أنعــم علــيهم ،بالرخــاء مــن العــيط ،وبــاألمن
امـا
ـدما لـهَّ ،
وقو ا
من الخوف ،بفضل سدانتهم ورعايتهم للبيت الحرام ،الذي جعلهـم هللا خ ا
حجاجــه ومعتمريــه ،بإطعــامهم وســقايتهم ،وخــدمتهم طـوال ِ
حجهــم وعمـرتهم،
بــأمره وأمــر َّ
فـ َّ
ـوفر هللا  -بوســاطة مــا يقومــون بــه للبيــت  -األمــن فــي ســفرهم وســياحتهم فــي ط ـول
البالد وعرضها ،واألمن في بلدهم ،كما قال تعـالى{ :أ َ َولَر ْم يَ َرروْ ا أَنهرا َجعَ ْلنَرا َح َر ًمرا ِمنًرا
َويُت َ َخ ه
اط ِل ي ُْؤ ِمنُو َ َو ِب ِن ْع َم ِة ه
اَّللِ َي ْكفُ ُرو َ } [العنكبـوت،]67:
اِ ِم ْن َحوْ ِل ِه ْم أَفَ ِب ْال َب ِ
ط ُ النه ُ
{وقَالُوا إِ ْ نَت ه ِبع ال ُهدَى َمعَكَ نُت َ َخ ه
ط ْ ِم ْن أَرْ ِضنَا أ َ َولَ ْم نُ َم ِك ْن لَ ُه ْم َح َر ًما ِمنًا ي ُْجبَرى إليرَ
َ
ِ
ث َ َم َر ُ
ء ْ ء ِر ْنقًا ِم ْن لَدُنها َولَ ِك هن أ َ ْكث َ َر ُه ْم ََل َي ْعلَ ُمو َ } [القصص.]57:
ات ُك ِل َ

 -439رواه الترمذي في الزهد ( )2346وقال :حديث حسن غريب ،وابن ماجه في الزهد ( ،)4141وحسنه
األلباني في الصحيحة ( ،)2318عبيد هللا بن محصن األنصاري.
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سورة الماعو
بسم هللا الرحمن الرحيم
علَى َ
ِين ( )1فَذَ ِلكَ الذِي يَدُ ُّ
ط َع ِام
ع اليَتِي َم (َ )2و ََل يَ ُح ُّ َ
{أ َ َرأ َ ْيتَ الذِي يُكَذِبُ ِبالد ِ
سا ُهو َ ( )5الذ َ
ين ( )4الذ َ
ص ِل َ
الم ْ
ِين ُه ْم
ِين ُه ْم ع َْن َ
ين ( )3فَ َو ْي ٌل ِل ْل ُم َ
ِ
ص َالتِ ِه ْم َ
س ِك ِ
ي َُراءُو َ (َ )6ويَمْ نَعُو َ ال َما ُ
عو َ (})7

المفصلُ ،عرفت باسم سورة (الماعون).
هذه سورة مكية ،من قصار
َّ
ِين}
{أ َ َرأ َ ْيتَ الذِي يُكَذِبُ ِبالد ِ
الخطاب لرسوله صلى هللا عليه وسلم ،الذي َّ
طب به ،قبل
ويخا َ
يتنزل عليه القرآنُ ،

ِ
يخاطب غيره ،وهو في الوقت ذاته ،خطاب ِ
لكل عاقـل يتـأتَّى خطابـه ،فهـو خطـاب
أن
ِ
لكل مسلم.
التعجـب،
وهو – وان كان في صـورة االسـتفهام  -فـإن الغـرض بمثلـه المبالغـة فـي
ُّ
ض نفسه؟
أيت فالنا ماذا ارتكب؟ ولماذا َّ
كقولك :أر َ
عر َ
ـت أيهــا العاقــل ،هــذا الــذي
{أ َ َرأ َ ْيررتَ ال رذِي يُ َكررذِبُ ِبالررد ِ
ـت يــا محمـد ،أو أ أريـ َ
ِين} ،أ أريـ َ

ي ِ
كذب بالدين ،بعد ظهور دالئله ،ووضوؤ ِبيناته.
ُ

وال ـدين ُي ـراد منــه عـ َّـدة معــان ،فالــدين هــو مــا ُبعــث بــه رســله ،وأنــزل بــه كتبــه إلــى
الخلق ،ليعبدوه ،ويطيعوه ،ويتَّبعوا منهجه ،فيجب التصديق به ،وال يجوز تكذيبه.
والدين أيضا هو المعاد والجزاء والثواب والعقاب.
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ومن المؤسف حقا :أن نجد في الناس في ِ
كل عصر َمـن يك ِـذب بهـذا الـدين ،ومـن
ومـن يقــف فــي وجــه َمـن أُرســل بــه ،مــن الكفـرة والمكــذبين ،كمــا قــال
يصـ ُّـد النــاس عنــهَ ،
ـت هــذا الجاهــل األبلــه ،الــذي ُيكـ ِـذب
تعــالى{ :أ َ َرأ َ ْيررتَ الررذِي يُكَررذِبُ ِبالررد ِ
ِين} ،هــل عرفـ َ
بالدين والجزاء واآلخرة؟ إن كنت لم تعرفه ،فها أنا ُّ
أدلك عليه ،وأهديك إليه .
َ
علَى َ
{فَذَ ِلكَ الذِي يَدُ ُّ
الم ْ
ين}
ع اليَتِي َم * َو ََل يَ ُح ُّ َ
طعَ ِام ِ
س ِك ِ
تهمـ ـه البط ــون
ه ــو رج ــل قاس ــي القل ــب ،حج ــري العواط ــف ،ال يل ــين وال ي ــرحم ،وال ُّ
الجائعــة ،وال األعــين الدامعــة ،وال القلــوب الخاشــعة{ ،فَرررذَ ِلكَ الرررذِي يَررردُ ُّ
ع اليَتِررري َم * َو ََل
علَررى َ
الم ْ
وي ُد ُّعـه ويدفعــه بعنــف وجفــوة ،داللــة
يَ ُح ر ُّ َ
رام ِ
ط َعر ِ
س ر ِك ِ
ين} ،فهــو يقهــر اليتــيمَ ،
ـتم بــأمر المســلمين ،وهــو الــذي ال ِ
يفكـر فــي غيـره،
علــى انتـزاع الرحمــة مــن قلبــه ،وال يهـ ُّ
فلم يعد ينشغل بأمر النـاس مـن حولـه ،وخصوصـا الـذين أسـكتهم الفقـر وأضـعفهم ،فـال
ـض غي ـ ـره مـ ــن القـ ــادرين علـ ــى إطعـ ــام المسـ ــاكين ،أن يقوم ـ ـوا ب ـ ـواجبهم ويكفلـ ــوهم،
يحـ ـ ُّ
ويضمنوا لهم المعيشة المعقولة ،الكافية ألمثالهم ،وقد َّ
أكد القرآن الوصية بـاليتيم ،فقـال
تعالى في سورة الضحى{ :فَأَمها ال َي ِتي َم فَ َال ت َ ْقهَرْ } [الضحى.]9:
وهذا ُّ
ونفسيته ،كما أمـر أيضـا بالحفـا علـى مالـه:
شخصيته
كله من الحفا على
َّ
َّ
س ُن َحتهى يَ ْبلُ َِ أ َ ُ
ءردههُ} [اإلسـراء ،]34:وش َّـددت
يم إَل ِباله ِت ِه َ أ َ ْح َ
َ
{و ََل ت َ ْق َربُوا َما َ اليَتِ ِ
فــي ذلــك األحاديــث النبويــة ،حتــى قــال عليــه الصــالة والســالم" :أنــا وكافــل اليتــيم فــي
وصحت في هذا المعنـى
وفرج بينهما شيئا.440
َّ
الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطىَّ ،
أحاديث أخرى.
هذا اإلنسان الذي فقد هذا العنصر القوي في حياته ،وهـو عنصـر الـدين ،فقـد منـه
مهمتين :التعامل برحمة ولطف مع اليتيم ،الضعيف الذي فقد أبـاه ،ففقـد ك َّـل
خصلتين َّ
 -440رواه البخاري في األدب ( ،)6005وأحمد ( ،)22820وأبو داود في األدب ( ،)5150والترمذي في البر
والصلة ( ،)1918عن سهل بن سعد.
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ما يسند ظهرهُّ ،
الحيـة والقلـب الـرحيم ،الـذي جعلـه ال
ويشد أزره ،وفقـد النخـوة والعاطفـة َّ
يحض على إطعامه.
ُّ
يهتم بالمسكين ،وال
ُّ
ـض
واإلس ــالم ي ــرى م ــن الفـ ـرائض الديني ــة األساس ــية عل ــى الن ــاس جميع ــا :أن يحـ ـ َّ
بعضهم بعضا علـى إطعـام المسـكين ،وال يجـوز أن يضـيع المسـاكين والفقـراء فـي قلـب
مجتمع مسلم.
وهذه فريضة دينية كالزكاة ،أهملها المجتمع ،وقد ذكرها القرآن في سـورة المـاعون،
علَرى َ
وفـي سـورة الفجـرَ { ،كر هرال بَر ْل ََل ت ُ ْك ِر ُمررو َ اليَتِري َم * َو ََل ت َ َحا ُّ
الم ْ
ين}
ضررو َ َ
رام ِ
طعَر ِ
سر ِك ِ
َّ
الحاقة حيث يحدثنا القرآن عن أهل الشمال ،الذين يأخـذ
[الفجر ،]18 ،17:وفي سورة
سر ْرل َ
طانِيَ َْ * ُخررذُوهُ
أحـدهم كتابــه بشــماله ،ويقـولَ { :مررا أ َ ْغنَررى عَنِر َما ِليَر َْ * َهلَرركَ عَنِر ُ
س ْبعُو َ ذ َِرا ً
سلَة ذَرْ ُ
سلُ ُكوهُ * إِنهرَُ كَرا َ
عا فَا ْ
س ْل ِ
فَغُلُّوهُ * ث ُ هم ال َج ِحي َم َ
صلُّوهُ * ث ُ هم فِ ِ
ع َها َ
علَى َ
ََل ي ُْؤ ِم ُن ِب ه
الم ْ
ين} [الحاقة.]34-28:
يم * َو ََل يَ ُح ُّ َ
طعَ ِام ِ
اَّللِ العَ َِّ ِ
س ِك ِ
الحض على طعام المساكين والفقراء فريضـة دينيـة ،لهـا هـذه المنزلـة فـي ديـن هللا،
ُّ
الحض يوجب علـى جماعـة المسـلمين ،أن يقيمـوا جمعيـات خيريـة إسـالمية ،تقـوم
ُّ
وهذا
وتتفر لـه ،وتجمـع مـن القـادرين مـن المسـلمين ،مـا يس ُّـد رمـق المحتـاجين،
بهذا األمرَّ ،
ويغنيهم ،وال يدعهم يموتون جوعا بين الناس.
ين ( )4الذ َ
ص ِل َ
سا ُهو َ (})5
ِين ُه ْم ع َْن َ
{فَ َو ْي ٌل ِل ْل ُم َ
ص َال ِت ِه ْم َ
ذك ــر اب ــن كثي ــر( ،ع ــن اب ــن عب ــاس وغيـ ـره ،يعن ــي المن ــافقين ،ال ــذين يص ـ ُّـلون ف ــي
العالنيــة ،وال يصـ ُّـلون فــي الســر .وله ــذا قــال{ :للمصرررلين} ،أي :الــذين هــم مــن أه ــل
الصــالة ،وقــد التزمـوا بهــا ،ثــم هــم عنهــا ســاهون ،إمــا عــن فعلهــا بالكليــة ،كمــا قالــه ابــن
عباس ،واما عن نقلهـا فـي الوقـت المقـدر لهـا شـرعا ،فتخرجهـا عـن وقتهـا بالكليـة ،كمـا
قال مسروق وأبو الضحى.
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وقال عطاء بن دينار :والحمد هلل الذي قـال{ :ع ْ
سرا ُهو َ } ،ولـم يقـل :فـي
َرن َ
صرالتِ ِه ْم َ
صالتهم ساهون.
وام ــا ع ــن وقته ــا األولِ ،
فيؤخرونه ــا إل ــى آخـ ـره دائم ــا أو غالب ــا .وام ــا ع ــن أدائه ــا
ـدبر لمعانيهــا،
بأركانهــا وشــروطها علــى الوجــه المــأمور بــه .وامــا عــن الخشــوع فيهــا والتـ ُّ
فاللفظ يشمل هـذا َّ
كلـه ،ولكـ ِل َمـن اتَّصـف بشـيء مـن ذلـك ،قسـط مـن هـذه اآليـة .ومـن
تم نصيبه منها ،وكمل له النفاق العملي.
اتصف بجميع ذلك ،فقد َّ
كما ثبت في الصحيحين ،441أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :تلـك صـالة
المنــافق ،تلــك صــالة المنــافق ،تلــك صــالة المنــافق ،يجلــس َي ْرُقــب الشــمس ،حتــى إذا
كانــت بــين قرنــي الشــيطان قــام فنقــر أربعــا ال يــذكر هللا فيهــا إال قلــيال" .442فهــذا أ َّخ ـر
ـنص إلــى آخــر وقتهــا ،وهــو وقــت
صــالة العصــر التــي هــي الوســطى ،كمــا ثبــت بــه الـ ُّ
كراهة ،ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب ،لم يطمئن وال خشع فيهـا أيضـا؛ ولهـذا قـال" :ال
يذكر هللا فيها إال قليال").443
{الذ َ
ِين ُه ْم ي َُراءُو َ }
الذين ي ُّ
ـؤدون فـرائض هللا ،التـي أُمـروا بهـا ريـاء وسـمعة للنـاس ،ال البتغـاء وجـه هللا
سبحانه ،وهللا تعالى ال يقبل من األعمال ،إال ما كان خالصا لوجهه.
"مـن عمـل عمـال أشـرك فيـه معـي غيـري ،تركتــه
وفـي الحـديث أن هللا تعـالى يقـولَ :
وشركه".444
{ويَمْ نَعُو َ ال َما ُ
عو َ }
َ
 - 441كذا في تفسير ابن كثير ،ولم أق عليه في صحيح البخاري ،وعده الحميدي في الجمع بين الصحيحين من
أفراد مسلم ،وعزاه ابن األثير في جامع األصول ،والمزي في تحفة األشراف ( ،)1122إلى مسلم وحده.
 -442رواه مسلم في المساجد ( ،)622عن أنف.
 -443تفسير ابن كثير (.)493/8
 -444رواه مسلم في الزهد ( )2985عن أبي هريرو ،وفي معناه عدو أحاديث.
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هــذا الصــنف مــن خلــق هللا ،مــن الــذين ال قلــوب لهــم ،تخفــق بحـ ِ
ـب هللا ،أو برحمــة
الضــعفاء مــن النــاس ،أو التعــاطف معهــم ،ومحاولــة تســهيل أعمــالهم ،بمعــاونتهم فيمــا
يحتاجون إليه من متاع البيت ،وحاجات المجتمعات الصغيرة بعضـها مـع بعـض ،كمـا
نقل عن الصحابة وتالميذهم رضي هللا عنهم ،من مثل القدر ،والمنخـل ،واإلبـرة ،وك ِـل
األدوات التي يعتاد الجيران استعارتها ،بعضهم من بعض ،وبعدها ُّ
يردونها إلى أهلها.
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سورة الكوثر
بسم هللا الرحمن الرحيم
{إِنها أ َ ْع َ
ص ِل ِل َر ِبكَ َوا ْنحَرْ (ِ )2إ ه ءَانِئ َكَ ُه َو اس َ ْبت َ ُر (})3
ط ْي َناكَ الكَوْ ث َ َر ( )1فَ َ
مكية.
هذه أقصر سورة في القرآن الكريم ،وهي َّ
وفيهــا امتنــان مــن هللا عـ َّـز وجـ َّـل علــى رســوله الكـريم ،بمــا أعطــاه مــن ِن َعـم شـتَّى فــي
ليذكره بهاِ ،
الدنيا واآلخرة ،وهو يذكر له هذه النعمِ ،
أمته معه ،حتى ال ينسـوها،
ويذكر َّ

أمتـه بواجــب شـكرها ،فمـن ح ِ
ـق كـ ِـل نعمـة تُسـدى أن تُش َـكر ،وأن ُيشـ َـكر
ويقـوم الرسـول و َّ
مسديها ،ويفرؤ بها َمن أُعطيها ،ويسأل هللا له أن يديمها عليه.
{إِنها أ َ ْع َ
ط ْي َناكَ الكَوْ ث َ َر}
َّ
المؤك ـدة ب ـ َّ
المعب ـر بضــمير الجماعــة الحاضــر {إِنهرررا}
ـ(إن)،
بهــذه الجملــة االســمية
َّ

ِ
داللة على عظمة المـتكلِم ،فهـذا ُّ
طـى لـه ،وهـو محمـد
كلـه ُيـوحي بعظمـة
المعطـي والمع َ
سماه القرآن بـ{الكَوْ ث َ َر}.
طى هو ما َّ
طب ،والمع َ
المخا َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ُ

و{ال َكرررروْ ث َ َر} ،ص ــيغة مبالغ ــة م ــن الكثـ ـرة ،ومعن ــاه :الش ــيء الب ــالم م ــن الكثـ ـرة ح ـ َّـد
اإلفراط .قيل ألعرابية رجع ابنهـا مـن السـفر :ب َـم رجـع ابنـك؟ قالـت :رجـع بكـوثر .وقـال
الكميت الشاعر:
ُ
وأنت كثير يا ابن مروان طيب

وكان أبوك ابن العقائل كوث ار

445

ومن الكـوثر الـذي أعطـاه هللا لرسـوله محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم ،فـي اآلخـرة ،مـا
رواه اإلمام أحمد قالَّ ( :
حدثنا محمـد بـن فضـيل ،عـن المختـار بـن ُفْلُفـل ،عـن أنـس بـن
مالك قال :أغفى رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم إغفـاءة ،فرفـع أرسـه مبتسـما ،إمـا قـال
ـي
لهم واما قالوا له :لم
ضحكت؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم" :إنـه أنزلـت عل َّ
َ
 - 445من شعر الكميت.
532

آنفــا ســورة" .فقـرأ :بســم هللا الــرحمن الــرحيم { ِإنهررا أ َ ْع َ
ط ْينَرراكَ ال َكرروْ ث َ َر} حتــى ختمهــا ،قــال:
"هــل تــدرون مــا الكــوثر؟" .قــالوا :هللا ورســوله أعلــم .قــال" :هــو نهــر أعطانيــه ربِ ـي عـ َّـز
وجـ َّـل ،فــي َّ
أمتــي يــوم القيامــة ،آنيتــه عــدد الكواكــب،
الجنـة ،عليــه خيــر كثيــر ،تـ ِـرُد عليــه َّ

ُي ْخ ـ َـتَلج العب ــد م ــنهم ف ــأقول :ي ــا رب ،إن ــه م ــن أمت ــي! فيق ــال :إن ــك ال ت ــدري م ــا أح ــدثوا

بعــدك" .هكــذا رواه اإلمــام أحمــد بهــذا اإلس ــناد الثالثــي ،وهــذا الســياق عــن محمــد ب ــن
فضيل ،عن المختار بن فلفل ،عن أنس بن مالك.446
وقــد ورد فــي صــفة الحــوض يــوم القيامــة :أنــه يشــخب فيــه مي ازبــان مــن الســماء مــن

ـدد نجــوم الس ــماء .وقــد روى هــذا الح ــديث مســلم وأب ــو داود
نهــر الكــوثر ،وأن آنيت ــه عـ َ

والنســائي ،مــن طري ـق محمــد بــن فضــيل ،وعلــي بــن ُم ْس ـ ِهر ،كالهمــا عــن المختــار بــن
ُفْلُفل ،عن أنس .ولفظ مسلم قال" :بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أظهرنا فـي
المسجد ،إذ أغفى إغفاءة ثـم رفـع أرسـه مبتسـما ،قلنـا :مـا أضـحكك يـا رسـول هللا؟ قـال:
يم}{ ،إِنها أ َ ْع َ
"أُنزلت علي آنفا سورة" .فقرأ{ :بِس ِْم ه
رل
ط ْينَاكَ الكَروْ ث َ َر فَ َ
الر ْح َم ِن ه
اَّللِ ه
الر ِح ِ
ص ِ
ءررانِئ َكَ ُهر َرو اس ْبتَر ُرر} ثــم قــال" :أتــدرون مــا الكــوثر؟" .قلنــا :هللا ورســوله
ِل َر ِبرركَ َوا ْن َحرررْ ِإ ه َ
أعلم .قال" :فإنه نهر َو َعدنيـه ربِـي ع َّـز وج َّـل ،عليـه خيـر كثيـر ،وهـو حـوض تَ ِـرُد عليـه
ـتلج العبــد مــنهم ،فــأقول :رب إنــه مــن أمتــي.
أمتــي يـوم القيامــة ،آنيتــه عــدد النجــوم َفيخـ ُ
فيقول :إنك ال تدري ما أحدث بعدك".447

وقال اإلمـام أحمـد أيضـا ،ح َّـدثنا محمـد بـن أبـي عـدي ،عـن حميـد ،عـن أنـس قـال:
"دخلت الجنـة فـإذا أنـا بنهـر ،حافتـاه خيـام اللؤلـؤ،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ُ

قلت :ما هذا يا جبريل؟ قـال:
بت بيدي إلى ما يجري فيه الماء ،فإذا مسك أذفرُ .
فضر ُ
هذا الكوثر الذي أعطاكه هللا َّ
وجل".448
عز َّ

 -446رواه أحمد (.)11996
 -447رواه مسلم في الصالو ( ،)400وأبو داود في السنة ( ،)4747والنسائي في اَلفتتاح (.)904
 -448رواه أحمد (.)12008
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ورواه البخاري في صحيحه ومسلم ،من حديث شيبان بن عبد الرحمن ،عن قتـادة،
ـت
عن أنس بن مالك قال :لما ُعرَج بالنبي صلى هللا عليه وسـلم إلـى السـماء قـال" :أتي ُ

ـت :مـ ــا هـ ــذا يـ ــا جبريـ ــل؟ قـ ــال :هـ ــذا
علـ ــى نهـ ــر حافتـ ــاه قبـ ــاب اللؤلـ ــؤ المجـ ـ َّـوف ،فقلـ ـ ُ
الكوثر" .449وهو لفظ البخاري رحمه هللا.

وقــال البخــاري :حـ َّـدثنا خالــد بــن يزيــد الكــاهلي ،حـ َّـدثنا إس ـرائيل ،عــن أبــي إســحاق،
عــن أبــي عبيــدة ،عــن عائشــة قــال :ســألتُها عــن قولــه تعــالى{ :إِنهررا أ َ ْع َ
ط ْينَرراكَ ال َكرروْ ث َ َر}.
قالت :نهر أُعطيـه نب ُّـيكم صـلى هللا عليـه وسـلم ،شـاطئاه عليـه در مج َّـوف ،آنيتـه كعـدد
النجــوم .ثــم قــال البخــاري :رواه زكريــا وأبــو األحــوص ومطـ َّـرف ،عــن أبــي إســحاق.450
ورواه أحمد والنسائي ،من طريق ُمطرف ،به.451
ثــم قــال البخــاري :حـ َّـدثنا يعقــوب بــن إب ـراهيم ،حـ َّـدثنا ُه َشــيم ،أخبرنــا أبــو بشــر ،عــن

سعيد بن جبير ،عن ابن عباس أنـه قـال فـي الكـوثر :هـو الخيـر الـذي أعطـاه هللا إيـاه.

ناسا َي ْزُعمون أنه نهر في الجنـة؟ قـال سـعيد:
قال أبو بشرُ :
قلت لسعيد بن جبير :فإن ا
النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه هللا إياه.452
ورواه أيضا مـن حـديث ُهشـيم ،عـن أبـي بشـر وعطـاء بـن السـائب ،عـن سـعيد بـن

ُجبيــر ،عــن ابــن عبــاس قــال :الكــوثر :الخيــر الكثيــر .453وقــال الثــوري :عــن عطــاء بــن
السائب ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قال :الكوثر :الخير الكثير.454

وهــذا التفســير يعـ ُّـم النهــر وغيـره؛ ألن الكــوثر مــن الكثـرة ،وهــو الخيــر الكثيــر ،ومــن
ذلــك النهــر كمــا قــال ابــن عبــاس ،وعكرمــة ،وســعيد بــن ُجبيــر ،ومجاهــد ،ومحــارب بــن
 -449متفق عليه :رواه البخاري في التفسير ( ،)4964ومسلم في اإليمان (.)162
 - 450رواه البخاري في التفسير (.)4965
 -451رواه أحمد ( ،)26403والنسائي في الكبري في الصالو (.)11641
 -452رواه البخاري في التفسير (.)4966
 -453رواه البخاري في الرقاق (.)6578
 -454زيادو من تفسير الطبري (.)682/24
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ِدثَار ،والحسن بن أبي الحسن البصري .حتى قال مجاهد :هو الخير الكثير فـي الـدنيا
ـح عـن ابـن عبـاس
واآلخرة .وقال عكرمة :هو النبوة والقرآن ،وثواب اآلخرة .455وقد ص َّ
فسره بالنهر أيضا ،فقال ابـن جريـر :حـدثنا أبـو ُك َريـب ،حـدثنا عمـر بـن عبيـد ،عـن
أنه َّ

عطــاء ،عــن ســعيد بــن جبيــر ،عــن ابــن عبــاس قــال :الكــوثر :نهــر فــي الجنــة ،حافتــاه
ذهـ ــب وفضـ ــة ،يجـ ــري علـ ــى اليـ ــاقوت والـ ـ ِ
ـدر ،مـ ــاؤه أبـ ــيض مـ ــن الـ ــثلج ،وأحلـ ــى مـ ــن
العسل.456

وقــال ابــن جريــر :حـ َّـدثني يعقــوب ،حـ َّـدثنا ُهشــيم ،أخبرن ـا عطــاء بــن الســائب ،عــن
محارب بن ِدثار ،عن ابن عمر أنه قال :الكوثر نهر في الجنة ،حافتـاه ذهـب وفضـة،
أشد بياضا من اللبن ،وأحلى من العسل.457
يجري على ُّ
الدر والياقوت ،ماؤه ُ
وكـذا رواه الترمــذي ،عــن ابــن حميــد ،عــن جريــر ،عــن عطــاء بــن الســائب ،بــه مثلــه
موقوفــا .458وقــد روي مرفوعــا فقــال اإلمــام أحمــد :حـ َّـدثنا علــي بــن حفــص ،حــدثنا ورقــاء
قال :وقال عطاء بـن السـائب :عـن محـارب بـن ِدثـار ،عـن ابـن عمـر قـال :قـال رسـول
هللا صــلى هللا عليــه وســلم" :الكــوثر نهــر فــي الجنــة ،حافتــاه مــن ذهــب ،والمــاء يجــري
على اللؤلؤ ،وماؤه ُّ
أشد بياضا من اللبن ،وأحلى من العسل".459
وهكــذا رواه الترمــذي وابــن ماجـه وابــن أبــي حــاتم وابــن جريــر مــن طريــق محمــد ابــن
فضيل ،عن عطاء بن السائب ،به مرفوعا .وقال الترمذي :حسن صحيح.460

 -455رواه الطبري في التفسير (.)684/24
 -456المصدر السابق (.)679/24
 -457المصدر السابق ،نفسه.
 -458لم أق على في سنن الترمذي من هذا الطريق وَل ذكره المزي في تحفة األشراف .رواه الطبري في
التفسير (.)679/24
 -459رواه أحمد ( ،)5355وقال مخرجوه :حديث قوي.
 -460رواه الترمذي في التفسير ( ،)3361وابن ماجه في الزهد ( ،)4334والطبري في التفسير (،)688/24
وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه (.)3498
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وقال ابن جريرَّ :
حدثني يعقوب ،حـدثنا ابـن ُع َّليـة ،أخبرنـا عطـاء بـن السـائب قـال:

قــال لــي محــارب بــن دثــار :مــا قــال ســعيد بــن جبيــر فــي الكــوثر؟ قلــت :حــدثنا عــن ابــن
عباس أنه قـال :هـو الخيـر الكثيـر .فقـال :صـدق ،وهللا إنـه للخيـر الكثيـر .ولكـن ح َّـدثنا
ابــن عمــر قــال :لمــا نزلــتِ { :إنهرررا أ َ ْع َ
ط ْينَررراكَ ال َكررروْ ث َ َر} .قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه
الدر والياقوت".461
وسلم" :الكوثر نهر في الجنة ،حافتاه من ذهب ،يجري على ُّ
حدثني ابن البرقيَّ ،
وقال ابن جريرَّ :
حدثنا ابـن أبـي مـريم ،ح َّـدثنا محمـد بـن جعفـر

ابــن أبــي كثيــر ،أخبرنــي َحـ َـرام بــن عثمــان ،عــن عبــد الــرحمن األعــرج ،عــن أســامة بــن

زيــد :أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم أتــى حمـزة بــن عبــد المطلــب يومــا فلــم يجــده،

فســأل ام أرتــه عنــه  -وكانــت مــن بنــي النجــار -فقالــت :خــرج يــا نبــي هللا آنفــا عامـ اـدا

نحــوكُّ ،
ـدخل يــا رســول هللا؟ فــدخل،
فأظنـه أخطــأك فــي بعــض أزقــة بنــي النجــار ،أوال تـ ُ
َّ
ـت وأنـا
فقدمت إليه حيسـا ،فأكـل منـه ،فقالـت :يـا رسـول هللا ،هنيئـا لـك ومريئـا ،لقـد جئ َ
أمريــك؛ أخبرنــي أبــو عمــارة أنــك أُعطيــت نهـ ار فــي الجنــة ُيـدعى
أريــد أن آتيــك ْ
فأهنيــك و ْ
الكوثر .فقـال" :أجـل ،وعرضـه  -يعنـي أرضـه  -يـاقوت ومرجـان ،وزبرجـد ولؤلـؤ".462

ـح أصـل هـذا ،بـل قـد تـواتر
َح َرام بـن عثمـان ضـعيف .ولكـن هـذا سـياق حسـن ،وقـد ص َّ
مــن طــرق تفيــد القطــع عنــد كثيــر مــن أئمــة الحــديث ،وكــذلك أحاديــث الحــوض .وهكــذا
ُروي عـن أنـس ،وأبـي العاليــة ،ومجاهـد ،وغيـر واحـد مــن السـلف :أن الكـوثر :نهـر فــي
الجنة .وقال عطاء :هو حوض في الجنة.464)463

ص ِل ِل َر ِبكَ َوا ْنحَرْ }
{فَ َ
أي كمــا أعطينــاك الخيــر الكثيــر فــي الــدنيا واآلخـرة ،ومــن ذلــك النهـ ُـر الــذي تقـ َّـدمت
ون ْح َـرك ،واعبـده وحـده ال شـريك لـه،
صفته  -فأخلص لرِبك صالتك المكتوبة والنافلـةَ ،
 -461رواه الطبري في التفسير (.)689/24
 -462المصدر السابق ،نفسه.
 - 463المصدر السابق (.)685/24
 -464تفسير ابن كثير ()498-502/8
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سررر ِك
صرررالتِ َونُ ُ
وانح ــر عل ــى اس ــمه وح ــده ال شـ ـريك ل ــه ،كم ــا ق ــال تع ــالى{ :قُررر ْل ِإ ه َ
ءر ِرريكَ لَ رَُ َو ِب رذَ ِلكَ أ ُ ِمرررْ ُ
س ر ِل ِم َ
ب العَررالَ ِم َ
ت َوأَنَررا أَوه ُ ال ُم ْ
ين}
ين َل َ
راي َو َم َمرراتِ ِ هَّللِ َر ِ
َو َم ْحيَر َ
[األنعام.]163-162:
وهــذا بخــالف مــا كــان المشــركون عليــه مــن الســجود لغيــر هللا ،والــذبح علــى غيــر
{وَل تَررأ ْ ُكلُوا ِممهررا لَرر ْم ي ْ
ق َوإِ ه
ُررذك َِر اسْرر ُم ه
علَيْرر َِ َوإِنهررَُ لَ ِفسْرر ٌ
اَّللِ َ
اســمه ،كمــا قــال تعــالىَ :
ين لَيُو ُحررررو َ إلررررى أَوْ ِليَررررا ِ ِه ْم ِليُ َجررررا ِدلُو ُك ْم َوإِ ْ أ َ َ
ط ْعت ُ ُمررررو ُه ْم إِنه ُكرررر ْم لَ ُم ْ
ال ه
اط َ
رررر ُكو َ }
شرررريَ ِ
شر ِ

[األنعام.]121:

ولهذا كـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يصـلِي العيـد ،ثـم ينحـر نسـكه ،ويقـول:
َّ
وم ـن نســك قبــل الصــالة فــال
"م ـن صــلى صــالتنا ،ونســك نســكنا ،فقــد أصــاب النســكَ .
َ
ـكت شـاتي قبـل الصـالة،
نسك له" .فقام أبو بـردة بـن نيـار فقـال :يـا رسـول هللا ،إنـي َنس ُ

وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم .قال" :شاتُك شاة لحم" .أي :ال تصلح ضـحية.

ـي مــن شــاتين ،أفتجــزئ عنــي؟ قــال" :تجزئــك ،وال
قــال :فــإن عنــدي عناقــا هــي أحــب الـ َّ

تجزئ أحدا بعدك".465

 -465متفق عليه :رواه البخاري في الجمعة ( ،)955ومسلم في األضاحي ( ،)1961عن البراء بن عازب.
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{ ِإ ه ءَا ِنئ َكَ ُه َو اس َ ْبت َ ُر}
إن مبغضــك  -ي ــا محم ــد  -ومــبغض م ــا جئ ــت ب ــه مــن اله ــدى والح ـ ِ
ـق ،والبره ــان
عرفنــا كيــف بــاد
السـاطع ،والنــور المبــين ،هــو األبتــر ،األقــل األذل المنقطــع ْ
ذكـ ُـره .وقــد َ

يبق َمن يذكرهم إال بالسوء.
هؤالء وذهبت آثارهم ،ولم َ

وقد كثر من مشركي قريط أنهم إذا أروا أبناء محمد صلى هللا عليه وسلم ،الـذكور

احدا بعد اآلخر ،قالوا :إنه أبتر قد انقطع ِذكره .وحاشا وكال؛ بل قـد أبقـى هللا
يموتون و ا
ـتمر علـى دوام اآلبـاد،
ذكره على رءوس األشهاد ،وأوجب شرعه على رقاب العبـاد ،مس َّا
إلى يوم الحشر والمعاد .كما قال ابن كثير رحمه هللا.466
هرن َخلَ ْقنَرا أُمهرةٌ يَ ْهردُو َ بِ ْ
{و ِمم ْ
ق
أمته إلى يوم التنـاد ،كمـا قـال تعـالىَ :
كما أبقى َّ
رال َح ِ
المستمرة إلـى يـوم الـدين،
َو ِب َِ يَ ْع ِدلُو } [األعراف ،]181:كما أبقى فيها طائفة الخير،
َّ
يضرهم َمن خالفهم ،حتى يأتي أمر هللا وهم ظاهرون.
ال ُّ

 -466تفسير ابن كثير (.)505/8
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سورة الكافرو
بسم هللا الرحمن الرحيم
{قُ ْل يَا أَيُّ َها الكَافِ ُرو َ * ََل أ َ ْعبُدُ َما ت َ ْعبُدُو َ * َو ََل أ َ ْنت ُ ْم عَابِدُو َ َما أ َ ْعبُدُ * َو ََل أَنَا عَابِدٌ
ِين}
َما َ
عبَ ْدت ُ ْم * َو ََل أ َ ْنت ُ ْم عَا ِبدُو َ َما أ َ ْعبُدُ * لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ د ِ

المفصل التي تدعو إلى التوحيـد،
المكية ،وهي إحدى السورتين من قصار
هذه السورة
َّ
َّ
العَقديــة األساســية األولــى ،التــي ُبعــث بهــا األنبيــاء،
وتُقـ ِـرر التوحيــد باعتبــاره القضــية الدينيــة َ
وقررهــا وأمــر بهــا َّ
وعظ ـم أمرهــا محمــد عليــه الصــالة والســالم،
ونزلــت بهــا الكتــب الســماويةَّ ،
قررهــا و َّ
أكـدها القـرآن العظــيم ،فهــي التــي ُخلـق لهــا الخلــق ،وقــام لهـا األمــر ،ووقعــت لهــا
كمـا َّ
الواقعة ،ورجفت الراجفة ،وقامت سوق الجنة والنار.

ويعيــدون ،ويلفــون ويــدورون حــول رســول هللا محمــد صــلى هللا
كــان المشــركون ُيبــدئون ُ
العـزى
عليــه وســلم ،يريــدون أن يتفاوضـوا معــه حــول آلهــتهم التــي يعبــدون مــن ُهبــل والــالت و ُ

ومنــاة الثالثــة األخــرى ،وحــول إلهــه الواحــد ،الــذي بــدا منــذ دعــا إلــى دينــه الجديــد أنــه ال يــرى
إلهـ ــا غي ـ ـرهُ ،يـ ــدعى إلـ ــى عبادتـ ــه ودعائـ ــه واالسـ ــتجابة ألم ـ ـره ،فكـ ــانوا يحـ ــاولون عـ ــن طريـ ــق
المباحثــات والمحادثــات وجـ ِ
ـس النــبض باألســئلة والطلبــات ،عــن إمكانيــة التنــازل بيــنهم وبــين

محمــد صــاحب الــدين الجديــد ،والرســالة الجديــدة ،مــن ممارســة تجربــة جديــدة بــين الف ـريقين:
محمــد ودعوتــه التوحيدي ـة الحديثــة ،وطريــق الش ــرك والوثنيــة القديمــة :أن يجـ ِـرب كـ ُّـل فري ــق
مجرب ،فيتنازل محمـد عـن
منهما ما عند صاحبه ،ليمتحنه ويختبره عن كثب ،بل عن واقع َّ
عبــادة إلهــه الواحــد فت ـرة مــن الــزمن ،قــد تكــون ســنة ،أو شــهرا ،أو أقــل أو أكثــر ،عــن طريــق
الممارس ــة الفعلي ــة بالتعام ــل م ــع ه ــذا اإللـ ـه أو اآلله ــة الجدي ــدة ،وه ــل تس ــتجيب ه ــذه اآلله ــة
للــدعوات؟ أو تتفاعــل مــع اآلهــات؟ وهــل تنتصــر للمظلــومين؟ وتنــتقم مــن الظــالمين؟ وهــل
وهــل؟ أم أنهــا كمــا يقــول محمــد :أحجــار وأوثــان ،ال تُبصــر وال تســمع ،وال تضـ ُّـر وال تنفــع،
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ِره ْم َ
ضررا َو ََل نَ ْفعًرا َو ََل يَمْ ِل ُكرو َ َموْ تًرا َو ََل
و{ ََل يَ ْخلُقُو َ َ
ء ْيئًا َو ُه ْم ي ُْخلَقُو َ َو ََل يَمْ ِل ُكو َ ِس َ ْنفُس ِ
َحيَاةً َو ََل نُ ُ
ورا} [الفرقان.]3:
ش ً
ويجرب هـؤالء المشـركون التعامـل مـع إلـه محمـد الواحـد ،الـذي ال يقبـل معـه شـريكا وال
رب النــاس ،ملــك النــاس ،إلــه النــاس ،ه ـو الخــالق وهــو
ولــدا ،وال ُمعينــا وال وزي ـرا ،بــل هــو ُّ

ـدبر ،وهـو المحيـي المميـت ،وهـو الـذي إذا أراد شـيئا قـال لـهُ { :ك ْ
الرازق ،وهو الم ِ
رن فَيَ ُكرو ُ }

[البقرة.]117:
أمس ـوا
كانــت هــذه األفكــار والمســاءالت قــد امــتألت بهــا رؤوس المشــركين ،وأصــبحوا و َ
ومـن معــه ،فكانــت هــذه الســورة هــي الناطقــة
ُيزعجــون بهــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلمَ ،
والفاصلة في هذه القضية ،فقد أغلقت هـذا البـاب أمـام المفاصـالت إغالقـا نهائيـا ،ولـم تتـرك
أي مكــان لمتـ ِ
ـردد ،أو محــاول للمواربــة أو السـؤال ،بــل الجـواب الــذي ال يحتمــل وجهــا آخــر،
َّ
وهو قوله تعالى{ :قُ ْل يَا أَيُّ َها الكَافِ ُرو َ * ََل أ َ ْعبُدُ َما ت َ ْعبُدُو َ * َو ََل أ َ ْنت ُ ْم عَا ِبدُو َ َما أ َ ْعبُدُ}.
هكــذا أُمــر الرســول الك ـريم أن يواجــه النــاس باإلجابــة الص ـريحة الحاســمة بــالنفيَ :
{َل
أ َ ْعبُ ردُ َمررا ت َ ْعبُ ردُو َ } ،بعــد منــاداتهم بهــذا االســم الكريــه{ :أَيُّ َهررا ال َكررا ِف ُرو َ } ،مــع أن الق ـرآن ال
يحب أن ينـادي المسـلم زميلـه الكـافر بهـذا اللقـب ،ولكـن نـداء الجماعـة كلِهـا فـي هـذا الوقـت
ُّ
بهذا اللقب أمر مطلوب وضروري ،وال حجر فيه وال ُّ
تردد{ ،قُ ْل يَرا أَيُّ َهرا الكَرافِ ُرو َ } ،فهـم ال
َّ
شك قد كفروا باهلل الواحد ،وكفروا بمحمد الرسول ،وكفروا بما جاء به من بينات.
أنــا ال أعبــد مــا تعبــدون مــن آلهــتكم المفتـراة مــن دون هللا ،ال أعبــد ُهبــل ،وال أعبــد منــاة،
الع َّزى وال غيرها.
وال الالت ،وال ُ
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{و ََل أ َ ْنت ُ ْم عَا ِبدُو َ َما أَ ْعبُدُ}
َ
وأن ــتم أيض ــا لس ــتم عاب ــدين مـ ــا أعب ــد ،وه ــو هللا وح ــده ،الـ ــذي تش ــركون ب ــه غيـ ـره مـ ــن
ـتحق العبـادة غيـره ،وال
المخلوقات في األرض أو في السماء ،وهو اإلله الواحد ،الـذي ال يس ُّ
كل عالقة بيني وبينكم ،من جانبي ومن جانبكم.
ُيدعى سواه ،وبهذا انقطعت ُّ
ع َب ْدت ُ ْم} وهنـا يقـرر هـذه الحقيقـة بهـذه الصـيغة ،وهـي :وال أنـا
{و ََل أَنَا عَا ِبدٌ َما َ
ثم قـالَ :
عابد في الحال ،وال في المستقبل ما عبدتم في الماضي.
{و ََل أ َ ْنت ُ ْم عَا ِبدُو َ َما أَ ْعبُدُ}
َ
كرر ما ذكره مـن قبـل ،تأكيـدا لألمـر ،وتثبيتـا للموقـف ،وتقريـ ار لهـذه الحقيقـة التـي جـاء
َّ

ُّ
عبد هللا وحده ال شريك لـه ،وال ن َّـد لـه،
بها هذا الدين ،بل جاءت بها األديان كلها ،وهي أن ُي َ
وال شبيه له.

ِين}
{لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ د ِ
رن} ،لكــم
كـ ُّـل مــا أقولـه لكــم هــذه الكلمــة ،وهــي الحقيقــة الناصــعة{ :لَ ُك ر ْم دِي رنُ ُك ْم َو ِل ر َ دِير ِ
اخ ـذون ،وهــو ديــن الشــرك ،ولــي دينــي الــذي
حاس ـبون عليــه ،وتُؤ َ
ديــنكم الــذي تؤمنــون بــه ،وتُ َ
أحاسب عليه ،وأعامل على أساسه وهو اإلسـالم ،فكـل منـا لـه دينـه،
أُؤمن به ،وأدعو إليه ،و َ

وليس مسؤوال عن دين غيره ،كما أن اآلخرين ومنهم المسلمون مسؤولون عـن ديـنهم ال عـن
دين غيرهم.
هذا ما جاء به اإلسالم واعتنقه المسلمون ،فهذه السورة في َّأولهـا شـديدة تـرفض عبـادة
ِين}.
غير اإلله الواحد ،وفي نهايتها ُّ
تقر هذه الحقيقة{ :لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ د ِ
أقروا بنصف الحقيقة التي قالها النبي محمد{ :لَ ُك ْم دِيرنُ ُكم} ،ولـم يق ُّـروا
ولكن المشركين َّ
ِين} ،فقالوا لنا ديننا وليس لك دين.
بالنصف اآلخرَ :
{و ِل َ د ِ
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ع َملُ ُك ْم أ َ ْنرت ُ ْم بَ ِريئُرو َ ِممهرا
ع َم ِل َولَ ُك ْم َ
{و ِإ ْ كَذهبُوكَ فَقُ ْل ِل َ
وفي آية أخرى قال القرآنَ :
أ َ ْع َم ر ُل َوأَنَررا بَ ِررري ٌء ِممهررا ت َ ْع َملُررو َ } [يــونس ،]41:ولكــن المشــركين الجفــاة قــالوا :لنــا عملنــا،
ـت بريئــا ممــا نعمــل .هــذا هــو منطــق
ولــيس لــك عملــك ،ونحــن بريئــون ممــا تعمــل ،وأنــت لسـ َ
الشــرك العنيــد المســتكبر فــي األرض بغيــر الحـ ِ
ـق ،ولــذلك كانــت عاقبتــه أن يأخــذه هللا أخــذ

عزيز مقتدر.
وجاء في فضل هـذه السـورة مـا رواه مسـلم ،عـن جـابر ،أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه
وسلم ق أر بهذه السورة ،وبـ(قل هو هللا أحد) في ركعتي الطواف.467
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ،أن رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم قـ أر بهمـا
فــي ركعتــي الفجــر .468وقــال اإلمــام أحمــد :حــدثنا وكيــع ،حــدثنا إسـرائيل ،عــن أبــي إســحاق،
عن مجاهد ،عن ابن عمر ،أن رسول هللا صلى هللا علية وسلم ق أر في الـركعتين قبـل الفجـر
وال ــركعتين بع ــد المغ ــرب ،بض ــعا وعشـ ـرين م ـ َّـرة – أو بض ــع عشـ ـرة م ـ َّـرة { -قُرررر ْل َيررررا أَيُّ َهررررا
الكَافِ ُرو َ }{ ،قُ ْل ُه َو ه
اَّللُ أ َ َحدٌ}.469
رمقت النبي صلى هللا عليه وسـلم أربعـا
وروى اإلمام أحمد بسنده ،عن ابن عمر قال:
ُ
مرة يق أر في الركعتين قبل الفجر ،والركعتين بعد المغرب ب ـ{قُ ْل يَا أَيُّ َهرا الكَرافِ ُرو َ }،
وعشرين َّ
و{قُ ْل ُه َو ه
اَّللُ أ َ َحدٌ}.470
وروى أيضــا عــن ابــن عمــر قــال :رمقــت النبــي صــلى هللا عليــه وســلم شــهرا ،وكــان يقـ أر
ررو ه
اَّللُ أ َ َحرردٌ} .471وكــذا روى
فــي الــركعتين قب ـل الفجــر بـ ـ{قُرر ْل َيررا أَيُّ َهررا الكَررافِ ُرو َ } ،و{قُ ر ْل ُه َ

 -467رواه مسلم في الحج (.)1218
 -468رواه مسلم في صالو المسافرين (.)726
 -469رواه أحمد ( )4764وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرم الشيخين.
 -470رواه أحمد ( )5691وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرم الشيخين.

 -471رواه أحمد ( )5742وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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الترمــذي ،وابــن ماجـه مــن حــديث أبــي أحمــد الزبيــري ،وأخرجــه النســائي مــن وجــه آخــر ،عــن
أبي إسحاق ،به .وقال الترمذي :هذا حديث حسن.472
وروى اإلمــام أحمــد بســنده ،عــن فــروة بــن نوفــل ،عــن أبيــه ،أن رســول هللا صــلى هللا
عليــه وســلم قــال لــه" :هــل لــك فــي ربيبــة لنــا تكفلهــا؟" قــال :أ ارهــا زينــب؟ قــال :ثــم جــاء فســأله
النبي عنها ،قال" :ما فعلـت الجاريـة؟" قـال :تركتُهـا عنـد أمهـا .قـال" :فمجـيء مـا جـاء بـك؟"
جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي .قال" :اقـ أر {قُر ْل يَرا أَيُّ َهرا الكَرافِ ُرو َ } ،ثـم نـم علـى
قالُ :
خاتمتها ،فإنها براءة من الشرك" .تفرد به أحمد.473

وروى أحمــد نحــوه ،عــن فــروة بــن نوفــل ،عــن الحــارث بــن جبلــة ،474وذكــر ابــن كثيــر
روايــة الطب ارنــي فــي الكبيــر عــن جبلــة بــن حارثــة ،وهــو أخــو زيــد بــن حارثــة ،475كمــا روى
بسنده عن خباب في قراءة السورة عند النوم ،وأنها براءة من الشرك.476
قــال الحــافظ ابــن كثيــر فــي تفســيره( :هــذه الســورة ســورة الب ـراءة مــن العمــل الــذي يعملــه
المشــركون ،وهــي آمـرة بــاإلخالص فيــه ،فقولــه تعــالى{ :قُ ر ْل يَررا أَيُّ َهررا ال َكررافِ ُرو َ } ،يشــمل كـ َّـل
كــافر علــى وجــه األرض ،ولكــن المـواجهين بهــذا الخطــاب هــم َّ
كفـار قـريط ،وقيــل :إنهــم مــن
َ
جهلهــم دع ـوا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،إلــى عبــادة أوثــانهم ســنة ،ويعبــدون معبــوده
 -472رواه الترمذي في الصالة ( ،)417والنسائي في االفتتاؤ ( ،)992وابن ماجه في إقامة
الصالة ( ،)1149وصححه األلباني في الصحيحة (.)3328

 -473رواه أحمد ( )488/39رقم ( )49وقال مخرجوه :حديث حسن على اختالف في إسناده

على أبي إسحاق .وهذا الحديث مما استدركته طبعة مؤسسة الرسالة على الطبعة الميمنية.

 -474رواه أحمد ( )440/39رقم ( )5وقال مخرجوه :حديث حسن على اختالف في إسناده

على أبي إسحاق .وهذا الحديث مما استدركته طبعة مؤسسة الرسالة على الطبعة الميمنية.

 -475رواه الطبراني ( ،)287/2وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ، )17033ورجاله وثقوا.

 -476رواه الطبراني ( ،)81/4وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( : )17031فيه جابر الجعفي،
وهو ضعيف.
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ـر مــن ديــنهم
ســنة ،فــأنزل هللا هــذه الســورة ،وأمــر رســوله صــلى هللا عليــه وســلم فيهــا أن يتبـ َّأ
بالكليـة ،فقـالَ :
{و ََل أ َ ْنرت ُ ْم عَابِردُو َ َمررا
{َل أ َ ْعبُردُ َمرا ت َ ْعبُردُو َ } ،يعنـي :مـن األصــنام واألنـدادَ ،
َ ْ ُ
(من).
أعبُد} ،وهو هللا وحده ال شريك له ،فـ{ َما} ها هنا بمعنى َ
عبَ ْدت ُ ْم * َو ََل أ َ ْنت ُ ْم عَابِدُو َ َما أ َ ْعبُردُ} ،أي :وال أعبـد عبـادتكم،
{و ََل أَنَا عَابِدٌ َما َ
ثم قـالَ :
حبـه ويرضــاه؛ ولهــذا قــال:
أي :ال أســلكها وال أقتــدي بهــا ،وانمــا أعبــد هللا علــى الوجــه الــذي ي ُّ
{و ََل أ َ ْنت ُ ْم عَابِدُو َ َما أ َ ْعبُدُ} ،أي :ال تقتدون بأوامر هللا وشـرعه فـي عبادتـه ،بـل قـد اختـرعتم
َ
شيئا من تلقـاء أنفسـكم ،كمـا قـالِ :إن { َيت ه ِبعُرو َ إَل ه
الَّ ه
رس َولَقَر ْد َجرا َء ُه ْم
رن َو َمرا ت َ ْه َروى اس َ ْنفُ ُ
ْ

ِم ْن َر ِب ِه ُم ال ُهدَى} [النجم.]23:

فتبر منهم في جميع ما هم فيه ،فإن العابد ال ب َّـد لـه مـن معبـود يعبـده ،وعبـادة يسـلكها
َّأ
إلي ــه ،فالرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،وأتباع ــه يعب ــدون هللا بم ــا ش ــرعه ،وله ــذا ك ــان كلم ــة
اإلســالم "ال إلــه إال هللا ،محمــد رســول هللا" ،أي :ال معبــود إال هللا ،وال طريــق إليــه إال بمــا
جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم.
والمشركون يعبـدون غيـر هللا عبـادة لـم يـأذن بهـا هللا؛ ولهـذا قـال لهـم الرسـول صـلى هللا
ع َم ِلر َولَ ُكر ْم
{وإِ ْ كَرذهبُوكَ فَقُر ْل ِلر َ
ِين} ،كمـا قـال تعـالىَ :
عليه وسـلم{:لَ ُك ْم دِينُ ُك ْم َو ِل َ د ِ
ع َملُ ُك ر ْم أ َ ْن رت ُ ْم َب ِريئُررو َ ِم همررا أ َ ْع َم ر ُل َوأَنَررا َبر ِرري ٌء ِم همررا ت َ ْع َملُررو َ } [يــونس ،]41:وقــال{:لنَررا
َ
أ َ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أ َ ْع َمالُ ُك ْم} [القصص.]55:
ررن} :اإلســالم ،ولــم يقــل (دينــي)؛ ألن
وقــال البخــاري{ :لَ ُكررر ْم دِيرررنُ ُك ْم} الكفــرَ ،
{و ِلررر َ دِير ِ
ِين} [الشـعراء{ ،]78:فَه َُرو يَ ْ
ين}
شر ِف ِ
اآليات بالنون ،فحذف الياء ،كما قـال{ :فَه َُرو يَ ْهرد ِ
[الشعراء ،477]80:ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية :أن ذلـك مـن بـاب التوكيـد،
سر ِررر يُ ْ
رررا * ِإ ه َمررر َع العُ ْ
سر ِررر يُ ْ
كقولــه{ :فَررر ِإ ه َمررر َع العُ ْ
رررا} [الشــرؤ ،]6 ،5:وكقولــه:
سر ً
سر ً
 - 477صحيح البخاري (.)178/6
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رين} [التكــاثر ،478]7 ،6وحكــاه بعضــهم- ،
{لَتَر َرروُ ه ال َج ِحرري َم * ث ُر هم لَت َ َروُ نه َهررا َ
عر ْي َن اليَ ِقر ِ
كابن الجوزي ،وغيره  -عن قتيبة فاهلل أعلم.
وذكــر ابــن كثيــر ق ـوال نص ـره أبــو العبــاس ابــن تيميــة فــي بعــض كتبــه ،وهــو أن الم ـراد
بقولهَ :
عبَر ْدت ُ ْم}:
{و ََل أَنَا عَابِدٌ َما َ
{َل أ َ ْعبُدُ َما ت َ ْعبُدُو َ } :نفي الفعل؛ ألنها جملة فعليةَ ،
نفــي قبولــه لــذلك بالكليــة؛ ألن النفــي بالجملــة االســمية آكــد ،فكأنــه نفــى الفعــل ،وكونــه
قابال لذلك ،ومعناه نفي الوقوع ،ونفي اإلمكان الشـرعي أيضـا ،وهـو قـول حسـن أيضـا،
وهللا أعلم.
وقـد اسـ َّ
ـتدل اإلمــام أبـو عبــد هللا الشــافعي ،وغيـره بهــذه اآليــة الكريمــة{ :لَ ُكر ْم دِيرنُ ُك ْم َو ِلر َ
رن} ،علــى أن الكفــر َّ
ملـة واحــدةَ ،فـ َوَّرث النصــارى مــن اليهــود ،وبــالعكس – إذا كــان
دِير ِ
بينهمــا نســب أو ســبب يتـوارث بــه  -ألن األديــان – مــا عــدا اإلســالم ُّ -
كلهــا كالشــيء
ومـن وافقـه إلـى عـدم توريـث النصـارى مـن
الواحد في البطالن .وذهب أحمد بـن حنبـل َ
اليهــود وبــالعكس؛ لحـديث عمــرو بــن شـعيب ،عــن أبيــه ،عــن جــده قــال :قــال رســول هللا
صلى هللا عليه وسلم" :ال يتوارث أهل َّ
ملتين شتَّى".480)479

 - 478تفسير الطبري (.)704/24
 -479رواه أحمد ( )6844وقال مخرجوه :صحيح لغيره ،وأبو داود ( ،)2911وابن ماجه ( ،)2731كالهما في
الفرائض ،وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه (.)2207
 - 480تفسير ابن كثير ( ،)508 -507/8بتصرف.
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سورة النصر
ِين ه
ص ُر ه
{ ِإذَا َجا َء نَ ْ
س ِب ْح
اَّللِ أ َ ْف َواجًا ( )2فَ َ
اَّللِ َو ْالفَتْ ُح (َ )1و َرأ َ ْيتَ النه َ
اِ يَ ْد ُخلُو َ فِ د ِ
بِحَمْ ِد َربِكَ َوا ْ
ست َ ْغفِرْ هُ إِنهَُ كَا َ تَوه ابًا (})3
ص ُر ه
{إِذَا َجا َء نَ ْ
اَّللِ َو ْالفَتْ ُح}
مدني ـة ،حتــى قــالوا :إنهــا آخــر مــا نــزل مــن الســور المدنيــة .481وتبــدأ
هــذه الســورة َّ
ررب ْح
بكلمــة {إِذَا} ،وهــي ظــرف زمــان ُيعتبــر شــرطا لــه ج ـواب ،وهــو قولــه تعــالى{ :فَ َ
سر ِ
بِحَمْ ِد َربِكَ َوا ْ
ست َ ْغفِرْ هُ}.
ومن هنا نجد القرآن العظـيم ِ
ـارة أم
يوجـه اإلنسـان فـي ك ِـل حاالتـه – سـواء كانـت س َّ
محزنة  -أن يرجع إلى ربِه بالذكر والحمد واالستغفار ،فيجد في حالة الضيق والعسـرة
و َّ
الشدة ،ما يكون من تفريج الكربـة ،وتوسـعة الضـيق ،ووجـود اليقـين ،كمـا قـال سـبحانه
سبِ ْح بِحَمْ ِد َربِكَ َو ُك ْ
هراجد َ
رن ِم َ
{ولَقَ ْد نَ ْعلَ ُم أَنهكَ يَ ِضي ُ
ِين *
ق َ
ص ْد ُركَ بِ َما يَقُولُو َ * فَ َ
َ
رن الس ِ
َوا ْعبُ ْد َربهكَ َحتهى يَأْتِيَكَ اليَ ِقي ُن} [الحجر.]99-97:
وهنا في الحالة المقابلة للعسر و َّ
الشدة ،وهي حالة مجيء نصر هللا والفتح ،ونصـر
ِ
المتكرر على المشركين ،وعلى اليهـود ،وعلـى غيـرهم ،كمـا نصـر
هللا يعني :االنتصار
ص َرهُ ه
اَّللُ ِإ ْذ
هللا رسوله عليه الصالة والسالم بعد اإلخراج من مكةِ { ،إ هَل ت َ ْنص ُُروهُ فَقَ ْد نَ َ
راح ِب َِ ََل ت َ ْح َرز ْ إِ ه ه
أ َ ْخ َر َجَُ الرذ َ
رار إِ ْذ يَقُرو ُ ِل َ
ص ِ
اَّللَ
ِين َكفَ ُرروا ثَرانِ َ اثْنَري ِْن إِ ْذ ُه َمرا فِر الغَ ِ
َمعَنَا فَأ َ ْن َز َ ه
علَ ْي َِ َوأَيهدَهُ ِب ُجنُود لَ ْم ت َ َروْ َها َو َجعَ َل َك ِل َمةَ الرذ َ
ِين َك َف ُرروا السُّر ْف َلى
س ِكينَتََُ َ
اَّللُ َ
اَّللُ ع َِز ٌ
اَّللِ ِه َ الع ُْل َيا َو ه
َو َك ِل َمةُ ه
يز َح ِكي ٌم} [التوبة.]40:
اَّللُ بِبَر ْدر َوأ َ ْن رت ُ ْم أَذِلهررةٌ فَرراتهقُوا ه
صر َرر ُك ُم ه
{ولَقَ ر ْد نَ َ
وكــذلك االنتصــار فــي غــزوة بــدرَ :
اَّللَ
لَعَله ُك ْم ت َ ْ
ش ُك ُرو َ } [آل عمران.]123:

 - 481رواه مسلم في اإليمان ( ،)3024من قول ابن عباس.
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{و َرده ه
اَّللُ الرررذ َ
ررروا
ِين َكفَر ُ
واالنتصــار فــي الخنــدق يــوم األح ـزاب ،كمــا قــال تعــالىَ :
ين ال ِقتَررا َ َو َكررا َ ه
ِبغَري َِّْ ِه ْم لَر ْم يَنَررالُوا َخ ْير ًررا َو َكفَررى ه
اَّللُ ال ُمر ْرؤ ِمنِ َ
اَّللُ قَ ِويررا ع َِزير ًرزا * َوأ َ ْنر َرز َ
ِين َ
ب ِمر ْ
ظررا َه ُرو ُه ْم ِمر ْ
ال رذ َ
رب فَ ِريقًررا
ريه ْم َوقَ رذَ َ فِ ر قُلُررو ِب ِه ُم ُّ
رن َ
الر ْعر َ
صيَ ِ
رن أ َ ْه ر ِل ال ِكتَررا ِ
اصر ِ
ضررا لَر ْم ت َ َ
رار ُه ْم َوأَمْ َروالَ ُه ْم َوأَرْ ً
س ُررو َ فَ ِريقًررا * َوأَوْ َرث َ ُكر ْم أَرْ َ
طئُو َهررا
ت َ ْقتُلُرو َ َوتَأ ْ ِ
ضر ُه ْم َو ِد َي َ
َوكَا َ ه
ِيرا} [األحزاب.]27-25:
اَّللُ َ
علَى ُك ِل َ
ء ْ ء قَد ً
واالنتصــار فــي خيبــر ،واالنتصــار فــي صــلح الحديبيــة ،التــي سـ َّـماها الق ـرآن الك ـريم
ين ِإ ْذ يُ َبا ِيعُونَرركَ ت َ ْحررتَ ال ه
{فَتْ ًحررا ُم ِبينًررا} [الفــتح{ ،]1:لَقَ ر ْد َر ِض ر َ ه
رن ال ُمر ْرؤ ِم ِن َ
ش ر َج َر ِة
اَّللُ َ
عر ِ
يرررةً
فَعَ ِلرر َم َمررا فِرر قُلُررو ِب ِه ْم فَررأ َ ْن َز َ السهرر ِكينَةَ َ
ع َلرري ِْه ْم َوأَثَررابَ ُه ْم فَتْحًررا قَ ِريبًررا * َو َمغَررانِ َم َكثِ َ
اَّللُ ع َِز ً
َيأ ْ ُخذُونَ َها َوكَا َ ه
يزا َح ِكي ًما} [الفتح.]19-18:
وبع ــد ذل ــك تُف ــتَح مك ــة المكرم ــة ،بل ــد اإلس ــالم األول ،وه ــو الف ــتح األعظ ــم ،ال ــذي
ص ُر ه
يستحق أن يقال فيهِ { :إذَا َجا َء نَ ْ
اَّللِ َو ْالفَتْ ُح}.
ُّ
أي :عندما ِ
يغير هللا األحوال ،وتعـود الحيـاة مـن عسـر إلـى يسـر ،ومـن ضـيق إلـى
صر ُرر ه
فــرج ،ومــن هزيمــة وكــرب إلــى فــتح ونصــر ،أو كمــا قــال ســبحانه{ :إِذَا َجررا َء نَ ْ
اَّللِ
َو ْالفَرررتْ ُح} ،نصــر هللا :مــا َّ
حققــه لعبــادة المــؤمنين فــي غــزوات متتابعــة مــن نصــر إلــى
ررر ه
نصــر ،ال يجــوز أن ُينســب إال هلل وحــده ،ولــذا قــال{ :نَ ْ
اَّللِ} .والفــتح :يعنــي فــتح
صر ُ
مكة ،إذ ال فتح بعده ،وال فتح مثله ،وهو ما قاله ابن عباس.482

ِين ه
اَّللِ أ َ ْف َواجًا}
َ
{و َرأ َ ْيتَ النه َ
اِ يَ ْد ُخلُو َ فِ د ِ
ـت الن ــاس
وك ــان م ــن ثمـ ـرات نص ــر هللا تع ــالى لنبيِـ ـه ،وفتح ــه لدين ــه و َّ
ألمت ــه ،أن أري ـ َ

يــدخلون فــي ديــن هللا أفواجــا ،أي :يــدخلون فــي اإلســالم جماعــات جماعــات ،وأقوامــا
أقوامــا ،كمــا رأينــاهم بعــد فــتح مكــة ،فهــذه هــي النعمــة الكبــرى ،التــي أنعــم هللا بهــا علــى
رس ــوله ،وعل ــى إخوان ــه م ــن الم ــؤمنين ال ــذين َّأيـ ـدهم هللا بنصـ ـره ،وآواه ــم ،ورزقه ــم م ــن
الطيبات ،لعلهم يشكرون.
 -482رواه عبد الرزاق في تفسيره (.)3729
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س ِب ْح ِبحَمْ ِد َر ِبكَ َوا ْ
ستَ ْغفِرْ هُ ِإنهَُ كَا َ تَوه ابًا}
{فَ َ
هنا يأمر هللا تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا ،الذي أُنـزل عليـه القـرآن ،إذا جـاء
نصر هللا والفتح ،ورأى الناس يدخلون في اإلسالم العظيم ديـن هللا ،أفواجـا وجماعـات،
ـدل علــى انتشــار دعــوة اإلســالم ،وامتــداد قـ َّـوة اإلســالم ،وصــمود أمــة اإلســالم ،أن
ممــا يـ ُّ
يكون موقفه من هذه الـنعم العظيمـة ،فـي اإلمـداد والتأييـد ،هـو موقـف الـذكر والتسـبيح،
بحمــد هللا واالســتغفار هلل ،فــاهلل سـبحانه هــو الملجــأ وهــو المــالذ ،وهــو الــذي يــأنس إليــه
العباد ،ويلوذون به ،ويذكرونه ويدعونهِ ،
ويسبحونه ،ويحمدونه ،ويستغفرونه.
{ولَقَر ْد نَ ْعلَر ُم
الك ُربـات ،كمـا ق أرنـا قولـه سـبحانهَ :
فهو ملجؤهم ومالذهم عند الشدائد و ُ
هراجد َ
أَنهكَ يَ ِضي ُ
ِين * َوا ْعبُر ْد َربهركَ
ق َ
ص ْد ُركَ ِب َما يَقُولُو َ * فَ َ
س ِب ْح ِبحَمْ ِد َر ِبكَ َو ُك ْن ِم َن الس ِ
َحتهررى يَأْتِيَرركَ اليَ ِقرري ُن} [الحجــر ،]99-97:وهــو ملجــؤهم ومالذهــم عنــد النصــر والفــتح
والخــروج مــن األزمــات ،فهنــا يطلــب هللا ســبحانه مــن رســوله ومصــطفاه محمــد ،عنــدما
يرى هذه اآليات الباهرات ،من انتصار اإلسالم ،على أعدائه الكثيرين ،ودخـول النـاس
يتميـز بمــوقفين كـريمين يليقــان بــه ،وبالمرحلــة التــي يختارهــا،
فيـه جماعــات متتاليــة ،أن َّ
وكال الموقفين هو من ذكر هللا تعالى ،ولكن ذكر هللا أنواع.
فــأول أن ـواع الــذكر :هــو التســبيح بحمــد هللا ،وهــو تنزيــه هللا تعــالى ،عــن كـ ِـل مــا ال
يلي ـق بجاللــه ،وجمالــه وكمالــه ،ممــا قــد يالمــس الــنفس البش ـرية ،فــي أوقــات الضــعف،
ُّ
وتأخر النصر لحكمة إلهية ،فقد تطوف بالبال خطـرات ،وقـد يبـدر بـادرات ،فـي أوقـات
متن ــاثرات ،إذا ت ـ َّ
ـذكرها اإلنس ــان بع ــد ذل ــك ،ش ــعر بقص ــوره وتقص ــيره ،ودخ ــل ذل ــك ف ــي
جل جالله.
تسبيحه بحمد هللا َّ
والنــوع الث ـاني مــن الــذكر :كمــا ِ
سر ِرب ْح ِبحَمْ رر ِد َر ِبرركَ
يبينــه الق ـرآن ،هــو االســتغفار{ ،فَ َ
َوا ْ
ست َ ْغفِرْ هُ} ،فهو يسأل المغفرة من ربِه ،الـذي يعفـو عـن عبـاده ،الـذين قـد يسـيئون فـي
بعــض اللحظــات ،أو يســتبطئون النصــر ،علــى نحــو مــا جــاء فــي قولــه تعــالى{ :أَلررر ْم
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ِين َخلَرروْ ا ِمر ْ
س ر ْبت ُ ْم أ َ ْ ت َ ر ْد ُخلُوا ال َجنهررةَ َولَ همررا يَررأْتِ ُك ْم َمث َ ر ُل ال رذ َ
رن قَ ر ْب ِل ُك ْم َم ه
سررا ُء
َح ِ
س رتْ ُه ُم البَأ ْ َ
َوال ه
اَّللِ إَل إِ ه نَ ْ
ص ُرر ه
ِين َمنُوا َمعَرَُ َمتَرى نَ ْ
الرسُو ُ َوالهذ َ
ص َرر
ض هرا ُء َو ُن ْل ِزلُوا َحتهى يَقُو َ ه
س ر ُل َو َ
ه
اَّللِ قَ ِريرربٌ } [البقـرة ،]214:وقولــه تعــالىَ { :حتهررى إِذَا ا ْ
ظنُّرروا أَنه ُه ر ْم قَ ر ْد
الر ُ
ِ ُّ
س رت َ ْيأ َ َ
رررنَا فَنُ ِجررر َ َمر ْ
ُكررر ِذبُوا َجرررا َء ُه ْم نَ ْ
ررن القَررروْ ِم ال ُم ْجر ِررر ِم َ
ين}
سرررنَا َ
ررردُّ َبأ ْ ُ
ررن نَ َ
صر ُ
شرررا ُء َو ََل يُر َ
عر ِ

[يوسف.]110:

فهو استغفار من ِ
كل خواطر السوء ،التي قد تنزل باإلنسان أو تطوف بـه فـي أيـام
الشدائد ،والساعات الحوالك ،فهو يشعر بها ويضيق بها ،ويستغفر هللا منها.
{إِنهَُ كَا َ تَوه ابًا}
ِ
سبح بحمد ربِكِ ،
نزهه عما ال يليق به ،واحمده على مـا أوالك مـن نعمـه ،واسـتغفره
لمــا تشــعر بــه مــن تقصــير أو ذنــب ،أو مــا يخيــل اليــك أنــه ذنــب ،فاطلــب مــن هللا أن
ِ
ويطهرك من ِ
أي أثر منه ،كما في قنوت ابن مسـعود ،فـي صـالة الـوتر بعـد
يغفره لك،
العشــاء" :اللهــم إنــا نســتعينك ونســتهديك ،ونســتغفرك ونتــوب اليــك ،ونثنــي عليــك الخيــر
َّ
كل ـه ،نشــكرك وال نكفــرك ،ونخل ــع ونتــرك َم ـن يفجــرك ،الله ــم إيــاك نعبــد ،ولــك نص ــلي
ونس ــجد ،والي ــك نس ــعى ونحف ــد ،483نرج ــو رحمت ــك ونخش ــى ع ــذابك ،إن ع ــذابك ال ِج ــد
بالكفار ملحق".484
{ ِإنهررَُ كَررا َ تَوه ابًررا} ،لمــاذا تطلــب منــه أن يغفــر لــك؟ إنــه كــان َّتوابــا ،كــان ســبحانه
التواب :هو كثير التوبة على عباده ،يمحوهـا عـنهم ،ويغفرهـا
ـ(التواب) ،و َّ
موصوفا أبدا ب َّ
لهــمِ ،
ويكفرهــا عــنهم ،وال ُيبقــي لهــا أثـ ار فــي حيــاتهم ،إال مــا تثمـره لهــم المغفـرة المقرونــة
بالرحمة ،إنه هو الغفور الرحيم.

 - 483نحفد مضارع حفد أي نسرع ونخدم.
 -484هذا هو القنوت المأثور عن ابن مسعود رضي هللا عنه ،ويلتزم األحناف قراءته بعد القيام
من ركوع الركعة الثالثة في الوتر .كما يفعل مسلموا العند ،وباكستان وبنجالديط .رواه ابن أبي
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قال ابن عبـاس لعمـر رضـي هللا عنـه ،حـين سـأله عـن هـذه السـورة ،سـورة النصـر؟
فقالُ :نعيـت إلـى رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم نفسـه .فقـال عمـر :مـا أفهـم منهـا إال

فهمت.485
ما
َ

ك ــأن هللا تع ــالى ذك ــر ف ــي ه ــذه الس ــورة ،كم ــال ال ــدين ،وتم ــام النعم ــة ،ونص ــر هللا
وفتح ــة ،ودخ ــول الن ــاس ف ــي دي ــن اإلس ــالم أفواج ــا وجماع ــات ،فه ــذا ِ
يبشـ ـر الم ــؤمنين،
وي ـ ِ
ـذكرهم ب ــأن هللا تع ــالى أت ـ َّـم عل ــيهم نعمت ــه ،ول ــيس بع ــد التم ــام إال ال ــنقص ،كم ــا ق ــال
الشاعر:
تم شيء بدا نقصه
إذا َّ

َّ
توقع زواال إذا قيل :تم
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وك ــذلك بك ــى س ــيدنا أب ــو بك ــر الص ــديق رض ــي هللا عن ــه ،ح ــين ن ــزل قول ــه تع ــالى:
ْ
سر َ
علَررر ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتررر َو َر ِضر ُ
ررت لَ ُكررر ْم دِيرررنَ ُك ْم َوأَتْ َممْ ر ُ
{ال َيررروْ َم أ َ ْك َم ْلر ُ
اإل ْ
ررال َم دِينًرررا}
ررت َ
رريت لَ ُكررر ُم ِ
[المائدة.]3:
وهكــذا نجــد ســيدنا يوســف بــن يعقــوب ،يقــول ،بعــد أن أتـ َّـم هللا عليــه النعمــة ،وجمعــه
بأبويه واخوته ،في مصر آمنـينِ { :إ ه َر ِب َل ِطير ٌ ِل َمرا َيشَرا ُء ِإنهرَُ ُه َرو ال َع ِلري ُم ال َح ِكري ُم *
ت َو ْاسَرْ ِ أ َ ْنرتَ
ب قَ ْد ت َ ْيتَنِ ِم َن ال ُم ْل ِك َوعَلهمْ ت َ ِن ِم ْن تَأ ْ ِوي ِل اس َ َحادِي ِ
اوا ِ
ث فَ ِ
اط َر السهر َم َ
َر ِ
صا ِل ِح َ
س ِل ًما َوأ َ ْل ِح ْقنِ ِبال ه
َو ِل ِي فِ الدُّ ْن َيا َو ْاْل ِخ َر ِة ت َ َوفهنِ ُم ْ
ين} [يوسف.]101 ،100:
ومكـن لــه مــا َّ
وداود بعــد أن آتــاه هللا الملــك ،وجعلــه فــي األرض خليفــةَّ ،
مكــن ،قــال
له{ :يَا دَاوُ ودُ إِنها َجعَ ْلنَاكَ َخ ِليفَةً فِ اسَرْ ِ فَ ْ
رع ال َه َروى
اح ُك ْم بَي َْن النه ِ
اِ ِب ْال َح ِ
ق َو ََل تَت ه ِب ِ
سبِي ِل ه
سبِي ِل ه
اَّللِ ِإ ه الذ َ
ءدِيدٌ بِ َمرا نَسُروا يَروْ َم
اَّللِ لَ ُه ْم َ
عذَابٌ َ
ِين يَ ِضلُّو َ ع َْن َ
فَي ُِضلهكَ ع َْن َ
ب} [ص.]26:
ِ
الح َ
سا ِ

 -485رواه البخاري في المناقب (.)3627

 - 486من شعر عبد هللا بن المبارك.
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وسليمان حينما آتاه هللا الملـك الـذي لـم ينب ِـم ألحـد غيـره ،اسـتغفر رَّبـه ،وطلـب إليـه
ررس َو ه
سرررلَ ْي َما َ ُجنُرررودُهُ ِمر َ
الط ْير ِررر فَ ُهررر ْم
ررر ِل ُ
{و ُح ِ
اإل ْنر ِ
أن يغفــر لــه ويرحمــهَ ،
شر َ
ررن َو ْ ِ
الجر ِ
ررن ِ
ُون ُ
ي َ
سرا ِك َن ُك ْم ََل
عو َ * َحتهى ِإذَا أَتَوْ ا َ
علَى َوا ِد النهمْ ِل قَا َل ْت َنمْ َلرةٌ َيرا أَيُّ َهرا النهمْ ر ُل ا ْد ُخلُروا َم َ
راح ًكا ِمر ْ
س رلَ ْي َما ُ َو ُجنُررودُهُ َو ُه ر ْم ََل يَ ْ
س ر َم َ
ش رع ُُرو َ * فَتَبَ ه
ب
يَ ْح ِط َم رنه ُك ْم ُ
ضر ِ
رن قَوْ ِل َهررا َوقَررا َ َر ِ
أَوْ ِن ْعنِ أ َ ْ أ َ ْ
صرا ِلحًا تَرْ َ
ضراهُ
علَر ه َو َ
ء ُك َر نِ ْع َمتَركَ التِر أ َ ْنعَمْ رتَ َ
َي َوأ َ ْ أ َ ْع َمر َل َ
علَرى َوا ِلرد ه
صا ِل ِح َ
َوأ َ ْد ِخ ْل ِن ِب َر ْح َم ِتكَ ِف ِع َبا ِدكَ ال ه
ين} [النمل.]19-17:
ودخــل فــي قصــته مــع ملكــة ســبأ بلقــيس الشــهيرة ،حــين طلــب إلــى المــأل عنــده أن
ب أَنَا تِيركَ ِبر َِ قَبْر َل
يأتوه بعرشها ،قبل أن يأتوه مسلمين{ ،قَا َ الذِي ِع ْندَهُ ِع ْل ٌم ِم َن ال ِكتَا ِ
أ َ ْ يَرْ تَده اليْكَ َ
ست َ ِقرا ِع ْندَهُ قَا َ َهذَا ِم ْن فَ ْ
ضر ِل َربِر ِليَ ْبلُ َرونِ أَأ َ ْ
طرْ فُكَ فَلَمها َر هُ ُم ْ
ءر ُك ُر أ َ ْم
س َِ َو َم ْن َكفَ َر فَ ِإ ه َر ِب َ
ءك ََر فَ ِإنه َما يَ ْ
غ ِن ك َِري ٌم} [النمل.]40:
أ َ ْكفُ ُر َو َم ْن َ
ش ُك ُر ِلنَ ْف ِ
وكـذلك عـاط رســول هللا صـلى هللا عليـه وســلم داعيـا إلـى ربِـه ،مهـاج ار مجاهــدا ،ال
يخ ــاف ف ــي هللا لوم ــة الئ ــم ،مض ـ ِـحيا بك ـ ِـل غ ــال ف ــي س ــبيل هللا ،حت ــى ج ــاء نص ــر هللا
والفـ ــتح ،ورأى النـ ــاس يـ ــدخلون فـ ــي ديـ ــن هللا  -وهـ ــو دينـ ــه الـ ــذي دعـ ــا إليـ ــه  -أفواجـ ــا
وجماعــات ،وأكمــل هللا لــه الــدين ،وأتـ َّـم عليــه النعمــة ،ورضــي لــه اإلســالم دينــا ،فــجثر مــا
المحجة البيضاء ليلهـا كنهارهـا ،ال
أمته على
َّ
عند هللا ،ولقي رَّبه راضيا مرضيا ،وترك َّ
يزيم عنها إال هالك.
هــذه الســورة بكـ ِـل مــا تحتويــه مــن معــان :جملــة واحــدة ،جملــة شــرطية ،أداة شــرطها
{ِإ َذا} ،التي تفيد ُّ
تحقـق الوقـوع ،وليسـت مثـل (إن) التـي تفيـد التشـكيك فـي الوقـوع ،وهنـا
نجد {ِإ َذا} بشرطها – وهو مجيء نصر هللا والفـتح ،ورؤيـة النـاس يـدخلون فـي ديـن هللا
س رت َ ْغفِرْ هُ} وتكملتــهِ { :إنه رَُ
سر ِرب ْح ِبحَمْ ر ِد َر ِبرركَ َوا ْ
أفواجــا  -وجوابهــا ،وهــو قولــه تعــالى{ :فَ َ
كَا َ تَوه ابًا} فهي ملحق للجملة.
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سورة المسد
بسم هللا الرحمن الرحيم
سيَ ْ
ارا ذَاتَ لَ َهب *
{تَب ْهت يَدَا أ َ ِب لَ َهب َوتَبه * َما أ َ ْغنَى َ
صلَى َن ً
ب* َ
ع ْنَُ َمالَُُ َو َما َك َ
س َ
س د}
ب * فِ ِجي ِد َها َح ْب ٌل ِم ْن َم َ
َوامْ َرأَتَُُ َحمهالَةَ ال َح َط ِ

ِيرت َكَ اس َ ْق َرر ِب َ
ين} ،أراد النبـي صـلى هللا
{وأ َ ْنذِرْ َ
حينما أنزل هللا من القرآن الكريم قوله تعالىَ :
عش َ
ِ
ومـن يقتـرب مـن خلصـائه ،فعـزم أن يخـرج
عليه وسلم ،أن يوسع نطاق الدعوة فيمن يلقاه من النـاسَ ،
دعوة هللا التي ُبعث بها إليهم.
ويبلِغهم
َ
إلى الصفا علنا ،وينادي بطون قريطُ ،
وهذا موقف عظيم له مـا بعـده ،فـال ب َّـد أن ُي ِ
يتحمـل مـا يمكـن أن تعقبـه
هيـئ لـه نفسـه ،وال ب َّـد أن َّ
وبخاصة مـا َّ
يتعلـق
هذه المواجهة ،فنحن في مجتمع غلب فيه التقليد ،وانتُقد فيه كل َمن يأتي بجديد،
َّ
بعقيدة التوحيد.
قاس ـوا مــن
وقــد ذكــر الق ـرآن فــي قصــص الرســل واألنبيــاء مــاذا لق ـوا مــن عــداء أق ـوامهم ،ومــاذا َ
عــدوانهم وايــذائهم حينمــا جــاهروهم بـ ِ
ـالحق الــذي أنزلــه هللا علــيهم ،وبعــثهم بــه لهــدايتهم واخ ـراجهم مــن
الظلمات إلى النور.
عامـة ،ومـن ِ
خاصـة،
عمـه أبـي لهـب َّ
وهو ما لقيه خاتم الرسل عليه الصالة والسـالم ،مـن قومـه َّ

ِ
حجتـه" :أيهـا النـاس،
ويسـمعهم كلمتـه ،ويقـيم علـيهم َّ
حتى جمعهم وحشدهم من بيوتهم ليبلغهم دعوتهُ ،
جربنـا عليـك كـذبا.
قي؟ قـالوا :مـا َّ
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيالا بالوادي تُريد أن تُغير عليكم ،أكنتم ُمص ِـد َّ
خاصة ،والى الناس كافة".
فهنا قال لهم بصريح العبارة" :فإني رسول هللا اليكم َّ
وهنــا ســكت القــوم ،ولــم يســتطع أحــد مــنهم أن يقــول شــيئا ،إال رجـالا واحــدا ،هــو الــذي وقــف فــي
وجه محمد صلى هللا عليه وسلمَّ ،
عمه عبـد ال ُع َّـزى بـن عبـد المطلـب بـن
ورد على دعوى محمد ،وهو ُّ
هاشم المعروف باسم (أبي لهب) ،هو الذي َّ
رد على ابن أخيه ،وقال له :تبا لك! ألهذا جمعتنا؟!
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ُّ
الحق ،وبالخرافة تقابل العقل ،فال عجـب أن يغضـب
الرد الوحيد الصارخ الناطق بالباطل يقابل
َّ
جل شأنه في سماواته العال من أجل رسوله وحبيبه ومبعوثه إلى جميع خلقه محمـد عليـه الصـالة
هللا َّ
والسالم ،وينزل عليه هذه السورة تدافع عنه{ :تَب ْهت َيدَا أ َ ِب لَ َهب َوتَبه }.
لقد دافع الخالق البـارئ المص ِـور سـبحانه عـن رسـوله وحبيبـه محمـد ،بعـد أن قـال أبـو لهـب :تبـا
لك! ألهذا جمعتنا؟!
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لقــد كــان أبــو لهــب يعــيط فــي قلــب الجاهليـة ،وغفــالت الجاهليـة ،وانح ارفــات الجاهليــة ،وال يجــد
يتطل ـب الثــورة عليهــا ،وتغييــر أفكارهــا وأخالقهــا ،ونظامهــا َّ
فيهــا مــا َّ
كل ـه ،فهــو فــي واد ومحمــد عليــه
الصالة والسالم في واد آخر.
ـذم ،جـزاء أسـلوبه الهجـومي علـى خـاتم رسـل
لذا استخدم القرآن من أسـلوب الش َّـدة فـي الطـرؤ وال ِ
هللا ،ليثب ــت القـ ـرآن للن ــاس ق ـ َّـوة ال ــدعوة ،وق ـ َّـوة حامله ــا ومبلِغه ــا ،وع ــدم ت ــأثُّره بع ــدوان الع ــادين علي ــه،
وخصوص ـا أن ه ــذه أول مـ َّـرة ي ــدافع القـ ـرآن فيهــا ع ــن حامــل ال ــدعوة ،وص ــاحب الرســالة ،وه ــو دف ــاع
مباشر من ِ
نصـب نفسـه
الرب األعلى في مواجهة رجل أشبه باإلقطـاعي أو ال أرسـمالي الغاشـم ،الـذي َّ
ليقاوم الدعوة ردا عليها ،ويدفعها عن الناس ،ويدفع الناس عنها ِ
بكل قوة.

لمن تطاول على رسول هللا .وقال تعالى{ :تَب ْهت َيردَا
لهذا بدأت السورة بهذا ِ
الذم اإللهي المباشر َ
أ َ ِب ر لَ َهررب َوتَرربه } .فــالعرب يقولــونَّ :تب ـت يــدا فــالن مــن النــاس .بمعنــى :هلكــت يــداه وخس ـرتا ولُعنتــا،
ـب َّ
ولكن هللا هنا يقول{ :تَب ْ
ـتحق التَّبـاب
كلـه ،فلـيس عنـده شـيء ال يس ُّ
هرت يَردَا أَبِر لَ َهرب َوتَربه } ،أي وت َّ

ُّ
ممحــو
والــدمار والهــالك والخســارة ،بــل كلـه تــاب هالــك ،ازئــل َم ْمحــو؛ ألنــه قــائم علــى باطــل ،والباطــل ْ
ازئــل ممحــوق بحســب وعــد هللا وسـَّنة هللا{ :بَ ر ْل نَ ْق ر ِذ ُ ِبر ْ
اط ر ِل فَيَ ْد َمغُ رَُ فَ ر ِإذَا ُهر َرو َنا ِه ر ٌ
ق}
ق َ
علَررى البَ ِ
رال َح ِ
ُ
[األنبياءَ { ،]18:وقُ ْل َجا َء ْال َح ُّ
اط َل كَا َ َن ُهوقًا} [اإلسراء.]81:
اط ُل إِ ه ْالبَ ِ
ق َو َن َهقَ ْالبَ ِ

 - 487متفق عليه :رواه البخاري في التفسير ( ،)4770ومسلم في اإليمان ( ،)208عن ابن عباس.
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رب} ،ب َّـين هللا تعـالى بهـذه اآليـة أن تبـاب أبـي لهـب
ثم قال تعالىَ { :ما أ َ ْغنَى َ
ع ْنرَُ َمالُرَُ َو َمرا َك َ
س َ
وهالكــه أمــر واقــع ال محالــة ،قــد قـ َّـدره هللا عليــه ،فهــو واقــع بــال ريــب ،وفــي هــذه الحالــة لــن يغنــي عنــه
مالــه الــذي ورثــه ،وال مالــه الــذي كســبه ،أي مــا جــاء عــن طريــق النســب والحســب ،وال مــا جــاء عــن
طريــق التجــارة والشــطارة والمكاســب القريبــة فــي األس ـواقُّ ،
فكل ـه ذاهــب .وقــد جــاءت اآليــة بالصــيغة
(الماضوية) ،للداللة على ُّ
تحقق الوقوع ،وأنه ال ريب فيه ،فكأنما وقع بالفعل.
رب} ،أي لــم ينفعــه مالــه الــذي جــاءه مــن الميـراث ،ومالــه
فمعنــىَ { :مررا أ َ ْغنَررى َ
ع ْنرَُ َمالُرَُ َو َمررا َك َ
سر َ
الذي كسبه بالجهد .أو ما أغنى عنه ماله الموروث وال ما كسبه من األرباؤ.
سيَ ْ
رارا ذَاتَ لَ َهرب} ،أوعــد أبـا لهــب بهـذا الوعيـد الشــديد ،الـذي ترتعــد
صرلَى نَر ً
ثـم قـال عـ َّـز وج َّـلَ { :
منه الفرائص ،ويرجف منه الفؤاد ،ومفاده :أنه سيصلى يوم يقوم الناس ِ
لرب العالمين نا ار ذات لهـب،
أي شديدة الح اررة ،إنها نار اآلخرة ،التي ثبت في األحاديث الصحاؤ ،أن نار الدنيا جزء مـن سـبعين
جزءا من نار اآلخرة .488وقد قال الشاعر:
جسمي على الشمس ليس يقوى

وال عـلى أهـون الحـ اررة

فـكـيـف يـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى عـلـى جـحـي ـم

وقودها الناس والحجارة؟

وقــد وصــف هللا هــذه النــار المعـ َّـدة بأنهــا نــار ذات لهــب! ليســت نــا ار منطفئــة ،وال نــا ار توشــك أن

حي ـة حاميــة ،ذات لهــب ،ال زال لهبهــا مشــتعالا ِ
فع ـاال ،فــإذا كــان مــن
تنطفــئ ،بــل هــي نــار َّ
متوهج ـ ا َّ
النيران ما ال لهب له ،فهذه النار ذات لهب ،وكفى به.
{وامْ َرأَت ُ رَُ َحمهالَررةَ ال َح َ
ب} ،لــم يكــن أبــو لهــب وحــده هــو الــذي يقــف فــي وجــه
ثــم قــال تعــالىَ :
طر ِ
الــدعوة المحمديـة ،دعــوة التوحيــد والتحريــر ،بــل كانــت أسـرته ُّ
كلهــا م َّ
جنـدة لــذلك ،ومــن ذلــك امـرأة أبــي
ُ
 -488سبق تخريجه صـ .
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وعمـة معاويــة ،وقــد وصــفها القـرآن بوصــف
لهــب :أم جميــل بنــت حــرب بــن أميــة ،أخــت أبــي ســفيانَّ ،
يضفي عليها صفة مخزية مسيئةِ ،
أبدا إليقاد نيـران الفتنـة
تصورها كأنها َّ
حمالة الحطب ،وهي تسعى ا
في الناس ،واشعال ِ
الشر بينهم.

عز وج َّـل{ :فِ ِجير ِد َها َحبْر ٌل ِم ْ
ثم قال َّ
سرد} ،لزيـادة التبشـيع فـي التصـوير أبرزهـا القـرآن فـي
رن َم َ
المزرية.
هذه الصورة ُ
تلفـه علـى رقبتهـا ،في ِ
سرد} :أي مـن ليـف خشـنُّ ،
{ ِف ِجي ِد َها} :أي فـي عنقهـاَ { ،حبْر ٌل ِم ْ
ـؤثر
رن َم َ
فيها ،ويترك آثـاره عليهـا ،وهـذه أشـنع صـورة تظهـر عليهـا امـرأة تكلِـف نفسـها المش َّـقة الفادحـة لإلفسـاد
بين الناس ،وتأجيج نار العداوة والبغضاء بينهم وبين الدعوة الجديدة.
ولقــد أظهــر الق ـرآن أبــا لهــب وام أرتــه بهــذه الصــورة الكريهــة المقيتــة ،دفاع ـ ا عــن رســوله الك ـريم،

ِ
ووقوفا َّ
الصد عن الدعوة ،وتنفير الناس منها ،حتى إنه كـان يمشـي
ضد ما علم هللا أنه سيقوم به في
وراء رسول هللا الذي يقول للناس :أدعوكم أن تعبدوا هللا وحده ،وال تشركوا بـه شـيئا .فيقـول أبـو لهـب:
أيها الناس ال تسمعوا له ،فهو رجل يهذي!489
ِ
للصد عن سبيل هللا،
فكان رسول هللا الهادي إلى سواء الصراط ،وأبو لهب الداعي الدائم
ررير * َو ََل ُّ
الَّلُ َم ُ
ور * َو َمررا
ررور * َو ََل ِ
ررر ُ
الَّرر ُّل َو ََل ال َح ُ
ررات َو ََل النُّ ُ
{و َمررا يَسْررت َ ِوي اس َ ْع َمررى َو ْالبَ ِص ُ
َ
ست َ ِوي اس َ ْحيَا ُء َو ََل اسَمْ َو ُ
ات ِإ ه ه
يَ ْ
ُور} [فاطر.]19:
اَّللَ يُس ِْم ُع َم ْن يَشَا ُء َو َما أ َ ْنتَ ِب ُمس ِْمع َم ْن فِ القُب ِ
ولهذا حقهت على أبى لهاب وزوجتاه هاذه النهاياة األليماة ،جازا ًء بماا كسابا ،ووفاقاا ً لماا
عمال.

 -489رواه عبد هللا بن أحمد ( )16021في زوائد المسند ،وقال مخرجوه :إسناده حسن ،عن ربيعة بن عباد الديلي.
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سورة اإلخالص
بسم هللا الرحمن الرحيم
اَّللُ أ َ َحدٌ * ه
{قُ ْل ُه َو ه
اَّللُ ال ه
ص َمدُ * لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم يَ ُك ْن لََُ ُكفُوً ا أ َ َحدٌ}

هــذه ســورة ُعرفــت باســم ســورة اإلخــالص ،ســورة (قــل هــو هللا أحــد) ،التــي تكتــب فــي المصــاحف

عــادة فــي ســطر واحــد ،أو علــى األقــل فــي أكثــر المصــاحف ،وذكــر اإلمــام الـرازي أنهــا تُسـ َّـمى :ســورة

فريد ،وسورة التَّ ِ
التَّ ِ
جريد ،وسورة التوحيد ،وأسماء كثيرة أخرى.490

صـل ،بعـد السـورة األولــى
المَف َّ
وهـي السـورة الثانيـة التــي جـاءت إلقـرار عقيــدة التوحيـد فـي قصـار ُ
التي جاءت كذالك ،وهي سورة (قل يا أيها الكافرون) ،قبلها بسورتين ،ولهذا ُيقرن بينهما فـي القـراءة،

حجتـه ،فقـد جمـع بينهمـا بعـد طوافـه بالكعبـة فـي صـالة
كما فعل ذلك النبي صلى هللا عليـه وسـلم فـي َّ

الركعتين الخفيفتين بعد الطـواف ،491ويس ُّـن قراءتهمـا فـي س َّـنة الفجـر والمغـرب ،492وانمـا جمـع بينهمـا
جل جالله.
لقصرهماُّ ،
ولتفردهما بموضوع واحد ،هو توحيد هللا َّ
وقد َّبينت هذه السورة العظيمة أنها آخر سورة في القرآن تحتوي علـى لفـظ الجاللـة مـرتين{ :قُر ْل
اَّللُ أ َ َحدٌ * ه
ُه َو ه
اَّللُ ال ه
ص َمدُ}.
كم ــا َّبين ــت ه ــذه الس ــورة الكريم ــة :أنه ــا اش ــتملت عل ــى وص ــف هللا تع ــالى باس ــمين م ــن أس ــمائه
الحسنى ،لم يذك ار إال في هذه السورة وحدها ،وهما :اسم (األحد) ،واسم (الصمد).

 -490تفسير الرازي (.)357/32
 -491سبق تخريجه صـ .
 -492عن ابن عمر " ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر ،والركعتين بعد المغرب ،بضعا وعشرين مرو أو
بضع عشرو مرو :قل يا أيها الكافرون ،وقل هو هللا أحد" .رواه أحمد ( )4763وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرم الشيخين،
والترمذي في الصالو ( ،)417وحسنه ،والنسائي في اَلفتتاح ( ،)992وابن ماجه في إقامة الصالو (.)1149
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عب ـر عنهــا العالَّمــة ابــن كثيــر فــي تفســيره( :هــو
ومعنــى
(األحدي ـة) فــي وصــف هللا تعــالى ،كمــا َّ
َّ
الواحد األحد الذي ال نظير له وال وزير ،وال نديد وال شـبيه وال عـديل .وال يطلـق هـذا االسـم علـى أحـد
في اإلثبات إال على هللا َّ
وجل ،ألنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله.
عز َّ
ـمدية) فـي صـفته تعـالى ه
{اَّللُ ال ه
صر َمدُ} ،كمـا ُروي عـن ابـن عبـاس ترجمـان القـرآن،
ومعنى (الص َّ

يعني :الذي يصمد إليه الخالئق في حوائجهم ومسائلهم.493

ِ
كمــل فــي ســؤدده ،والشـريف الــذي كمــل فــي شــرفه ،والعظــيم الــذي كمــل
وعنــه :هــو الســيد الــذي ُ
فــي عظمتــه ،والحلــيم الــذي كمــل فــي حلمــه ،والعلــيم الــذي كمــل فــي علم ـه ،والحكــيم الــذي كمــل فــي
حكمته ،وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد ،وهو هللا سـبحانه ،هـذه صـفته ال تنبغـي إال لـه،
ليس له كفء ،وال يشبهه شيء ،سبحان هللا الواحد القهار.494
وقال أبو وائل :الصمد ِ
السيد الذي قد انتهى سؤدده .495وعن ابن مسعود مثله.496
وقال الحسن وقتادة :الصمد هو الباقي بعد خلقه.497
الحي القيوم الذي ال زوال له.498
وقال الحسن :هو
ُّ
الحي القيوم الذي لم يخرج منه شيء وال يطعم.499
وقال عكرمة :هو
ُّ
وقال الربيع بن أنس :هو الذي لم يلد ولم يولد ،كأنه جعل ما بعـده تفسـي ار لـه ،وهـو قولـه{ :لَر ْم
يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد}.
السدي :الذي ال جوف له.
وقال ُّ

 - 493رواه أبو الشيخ في العِمة ( ،)92بنحوه.
 - 494رواه البيهقي في األسماء والصفات (.)98
 - 495رواه البخاري تعليقا ( ،)180/6وابن أبي عاصم في السنة ( ،)671وصحح إسناده األلباني.
 - 496رواه ابن ابي عاصم في السنة ( ،)666وحسن إسناده األلباني.
 - 497المصدر السابق ( ،)679وصحح إسناده األلباني.
 - 498رواه أبو الشيخ في العِمة (.)93
 - 499رواه الطبري في التفسير (.)734/24
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وقال الشعبي :هو الذي ال يأكل الطعام ،وال يشرب الشراب.500
وقد قال الحـافظ أبـو القاسـم الطب ارنـي فـي كتـاب "السـنة" لـه ،بعـد إيـراده كثيـ ار مـن هـذه األقـوال
فــي تفســير {ال ه
ـفات ربِنــا عـ َّـز وجـ َّـل ،وهــو الــذي يصــمد إليــه فــي
ص ر َمدُ} :وكـ ُّـل هــذه صــحيحة ،وهــي صـ ُ
الح ـوائج ،وهــو الــذي قــد انتهــى ُس ـ ْؤدده ،وهــو الصــمد الــذي ال جــوف لــه ،وال يأكــل وال يشــرب ،وهــو
الباقي بعد خلقه .وقال البيهقي نحو ذلك أيضا.501

وقوله{ :لَ ْم َي ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم َي ُك ْن لََُ ُكفُوً ا أ َ َحدٌ} ،أي :ليس له ولد وال والد وال صاحبة.
{ولَ ْم َي ُك ْن لََُ ُكفُوً ا أ َ َحدٌ} ،يعني :ال صاحبة له.
قال مجاهدَ :
ت َو ْاسَرْ ِ أَنهى يَ ُكو ُ لََُ َولَردٌ َولَر ْم ت َ ُك ْ
وهذا كما قال تعالى{ :بَدِي ُع ال ه
اوا ِ
راحبَةٌ َو َخلَرقَ
رن لَرَُ َ
ص ِ
س َم َ
ء ْ ء} [األنعام ،]101:أي :هو مالك ِ
كل شيء وخالقه ،فكيف يكون له من خلقه نظيـر ُيسـاميه،
ُك هل َ

وتقدس َّ
أو قريب يدانيه ،تعالى َّ
الر ْح َم ُن َولَدًا* لَقَ ْد ِجئْرت ُ ْم ءَر ْيئًا إِدا
{وقَالُوا ات ه َخذَ ه
وتنزه ،قال هللا تعالىَ :
ات َيتَفَ ه
او ُ
طرْ َ ِم ْنرَُ َوت َ ْنشَر ُّ
* تَكَادُ ال ه
لرر ْح َم ِن َولَردًا * َو َمرا
الج َبرا ُ َهردا * أ َ ْ دَعَروْ ا ِل ه
س َم َ
ق اسَرْ ُ َوت َ ِخ ُّرر ِ
يَ ْنبَ ِغر ِللر هرر ْح َم ِن أ َ ْ يَت ه ِخ رذَ َولَ ردًا * إِ ْ ُك ر ُّل َمر ْ
رن فِ ر ال ه
ع ْب ردًا * لَقَ ر ْد
ت َو ْاسَرْ ِ إَل تِ ر الر هرر ْح َم ِن َ
اوا ِ
س ر َم َ
{وقَالُوا ات ه َخرذَ
صا ُه ْم َو َ
أ َ ْح َ
عده ُه ْم عَدا * َو ُكلُّ ُه ْم تِي َِ يَوْ َم ال ِقيَا َم ِة فَرْ دًا} [مريم ،]95-88 :وقال تعـالىَ :

الر ْح َم ُن َولَدًا سُر ْب َحانََُ بَر ْل ِعبَرادٌ ُم ْك َر ُمرو َ * ََل يَسْربِقُونََُ بِ ْ
رالقَوْ ِ َو ُهر ْم بِرأَمْ ِر ِه يَ ْع َملُرو َ } [األنبيـاء،26:
ه
ض ُررو َ * سُر ْب َحا َ
الجنهرةُ ِإنههُر ْم لَ ُم ْح َ
سربًا َولَقَر ْد َ
ع ِل َمر ِ
الجنهر ِة نَ َ
 ،]27وقال تعالىَ :
ت ِ
{و َج َعلُوا َب ْينََُ َو َبري َْن ِ
ه
عمها يَ ِصفُو َ } [الصافات.]159 ،158:
اَّللِ َ
وفــي صــحيح البخــاري" :ال أحــد أصــبر علــى أذى ســمعه مــن هللا ،إنهــم يجعلــون لــه ولــدا ،وهــو
يرزقهم ويعافيهم".502
حدثنا شعيبَّ ،
حدثنا أبو اليمانَّ ،
وقال البخاريَّ :
حدثنا أبو الزناد ،عن األعرج ،عـن أبـي هريـرة،
عن النبي صلى هللا عليه وسـلم قـال" :قـال هللا ع َّـز وج َّـل :كـذبني ابـن آدم ولـم يكـن لـه ذلـك ،وشـتمني
 - 500رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ،)682وصححه إسناده األلباني.
 - 501األسماء والصفات للبيهقي (.)159/1
 -502متفق عليه :رواه البخاري في األدب ( ،)6099ومسلم في صفات المنافقين ( ،)2804عن أبي موسي األشعري.
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ـي مـن
ولم يكن له ذلك ،فأما تكذيبه إياي فقوله :لـن يعيـدني كمـا بـدأني ،ولـيس أول الخلـق بـأهون عل َّ
إعادتـه .وأمـا شـتمه إيـاي فقولــه :اتَّخـذ هللا ولـدا .وأنـا األحــد الصـمد الـذي لـم يلـد ولــم يولـد ولـم يكـن لــه

كفوا أحد".504)503
النبي صلى هللا عليـه وسـلم أرشـد إلـى أن َمـن قـ أر هـذه السـورة فقـد قـ أر
وقد ثبت في الصحيح أن َّ
ثلث القرآن.505
ومن وافقه :إن القرآن يشتمل على ثالثة أمور:
وقال كثير من علماء القرآن كابن عطية َ
 .1توحيد وعقائد.
 .2توجيهات وأحكام.
 .3وقصص ومواعظ.
تضمنت الجزء األول.
فهذه السورة على وجازتها قد
َّ
وقولــه تعــالى{ :لَ ر ْم يَ ِل ر ْد َولَ ر ْم يُولَ ر ْد} ،ينفــي عنــه هــذا الــنقص مــن جهتيــه ،فهــو لــم يلــد كمــا زعــم
النصارى الذين يقولون :المسيح ابـن هللا .أو اليهـود الـذين يقـول طائفـة مـنهم :عزي ٌـر ابـن هللا .والعـرب

ممـن نســبوا إلــى هللا آلهــة وأبنــاء آلهــة ،زعمـوا
الــذين يقولــون :المالئكــة بنــات هللا .وطوائــف مــن الهنــود َّ
أنهم أوالد هللا.
وقد َّ
رد هللا في كتابه ببراهين قطعية على هذه المعتقدات الباطلة ،وأثبت أنها خ ارفـات ،ال تسـتند
إلــى دليــل ثابــت منقــول عــن هللا ِ
رب العــالمين ،وال علــى دليــل عقلــي ،يقــوم علــى نتــائج تفكيــر عقلــي
سليم.

 -503رواه البخاري في التفسير ( ،)4974عن أبي هريرو.
 - 504تفسير ابن كثير (.)529 -527/8
 - 505إشارو إلى الحديث الذي رواه البخاري في فضائل القرآن ( ": )5015أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذله
عليهم وقالوا :أينا يطيق ذله يا رسول هللا؟ فقال" :هللا الواحد الصمد ثلث القرآن " ،عن أبي سعيد الخدري.
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س ْب َحانََُ بَ ْل ِعبَادٌ ُم ْك َر ُمو َ * ََل يَسْر ِبقُونََُ
الر ْح َم ُن َولَدًا ُ
{وقَالُوا ات ه َخذَ ه
فقال تعالى في نفي الولـدَ :
ضرى َو ُهر ْم ِم ْ
ِيه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َو ََل يَ ْ
رن ارْ ت َ َ
رن
شفَعُو َ إَل ِل َم ِ
ِب ْالقَوْ ِ َو ُه ْم ِبأَمْ ِر ِه يَ ْع َملُو َ * يَ ْعلَ ُم َما بَي َْن أ َ ْيد ِ
شيَتِ َِ ُم ْ
َخ ْ
الر ْح َم ُن َولَدًا * لَقَ ْد ِجئْرت ُ ْم ءَر ْيئًا ِإدا
{وقَالُوا ات ه َخذَ ه
ش ِفقُو َ } [األنبياء ،]28-26:وقال تعالىَ :
ات يَتَفَ ه
او ُ
طرْ َ ِم ْنرَُ َوت َ ْنشَر ُّ
* تَكَادُ ال ه
لرر ْح َم ِن َولَردًا * َو َمرا
الجبَرا ُ َهردا * أ َ ْ دَعَروْ ا ِل ه
س َم َ
ق اسَرْ ُ َوت َ ِخر ُّر ِ
ت َو ْاسَرْ ِ أَنهى يَ ُكو ُ َلَُ َو َلردٌ
لر ْح َم ِن أ َ ْ يَت ه ِخذَ َولَدًا} [مريم ،]89:وقال تعالى{ :بَدِي ُع ال ه
اوا ِ
يَ ْنبَ ِغ ِل ه
س َم َ
اح َبةٌ} [األنعام.]101:
َولَ ْم ت َ ُك ْن لََُ َ
ص ِ
{ولَرر ْم يُولَرر ْد} ،رد علــى َم ـن كــان يتصـ َّـور َّ
أن هلل نســب ا ،وأن يكــون لــه والــد
وكــذلك قولــه تعــالىَ :
ينسب إليه ،فكانوا يقولون للنبي صلى هللا عليه وسلم :انسب لنا رَّبكِ !506
فيبين القرآن الكـريم لهـم َّ
أن
هللا هــو (األول) ،الــذي لــيس قبلــه شــيء ،وهــو مصــدر كـ ِـل الموجــودات فــي األرض والســماوات ،وفــي
الــدنيا وفــي اآلخـرة ،وكـ ُّـل مولــود فهــو مخلــوق يحــدث بعــد أن لــم يكــن ،وهللا تعــالى هــو األول الــذي ال
افتتاؤ لوجوده القديم ،الذي كان سـبب ك ِـل موجـود ،والـذي كـان ولـم يكـن معـه شـيء غيـره ،فـال يمكـن
أن يكون مولودا تعالى هللا عن ذلك.
{ولَ ْم يَ ُك ْن لََُ ُكفُوً ا أ َ َحردٌ} ،تتمـيم ألوصـاف هللا ج َّـل شـأنه ،وهـذه تثبـت لـه سـبحانه:
وقوله تعـالىَ :
أنــه ال كــفء لــه ،وال نـ َّـد لــه ،وال شــبيه لــه ،علــى غ ـرار مــا جــاء فــي ســورة الشــورى مــن قولــه تعــالى:
ير} [الشورى.]11:
ْس ك َِمثْ ِل َِ َ
ء ْ ٌء َو ُه َو الس ِهمي ُع ال َب ِص ُ
{لَي َ
فهو تبارك وتعـالى ثابـت فـي ذاتـه ،كامـل فـي ذاتـه ،وكامـل فـي صـفاته ،وكامـل فـي أفعالـه ،ولـذا نفـى
عنــه ســبحانه (الولدي ـة) و(الوالدي ـة) ،فهــو لــيس ولــدا وال والــدا { :لَرر ْم يَ ِلرر ْد َولَرر ْم يُولَرر ْد} ،كمــا نفــى عنــه
المكافـأة ألحــد مــن خلقــه ،فهــو لــيس كفـؤا ألحــد ،كمــا أنهــم ليسـوا أكفــاء لـه ،كمــا أنــه لــيس جــزءا مــنهم،
وهــم أيضــا ليسـوا جــزءا وال أجـزاء منــه ،فكـ ُّـل مــا عــداه يحتــاج إليــه ،وال يســتغني عنــه فــي ِ
أي حــال مــن
األحـوال ،وال فــي َّأيـة لحظــة مــن اللحظــات ،وال فــي ِ
أي مكــان فــي العــالم ،فهــم عبيــده وهــو رُّبهــم ،وهــم

 - 506رواه أحمد ( )21219وقال مخرجوه :إسناده ضعي  ،عن أبي بن كعب.
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اَّللُ ُه َو الغَنِر ُّ ال َح ِميردُ
اَّللِ َو ه
اِ أ َ ْنت ُ ُم الفُقَ َرا ُء إلى ه
فقراء إليه وهو مغنيهم ،كما قال تعـالى{ :يَا أَيُّ َها النه ُ
علَى ه
اَّللِ ِبعَ ِزيز} [فاطر.]15:
ت ِب َخ ْلق َجدِيد * َو َما ذَ ِلكَ َ
* إِ ْ يَشَأ ْ ي ُْذ ِه ْب ُك ْم َويَأ ْ ِ
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سورة الفلق
بسم هللا الرحمن الرحيم
ق (ِ )1م ْن ء َِر َما َخلَقَ (َ )2و ِم ْن ء َِر َ
{قُ ْل أ َ ُ
ت ِف
ب (َ )3و ِم ْن ء َِر النهفهاثَا ِ
غا ِ
سق إِذَا َو َق َ
عوذُ ِب َر ِ
ب الفَ َل ِ
سدَ (})5
العُقَ ِد (َ )4و ِم ْن ء َِر َحا ِ
سد ِإذَا َح َ
أولى المعوذتين:
هذه أولى المعوذتين ،اللتين بدأتا بهذه الصيغة {قُ ْل أ َ ُ
عوذُ} ،والعوذ هـو :الليـاذ واالحتمـاء بـاللجوء
والتَّحصين .إلى ما يليق بهذه المعاني.
وللمســلم أن يلــوذ باألســباب المادي ـة والمعنوي ـة التــي شــرعها هللا لــه ،فــي قضــاء حاجاتــه ،وتحقيــق
غاياته الدينية والدنيوية.
ولكن فيما يعجز عنه البشر ،أو يؤودهم ويـثقلهم ،يلـوذون بـأقوى مـنهم ،وهـو هللا ج َّـل جاللـه ،فهـو

أولــى مــن يـ ِ
بقوتــه ،وقــد َّ
علمنــا فــي
ـؤمن َم ـن ال َذ بجنابــه ،ووقــف عل ـى بابــه ،واحتمــى بحمــاه ،واســتعان َّ
ُ
ـتعين بـه ،بـل نفـرده بالعبـادة واالسـتعانة .وهـذا اإلفـراد هـو حقيقـة التوحيـد،
سورة الفاتحة :أن َ
نعبده ونس َ

{إِيهاكَ نَ ْعبُدُ َوإِيهاكَ نَ ْ
ست َ ِعي ُن} [الفاتحة.]5:

وقــد َّ
ـي صــلى هللا عليــه وســلم ابــن عمــه عبــد هللا بــن عبــاس ،وهــو غــالم هــذا المبــدأ ،حــين
علــم النبـ ُّ
استعنت فاستعن باهلل".507
سألت فاسأل هللا ،واذا
قال له ضمن حديث" :إذا
َ
َ
ؤسف له :أن مـن النـاس َمـن َيـ َدع بـاب هللا المفتـوؤ لك ِـل مخلـوق ،ويلـوذ بـأبواب البشـر
ولكن َّ
مما ُي َ
العاجزين مثله ،ليسألهم ،ويسـتعين بهـم ،ويسـتغيث بهـم ،ويلـوذ بجـوارهم ،معتقـدا أنهـم يغنونـه عـن هللا،
أو أنهــم واســطة إلــى هللا ،أو شــفعاء عنــد هللا ،وهللا تبــارك وتعــالى لــيس علــى بابــه حاجــب وال بـ َّـواب،
وم ْس ـتَ ْغن عــن الوســائط والسماس ـرة ،الــذين أفســدوا األديــان قبــل اإلســالم ،واحتكــروا الوســاطة بــين هللا
ُ

 -507رواه أحمد ( )2669وقال مخرجوه :إسناده قوي ،والترمذي في صفة القيامة ( )2516وقال :حسن صحيح ،وصححه األلباني
في مشكاو المصابيح (. )5302
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وعباده ،فلجأ الناس إلى هؤالء الكهنـة ،وأمثـالهم مـن العـرافين و ِ
لمـن
المنجمـين ،و َّ
السـ َحرة ،الـذين منحـوا َ
يحبون  -أو يشترون  -صكوك الغفران ،وعاقبوا آخرين بق اررات الحرمان.
ُّ
ومـن هنـا َّ
أمتـه :أن يســتعيذوا بـاهلل وحـده مــن شـرور الـدنيا ،أو مــن شـرور الخلـق علــى
علــم القـرآن َّ

تنوعهــا وكثرتهــا ،فهــو القــادر علــى أن يعيــذهم منهــا ،فهــو الــذي بيــده مقاليــد كـ ِـل شــيء ،ولــه الخلــق
ُّ
واألمر.
العياذ برب الفلق ومعناه:
{قُ ْل أ َ ُ
ق}
عوذُ ِب َر ِ
ب الفَ َل ِ
بدأت السورة بقوله تعالى لرسوله{ :قُ ْل أ َ ُ
رق} ،وقـد قلنـا غيـر م َّـرة :إن كلمـة {قُر ْل} –
عوذُ ِب َر ِ
ب الفَلَ ِ
ـدل علـى أن هـذا الرسـول صـلى
وهي فعـل أمـر مـن القـول  -والتـي تك َّـررت فـي القـرآن ( 332م َّـرة) ،ت ُّ

هللا عليــه وســلم م َّلق ـن معَّلــمَّ ،
يلقــى هــذا الق ـرآن مــن ســلطة أعلــى منــه ،تــأمره وتنهــاه ،كمــا قــال تعــالى:
َُ
ُ
{و َمرا يَ ْن ِطر ُ
{وإِنهكَ لَتُلَقهى القُرْ َ ِم ْن لَردُ ْ َح ِكريم َ
ع ِلريم} [النمـلَ ،]6:
َ
َرن ال َه َروى * إِ ْ ُه َرو إَل َو ْحر ٌ
قع ِ
ءدِيدُ القُ َوى} [النجم.]5-3:
يُو َحى * عَله َمَُ َ
ولألمة كلِها من بعده.
للنبي عليه الصالة والسالم،
واآلية خطاب ِ
َّ
ق} ،ألوذ وأحتمي بهذا ِ
ومعنى {أ َ ُ
الرب الذي وصف نفسه في كتابه بقولـهِ { :إ ه ه
اَّللَ
عوذُ بِ َر ِ
ب الفَلَ ِ
ت ِم َن ال َح ِ ذَ ِل ُكر ُم ه
ت َو ُم ْخ ِر ُ
ب َوالنه َوى ي ُْخ ِر ُ
اَّللُ فَرأَنهى ت ُ ْؤفَ ُكرو َ * َفرا ِل ُ
فَا ِل ُ
ق
ج ال َم ِي ِ
ج ال َح ه ِم َن ال َم ِي ِ
ق ال َح ِ
س َكنًا َوال ه
اإل ْ
س َو ْالقَ َم َر ُح ْ
يم} [األنعام.]96 ،95:
سبَانًا ذَ ِلكَ ت َ ْقد ُ
صبَاحِ َو َجعَ َل الله ْي َل َ
يز العَ ِل ِ
شمْ َ
ِير العَ ِز ِ
ِ

اإل ْ
الحيـة ،ومعنــى{ :فَررا ِل ُ
ومعنـى{ :فَررا ِل ُ
صربَاحِ}،
رب َوالنهر َروى} ،أي :واهــب الحيــاة للكائنــات َّ
ق ال َحر ِ
ق ِ
بمـن فيـه ومـا
أنه واهب النور لهذا العالم ،الذي أصله الظلمـة .ولـوال الحيـاة والنـور مـا قـام هـذا الكـون َ
رورا يَمْ شِر
فيه ،ماديا وال معنويا ،ونحن نق أر قول هللا سبحانه{ :أ َ َو َم ْن كَا َ َم ْيتًا فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَرا لَرَُ نُ ً
ُّ
راِ َك َمر ْ
رن ِل ْل َكررافِ ِر َ
رارج ِم ْن َهررا َكرذَ ِلكَ ُنيِر َ
ين َمررا َكررانُوا يَ ْع َملُررو َ }
رن َمثَلُرَُ فِر
الَّلُ َمررا ِ
بِر َِ فِر النهر ِ
ت لَري َ
ْس بِ َخر ِ
[األنعام.]122:
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وقد نقل بعض المفسرينَّ :
كل ما يفلقه هللا تعالى كاألرض عن النبات ،والجبـال
ق} ،هو ُّ
إن {الفَلَ ِ
عن العيون ،والسحاب عن األمطار ،و ِ
عما يخرج منهما.508
الحب والنوى َّ
وال تنافي بين هذا القول وما قبله ،بل يثري معنى الفلق ومضمونه.
وقــد أورد الح ــافظ ابــن كثي ــر ف ــي " تفســيره " ع ــن عــدد م ــن ِ
مفسـ ـري الســلف :إن معن ــى (الفل ــق):
اإل ْ
الصــبح ،كقولــه تعــالى{ :فَرررا ِل ُ
صررربَاحِ} ،قــال :وهــذا هــو الصــحيح .509وهــو اختيــار البخــاري فــي
ق ِ
صحيحه.510
رب ِ
خص االستعاذة ب ِ
كل شيء ،ألن المسـتعاذ منـه شـرور تقـوم
ـ(رب الفلق) ،مع أنه تعالى ُّ
وانما َّ
شر الظلماتِ ،
على الظلمات والهالك ،فهو يستعيذ ِ
برب النور من ِ
وبرب الحياة من أعداء الحياة.
يقــول ِ
المفس ـرون :وفــي تعليــق العيــاذ (االســتعاذة) باســم الـ ِ
ـرب المضــاف إلــى الفلــق ،المنبــئ عــن
ممـا يعـوذ منـه،
الس َعة بعد الضيق ،والفتق بعد الرتقِ :ع َدةٌ كريمة بإعـاذة العائـذ َّ
النور عقب الظلمة ،و َّ
وانجائــه منــه ،وتْقويــة لرجائــه بت ـ َذ ُّكر بعــض نظــائره ،ومزيــد ترغيــب لــه فــي الجـ ِـد واالعتنــاء بقــرع بــاب
االلتجاء إليه تعالى.511
اَلستعاذة من ءرور الخلق:
{م ْن ء َِر َما َخ َلقَ }
ِ
هذا أول ما يسـتعاذ بـاهلل أو ب ِ
ـرب الفلـق منـه ،وكلمـة شـر تطلـق ويـراد بهـا أحـد أمـرين :إمـا بمعنـى
ُ

شر اإلنسان يعـود عليـه ،كمـا فـي
أشرهم وأسوأهم ،ونقولُّ :
شر ما خلق هللا إبليس .أيُّ :
(أشر) تقولُّ :
{و َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َ ذَ هرة ءَرا يَ َرهُ} [الزلزلة.]8:
قوله تعالىَ :
{و ِم ْن ء َِر َ
سق
غا ِ
والمقصود هنا :المعنى الثاني ،وهو شرور الخالئق ،بدليل المعطوفات عليهـاَ ،
سدَ}.
ب * َو ِم ْن ء َِر النهفهاثَا ِ
ت فِ العُقَ ِد * َو ِم ْن ء َِر َحا ِ
سد إِذَا َح َ
إِذَا َوقَ َ
 -508تفسير أبي السعود (.)214/9
 -509تفسير ابن كثير (.)535/8
 -510صحيح البخاري (.)181/6
 -511تفسير أبي السعود (.)214/9
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والش ـ ُّـر ه ــو الض ــرر واألذى واألل ــم والفس ــاد ونح ــوه ،م ــن ك ـ ِـل م ــا يش ــكو من ــه الن ــاس م ــن اآلف ــات
واألم ـراض والجــوع والخــوف ،ونقــص األم ـوال واألنفــس والثم ـرات ،وغيرهــا ،ومنهــا :المــوت الــذي ينــزع
اإلنسان من أهله وذويه وأحبابه.
األخالقيـ ـة
المعنويـ ـة م ــن الكفــر والفس ــوق والعص ــيان ،والرذائ ــل واالنح ارف ــات
وهــو يش ــمل الش ــرور
َّ
َّ
والفكرَّية التي تصيب األفراد والمجتمعات واألمم ويكون لها آثارها العميقة في حاضرها ومستقبلها.
ويـة ،التـي يسـبغها هللا علـى
والخير مقابل هـذا الش ِـر وعكسـه ،وهـو يشـمل ك َّـل ال ِـنعم
الماديـة والمعن َّ
َّ
خلقه ،ظاهرة وباطنة.
وشر ما خلق ،أو الشرور المستعاذ منها في الخلق كثيرة ،بكثرة الخالئق في هذا الكـون ،بمـا فيـه
ُّ
م ــن أجن ــاس وأنـ ـواع وفص ــائل م ــن المخلوق ــات ،بم ــا فيه ــا اإلنس ــان ،وم ــا فيه ــا الحيـ ـوان ،م ــن دواب،
ووحوط ،وطيور ،وحشـرات ،وزواحـف ،ومـن مخلوقـات صـغيرة ،كـالجراثيم ،والفيروسـات ،ومـن أحيـاء
مائيـ ـة تس ــكن البح ــار واألنه ــار والبحيـ ـرات ،وم ــن نبات ــات م ــن فص ــائل ب ــاأللوف ،وم ــن جم ــادات ف ــي
األرض ،كالجبــال ،والصــخور ،والصــحاري ،والمحيطــات ،والغــالف الجــوي ،والفضــاء الواســع ،الــذي
سمى في الكتب السماوية :السماوات ،وما فوقها ،وما بينهـا ،ومـا تحتهـا ،ومـا ينشـأ عـن األكـوان مـن
ُي َّ
أحداث هائلة ،من أعاصير ،وفيضانات ،وزالزل ،وبراكين ،ي ِ
سميها الناس أحيانـا( :غضـب الطبيعـة)،
ُ
ورب الك ــون ِ
كل ـه ،يجريــه عل ــى ســنن محكم ــة
رب الطبيعــةَّ ،
والطبيعــة ال ترضــى وال تغض ــب ،ولكـ َّـن َّ
ثابتة ،بعضها نعلمه وبعضها ال نعلمه.
وبعض هذه الشرور ُيبتلى بها اإلنسان من حيث ال يحتسـب ،وال إرادة لـه فيهـا ،وال دخـل لـه بهـا،
{ربهنَرا
لحكمة يعلمهـا هللا ،ويجهلهـا اإلنسـان ،ولكـن المـؤمنين مـن أُولـي األلبـاب يقفـون أمامهـا قـائلينَ :
اب النه ِار} [آل عمران.]191:
س ْب َحانَكَ فَ ِقنَا َ
اط ًال ُ
َما َخلَ ْقتَ َهذَا بَ ِ
عذ َ َ
مما َّ
قدمته يـد اإلنسـان ،مباشـرة أو غيـر مباشـرة ،مثـل مـا نـرى
وبعض هذه الشرور كثي ار ما يكون َّ
من اختالل التوازن البيئي ،أو التوازن الكوني ،مثل ثقب األوزون ،وتغيير المناخ ،وغيرها.
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عر ْ
صرررابَ ُك ْم ِمر ْ
ررن َكثِيرررر}
سررربَ ْت أ َ ْيررردِي ُك ْم َويَ ْعفُرررو َ
{و َمرررا أ َ َ
ررن ُم ِصررريبَة فَ ِب َمرررا َك َ
وفــي هــذا يقــول الق ـرآنَ :
[الشورى ،]30:ويقولَ { :
راِ ِليُرذِيقَ ُه ْم بَعْر َ الرذِي
سادُ فِ البَ ِرر َو ْالبَ ْح ِرر بِ َمرا َك َ
ظ َه َر الفَ َ
سربَ ْت أَيْردِي النه ِ
ع َِملُوا لَ َعله ُه ْم يَرْ ِجعُو َ } [الروم.]41:
سؤا مهم :هل يخلق هللا الشر؟ ولماذا؟
هنا ُّ
يعن لبعض النـاس سـؤال مهـم ،عـن الشـرور فـي هـذا العـالم :هـل يخلـق هللا الش َّـر؟ وهـل يليـق
بالرحمن الـرحيم ،الب ُّـر الكـريم ،أن يخلـق الش َّـر؟ ولمـاذا لـم يكفنـا الش َّـر ويرحمنـا منـه ،وهـو الغنـي الـذي
كل شيء؟
بيده ُّ
وال مفــر مــن الج ـواب المطلــوب هنــا ،وهــو َّ
أن هللا تعــالى ال يخلــق (الشـ َّـر) ،أعنــي الشـ َّـر المطلــق
{و َمرا ِب ُكر ْم ِم ْ
رن ه
رن نِ ْع َمرة فَ ِم َ
اَّللِ}
المقصود لذاتـه ،بـل هـو مصـدر الخيـر وال ِـنعم كلِهـا ،كمـا قـال تعـالىَ :
{و ِإ ْ تَعُدُّوا نِ ْع َمةَ ه
اَّللِ ََل ت ُ ْحصُو َها} [إبراهيم ،34:والنحل.]18:
[النحلَ ،]53:
هرن تَشَرا ُء َوت ُ ِع ُّرز َم ْ
ع ال ُم ْلكَ ِمم ْ
وقد قال تعـالى{ :قُ ِل الله ُه هم َما ِلكَ ال ُم ْل ِك ت ُ ْؤتِ ال ُم ْلكَ َم ْن تَشَا ُء َوت َ ْن ِز ُ
رن
ِير} [آل عمـران ،]26:وقـال النبـي صـلى هللا
تَشَا ُء َوت ُ ِذ ُّ َم ْن تَشَا ُء بِيَ ِدكَ الخي ُْر ِإنهكَ َ
علَى ُك ِل ءَر ْ ء قَرد ٌ
الشر ليس إليك".512
عليه وسلم في مناجاة ربه" :الخير بيديك ،و ُّ
وكل ما نراه مـن شـر فـي هـذا الكـون إنمـا هـو شـر جزئـي ،نسـبي خـاص ،فـي مقابـل الخيـر الكلِـي
ُّ
المطلق العام ،وهو من لوازم هذا الخير.
انظــر إلــى خلــق اإلنســان ،فــال ريــب أن خلــق اإلنســان فــي ذاتــه؛ خيــر ،واعطــاءه العقــل واإلرادة

والقدرات التي تُ ِ
ؤهله للخالفة فـي األرض؛ خيـر ،وتمييـزه بـالتكليف وحمـل األمانـة التـي ُعرضـت علـى
 -512رواه مسلم في صالو المسافرين ( ،)771وأبو داود في الصالو ( ،)760والترمذي في الدعوات ( ،)3422عن علي بن أبي
مالب.
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الســماوات واألرض والجبــال ،فــأبين أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا؛ خيــر ،وهدايتــه النجــدين ،والهــام نفســه
التقوى والفجور؛ خير ،وارسال الرسل له ،وانزال الكتب ،وقطع المعـاذير بالنسـبة لـه؛ خيـر ،وتحميلـه
المســؤولية عــن أعمالــه الظــاهرة والباطنــة؛ خيــر ،فــإذا ترتَّـب علــى هــذا الخيــر أنــه قــد يكفــر بربِ ـه ،أو
ـتحق عقوبــة ربِـه الــذي ال يخــاف أحــد عنــده ظلمــا وال هضــما،
يكـ ِـذب رســله ،أو ُيســيء فــي عملــه ،ليسـ َّ
رن يَ ْع َمر ْل ِمثْقَرا َ ذَ هرة َخي ًْررا يَ َررهُ * َو َم ْ
وانما يجـزي ك َّـل نفـس بمـا كسـبت{ ،فَ َم ْ
رن يَ ْع َمر ْل ِمثْقَرا َ ذَ هرة ءَررا
َير َررهُ} [الزلزلــة ،]8 ،7:فهــذا شــر جــاء لإلنســان ،نتيجــة لســوء عملــه ،وعــدم اســتفادته مــن الخيــر الــذي
هيأه هللا له ،وأنعم به عليه.
َّ
ونج ــد أن هللا تع ــالى أن ــزل لعب ــاده األمط ــار ،وأج ــرى له ــم األنه ــار ،وق ــد يس ــبب ن ــزول األمط ــار،
وفيضان األنهار ،مصائب جزئية لبعض الناس ،عندما يزيد الفيضان في بعـض السـنوات ،ولكـن فـي
ِ
المتضررة ،يستمتع الماليين بهذه الحياة ،ويعتبرونها نعمة عظيمة مـن هللا ،وفـي هـذا
مقابل هذه الفئة
يقول الناس :مصائب قوم عند قوم فوائد.
وقــد يفعــل النــاس هــذا بأنفســهم عامــدين ،مـوازنين بــين مصــالح وأخــرى ،كمــا أقامــت مصــر (السـ َّـد
العــالي) لتخ ـزين الميــاه خلف ـه ،حتــى ال يضــيع هــد ار فــي البحــر الــذي هــو المصــب ،وقــد غرقــت قــرى
وعوضتهم الدولة ،بالهجرة إلى أماكن أخرى بديلة عن ُقراهم.
كاملة وراء السد وخسرها أهلهاَّ ،
عمـان فـي األردن ،إللقـاء محاضـرة فـي الجامعـة ،وحاصـرني الـثلج
كنت مرة في زيارة لمدينـة َّ
وقد ُ
الذي نزل بق َّـوةَّ ،
وعطـل ألـوف السـيارات فـي الطـرق ،ووقعنـا فـي أزمـة وقـد دخـل علينـا الليـل ،ونخشـى

َّ
فتتعطـل التدفئـة فنهلـك مـن البـرد ،وبعـد نحـو ثمـاني سـاعات أو أكثـر،
أن يفر (البنزين) من السـيارة،

ـدخلت ق ـوات الجــيط والــدفاع المــدني والشــرطة وغيرهــا ،إل ازحــة الــثلج ،وفــتح الطــرق
جــاء الفــرج ،وتـ َّ
للسيارات ،وقلنا :الحمد هلل على النجاة.
ـدت النــاس يهنــئ بعضــهم بعضــا علــى هــذا الــثلج ،الــذي ِ
يطه ـر األرض
ولكنــي فــي الصــباؤ وجـ ُ

ِ
وينقيهــا مــن الحشـرات الضــارة بــالزروع ،ويزيــد مخــزون الميــاه فــي األرض  ...و أريــت األوالد يلعبــون
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بــالثلجِ ،
ويكونــون منــه أشــكاالا يتقــاذفون بهــا فــي بهجــة وســرور ،فمــا كنــا نحســبه نقمــة عنــد حبســنا،
عامة المجتمع من حولنا.
أصبح نعمة عند َّ
المؤمن را

عن نفسَ وربَ:

ـرت م ــن ق ــديم ف ــي كت ــابي (اإليم ــان والحي ــاة) فقـ ـرة تتَّص ــل به ــذا الموض ــوع تح ــت عنـ ـوان:
وق ــد ذك ـ ُ

ـت فيهــا :المــؤمن راض عــن نفســه ،أعنــي عــن وجــوده ومكانــه فــي
(المــؤمن راض عــن نفســه وربِـه) ،قلـ ُ

تافه ـا ،بــل هــو قــبس مــن نــور هللا،
الكــون؛ ألنــه يعلــم أنــه لــيس َّ
ذرة ضــائعة ،وال كمـا مهم ـالا ،وال شـ ا
ـيئا ا
ونفخةٌ من ُروؤ هللا ،وخليفة في أرض هللا.
وهو راض عن ربِه ،ألنه آمن بكماله وجماله ،وأيقن بعدلـه ورحمتـه ،واطم َّ
ـأن إلـى علمـه وحكمتـه،
ِ
ـددا ،ووســع كـ َّـل شــيء رحمــة ،لــم يخلــق شــيئا
علم ـا ،وأحصــى كـ َّـل شــيء عـ ا
أحــاط ســبحانه بكــل شــيء ا
ـيئا س اـدى ،لـه الملـك ،ولـه الحمـد ،نعمـه عليـه ال تع ُّـد ،وفضـله عليـه ال يح ُّـد ،فمـا بـه
لهوا ،ولم يتـرك ش ا
ا

ِ
دائمـا هـذا
من نعمة فمن هللا ،وما أصابه من حسنة فمن هللا ،ومـا أصـابه مـن سـيئة فمـن نفسـه ،يـردد ا
الثنــاء الــذي َّ
ررو
ِين * َوالهرررذِي ُهر َ
ردده مــن قبــل أبونــا إب ـراهيم خليــل الــرحمن{ :الهرررذِي َخلَقَنِررر فَه َ
ُررو يَ ْهرررد ِ
ين * َوإِذَا َم ِر ْ
ت فَه َُو يَ ْ
ض ُ
ي ُْط ِع ُمنِ َويَ ْ
ين * َوالهذِي أ َ ْط َم ُع أ َ ْ يَ ْغ ِف َر ِلر
ين * َوالهذِي ي ُِميتُنِ ث ُ هم ي ُْح ِي ِ
ش ِف ِ
س ِق ِ
ِين} [الشعراء.]82-78:
َخ ِطيئَتِ يَوْ َم الد ِ
المؤمن موقن تمام اليقين َّ
أن تـدبير هللا لـه أفضـل مـن تـدبيره لنفسـه ،ورحمتـه تعـالى بـه أعظـم مـن
رحمة أبويه به ،ينظر في األنفس واآلفـاق فيـرى آثـار ب ِـره تعـالى ورحمتـه ،فينـاجي رَّبـهِ { :بيَر ِدكَ الخي ُْرر
الشر لـيس إليـه ،ومـا ُّ
ـر فـي
يظنـه النـاس ش ا
ِإنهكَ َ
علَى ُك ِل َ
ِير} [آل عمران ]26:فالخير بيديه ،و ُّ
ء ْ ء قَد ٌ
ـر فــي الحقيقــة .واذا كــان البـ َّـد مــن تســميته شــرا ،فإنمــا هــو شــر جزئــي خــاص
الوجــود ،لــيس هــو شـ ا
مغمــور فــي جانــب الخيــر الكلِ ـي العــام ،وهــذا الشـ ُّـر الجزئــي ،أو الشـ ُّـر الموهــوم اقتضــاه التكافــل بــين
أجزاء الوجود.
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هــذا التكافــل الــذي يقــول فيــه األســتاذ العقــادَّ :
(إن المعتقــدين بــه  -أي بهــذا التكافــل  -يــرون أن
الشر ال يناقض الخيـر فـي جـوهره ،ولكنـه جـزء مـ ِ
تمم لـه ،أو شـرط الزم لتحقيقـه ،فـال معنـى للشـجاعة
َّ
ٌ ُ
بغيــر الخطــر ،وال معنــى للكــرم بغيــر الحاجــة ،وال معنــى للصــبر بغيــر الشـ َّـدة ،وال معنــى لفضــيلة مــن
يطـرد هــذا القــول فــي لـ َّـذاتنا المحسوســة ،كمــا َّ
الفضــائل بغيــر نقيصــة تقابلهــا وتــرجح عليهــا .وقــد َّ
يطـرد
العقلي ـة ،إذ نحــن ال نعــرف لـ َّـذة الشــبع بغيــر الــم الجــوع ،وال نســتمتع
فــي فضــائلنا النفسـ َّـية ،ومطالبنــا
َّ
بـالري مـا لـم نشـعر قبلــه بلهفـة الظمـأ ،وال يطيـب لنــا منظـر جميـل مـا لــم يكـن مـن طبيعتنـا أن يســوءنا
المنظر القبيح).513
المؤمن را

عن الكو والحياة

والمـؤمن  -نتيجـة لهــذا  -راض عـن الحيــاة والكـون مــن حولـه؛ ألنــه يعتقـد أن هــذا الكـون الفســيح
صــنع هللا الــذي أتقــن كـ َّـل شــيء{ ،اله رذِي أ َ ْع َ
ذرة فــي
طررى ُك ر هل َ
ء ر ْ ء َخ ْلقَ رَُ ث ُر هم َه ردَى} [طــه ،]50:وكـ ُّـل َّ
تدل على حكمة حكيم ،وتقدير عزيز علـيم ،وتـدبير ملـك عظـيم ،ورعايـة ِ
رب كـريم
األرض أو السماء ُّ
رحيم.
قـال اإلمــام الغ ازلـي فــي كتابــه "اإلحيـاء"( :المــؤمن ُيص ِـدق تصــدياقا يقينيـا ال ضـعف فيــه وال ريــب،
أن هللا عـ َّـز وجـ َّـل لــو خلــق الخلــق َّ
كلهــم علــى عقــل أعقلهــم ،وعلــم أعلمهــم ،وخلــق لهــم مــن العلــم مــا
علم ـا
تحتملــه نفوســهم ،وأفــاض علــيهم مــن الحكمــة مــا ال منتهــى لوصــفها ،ثــم زاد مثــل عــدد جمــيعهم ا

وحكمــة وعق ـالا ،ثــم كشــف لهــم عــن عواقــب األمــور ،وأطلعهــم علــى أس ـرار الملكــوت ،وعـ َّـرفهم دقــائق
اللطــف ،وخفايــا العقوبــات ،حتــى َّ
اطلعـوا بــه علــى الخيــر والشـ ِـر ،والنفــع والضـ ِـر ،ثــم أمــرهم أن يـ ِ
ـدبروا

الملــك والملكــوت ،بمــا أُعط ـوا مــن العلــوم والحكــم ،لمــا اقتضــى تــدبير جمــيعهم مــن التعــاون والتظــاهر
عمـن ُبلـي
عليه ،أن يزاد فيما َّ
دبر هللا سبحانه ،وال أن يدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر أو ضر َّ

عمـن أنعـم هللا بـه عليـه ،بـل ك ُّـل مـا خلقـه هللا تعـالى
به ،وال أن ُيـزال ص َّ
ـحة أو كمـال أو غنـى أو نفـع َّ
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وطول ـوا فيهــا النظــر -مــا أروا فيهــا مــن تفــاوت وال
مــن الســماوات واألرض -إن رجع ـوا فيهــا البصــرَّ ،
فطور.
وكل ما قسـم هللا تعـالى بـين عبـاده مـن رزق وأجـل ،وسـرور وحـزن ،وعجـز وقـدرة ،وايمـان وكفـر،
ُّ

وطاعــة ومعصــيةُّ ،
فكلـه عــدل محــض ال جــور فيــه ،وحــق صــرف ال ظلــم فيــه ،بــل هــو علــى الترتيــب
الواجــب الحـ ِ
ـق علــى مــا ينبغــي ،وكمــا ينبغــي ،وبالقــدر الــذي ينبغــي ،ولــيس فــي اإلمكــان أصــال أحســن
منــه ،وال أتـ َّـم ،وال أكمــل ،ولــو كــان ادخـره  -مــع القــدرة  -ولــم يتفضــل بــه لكــان بخــال ينــاقض الجــود،
عجز يناقض اإللهية).514
قادر لكان اا
وظلما يناقض العدل ،ولو لم يكن اا
ا

فما عرفه المؤمن من حكمة هللا في خلقه ،وأسـ ارره فـي كونـه ،فبهـا ونعمـت .ومـا خفـي عليـه َوَكَلـه

رار}
{ربهنَرا َمرا َخلَ ْقرتَ َهرذَا بَ ِ
راط ًال سُر ْب َحانَكَ فَ ِقنَرا عَرذَ َ
إلى عالمه ،وقال في تواضـع أولـي األلبـابَ :
اب النه ِ
[آل عمران.]191:
اضيا عما َّ
دائما:
لهذا نرى المؤمن ر ا
قدر هللا له ،وما قضى هللا فيه ،ينشد ا
رأيت هللا في الكل فاعل

جمع الكائنات مالحا

الشر الثاني المستعاذ باهلل منه:
{و ِم ْن ء َِر َ
ب}
غا ِ
سق إِذَا َو َق َ
َ
فــي هــذه اآليــة تخصــيص لــبعض الشــرور بالــذكر ،مــع اند ارجــه فيمــا قبلــه ،لزيــادة مســيس الحاجــة
إلـى االســتعاذة منــه ،لكثـرة وقوعـه ،و َّ
أدل علـى االعتنــاء باالســتعاذة ،وأدعــى
ـتعاذ منــهُّ ،
المسـ َ
ألن تعيــين ُ
إلى اإلعاذة.
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ومعنـ ــى اآليـ ــة :أي ومـ ــن شـ ـ ِـر ليـ ــل معتكـ ــر ظالمـ ــه ،مـ ــن قولـ ــه تعـ ــالىِ { :إلَرررررى َ
ررررق الله ْيررررر ِل}
غ َ
س ِ
[اإلسـ ـراء ،]78:وأص ــل الغس ــق :االم ــتالء ،يق ــال :غس ــقت الع ــين ،إذا ام ــتألت دمعـ ـ ا ،وغس ــق اللي ــل:
انصباب ظالمه.
الش ِر إلى الليـل ،لمالبسـته لـه بحدوثـه فيـه ،وتنكيـره لقولـهَ { :
واضافة َّ
سرق} ،ولـم يُقـل :الغاسـق
غا ِ

الشر لجميع أفراده ،وال ل ِ
لعدم شمول ِ
كل أجزائه.

ب} ،أي دخل ظالمه في ِ
ألن حدوث َّ
كل شيء؛ َّ
الش ِر فيه أكثـر ،والتَّح ُّـرز
وتقييده بقولهِ { :إذَا َوقَ َ
منه أصبر وأعسر ،ولذلك قيل :الليل أخفى للويل ،والظالم أخفى لإلجرام.
علمنــا الق ـرآن :أن نســتعيذ بــاهلل مــن شـ ِـر مــا خلــق عمومـا ،بــدأ يعلِمنــا – حينمــا َّ
هكــذا بعــد أن َّ
علــم
ُ

رســوله -االســتعاذة بـ ِ
خاص ـة لهــا تأثيرهــا علــى النــاس ،وأولهــا :شـ ُّـر الغاســق إذا
ـرب الفلــق مــن شــرور َّ
وقب.

فســر أكثــر ِ
المفس ـرين وأهــل اللغــة :الغاســق بـ ـ (الليــل) كمــا قــال تعــالى{ :أ َ ِقر ِرم ال ه
وك
صر َرالةَ ِل ردُلُ ِ
لقــد َّ
شمْ ِس إلى َ
ال ه
فإن الظلمة – التي هـي مـن خصـائص الليـل -م َّ
ق الله ْي ِل} [اإلسراءَّ ،]78:
ظنـة كثيـر
غ َ
س ِ
َ
ب} ،بمعنى دخل.
فسروا { َوقَ َ
من الشرور ،كما َّ
وقد روى اإلمام أحمد ،عن أبي سلمة ،عن عائشة رضي هللا عنهـا ،قالـت :أخـذ رسـول هللا صـلى
"تعوذي باهلل من ِ
شر هذا الغاسق إذا وقب".515
هللا عليه وسلم بيدي ،فأراني القمر حين طلع ،فقالَّ :
وفي رواية أخرى" :استعيذي باهلل من ِ
شر هذا ،فإن هذا الغاسق إذا وقب".516
وهــذا ال ينــافي مــا قالــه ِ
المفس ـرون وعلمــاء اللغــة ،مــن أن الغاســق هــو الليــل؛ ألن القمــر ال يطلــع
رار
إال فــي الليــل ،حتــى إن القـرآن سـ َّـمى القمــر آيــة الليــل ،فــي نحــو قولــه تعــالىَ :
{و َج َع ْلنَررا الله ْير َل َوالنه َهر َ
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ْصر َررةً} [اإلسـراء ]12:قــال ابــن كثيــر( :هــذا ألننــا فــي
رار ُمب ِ
يَت َري ِْن فَ َم َحوْ نَررا يَررةَ الله ْي ر ِل َو َجعَ ْلنَررا يَررةَ النه َهر ِ
قولنا :إن الغاسق هو الليل .ألن القمر آية الليل ،وال يوجد له سلطان إال فيه).517
والقمــر وان كــان ينيــر فــي اللي ـل ،ال يمنــع األش ـرار مــن اللصــوص َّ
وقط ـاع الطريــق ،وغيــرهم مــن
التحرك فيه ،وخصوص ا في غير الليالي البيض.
ُّ
ـق مـا يكـون بالليـل باالسـتعاذة ،والليـل مظلـم تنتشـر فيـه
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :فـالقمر أح ُّ
شياطين اإلنس و ِ
الجن ،ما ال تنتشر بالنهـار ،ويجـري فيـه أنـواع الش ِـر مـا ال يجـري بالنهـار ،مـن أنـواع
الكفر والفسوق والعصيان ،والسحر والسرقة والخيانة ،والفواحط وغير ذلك.
ِ
مكانـا لسـكون
اآلدميـين و ارحـتهم ،لكـن شـياطين
فالشر دائما مقرون بالظلمة ،ولهـذا إنمـا جعلـه هللا ا
اإلنــس والجـ ِـن ،تفعــل فيــه مــن الشـ ِـر ،مــا ال يمكنهــا فعلــه بالنهــار ،ويتو َّسـلون بــالقمر ويدعونــه ،فــذكر
{م ْ
ـص األمـر باالسـتعاذة مـن ش ِـر
رن ء َِرر َمرا َخلَرقَ } ،ثـم خ َّ
سبحانه االستعاذة من ش ِـر الخلـق عمومـاِ ،
يخص بالذكر :السحر والحسد).518
شره ،ثم
ُّ
يعم ُّ
الغاسق إذا وقب ،وهو الزمان الذي ُّ
الشر الثالث المستعاذ باهلل منه:
ت فِ العُقَدِ}
{و ِم ْن ء َِر النهفهاثَا ِ
َ
كل واحد منـا -العيـاذ ب ِ
وهذا لون ثالث من ِ
ـرب الفلـق منـه ،وهـو
الشر ،أمر هللا رسوله – وبالتالي َّ
(نفاثـة) وهـي صـيغة مبالغـة مش َّ
ت} :جمـع َّ
ـتقة مـن النفـث ،وهـو
ت فِر العُقَردِ} ،و{النهفهاثَرا ِ
{ء َِر النهفهاثَا ِ
ويشـ ُّـد مــن الخــيط أو
الــنفخ مــع ريــق أو مــن غيــر ريــق{ ،فِرر العُقَررردِ} جمــع (عقــدة) وهــي :مــا ُي ـربط ُ
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ت} ،وهـي صـفة ،ولكـن مـا الموصـوف هنـا،
الحبال .وهـو مـن عـادة أهـل السـحر ،وقـد ذكـرت {النهفهاثَرا ِ
وما المراد منه؟ قيل :المراد :النساء ،أو النفوس ،أو الجماعات.
وبعض ِ
رجح النسـاء ،ذهابـا إلـى َّ
أن السـحر أكثـر مـا يقـوم بـه النسـاء ،وهـو غيـر ُمس َّـلم،
المفسرين َّ

رووه في سحر النبي صلى هللا عليه وسلم ،كان الساحر فيه رجالا ،وهو لبيد بـن
وحتى الحديث الذي َ
األعصم ،كما جاء في الصحيح.519
قو أب مسلم اسصفهان :
والــى جـوار هــذه األقـوال ،ينقــل الينــا اإلمــام فخــر الـرازي فــي تفســيره الكبيــر ،قــول (أبــي مســلم) أو
ت} ،أي :النســاء{ ،فِر العُقَردِ} ،أي فــي عـزائم الرجــال وآرائهــم ،وهــو
اختيــار أبــي مســلمَ { :
ءر ِرر النهفهاثَررا ِ
مسـتعار مـن عقـد الحبـال ،والنفـث وهـو تليـين العقـدة مـن الحبـل بريـق يقذفـه عليـه ليصـير ُّ
حلـه سـهال،

فمعنى اآليةَّ :
أن النساء ألجل ُحِب ِه َّن فـي قلـوب الرجـال؛ يتص َّـرفن فـي الرجـال ،يح ِـولنهم مـن رأي إلـى
عوذ م ــن ش ـ ِـرهن ،كقول ــه{ :إِ ه ِمر ْ
اج ُكرررر ْم
رأي ،وم ــن عزيم ــة إل ــى عزيم ــة ،ف ــأمر هللا رس ــوله ب ــالتَّ ُّ
رررن أ َ ْن َو ِ

َّ
عردُوا لَ ُكر ْم فَ ْ َ
ده َّن ،فقــالِ { :إ ه َك ْيردَ ُك هن ع ََِّرري ٌم}
َوأَوْ ََل ِد ُكر ْم َ
احرذ ُرو ُه ْم} [التغــابن ،]14:فلــذلك َعظـم هللا َك ْيـ ُ

[يوسف.]28:

قال الرازي :واعلم أن هذا القول قول حسن ،لوال أنه على خالف قول أكثر المفسرين).520
ومـع أن اإلمــام الـرازي ،استحســن هــذا القـول فــي ذاتـه ،نجــد العالمــة األلوسـي فــي (روؤ المعــاني)
َّ
يعلق عليه قائالا :وهو من بدع التفاسير!521
وقـد أشــار الزمخشــري فــي (الكشــاف) إلــى هــذا القـول ،وان لــم ينســبه إلــى أحــد ،فقــال( :ويجــوز أن
(الكيـادات) ،مــن قولــه{ :إِ ه َك ْي ردَ ُك هن ع ََِّرري ٌم} [يوســف ،]28:تشــبيه ا لكيـ َّ
ـدهن بالســحر
ُيـراد بهـ َّـن النســاء َّ
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ـنهن ،كـ ـ ـ َّ
ـهن محاسـ ـ ـ َّ
ـهن لهـ ـ ــم ،وعرضـ ـ ـ َّ
بتعرضـ ـ ـ َّ
والنفـ ـ ــث فـ ـ ــي العقـ ـ ــد ،أو الالتـ ـ ــي يفـ ـ ـ َّ
ـأنهن
ـتن الرجـ ـ ــالُّ ،
يسحرنهم).522
تركت بعـدي فتنـة أض ُّـر علـى الرجـال
ومما يؤيِد هذا القول الحديث ،المتَّفق عليه عن أسامة" :ما
َّ
ُ

من النساء".523

النفاثات ه اسنفس أو الجماعات:
والقول األشهر :أن النفاثات إنما ُجمعت جمع تأنيث؛ ألن المقصـود بهـا :األنفـس أو الجماعـات،
كما في عدد من التفاسير .فالمراد :االستعاذة من ِ
شر األنفس النفاثات ،أو الجماعات النفاثات.
ـرب الفلـقِ ،
حصـن ب ِ
رب الحيـاة والنـور ،مـن ش ِـر هـذه األنفـس الخبيثـة،
والمعنى :األمر بالعيـاذ والتَّ ُّ

والجماعــات ِ
الش ـ ِريرة ،التــي تشــغل نفســها بإيــذاء الخلــق ،وافســاد ديــنهم ودنيــاهم علــيهم ،بهــذا العمــل
الش ـ ِـرير ،ال ــذي يق ــوم عل ــى النف ــث ف ــي العق ــد ،أي :ش ـ ِـدها وربطه ــا وال ــنفخ عليه ــا م ــن ريقه ــم ،وتقطي ــع

ومـن يلحـق بهـم ،وينـزع
روابطهم ،وتمزيق شملهم ،وارباك أُسرهم ،وهو ما يقوم به أرباب السحر أبداَ ،
عــنهم ،فشــأن هــذه األنفــس الخبيثــة :أن تتَّخــذ هــذا الســحر أداة لإليــذاء والتخريــب ،وفســاد ذات البــين،
الس َحرة ،في قصة هاروت وماروت{ :فَ َيت َ َعله ُمرو َ ِم ْن ُه َمرا َمرا يُفَ ِرقُرو َ ِبر َِ َبري َْن
كما قال تعالى في شأن َّ
ال َمرْ ِء َو َنوْ ِج َِ} [البقرة.]102:
الس ـ َحرة أعجــز م ــن أن يســتطيعوا تغييــر طب ــائع األشــياء ،وانمــا مه ــارتهم فــي التَّخييــل واإليه ــام،
و َّ

وسحر األعين ،أما األشياء من حبال وعصي ونحوها ،فهي تبقى حباالا وعصيا ،ولكن قـدرتهم تكمـن
ف ــي اإليه ــام واإليح ــاء والتَّخيي ــل ،حت ــى ق ــال القـ ـرآن ف ــي َسـ ـ َحرة فرع ــون{ :فَلَ همرررا القَررروْ ا} ،أي :حب ــالهم
اِ َواسْرتَرْ َهبُو ُه ْم َو َجراءُوا ِبس ْ
ِرحر ع ََِّريم} [األعـراف ،]116:حتـى قـال
وعص َّـيهمَ { ،
س َح ُروا أ َ ْعي َُن النه ِ
تعالى عن ِ
س فِر
سيدنا موسـى{ :فَ ِإذَا ِحبَالُ ُه ْم َو ِع ِصيُّ ُه ْم يُ َخيه ُل إليَ ِم ْن ِ
س ْح ِر ِه ْم أَنه َها تَسْرعَى * فَرأَوْ َج َ
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سى} [طه ،]67-66:فإذا كان هذا تأثير السحر في نفس موسـى عليـه السـالم ،علـى
نَ ْف ِ
س َِ ِخيفَةً ُمو َ
القوة ،فما بالك بغيره من الناس؟!
ما وصف به من َّ
اختيار ابن القيم:
النفاثـات هنـا :هـي األرواؤ واألنفـس َّ
وقد اختـار اإلمـام ابـن القـيم فـي تفسـير السـورة :أن َّ
النفاثـات،
ال النساء َّ
النفاثات؛ ألن تأثير السحر إنما هـو مـن جهـة األنفـس الخبيثـة ،واألرواؤ الشـريرة ،وسـلطانه
إنما يظهر منها ،فلهذا ُذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير ،وهللا أعلم.524
ـب  -أيُ :سـحر  -حتـى
ط َّ
ففي الصحيح ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن عائشـة ،أن النبـي ُ
َشــع ِ
رت َّ
أن هللا قــد أفتــاني فيمــا
إنــه َّ
ليخيـل إليــه أنــه صــنع شــيئ ا ومــا صــنعه ،وأنــه دعــا رَّبـه ،ثــم قــال" :أ َ ُ
اســتفتيتُه فيــه؟" .فقالــت عائشــة :ومــا ذاك ،يــا رســول هللا؟ قــال" :جــاءني رجــالن فجلــس أحــدهما عنــد
رأسي ،واآلخر عنـد رجلـي ،فقـال أحـدهما لصـاحبه :مـا وجـع الرجـل؟ قـال اآلخـر :مطبـوب .قـالَ :مـ ْن

طْلــع ذكــر .قــال:
َّ
طبــه؟ قــالَ :لبيــد بــن األعصــم .قــال لــه :فــي مــاذا؟ قــال :فــي مشــط و ِمشــاطة ،وجــف َ
بئر في بني زريق".
فأين هو؟ قال :في َذروانٌ ،
قالــت عائشــة رضــي هللا عنهــا :فأتاهــا رســول هللا – أي البئــر  -ثــم رجــع إلــى عائشــة رضــي هللا
ـأن ماءهــا ُنقاعــة الحنــاء ،ولكـ َّ
عنهــا فقــال" :وهللا ،لكـ َّ
ـت لــه :يــا
ـأن نخلهــا رءوس الشــياطين" .قالــت :فقلـ ُ
ـر" .فـأمر بهـا،
ـت أن أثيـر علـى النـاس ش ا
رسول هللا ،هال أخرجته؟ قال :أمـا أنـا فقـد شـفاني هللا ،وكره ُ
فدفنت .525قال البخاري :وقال الليث وسفيان بن عيينة ،عن هشام" :في مشط و ِمشاقة".
ُ
ويقالَّ :
إن المشاطة :ما يخرج من الشعر إذا ُم ِشط ،والمشاقة :من مشاقة الكتان.
قلت :هكذا في هذه الرواية :أنه لم يخرجه ،اكتفاء بمعافاة هللا له ،وشفائه إياه.
ُ
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وفي رواية أخرى لهـذا الحـديث ،أنـه عليـه السـالم اسـتخرجه .526وتـرجم البخـاري عليـه :بـاب هـل
طـب ،ويؤخـذ عـن ام أرتـهُ ،أي َح ُّـل عنـه
قلت لسعيد بـن المسـيب :رجـل بـه َ
ستخرج السحر؟ وقال قتادةُ :
ُي َ
ينه عنه.527
وينشر؟ قال :ال بأس به ،إنما يريدون به اإلصالؤ .فأما ما ينفع الناس فلم َ
ُ
ظ ـ ُّن فــي الظــاهر تعارضــهما ،فــإن حــديث عيســى ،عــن هشــام ،عــن أبيــه،
فهــذان الحــديثان قــد ُي َ

األول ،فيــه :أنــه لــم يســتخرجه .وحــديث ابــن جـريج ،عــن هشــام فيــه :أنــه اســتخرجه .وال تنــافي بينهمــا.
فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ،ثم دفنه بعد أن ُش ِفي.
وقــول عائشــة رضــي هللا عنهــا :هــالَّ اســتخرجته .أي :هــال أخرجتــه للنــاس ،حتــى يــروه ويعــاينوه؟

ويغضــب
فأخبرهــا بالمــانع لــه مــن ذلــك ،وهــو أن المســلمين لــم يكونـوا ليســكتوا عــن ذلــك ،فيقــع اإلنكــار َ

للسـ ــاحر قومـ ــهَ ،فيحـ ــدث الشـ ـ ُّـر ،وقـ ــد حصـ ــل المقصـ ــود بالشـ ــفاء والمعافـ ــاة ،فـ ــأمر بهـ ــا فـ ـ ُـدفنت ،ولـ ــم

يستخرجها للناس .فاالستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة.

يدل عليـه أنـه إنمـا جـاء إلـى البئـر ليسـتخرجها منـه ،ولـم يجـئ لينظـر إليهـا ثـم ينصـرف ،إذ
والذي ُّ
ال غرض له في ذلك .وهللا أعلم.
ـحته ،وقــد
وهـذا الحــديث ثابـت عنــد أهــل العلـم بالحــديث ،متلقــى بـالَقبول بيــنهم ،ال يختلفــون فـي صـ َّ

اعتاص على كثير من أهل الكالم وغيرهم ،وأنكروه َّ
أشد اإلنكـار ،وقـابلوه بالتكـذيب ،وص َّـنف بعضـهم
َ
ـردا ،حمــل فيــه علــى هشــام .وكــان غايــة مــا أحســن القــول فيــه :أن قــال :غلــط ،واشــتبه
فيــه مصـ َّـنفا مفـ ا

عليه األمر .ولم يكن من هذا شيء .قال :ألن النبي صـلى هللا عليـه وسـلم ال يجـوز أن ُي ْس َـحر ،فإنـه
يكــون تصــديقا لقــول َّ
الكف ـارِ { :إ ْ تَت ه ِبعُررو َ إَل َر ُجر ًرال َم ْ
ُورا} [اإلس ـراء .]47:قــالوا :وهــذا كمــا قــال
س رح ً
فرعون لموسى{ :إِنِ َس َ ُ
ُورا} [اإلسـراء ،]101:وقـال قـوم صـالح لـه{ :إِنه َمرا أ َ ْنرتَ
سرى َمسْرح ً
ظنُّكَ يَا ُمو َ

سرح ِهر َ
ين} [الشعراء ،]153:وقال قوم شعيب لـه{ :إِنه َما أ َ ْنتَ ِم َ
س هح ِر َ
ين} [الشـعراء.]185:
رن ال ُم َ
ِم َن ال ُم َ
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قـ ــالوا :فاألنبيـ ــاء ال يجـ ــوز علـ ــيهم أن ُيسـ ـ َـحروا ،فـ ــإن ذلـ ــك ينـ ــافي حمايـ ــة هللا لهـ ــم ،وعصـ ــمتهم مـ ــن
الشياطين.

وهذا الذي قاله هؤالء مردود عند أهل العلمَّ ،
فإن هشـاما مـن أوثـق النـاس وأعلمهـم ،ولـم يقـدؤ فيـه

أحــد مــن األئمــة بمــا يوجــب َّ
رد حديثــه ،فمــا للمتكلِمــين ومــا لهــذا الشــأن؟! وقــد رواه غيــر هشــام ،عــن
عائشة!
وقد اتَّفـق أصـحاب الصـحيحين علـى تصـحيح هـذا الحـديث ،ولـم ي َّ
ـتكلم فيـه أحـد مـن أهـل الحـديث
بكلمة واحدة ،والقصة مشهورة عند أهـل التفسـير ،والسـنن ،والحـديث ،والتـاريخ ،والفقهـاء ،وهـؤالء أعلـم
بأحوال رسول هللا وأيامه من المتكلِمين.
قال أبو بكـر بـن أبـي شـيبة :حـدثنا أبـو معاويـة ،عـن األعمـط ،عـن يزيـد بـن حبـاب ،عـن زيـد بـن
رجل من اليهود ،فاشتكى لـذلك أيامـا .قـال :فأتـاه جبريـل،
أرقم قالَ :سحر النبي صلى هللا عليه وسلم ٌ
فقــالَّ " :
إن رج ـالا مــن اليهــود ســحرك ،وعقـ َـد لــذلك ُعقـ اـدا" .فأرســل رســول هللا عليــا .فاســتخرجها ،فجــاء

بهــا ،فجعــل ُكلمــا حـ َّـل عقــدة وجــد لــذلك َّ
خف ـة .فقــام رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم كأنمــا َنشــط مــن
عقال .فما ذكر ذلك لليهودي ،وال رآه في وجهه قط.528

قالوا :والسحر الذي أصابه كـان مرضـا مـن األمـراض عارضـا شـفاه هللا منـه .وال نقـص فـي ذلـك،
وال عيــب بوجــه مــا؛ فـ َّ
ـإن المــرض يجــوز علــى األنبيــاء ،وكــذلك اإلغمــاء ،فقــد أُغمــي عليــه صــلى هللا
َّ
وج ِحط ِشَّقه.529
عليه وسلم في مرضه ،ووقع حين انفكت قدمهُ ،
وهـ ــذا مـ ــن الـ ــبالء الـ ــذي يزيـ ــده هللا بـ ــه رفعـ ــة فـ ــي درجاتـ ــه ،ونيـ ــل كرامتـ ــه ،و"أشـ ـ ُّـد النـ ــاس بـ ــالء
األنبياء" ،530فابتلوا مـن أممهـم بمـا ابتلـوا بـه :مـن القتـل ،والضـرب ،والشـتم ،والحـبس .فلـيس ببـدع أن
 -528رواه ابن أبي شيبة في مسنده (.)513
 - 529في الحديث" :أنه صالى هللا علياه وسالم ركاب فرساا فصارع عناه ،فجحاش شاقه األيمان ،فصالى صاالو مان الصالوات وهاو قاعاد،
فصلينا وراءه قعودا " جحش شقه :أي :انخد  .والحديث متفق عليه :رواه البخاري في اإلمامة ( ،)689ومسلم فاي الصاالو ( ،)411عان
أنف.
 -530رواه أحمد ( ،)1481وقال مخرجوه :إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن بهدلاة وهاو صادوق ،والترماذي فاي
الزهد ( ،)2398وقال :حسن صحيح ،وابن ماجه في الفتن ( ،)4023عن سعد بن أبي وقاص.
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ـجه ،531وابتُلـي بالـذي ألقـى
فش َّ
ُيبتلى النبي من بعض أعدائه بنوع من السـحر ،كمـا ابتُلـي بالـذي رمـاه َ
السال وهو ساجد ،532وغير ذلك .فال نقص عليهم وال عار في ذلك ،بل هذا من كمـالهم،
على ظهره َّ

ِ
وعلو درجاتهم عند هللا.
النبي صلى هللا عليـه وسـلم
قالوا :وقد ثبت في الصحيح ،عن أبي سعيد الخدري" ،أن جبريل أتى َّ

ـتكيت؟ فقــال :نعــم" ،فقــال :باســم هللا أرقيــك ،مــن كـ ِـل شــيء يؤذيــك ،مــن شـ ِـر كـ ِـل
فقــال :يــا محمــد اشـ َ
نفس ،أو عين حاسد ،هللا يشفيك ،بسم هللا أرقيـك" .533فع َّـوذه جبريـل مـن ش ِـر ك ِـل نفـس وعـين حاسـد،
فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى هللا عليه وسلم.
لما اشتكىَّ .
َّ
وقالوا :وأما اآليات التي استدللتم بها ال ُح َّجة لكم فيها.
والجواب الـذي ارتضـاه ابـن القـيم هنـا :هـو جـواب صـاحب "الكشـاف" وغيـره :أن (المسـحور) وهـو
م ــن ُس ــحر حت ــى ُج ـ َّـن .فق ــالوا :مس ــحور .مث ــل مجن ــون .أي :ازئ ــل العق ــل ،ال يعق ــل م ــا يق ــول .ف ــإن
المسـحور الــذي ال ُيتَّبـع :هــو الـذي فســد عقلـه ،بحيــث ال يـدري مــا يقـول .فهــو كـالمجنون .ولهــذا قــالوا
فيــهُ { :معَلهررر ٌم َم ْجنُرررو ٌ } [الــدخان ،]14:فأمــا َم ـن أصــيب فــي بدنــه بمــرض مــن األم ـراض ُيصــاب بــه
النـاس ،فإنــه ال يمنـع ذلــك مــن ِاتباعـه ،وأعــداء الرسـل لــم يقــذفوهم بـأمراض األبــدان ،وانمـا قــذفوهم بمــا

ُيح ِـذرون بــه سـفهاءهم مــن ِاتبــاعهم ،وهـو أنهــم قـد ُسـ ِحروا حتــى صـاروا ال يعلمــون مـا يقولــون ،بمنزلــة
المجــانين .ولهــذا قــال تعــالى{ :ا ْن ُ
سررر ِب ً
ضرررلُّوا فَر َ
ررربُوا لَررركَ اسَمْ ثَرررا َ فَ َ
َّررررْ َك ْيررر َ َ
ررال َي ْ
يال}
سرررت َ ِطيعُو َ َ
ضر َ

[اإلسـراء ،]48:أي :مثَّلـوك بالشـاعر م َّـرة ،والسـاحر أخـرى ،والمجنـون م َّـرة ،والمسـحور أخـرى .فضـُّـلوا
وتحي ـره طريق ـ ا يســلكه ،فــال يقــدر عليــه .فإنــه أي طريــق
فــي جميــع ذلــك ضــالل مــن يطلــب فــي تيهــه ُّ

وحي ـرة ،فهــو متَ ِ
حي ـر فــي أم ـره ،ال يهتــدي ســبيالا ،وال يقــدر علــى ســلوكها،
أخــذها فهــي طريــق ضــالل ْ
ُ

 -531إشارو إلى الحديث المتفق عليه " :لما كسرت بيضة النبي صلى هللا عليه وسلم على رأسه ،وأدمي وجهه وكسارت رباعيتاه ،وكاان
علي يختل بالماء في المجن  "....رواه البخاري ( ،)2903ومسلم ( ،)1790كالهما في الجهاد والسير ،عن سهل بن سعد.
 -532متفق عليه :رواه البخاري في الوضوء ( ،)240ومسلم في الجهاد والسير ( ،)1794عن ابن مسعود.
السال :ما يخرج من بطن الناقة ونحوها مع الولد .مما كان في الرحم لحفِه.
 -533رواه مسلم في السال (.)2186
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فهكذا حال أعداء رسول هللا معه ،حتى ضربوا له أمثاالاَّ ،برأه هللا منها .وهو أبعد خلق هللا عنهـا .وقـد
علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان.
وأمــا قــولكمَّ :
إن ســحر األنبيــاء ينــافي حمايــة هللا تعــالى لهــم ،فإنــه ســبحانه كمــا يحمــيهم ويصــونهم
ويحفظهم ويتوالَّهم ،يبتليهم بمـا شـاء مـن أذى َّ
الكفـار لهـم؛ ليسـتوجبوا كمـال كرامتـه ،وليتس َّـلى بهـم مـن
بعدهم من أممهم وخلفائهم ،إذا أوذوا من الناس ف أروا ما جرى على الرسـل واألنبيـاء ،صـبروا ورضـوا،
وتأس ـوا بهــم ،ولتمتل ـئ صــاع الكفــار ،فيســتوجبوا مــا أُعـ َّـد لهــم مــن َّ
النكــال العاجــل ،والعقوبــة اآلجلــة،
َّ
فــيمحقهم بســبب بغــيهم وعــدوانهم ،في ِ
عج ـل تطهيــر األرض مــنهم ،فهــذا مــن بعــض حكمتــه تعــالى فــي
ُ

رب
اب ــتالء أنبيائ ــه ورس ــله ،بإي ــذاء ق ــومهم .ول ــه الحكم ــة البالغ ــة والنعم ــة الس ــابغة ،ال إل ــه غيـ ـره ،وال َّ

سواه.534
تأثيرات السحر:
ت فِ العُقَدِ} ،وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر ،وأن لـه
{و ِم ْن ء َِر النهفهاثَا ِ
وقد َّ
دل قولهَ :
حقيقة.
وقــد أنكــر ذلــك طائفــة مــن أهــل الكــالم مــن المعتزلــة وغيــرهم ،وقــالوا :إنــه ال تــأثير للســحر البتــة ال
تخيــل ألعــين النــاظرين ال حقيقــة لــه ســوى
فــي مــرض ،وال قتــل ،وال َحــل وال عقــد .وقــالوا :إنمــا ذلــك ُّ
ذلــك .وهــذا خــالف مــا ت ـواترت بــه اآلثــار عــن الصــحابة والســلف ،واتفــق عليــه الفقهــاء وأهــل التفســير

والحديث ،وما يعرفه عامة العقالء.
وعْق ادا ،وحب ا وبغض ا ونز ايفا ،وغير ذلك من اآلثار موجـود ،تعرفـه
والسحر الذي يؤثر ا
مرضا وِثقال َ

عامة الناس ،وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه.
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ت فِ العُقَدِ} ،دليـل علـى أن هـذا النفـث يض ُّـر المسـحور فـي حـال
{و ِم ْن ء َِر النهفهاثَا ِ
وقوله تعالىَ :
غيبته عنه ،ولو كـان الضـرر ال يحصـل إال بمباشـرة البـدن ظـاه ار ،كمـا يقولـه هـؤالء .لـم يكـن للنفـث
وال للنفاثات شر يستعاذ منه.535
وأيضـ ـ ا ف ــإذا ج ــاز عل ــى الس ــاحر أن يس ــحر جمي ــع أع ــين الن ــاظرين (أي :ف ــي قص ــة موس ــى) م ــع
كثرتهم حتى يروا الشيء بخالف ما هو بـه ،مـع َّ
أن هـذا تغييـر فـي إحساسـهم ،فمـا الـذي يحيـل تـأثيره
في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التَّغييـر الواقـع فـي الرؤيـة والتَّغييـر الواقـع
في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟
ِ
متحرك ا ،والمتَّصل منفصالا ،والميت حي ا ،فمـا المحيـل
غير إحساسه حتى صار يرى الساكن
فإذا َّ

ألن ِ
يغي ـر ص ــفات نفس ــه ،حت ــى يجع ــل المحب ــوب إلي ــه بغيضـ ـا ،والبغ ــيض محبوبـ ـا ،وغي ــر ذل ــك م ــن
التأثيرات؟!
راِ َواسْرتَرْ َهبُو ُه ْم َو َجراءُوا ِبس ْ
ِرحر ع ََِّريم}
وقد قال تعالى عن سـحرة فرعـونَ { :
سر َح ُروا أ َ ْعري َُن النه ِ
[األعـراف ،]116:فبــيَّن ســبحانه َّ
أن أعيــنهم ُســحرت .وذلــك إمــا أن يكــون لتغييــر حصــل فــي المرئــي،
حركتهـا ،وهـي :الشـياطينُّ .
فظنـوا أنهـا
وهو الحبال و
السـ َحرة اسـتعانت بـأرواؤ َّ
العصي ،مثـل أن يكـون َّ
ُّ

تحركت بأنفسها ،وهذا كمـا إذا ج َّـر َمـن ال تـراه حصـي ار أو ِبسـاط ا ،فتـرى الحصـير والبسـاط ينج ُّـر ،وال
َّ
ـار لــه ،مــع أنــه هــو الــذي يجـ ُّـره ،فهكــذا حــال الحبــال والعصـ ِـي التبســتها الشــياطينَّ ،
فقلبتهــا
تــرى الجـ َّ
فظن الرائي أنها َّ
الحيةَّ ،
تقلبت بأنفسها ،وانما الشياطين هم الذين يقلِبونها.
كتقليب َّ

وامــا أن يكــون التَّغييــر حــدث فــي ال ارئــي ،حتــى أرى الحبــال والعصــي تتحـ َّـرك ،وهــي ســاكنة فــي
أنفســها ،وال ريــب أن الســاحر يفعــل هــذا وهــذا ،فتــارة يتصـ َّـرف فــي نفــس ال ارئــي واحساســه ،حتــى يــرى

 - 535بل النفث الذي يليق بعِمة بالغة القرآن ،وفخامة أسلوبه :هو نفث المفسدين سمومهم :بالكذب والغيبة والنميمة وقالة السوء في
عقد الصالت بين الناس ،حتى يفكوا عرى الزوجية والمودو والرحمة ،وغيرها .وشر وضرر هذا في الناس أكثر جدا من شر من
يقولون :إنهم سحرو .وهللا أعلم.
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ـيطانية حتــى يتصـ َّـرف
الشــيء بخــالف مــا هــو بــه ،وتــاراة يتصـ َّـرف فــي المرئــي باســتعانته بــاألرواؤ الشـ َّ

فيها.536

وقــد َّ
حركـوا الحبــال والعصــي بوضــع
رد ابــن القــيم علــى مــا يقولــه منكــرو الســحر وتــأثيره ،مــن أنهــم َّ

تحركها ،مثل الزئبق ،ونحو ذلك ،وقال :إن بطالن ذلك أظهر من أن َّ
مادة ِ
يتكلف ُّ
رده.537
رأي اإلمام محمد عبده:

ولألستاذ اإلمام محمد عبده رأي في معنى اآليـة المـراد ،ذكـره فـي تفسـيره لجـزء (ع َّـم) ،خـالف فيـه

جمهـور ِ
ت فِر العُقَردِ} ،أنفـس الســحرة الشـريرة ،ولكنــه
المفسـرين ،الــذين مـالوا إلـى أن المـراد ب ـ {النهفهاثَررا ِ
وفهامــة ،وهــي تشــمل
ذهــب إلــى أن لفظــة {النهفهاثَررا ِ
ت} ،جمــع نفاثــة ،وهــي صـيغة مبالغــة مثــل عالَّمــة َّ
الذكر واألنثى.
ِ
النمامون
وقالَّ :
المقطعون لروابط األلفـة .538وأنكـر مـا يقـال هنـا عـن السـحر،
إن المراد بهم هناَّ :

وأنــا أخالفــه رحمــه هللا ،رغــم إعجــابي بــه ،وأجــد نفســي مــع الجمهــور األعظــم مــن ِ
المفسـرين :أن المـراد

بهذه اآليه المح ِذرة من النفاثات في العقد َّ
يتعلق بالسحر ،واالستعاذة من ِ
شر السحر والسحرة.

والواقــع يثبــت أن هــذه الفئــة مــن النــاس مــن َّ
النفاثــات فــي العقــد هــم مــن أخطــر الفئــات ،ولهــم شــر
ِ
الك َهن ــة والع ـ َّـرافين
ش ــديد ف ــي المجتم ــع ،فالس ــحرة وم ــا يتف ــرعَّ م ــنهم ،وم ــا يلح ــق به ــم ،م ــن
المنجم ــين و َ
وكل هذه األصناف التي تعمل في فضاء المجتمع الواسـع ،وتعبـث بعقـول النـاس وعقائـدهم
والمالينُّ ،
وأفكارهم وأعمالهم.
وقــد نحــا نحــو الشــيخ محمــد عبــده بعــض المعاصـرين ،فــي إنكــار أن المـراد بالنفــث فــي العقــد ،فــي

اآلي ــة (الس ــحر) ،وم ــن هـ ـؤالء :الع ــالم الس ــلفي المح ـ ِـدث الش ــيخ محم ــد حامـ ـد الفق ــي ،رئ ــيس ومؤس ــس
جماعة أنصار السنة في مصر
 - 536التفسير َلبن القيم ،صـ .572-563
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حيث َّ
علق علـى إثبـات ابـن القـيم أيضـا للسـحر ،فقـالَّ :
(إن جوابـات الشـيخ – غفـر هللا لنـا ولـه -

عن السحر َّ
الممخـرقين ،والقـرآن صـريح فـي أن
متكلفةُّ .
وتدل على أنه لم يخبـر صـناعة المشـعوذين و َ
مــا صــنعه ســحرة فرعــون كــان تخيــيالا ،ال حقيقــة لــه فــي الواقــع ،وســحر األعــين فــن لــيس بــدقيق كـ َّـل

َّ
العامة ،وعلى َمن لم يدرسه ويعرف ِحيل أصـحابه ،ولـذلك كتـب
الدقة ،وال خفي َّ
كل الخفاء إال على َّ
مؤلفة َمن قرأها عرف ذلك ..

أمــا أن يصــل إلــى إحــداث بغــض أو حــب أو نزيــف فــي رحــم المـرأة ،مــن غيــر أســباب ذلــك ،فهــذا
حجة لذلك .وهللا أعلم).539
وكل ما ساق الشيخ وغيره من األدلة :فال ينهض َّ
الذي يحتاج إلى دليلُّ ،
قو صاحب الَّال :
قــال (ســيد قطــب) رحمــه هللا ،فــي تفســير اآليــة( :والســحر ال ُي ِ
غيـر مــن طبيعــة األشــياء؛ وال ينشــئ
حقيقــة جديــدة لهــا ،ولكنــه ُي ِ
خي ـل للح ـو ِ
اس والمشــاعر بمــا يريــده الســاحر ،وهــذا هــو الســحر كمــا صـ َّـوره

سرى إِمهرا أ َ ْ ت ُ ْل ِقر َ َوإِمهرا أ َ ْ نَ ُكرو َ أَوه َ َم ْ
رن
القرآن الكريم فـي قصـة موسـى عليـه السـالم{ :قَرالُوا يَرا ُمو َ
س فِر نَ ْفسِر َِ
القَى * قَا َ بَ ْل القُوا فَ ِإذَا ِحبَالُ ُه ْم َو ِع ِصيُّ ُه ْم يُ َخيه ُل إليَ ِم ْن ِ
س ْح ِر ِه ْم أَنه َها تَسْر َعى * فَرأَوْ َج َ
صرنَعُوا َكيْردُ
صرنَعُوا إِنه َمرا َ
ق َما فِ يَ ِمينِكَ ت َ ْلقَ ْ َما َ
ِخيفَةً ُمو َ
سى * قُ ْلنَا ََل ت َ َخ ْ إِنهكَ أ َ ْنتَ اس َ ْعلَى * َوأ َ ْل ِ
هاح ُر َحي ُ
ْث أَتَى} [طه.]69-65:
احر َو ََل ي ُْف ِل ُح الس ِ
س ِ
َ
وعصيهم حَّيات فعالا ،ولكن ُخِيل إلـى النـاس وموسـى معهـم ،أنهـا تسـعى،
وهكذا لم تنقلب حبالهم
ُّ
إلــى حـ ِـد أن أوجــس فــي نفســه خيفــة ،حتــى جــاءه التثبيــت ،ثــم انكشــفت الحقيقــة حــين انقلبــت عصــا

العصي المزورة المسحورة.
حية ،فلقفت الحبال و
موسى بالفعل َّ
َّ
وهذه هي طبيعة السـحر كمـا ينبغـي لنـا أن نسـلِم بهـا ،وهـو بهـذه الطبيعـة ي ِ
ـؤثر فـي النـاس وينشـئ
ُ
لهم مشاعر وفـق إيحائـه ،مشـاعر تخـيفهم وتـؤذيهم وت ِ
ـوجههم الوجهـة التـي يريـدها السـاحر ،وعنـد هـذا
َ
ِ
الحد نقف في َفهم طبيعة السحر والنفث في العقد ،وهي شر يستعاذ منه باهلل ،ويلجأ منه إلى حماه.

 - 539التفسير َلبن القيم ،صـ.573
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وقد وردت روايات بعضها صحيح ،ولكنه غير متواتر ،أن َلبيد بن األعصم اليهودي َسحر النبـي
صــلى هللا عليــه وســلم فــي المدينــة ،ولكــن هــذه الروايــات تخــالف أصــل العصــمة النبويــة فــي الفعــل
وكل قول مـن أقوالـه،
كل فعل من أفعاله صلى هللا عليه وسلمَّ ،
والتبليم ،وال تستقيم مع االعتقاد ،بأن َّ
سنة وشريعة ،كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه مسحور).540
أي الرأيين نرجح؟
ه
أحق بالَقبول والترجيح؟!
واآلن ما موقفنا أمام الرأيين المتنازعين بين إثبات السحر ونفيه؟ ُّأيهما ُّ
والــذي يلــوؤ لــي مــن خــالل النصــوص و َّ
األدل ـة وموازناتهــا بعضــها بــبعض :أن هنــاك جملــة أمــور
يجب أن ِ
نبينها بوضوؤ وجالء:
أوَل :أن آيــة النفاثــات فــي العقــد يمكــن أن ِ
نفس ـرها ونشــرحها ونبـ ِـين الم ـراد منهــا ،دون ربطهــا بمــا
جاء من األحاديث في سحر النبي صلى هللا عليه وسلم ،سواء ارتضينا هذه األحاديث كمـا ارتضـاها
جمهور العلماء ،مثل :الطبري ،والقرطبي ،وابن تيمية ،وابن القيم ،وابن كثير ،وغيـرهم .ولـم يثبـت َّ
أن
المعول عليه :أن السورتين نزلتا بمكة.
هذه الواقعة سبب نزول السورتين ،بل الثابت
َّ
ثانيا ً :حـديث سـحر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،يمكـن أن ُنسـلِم بـه ،علـى أن نحمـل مـا ُروي أنـه
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ،ال يت َّ
علق بأمر التَّبليم وال التَّشـريع ،إنمـا كـان فـي أمـر
كان َّ
دنيــوي ،وهــو مــا َّ
يتعل ـق بــأمر الجمــاع ،وهــو لــيس بــأمر ذي بــال ،وال يخـ ُّـل بــأمر العصــمة المطلوبــة،

كل ما ينـافي العصـمة فـي التبليـم ،أو يجـوز تطـرق الش ِـك إليـه،
والواجبة لألنبياء جميع ا ،وهنا نرفض َّ
ويكون ذلك طعنا معتب ار في صحة الرواية التي تثبت ذلك.
ثالثا :أن الذي أصيب به النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ،إنمـا كـان فـي بدنـه ال فـي عقلـه ،فهـو نـوع
عامة ،حتى األنبياء عليهم السالم ،وال نقـص علـيهم فـي ذلـك ،كمـا
من المرض الذي ُيبتلى به الناس َّ
ذكر ابن القيم .541وقد ابتُلي أيوب عليه السالم ،بما ابتُلي به ،حتى شفاه هللا ،حين {نَرادَى َربهرَُ أَنِر
 -540في ظالل القرآن (.)4007-4008/8
 -541التفسير َلبن القيم صـ.633
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سنِ َ ال ُّ
ست َ َج ْبنَا لََُ فَ َكش َْفنَا َما ِب َِ ِم ْن ُ
اح ِم َ
ين * فَا ْ
َم ه
ضر َو ت َ ْينَاهُ أ َ ْهلََُ َو ِمرثْلَ ُه ْم َمعَهُر ْم
ض ُّر َوأ َ ْنتَ أَرْ َح ُم ه
الر ِ
َر ْح َمةً ِم ْن ِع ْن ِدنَا َو ِذ ْك َرى ِل ْل َعا ِبد َ
ِين} [األنبياء ،]84-83:علـى أننـا نـرجح هنـا الروايـة التـي تجعـل م َّـدة
إصــابته بهــذا االبــتالء كانــت أيامــا ،وال ُنصــحح الروايــة التــي جعلتهــا عــدة أشــهر ،وان رضــيها بعــض

العلماء.

ت فِر العُقَردِ} ،هـي األنفـس التــي أنسـت بالشـ ِـر،
رابعرا :إننــا أخـذنا بـرأي الجمهــور فـي أن {النهفهاثَررا ِ
واســتراحت إليــه ،وركنــت إلــى الســحر وأهلــه ومصــادره ،تلجــأ إلــيهم وتســتعين بهــم ،فإنــا نعلــن :أن هــذه
األنفس إنما هي أنفس صـغيرة مهزومـةَّ ،
جنـدت نفسـها للشـيطان تـأتمر بـأمره ،وتسـير فـي ركابـه ،و َّ
أن
ســحرها ال يعطيهــا قـ َّـوة خارقــة تعلــو بهــا علــى المــؤمنين ،وتتطــاول بهــا علــى الــدعاة الصــادقين .و َّ
أن
وتفوق ـوا فيــه :ال يضـ ُّـرون أحــدا إال بــإذن هللا ،وأن َم ـن يســتعين
الس ـ َحرة ،وان نبغ ـوا فــي علمهــم َّ
ه ـؤالء َّ
علــيهم بــاهلل تعــالى ،ويلــوذ بحم ــاه ،مســتعيذا مــن شـ ِـرهم ،فـ َّ
ـإن هللا أه ــل أن يعيــذه ويحميــه مــن كي ــدهم
وأذاهم.
شر السحرة بإطالق من الشرور المستعاذ منهـا
خامسا :ال أوافق اإلمام محمد عبده على إخراجه َّ
فــي الســورة ،بــل أرى أن مــن المناســب التَّحــذير مــن شـ ِـر هــذه الفئــة الخطيـرة ،ومــن كـ ِـل مــا يلحــق بهــا،
ِ
الرمالين وأمثالهم.
ويتفرع منها ،من
المنجمين والكهنة و َّ
َّ
العرافين و َّ
السحر من كبا ر اإلثم:
وممــا ال خــالف فيــه :أن الســحر معصــية هلل تعــالى ،بــل هــو مــن كبــائر المعاصــي واآلثــام ،حتــى
جــاء فــي الحــديث المتَّفــق عليــه ،أنــه صــلى هللا عليــه وسـَّـلم ،قــال" :اجتنبـوا الســبع الموبقــات" .قــالوا :يــا
هن؟ قال" :الشرك باهلل ،والسـحر ،وقتـل الـنفس التـي ح َّـرم هللا إال ب ِ
رسول هللا ،وما َّ
ـالحق" الحـديث.542
فانظر كيف جعله بعد الشرك باهلل تعالى ،وهو أكبر الكبائر.

 -542متفق عليه :رواه البخاري في الوصايا ( ،)2766ومسلم في اإليمان ( ،)89عن أبي هريرو.
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وفي اآلية التي ذكرت قصة هاروت وماروت ،قال هللا تعالى{ :فَيَتَعَله ُمرو َ ِم ْن ُه َمرا َمرا يُفَ ِرقُرو َ ِبر َِ
ين ِبر َِ ِم ْ
اَّللِ َويَتَعَله ُمرو َ َمرا يَ ُ
رن أ َ َحرد إَل ِبر ِإ ْذ ِ ه
رار َ
بَي َْن ال َمرْ ِء َو َنوْ ِجر َِ َو َمرا ُهر ْم ِب َ
ض ُّرر ُه ْم َو ََل يَر ْنفَعُ ُه ْم}
ض ِ
[البقرة.]102:
وقد اختلف الفقهاء في عقوبة الساحر ،فذهب بعضهم إلى أن عقوبته أن ُيضرب بالسيف.
وأعتقد أنه ال خالف بين الفقهاء في تأثيم السـاحر ،وأن إثمـه عنـد هللا عظـيم ،ولكـن الخـالف إنمـا
هو في حقيقة السحر ما هي؟ وما طبيعتها؟ وما أثرها إن كان له أثر؟
ختلف عليه بين الفقهاء :أن يكون للسـحر أثـر ،وأن يكـون أثـره سـيئا وضـارا،
والذي ينبغي أن ال ُي َ
ين بِرررر َِ ِمر ْ
رررن أ َ َحررررد إَل بِرررر ِإ ْذ ِ ه
رررار َ
{و َمررررا ُهرررر ْم بِ َ
اَّللِ}
وان ك ــان ض ــرره ب ــإذن هللا ،كم ــا ق ــال تع ــالىَ :
ضر ِ
[البقرة ،]102:وأنه أمر يعاقب هللا عليه في الدنيا واآلخرة ،وأنه يجب أن َّ
يعزر فاعله في الدنيا.
أما حقيقته ،وهل هو مج َّـرد إيهـام وتخييـل وسـحر ألعـين النـاظرين ،أم هـو أمـر م ِ
ـؤثر فـي األبـدان
ب ــاألمراض ،وف ــي العق ــول بالبلبل ــة واالض ــطراب ،وف ــي المجتم ــع ب ــالتفريق ب ــين الم ــرء وزوج ــه ،وب ــين
الصديق وصديقه.
هنا يحدث االختالف ،وانقسام العلماء إلى فرقاء
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ثالثة:

 .1هنـ ــاك فريـ ــق يبـ ــالم فـ ــي اإلثبـ ــات ،ويـ ــرون أن السـ ــحر يـ ـ ِ
ـؤثر فـ ــي األبـ ــدان والعقـ ــول ،واألُسـ ــر

والمجتمعات ،ويوقنون بأن الساحر له قدرة يلمس الناس أثرها ،في الوصـل والقطـع ،والتجميـع

والتفريــق ،والصــحة والمــرض ،والــبغض والحـ ِ
ـب ،وهــو مــا ُينســب إلــى األشــاعرة ،أو إلــى أهــل
السنة عامة.

أي قــدرة ،أو أثــر فــي غيـره ،إنمــا هــو إيهــام وايحــاء
 .2وفريــق يبــالم فــي النفــي ،وال يثبــت للســاحر َّ
وتخييل ،وسـحر لألعـين ،كمـا ص َّـرؤ القـرآن فـي سـورة األعـراف ،وفـي سـورة طـه ،وهـو مـذهب
المعتزلة ،وهو ما اتجه إليه الشيخ محمد عبده ،الذي قـال( :مـاذا لـو فهمنـا مـن السـحر الـذي

ِ
يفرق بين المرء وزوجه :تلك الطرق الخبيثة الدقيقة التـي تصـرف الـزوج عـن زوجتـه ،والزوجـة
 -543فرقاء :جمع فريق ،والفريق هو :الطائفة من الناس أكبر من الفرقة ،وتجمع على :فرقاء وأفرقة .انِر المعجم الوسي
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عن زوجها؟ وهل يبعد أن يكون مثـل هـذه الطـرق ممـا يـ َّ
تعلم وتُطَلـب لـه األسـاتذة؟ ونحـن نـرى
ُ
ِ
لمـن يريـد أن يكـون مـن عمـال
أن كتب ا ألفت! ودروس ا تُلقى لتعليم أساليب التفريق بين الناسَ ،
السياسة في بعض الحكومات؟).544

 .3والفريق الثالث :هم األمة الوسط ،التي تقف بين الغلو والتفريط بين الفئتـين المـذكورتين ،فهـي
تثبــت للســاحر عم ـالا وتــأثي ار فــي األشــياء ،وهــو تــأثير ســيئ وضــار ،وضــرره بــإذن هللا ،وبهــذا

ـتحق أن يكــون مــن الموبقــات الســبع ،وأن ُيــذكر بعــد اإلش ـراك بــاهلل ســبحانه ،حتــى أمــر هللا
اسـ َّ
العقــد ،والمقصــود عنــد
رســوله – وأمرنــا معــه بالتــالي -أن نتعـ َّـوذ بــاهلل مــن شـ ِـر النفاثــات فــي ُ
جمهور األمة من الخلف والسلف :أهل السحر.

ِ
وساحرة .قال :فقتلنا ثالث سواحر.545
كل ساحر
ولهذا كتب عمر إلى والته :أن اقتلوا َّ
ولكن هذا الفريق ال يقولونَّ :
إن الساحر قادر على تبديل طبائع األشـياء ،فينقـل العصـا أو الحبـل
حية تسعى ،أو ثعبان مبين ،فهو أعجز من أن يفعل هذا ،إنما  -كما ذكرنا  -إيهام وتخييل.
إلى َّ
حي ـات تســعى،
وســحر أعــين هــذه الجمــوع الكثي ـرة ،حتــى تحســب الحبــال والعصــي قــد انقلبــت إلــى َّ
حتــى أوجــس موســى خيفــة فــي نفســه ،حينمــا وصــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تســعى ،لــيس بــأمر هـ ِـين،
يدل على أن لهم شيئ ا من التأثير بسحرهم .كما قال ابن القيم.546
وهو ُّ
ومن هنا ورد التَّحذير من هـذا البـاب كلِـه ،مـن السـحر ومـا َّ
يتعلـق بـه ،ومـا يتن َّـوع عنـه ،مـن أشـباه
ِ
الســحرة ،كالكهنـة والعـ َّـرافين و ِ
"مـن
المنجمــين ،وكــل هــذه األصــناف .وقــد جــاء فــي حــديث ابــن عبــاسَ :
ُ

اقتبس علما من النجوم ،فقد اقتبس ُشعبة من السحر ،زاد ما زاد".547

 -544تفسير جزء عم ،للشيخ محمد عبده ،صـ.187
 -545رواه أحمد ( )1657وقال مخرجوه :إسناده على شرم البخاري ،ورواه أبو داود في الخراج ( ،)3043والترمذي في
السير( )1587وقال :حسن صحيح.
 -546التفسير القيمَ ،لبن القيم صـ. 489
 -547رواه أحمد ( ،)2840وقال مخرجوه:إسناده صحيح ،وأبو داود في الطب ( ،)3905وابن ماجه في األدب ( ،)3726وصححه
إسناده النووي في رياأ الصالحين ( ،)1671وصححه األلباني ،صحيح سنن أبي داود (.)3305
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عرف ـا ،فصـ َّـدقه بمــا يقــول ،فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى
"م ـن أتــى كاهن ـا ،أو َّا
وفــي حــديث أبــي هري ـرةَ :
548
عرفـا فسـأله عـن شـيء ،لـم تُقبـل لـه صـالة
"من أتى َّا
المؤمنين:
أمهات
بعض
حديث
وفي
.
محمد"
َ
أربعين يوما".549

كالم العالمة رءيد رضا ف حديث السحر ،وتفسير اْلية:
ويسرني أن أنقل كالم العالَّمة محمد رشيد رضـا ،فـي حـديث السـحر ،وهـو لـيس كـالم النـافي لـه،
ُّ

كذب به ،بل كالم من ِ
أو الم ِ
يصدق بهِ ،
ويؤوله أحسن تأويـل ،يقنـع أهـل العقـل والنظـر ،وال ي ُّ
ـرده أهـل
َ
ُ
الوسطية واالعتدال أبدا.
النقل واألثر ،شأن علماء
َّ
واليك ما ذكره في نهاية تفسير سورة الفلق ،من قصار السور تحت عنوان :عـالوة لتفسـير السـورة
في حديث سحر منافق من أشرار اليهود للنبي صلى هللا عليه وسلم.
وبعد أن ذكر رواية الشيخين للحديث ،من طريق عائشة رضي هللا عنها ،وهي التي أوردناها مـن
قبل ،أشار إلـى الروايـة األخـرى ،حيـث قـال( :وفـي روايـة الشـيخين ،كـان صـلى هللا عليـه وسـلم ُسـحر

حتى كان يرى أنه يأتي النسـاء وال ي َّ
ـأتيهن .بنحـوه .وفيـهَ :سـحره رجـل مـن بنـي ُزَريـق ،حليـف اليهـود،
كان منافقا.550

وعن زيـد بـن أرقـمَ ،سـحر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم رج ٌـل مـن اليهـود فاشـتكى لـذلك أيامـ ا ،فأتـاه
جبريل ،فقال :إ َّن رجال مـن اليهـود سـحرك ،عقـد لـك ُعقـدا ،فـي بئـر كـذا وكـذا  ..فأرسـل النبـي صـلى
فحلهـا ،فقـام كأنمـا أُ ِ
هللا عليه وسـلم فاسـتخرجها َّ
نشـط مـن عقـال! فمـا ذكـر ذلـك لـذلك اليهـودي ،وال رآه
في وجهه .551رواه النسائي .واأليام جمع َّقلة ،ولكن بالم بعـض الـرواة فـي غيـر الصـحيحين فجعلوهـا
أشه ار.

 -548رواه أحمد في مسنده ( ،)9536وقال مخرجوه :حسن ،وأبو داود في الطب ( ،)3904بلفظ (فقد برئ مما أنزل) ،والترمذي
( ،)135وابن ماجه ( ،)639كالهما في الطهارو ،وصححه األلباني في غاية المرا ( ،)285عن أبي هريرو.
 -549رواه مسلم في السال ( ،)2230وأحمد ( ،)16638عن بعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم.
 - 550بنو زريق :بطن من بطون الخزرج ،فهو على هذه الرواية يهودي بالحل َل بالنسب.
 - 551رواه النسائي في تحريم الد ( ،)4080وصححه األلباني في صحيح سنن النسائي (.)3802
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ق ــال الس ــيد رش ــيد :فه ــذا الح ــديث صـ ـريح ف ــي أن المـ ـراد م ــن الس ــحر في ــه خ ــاص بمس ــألة مباشـ ـرة
ـحر أثَّـر فــي عقلــه ،كمــا أثَّـر فــي
النســاء ،ولكــن فهــم أكثــر العلمــاء أنــه صــلى هللا عليــه وســلم ســحر سـ اا
ومنافيـا للعصـمة ،لقـول عائشــة:
مطعنـا فـي النب َّـوة،
جسـده ،فـأنكره بعضـهم ،وبـالغوا فـي إنكـاره ،وع ُّـدوه
ا
ا

حتى إنه كان يخيل إليه أنـه فعـل الشـيء ولـم يكـن فعلـه .فعظمـت هـذه الروايـة علـى علمـاء المعقـول،
وعـ ُّـدوها :مخالفـ اة للقطعــي فــي النقــل ،وهــو مــا حكــاه هللا تعــالى عــن المشــركين مــن طعــنهم فيــه كعــادة
ُورا} ،وتفنيـده تعـالى لهـم بقولـه{ :ا ْن ُ
أمثالهم في رسلهم بقـولهمِ { :إ ْ تَت ه ِبعُو َ إَل َرج ًُرال َمسْرح ً
َّررْ َكيْر َ
س ِب ً
ض َربُوا لَكَ اسَمْ ثَا َ فَ َ
َ
ضلُّوا فَ َال يَ ْ
يال} [اإلسراء.]47:
ست َ ِطيعُو َ َ

ومخالفــة للقطعــي فــي العقــل ،مــن عصــمة النبــي صــلى هللا عليــه وســلم ،مــن كـ ِـل مــا ينــافي النبـ َّـوة
والثقة بها ،إذ يدخل فى ذلك التخييل ما هو من التشريع.
ومخالفــة لعلــم الــنفس ،الــذي يعلــم منــه أن األنفــس الســافلة الخبيثــة ال تُ ـ ِ
ؤثر فــي األنفــس العالي ــة
ُ

بعض العلماء.
الطاهرة ،فأنكر َّ
صحة الرواية ُ

وأق ــدم مـ ـن عرفن ــا ذل ــك ع ــنهم م ــن ِ
المفسـ ـرين الفقهـ ــاء أب ــو بك ــر الجص ــاص ف ــي كتاب ــه( :أحك ــام
َ
َ
القرآن) ،552وآخرهم شيخنا األستاذ اإلمام في (تفسير جزء عم).
وقد أطال شيخنا في هذا وبالم فيه .وبنى إنكاره له على القاعدة المتَّفق عليها عند علمـاء العقائـد
ِ
في َـرُّد بـالقطعي عقـالا
وأصول الفقه ،في معارضـة الظنـي للقطعـي ،إذ الحـديث آحـاد ،وهـو يفيـد الظ َّـنُ ،

آنفا.
ونقالا ،وهو ما ذكرناه ا

ـتج بهــا فــي أصـول العقائــد .وقــالَّ :
إن كونـه يفيــد الظـ َّـن
وقـد اتَّفقـوا علـى أن أحاديــث اآلحــاد ال يح ُّ
يتأوله أو ِ
يفوض األمر فيه ،على قاعدتهم األخرى فـي النصـوص
بمن َّ
صح عنده ،وان له أن َّ
خاص َ
المعارضة للعقل.

 -552أحكا القرآن للجصاص صـ  ،60م .دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،تحقيق :محمد صادق القمحاوي.
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إن ما نعرفه عن شيخنا محمد عبده َّ -
ولعمري َّ
وحه  -من إجالله واكباره لشأن محمـد
قدس َّللا ُر َ

وعلو مداركه العقليـة ،ممـا لـم نعـرف مثلـه
رسول َّللا وخاتم النبيين ،في نفسه الزكية ،وروحه القدسيةُ ،
ِ
ومتكلميهم ،وال من العلماء ال ُّـروحيين كالصـوفية ،وال
عن أحد من العلماء العقليين كفالسفة المسلمين
مــن علمــاء النقــل كجــامعي الروايــات الكثي ـرة فــي معج ازتــه صــلى هللا عليــه وســلم ،وحســبك منهــا تلــك
اإلشارة البليغة في( :رسـالة التوحـيد) .بل كان يقـولَّ :
إن روحـه صـلى هللا عليـه وسـلم ،كانـت منطــوية

ِ
َّ
وسـَّنته تفصــيال تامـا،
علــى جملــة هــداية الــدين ،ومــدارك التشـريع ،التــي ُفصـلت فــي كــتاب هللا تعــالى ُ
كما نقلناه عنه في تاريخه.
ِ
ـدل عليـه :أن
علما ،والمقلِدون لهـم :بـأن غايـة مـا ت ُّ
الم َ
حدثون المصححـون لها ا
وأجاب عن الرواية ُ
ذلــك الســحر إنمــا أثَـر فــي بدنــه دون ُروحــه وعقلــه ،فكــان تــأثيره مــن األع ـراض الجســدية ،كــاألمراض
التي لم ُيعصم األنبياء عليهم السالم منها.

محصــت هــذه المســألة م ـرارا ،آخرهــا فــي الـ ِ
ـرد علــى مجلــة األزهــر (نــور اإلســالم) فــي زعمهــا
وقــد َّ
ا
َّ
فبينــت :أن الحــديث
بت حــديث البخــاري فــي ســحر النبــي صــلى هللا عليــه وســلمَّ ،
المفتــرى :أننــي كــذ ُ

الصحيح في المسألة عن عائشة رضي هللا عنها ،تُوهم عبـارة بعـض رواياتـه مـا هـو أعـم مـن المعنـى

يخيـل
الخاص الذي أرادته منه ،وهو مباشرة الزوجيـة بينـه صـلى هللا عليـه وسـلم وبينهـا ،فقولهـا :كـان َّ
إليه أنه فعل الشيء وهو لم يفعله .كناية عن هذا الشيء الخاص ،ال عام في ِ
كل شيء ،فـال يـدخل
البدني ـة،
العقلي ـة ،أو األم ـراض
الزوجي ـة ،مــن األمــور
فيــه شــيء مــن أمــور التَّش ـريع ،وال غيــر غشــيان
َّ
َّ
َّ
فضــال عم ـا كــان يريــده الــذين يرمــون األنبيــاء بســحر الجنــون؛ ألن أمــورهم فــوق المعقــول عنــد أولئــك
سمونه حتى اآلن (الربط) أو (العقـد) ،أي :عقـد الرجـل المـانع مـن
الكافرين ،فالمسألة محصورة فيما ُي ُّ

مباشرة زوجته فقط.

أيضــا أن الروايــة فــي أصـ ِـح أســانيدها عنــد الشــيخين ،عــن هشــام ،عــن أبيــه ،عــن عائشــة.
َّ
وبينــت ا
فيهــا َّ
ـحة الحــديث الســالمة منهــا ،وهــى :أن بعــض
علـة مــن علــل الحــديث
َّ
الخفيـة التــي يشــترط فــي صـ َّ

َّ
ُّ
كتابـا خاصـ ا فيـه ،محتجـا بقـول بعـض علمـاء الجـرؤ
منكري الحديث أعلوه بهشام هذا ،وألـف بعضـهم ا
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والتعديل :إنه كان في العـراق يرسـل عـن أبيـه عـروة بـن الزبيـر مـا سـمعه مـن غيـره ،وعـروة هـو راويـة
هشاما ،وقـد نقـم منـه حديثـه
عائشة الثقة ،وهي خالته .وقال ابن خراط :كان مالك ال يرضاه .يعنى:
ا
ألهل العراق .وقال ابن القطان :تغير قبل موته.553
وال َّ
تغيـره ،فهـذا عـذر مـن طعـن
شك أن تعديل الجماعـة لـه ومـنهم الشـيخان ،خـاص بمـا رواه قبـل ُّ
ـت ،واألمـر فيـه أهـون ممـا قـالوا ،554فـالتحقيق أنـه
في روايتـه لهـذا الحـديث الـذي أنكـروا متنـه بمـا علم َ

تقدم ،وال ُّ
خاص بمسألة الزوجية كما جاء في التصريح به في الرواية الثانية كما َّ
يعتد بغير هذا.

أما ما رواه البيهقي في دالئل النبوة ،عن ابن عباس فـي مرضـه صـلى هللا عليـه وسـلم ،وأنـه كـان
شديدا ،وأنه كان سح ار في بئر تحت صخرة في كربة ،555وأنهم أخرجوها فأحرقوها فإذا فيها وتر فيـه
إحــدى عشــر عقــدة ،وأنزلــت عليــه هاتــان الســورتان – يعنــي المعــوذتين  -فجعــل كلمــا قـ أر آيــة َّ
انحلــت
عقدة .556اهـ ملخصا.
فهذا حديث باطل ،مخالف لحديث الصحيحين في المسألة ،ولروايات نزول السورتين بمكة ،وهـو
مــن طريــق الكلبــي ،عــن أبــي صــالح ،عــن ابــن عبــاس .والكلبــي هــذا م ـتَّهم بالكــذب ،وطريقــه أوهــى
الطرق عن ابن عباس ،واسمه محمد بن السائب.
وأمــا مــا رواه أبــو نعــيم فــي الــدالئل ،عــن أنــس قــال :صــنعت اليهــود للنبــي صــلى هللا عليــه وســلم،
شيئا ،فأصـابه مـن ذلـك وجـع شـديد ،فـدخل عليـه أصـحابه ُّ
فظنـوا أنـه ألـم بـه ،فأتـاه جبريـل بـالمعوذتين
فعـ َّـوذه بهمــا ،فخــرج إلــى أصــحابه صــحيح ا .557فهــو مــن طريــق أبــي جعفــر ال ـرازي ،عــن الربيــع بــن
أنــس ،وهمــا ضــعيفان .ولــيس فــي متنــه ذكــر الســحر ،وال أن المعــوذتين نزلتــا فــي ذلــك الوقــت ،وال فــي
ِ
مكيتـان
ـالحق أنهمـا َّ
أي شيء من روايات الصحيحين .فاالستدالل بـه علـى أنهمـا مـدنيتان ضـعيف ،ف ُّ
كما َّ
تقدم اهـ.
 -553سير أعال النبالء (.)35/6
 -554راجع تفصيل المسألة في كتاب المنار واألزهر (ص.)105-95
 -555الك ََربُ  :أصول السع التي تقطع معها ،وواحدتها :كربَةَ .المصباح المنير.
 -556رواه البيهقي في دَلئل النبوو (.)248/6
 - 557لم أق عليه في دَلئل النبوو ألبي نعيم ،وعزاه له السيومي في لباب النقول صـ.220
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هذا هو كالم العالَّمة السيد رشيد رحمه هللا تعالى في الحديث وتأويله ،وهو كالم عـالم فقيـه جـار

على نهج الم ِ
حدثين األُصالء ،في الجرؤ والتعديل ،والشرؤ والتعليل ،وهو كالم إمام مصلح ،حـريص
ُ
ـق الخلــف ،يخــالف
علــى البنــاء ال الهــدم ،وعلــى التَّجديــد ال التبديــد ،يعــرف قــدر الســلف ،وال ينكــر حـ َّ
شيخه ،ولكنه يدافع عنهِ ،
ويؤكد مقدار ِ
حبه وتوقيره لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهـذا هـو العـدل

أمتــه خيـرا ،وأثابــه علــى كـ ِـل مــا اجتهــد
واإلنصــاف .فرضــي هللا عــن الشــيخ رشــيد وجـزاه عــن اإلســالم و َّ
فيه ،أخطأ أو أصاب :أج ار أو أجرين .آمين.
رأي ابن باديس:
وللمصــلح الج ازئــري المعــروف عبــد الحميــد بــن بــاديس فــي تفســير الســورة ،رأي يشــبه رأي الشــيخ
الس َحرة فيه ،وما قصدوا به من إيصال ِ
الشر من نفوسـهم الخبيثـة إلـى
رشيد ،قال فيه عن النفث وأثر َّ
نفس المسحور ،ثم قال( :وما أمرنا هللا باالسـتعاذة مـن ش ِـره ،إال ألنـه ي ِ
ـؤثر فـي بعـض النفـوس القابلـة
للتأثُّر به ،حاشا النفوس المعصومة ،كنفوس األنبياء َّ
فإن شرور الـدنيا وأسـواءها ال تعـدو أبـدانهم إلـى
أرواحهم.
وال يتعاصى على هذه القاعدة ما ورد في سحر لبيد بـن األعصـم اليهـودي ،لرسـول هللا صـلى هللا
عليه وسلم ،وما يوهمه لفظ الرواية ،فإن ذلـك َّ
كلـه ال يخـرج عـن التـأثُّر البـدني)

558

انتهـى .وهـو نفـس

ما انتهى إليه رشيد رضا رحمهما هللا.
الشر الرابع المستعاذ باهلل منه:
سدَ}
{و ِم ْن ء َِر َحا ِ
سد ِإذَا َح َ
َ
الشر الرابع واألخير مما علمتنا سورة الفلق أن نعوذ باهلل رب الفلق ،ونحتمي به منه.
وهذا هو ُّ
وهو شر يصدر من األنفس الخبيثة ،كما يصدر عنها السحر الذي ذكر في اآلية السابقة.
معنى (الحسد):
 -558تفسير ابن باديف (.)633-634
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ومعنى الحسد لغة :بغض النعمة عند شـخصِ ،
وتمنـي زوالهـا عنـه ،وان لـم تنتقـل إليـه .فهـو يكـره
ـحة أو ذكــاء ،أو علــم أو مــال ،أو زوجــة أو
نعمــة هللا التــي أنعــم بهــا علــى فــالن مــن النــاس ،مــن صـ َّ
َّ
ويتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها.
ولد ،أو حب الناس ،أو غير ذلك من النعم وما أكثرها،
ومثــل ذلــك :أن يكــون الشــخص محرومــا مــن نعمــة مــا ،كالمــال أو الولــد أو العلــم ،فهــو َّ
يتمن ـى
ويسوؤه أن يعطيه هللا شيئا من ذلك.
استمرار هذا الحرمان،
ُ
وقد يكون الحسد متعلِقا بشخص مع َّـين يكـره وصـول نعمـة هللا عليـه ،وقـد يكـون متعلِقـا بـأكثر مـن

واحــد ،بــل هنــاك مـن يكـره كـ َّـل نعمــة عنــد شــخص آخــر غيـره ،وهــذا شـ ُّـر الحاســدين .فهــو َّ
يتلظـى فــي
َ
جمر من األلم والنكد والكجبةَّ ،
كلما رأى نعمة عند أحد غيره ،فال غرو أن تراه في عذاب دائم ،وأسـى
در الحسـد مـا أعدلـه! بـدأ بصـاحبه
مستمر ،فهذا الحسد يحمل عقوبته لصاحبه معه ،ولذلك قـالوا :هلل ُّ
فقتله!
وقال الشاعر:
اصبر على كيد الحسود
كالنار تأكل نفس ــها

فإن صبـرك قاتله
إن لم تجد ما تأكله

559

يضر إذا كتمه اإلنسـان فـي نفسـه ،ولـم يظهـر
سدَ} ،دليل على أن الحسد ال ُّ
وقوله تعالىِ { :إذَا َح َ
يظل مما َّ
حدثت به األنفس ،مما يـدخل فـي دائـرة مـا عفـا
أثره في قول وال فعل ،وال لسان وال يد .فإنه ُّ

حدثت به أنفسها ،ما لم تعمل أو ت َّ
هللا عنه ،كما في الصحيح" :إن هللا تجاوز عن أمتي ما َّ
تكلم".560
وضره بوجه من الوجوه.
سدَ} :أي إذا ظهر حسده ،وأذى به المحسود،
َّ
فمعنى { إِذَا َح َ

والحســد مــن معاص ــي القلــوب ،وه ــي أشـ ُّـد خطـ ـ ار ،وأعظــم إثم ــا مــن معاص ــي األبــدان والجـ ـوارؤ،
ومعلــوم أن معصــية آدم كانــت مــن معاصــي الجـوارؤ ،ولــذلك ســرعان مــا تــاب منهــا ،بخــالف معصــية
 - 559من شعر عبد هللا بن المعتز.
 -560متفق عليه :رواه البخاري في الطالق ( ،)5269ومسلم في اإليمان ( ،)127عن أبي هريرو.
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إبليس ،فقد كانت من معاصي القلوب ،وهي حسد آدم على مـا آتـاه هللا مـن فضـل ونعمـة ،حتـى أمـر
علَ ه } [اإلسراء.]62:
مالئكته بالسجود تكريما له .ولهذا قال اللعين{ :أ َ َرأ َ ْيت َكَ َهذَا الذِي ك هَرمْ تَ َ
فدفعـه الحســد إلــى معصــية أخــرى أعظــم وأخطــر ،وهــي االســتكبار علــى أمــر هللا{ ،أَبَررى َوا ْ
سرت َ ْكبَ َر
َوكَا َ ِم َن الكَافِ ِر َ
ين} [البقرة.]34:
ولهذا قال العلماء :الحسد أول معصية حدثت في السماء ،وأول معصية وقعت في األرض.
يعنــون بــأول معصــية وقعــت فــي الســماء :معصــية إبلــيس حــين حســد آدم ،ويعنــون بــأول معصــية
وقعــت فــي األرض :معصــية ابــن آدم الــذي حســد أخــاه ،حينمــا {قَ هر َبررا قُرْ َبانًررا فَتُقُ ِبر َل ِمر ْ
رن أ َ َح ر ِد ِه َما َولَ ر ْم
يُتَقَبه ْل ِم َن اْل َخ ِر قَا َ َس َ ْقتُلَنهكَ } [المائدة ،]27:وهو ما يعرف في اإلسرائيليات بقصة قابيل وهابيل.
وقــد تُسـ َّـمى (الغبطــة) حسـ اـدا ،مــن بــاب المجــاز ،كمــا فــي حــديث" :ال حســد إال فــي اثنتــين :رجــل
أتــاه هللا مــاال ،فسـَّـلطه علــى هلكتــه فــي الحـ ِ
ـق ،ورجــل أتــاه هللا الحكمــة ،فهــو يقضــي بهــا ويعلِمهــا".561
ولكنهــا ليســت الحســد المــذموم .فمعنــى الغبطــة :أن َّ
يتمن ـى أن يكــون لــه مثــل مــا عنــد المحســود ،كــأن
ـاد الـذكاء ،حاضـر البديهـة ،سـريع الجـوابَّ ،
يرى شخصا ح َّ
يتمنـى أن يكـون لـه مثـل هـذا اإلنسـان ،أو
يــرى عالمــا ارســخ العلــم ،واســع األفــق ،عالَّمــة فــي تخصصــهَّ ،
فيتمن ـى أن يرزقــه هللا مثــل مــا رزقــه.
ولكنــه ال َّ
يتمنـى زوال نعمــة الــذكاء عــن الــذكي ،وال نعمــة العلــم عــن العــالم ،وهكــذا فــي كـ ِـل الــنعم مــن
وصحة الجسم ،والجاه والمكانة عند الناس.
الغنى ،واألوالد،
َّ
تأثير الحاسد ف المحسود:
دلـت اآليـة علـى أن الحسـد ي ِ
وقد َّ
ـؤثر فـي المحسـود ويصـيبه بالش ِـر ،ولهـذا كـان األمـر باالسـتعاذة
منه .وتأثير (األنفس) الخبيثة والشريرة الحاسدة في المحسود أمر ِبين ،حتـى ليصـيبه المـرض واأللـم،
صوب نظرات عينيه ،كأنهما سهمان أو رصاصتان يصوبهما إلى صدره.
خصوصا إذا َّ

 -561متفق عليه :رواه البخاري في العلم ( ،)73ومسلم في صالو المسافرين ( ،)816عن عبد هللا بن مسعود.
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وهو ما استفاض ،بل تواتر شعور الناس به ،وتأثُّرهم بمصائبه ،وشكواهم من َّ
شدة تـأثيره وتكـ ارره.
بل كثي ار ما يبالم بعض الناس في ذلك.
صحت األحاديـث فـي تـأثير العـين فـي اإلنسـان ،وهـي أثـر مـن آثـار الحسـد غالبـا ،وجـاء فـي
وقد َّ
الحديث" :العين حق ،ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين".562
النبي صلى هللا عليه وسلم" :ومن ِ
المة".563
وجاء في تعويذات ِ
كل عين َّ
وت َّ
حدث الفقه عن (العائن) وأثره في الغير ،ومدى مسؤوليته.
وفــي بــالد الخلــيج يتحـ َّـدث النــاس أن هنــاك قبائــل ،أو أفخــاذا ،فــي قبيلــة معينــة مشــهورة بقــوة تــأثير
أعينها في اآلخرين.
احرد
{وقَا َ يَا بَنِ ه ََل ت َ ْد ُخلُوا ِم ْن بَاب َو ِ
وقد ُحمل قوله تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوبَ :
رن ءَر ْ ء} [يوسـف .]67:قـال أكثـر ِ
اَّللِ ِم ْ
رن ه
ع ْن ُك ْم ِم َ
المفسـرين:
َوا ْد ُخلُوا ِم ْن أَب َْواب ُمت َ َف ِر َقة َو َما أ ُ ْغ ِن َ
خشي عليهم العين.
وقد كشف لنا العلم الحديث من أسـرار الـنفس البشـرية ،مـا لـم يكـن يعرفـه األقـدمون منهـا ،فـذكروا
لنــا مــا ُيسـ ُّـمونه قـراءة األفكــار ،أي :قـراءة مــا يضــمره اإلنســان فــي باطنــه ،ومــا ُيسـ ُّـمونه التَّخــاطر عــن

ُبعد ،وبه ُف ِسرت حادثة عمر وسارية .حين قال :يا سارية الجبل الجبل!564

وكذلك ما شاهدناه بأعيننا من ظاهرة التنويم المغناطيسي .فهذا ُّ
كله ِ
يقرب لنا ما يمكـن أن تُحدثـه

نفــس الحاســد مــن ش ـر فــي حيــاة المحســود ،ومــا يحملــه مــن إثــم ،إذا كــان ِ
متعم ـدا لتوجيــه الشـ ِـر إليــه،
بخ ــالف م ــا إذا ص ــدر ذل ــك قهـ ـ ار عن ــه ،ول ــم يك ــن ارض ــي ا عن ــه ،و َ
{َل يُك َِلررر ُ ه
سرررا إَل وُ ْ
سرررعَ َها}
اَّللُ نَ ْف ً
[البقرة.]286:

 -562رواه مسلم في السال ( ،)2188عن ابن عباس.
 -563رواه البخاري في ( ،)3371وأحمد ( ،)2112وأبو داود في السنة ( ،)4737عن ابن عباس.
 -564رواه الاللكائي في كرامات األولياء ( ،)67والبيهقي في اَلعتقاد صـ.314
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سورة النهاِ
{قُ ْل أ َ ُ
اِ ( )4الذِي
اِ الخنه ِ
الوس َْو ِ
ب النهاِ (َ )1م ِل ِك النهاِ ( )2إلَ النهاِ (ِ )3م ْن ء َِر َ
عوذُ ِب َر ِ
ُ
ي َُو ْ
الجنه ِة َوالنهاِ (})6
ِ فِ
س ِو ُ
صد ُ ِ
ور النهاِ (ِ )5م َن ِ

مكي ـة مثلهــا،
هــذه آخــر ســورة فــي الق ـرآن ،وهــي ثانيــة المعــوذتين ،بعــد ســورة الفلــق قبلهــا ،وهــي َّ
بالتحصـن بــه ،والليـاذ بحمــاه ،وااللتجــاء إلــى ركنــه الــركين ،وحصــنه
وكلتاهمـا تبــدأ باالســتعاذة بــاهلل ،أي:
ُّ
وخـ ـتم
الحص ــين ،واالحتم ــاء ب ــه م ــن ك ـ ِـل الش ــرور المخوف ــة ،وله ــذا يق ــال ع ــن القـ ـرآن :ب ــدأ بالحم ــد هللُ ،

باالستعاذة باهلل.

َّ
وختاما ،على خالف التوراة ،التي يندر فيها ذكر هللا.
بدءا
ا
وهو ما يشير إلى أن القرآن كله هلل ا
وهذه السورة ِ
تركز علـى االسـتعاذة بـاهلل مـن شـر خـاص ،ولكنـه جـدير بـأن ُيفـرد باالسـتعاذة منـه ،وأن

ـتص بــه ،إنــه شـ ُّـر الشــيطان عــدو اإلنســان الــدائم ،الــذي جــاء فــي القـرآن شـ َّـدة التَّحــذير
تكــون لــه ســورة تخـ ُّ
شر ْي َ
الناس جميعاِ { :إ ه ال ه
منه ،والتنبيه لعظم خطره وعداوته ،كما قال تعالى في مخاطبته َّ
طا َ لَ ُكر ْم عَردُو
عو ِح ْزبَ رَُ ِليَ ُكونُرروا ِمر ْ
عردُوا إِنه َمررا يَر ْد ُ
رن أ َ ْ
ب ال ه
ير} [فــاطر ،]6:وقــال تعــالى{ :يَررا أَيُّ َهررا
فَات ه ِخررذُوهُ َ
صر َحا ِ
س ر ِع ِ
طيِبًررا َو ََل تَتهبِعُرروا ُخ ُ
ش ر ْي َ
النهرراِ ُكلُرروا ِم همررا فِ ر اسَرْ ِ َحر َرال ًَل َ
ت ال ه
ع ردُو ُمبِرري ٌن * إِنه َمررا
طا ِ إِنهرَُ لَ ُك ر ْم َ
طر َروا ِ
علَى ه
اَّللِ َما ََل ت َ ْعلَ ُمو َ } [البقرة.]169 ،168:
َاء َوأ َ ْ تَقُولُوا َ
ُّوء َو ْالفَ ْحش ِ
يَأ ْ ُم ُر ُك ْم بِالس ِ
وقد أورد القرآن الكريم قصة هذا الشيطان مـع اإلنسـان األول آدم ،وحسـده لـه ،واسـتكباره عـن طاعـة
أمــر هللا ،بالســجود تكريم ـ ا لــه ،وطــرده مــن ســمائه ورحمتــه بســببه ،وَق َسـ ِـمه أمــام هللا علــى أن يعمــل بكـ ِـل

طاقته هو وذرَّيته وجنوده إلغواء بني آدم ،وافسـادهم وفتنـتهم ،قـال تعـالى{ :قَرا َ فَ ِب َمرا أ َ ْغ َرو ْيت َ ِن َس َ ْقعُردَ ه
لَ ُه ْم ِص َرا َ
َرن أ َ ْي َمرانِ ِه ْم َوع ْ
رن َخ ْل ِف ِهر ْم َوع ْ
ِيه ْم َو ِم ْ
طكَ ال ُم ْ
َرن ءَر َما ِ ِل ِه ْم َو ََل
ست َ ِقي َم * ث ُ هم َْلتِيَنه ُه ْم ِم ْن بَري ِْن أَيْرد ِ
اَّللُ َوقَرا َ َسَت ه ِخرذَ ه ِم ْ
رن ِعبَرا ِدكَ نَ ِصريبًا َم ْف ُرو ً
ين} [األعـراف{ ،]17-16:لَعَنَرَُ ه
ت َ ِجدُ أ َ ْكث َ َر ُه ْم ءَرا ِك ِر َ
ضرا*
اَّللِ َو َمر ْ
ررر ه َخ ْلرررقَ ه
ررن يَت ه ِخررر ِذ
رررنه ُه ْم فَلَيُغَيِر ُ
ررام َو َْل ُمر َ
رررنه ُه ْم فَلَيُبَرررتِ ُك هن ذَا َ اس َ ْنعَر ِ
َو َس ُ ِضرررلهنه ُه ْم َو َس ُ َمنِيَرررنه ُه ْم َو َْل ُمر َ
ش ْي َ
ال ه
طا َ َو ِليا ِم ْن دُو ِ ه
اَّللِ فَقَ ْد َخس َِر ُخس َْرانًا ُم ِبينًا} [النساء.]119-118:
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وقال هللا للشيطان اللعينْ :
رورا * َواسْرت َ ْف ِز ْن
{اذ َهبْ فَ َم ْن ت َ ِبعَكَ ِم ْن ُه ْم فَ ِإ ه َج َهنه َم َج َرزا ُ ُك ْم َج َرزا ًء َموْ فُ ً
ست َ َ
َم ِن ا ْ
علَي ِْه ْم ِب َخ ْي ِلكَ َو َر ِج ِلكَ َوء َِار ْك ُه ْم ِف اسَمْ َوا ِ َو ْاسَوْ ََل ِد َو ِع ْد ُه ْم َو َمرا
طعْتَ ِم ْن ُه ْم ِبصَوْ تِكَ َوأ َ ْج ِلبْ َ
طا ُ إَل ُ
علَي ِْه ْم س ُْل َ
ش ْي َ
طا ٌ َو َك َفى ِب َر ِبركَ َو ِك ً
يَ ِعدُ ُه ُم ال ه
ريال} [اإلسـراء-63:
ْس لَكَ َ
غ ُر ً
ورا * ِإ ه ِعبَادِي لَي َ
.]65
وهكــذا أيأَســه هللا مــن عبــاده الــذين يسـ ُّ
ـتحقون االنتمــاء إليــه وحــده ،فلــيس لــه علــيهم تسـ ُّـلط وال ســبيل
ْ

بحال ،فهم في حصانة ِ
سيدهم وسيده ،فما هو إال كلب إذا زجره سيده ومالكه انزجر وانقمع.

وقد اعترف بأنه ال سبيل له على المؤمنين فقال{ :فَبِ ِع هزتِركَ َس ُ ْغر ِويَنه ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
رين * إَل ِعبَرادَكَ ِمر ْن ُه ُم
ال ُم ْخلَ ِص َ
ين} [ص.]83-82:
هــذا هــو الشــيطان اللعــين الــذي حـ َّـذرت منــه كـ ُّـل رســاالت الســماء ،وكـ ُّـل كتــب األنبيــاء ،هــو موجــود
نحس أثره ،وال نرى صورته{ :إِنهَُ يَ َرا ُك ْم ُه َو َوقَ ِبيلَُُ ِم ْن َحي ُ
ْث ََل ت َ َروْ نَ ُه ْم} [األعراف.]27:
حقيقيُّ ،
مهمـة ،فهـي تشـير إلـى ك ِـل
ثم إن هذه األسماء الثالثةُّ :
الرب والملك واإلله ،لها في هذا المقام داللـة َّ
أقسام التوحيد ،التي َّ
ركز عليهـا القـرآن ،ودعـا إليهـا اإلسـالم :توحيـد الربوبيـة ،وتوحيـد الحاكميـة ،وتوحيـد
اإللهية.
ـالرب هــو الخــالق ،وهــو المالــك ،وهــو الســيد ،وهــو ال ارعــي ،وهــو الحــامي ،وهــو المربِـي ،أي الم ِ
رقــي
فـ ُّ
ُ
ُ

فــي مــدارج الكمــال ،هــو الــذي يـربِيهم بــالنعم ،ويـ ِ
ؤدبهم بـ ِ
ـالنقم ،وهــذه المعــاني لهــا داللتهــا فــي هــذا المقــام،
ُ
ُ

النــاس  -إلــى (توحيــد الربوبيـة) ،أي :نعــوذ بـ ِ
وهــي تشــير  -بإضــافتها إلــى َّ
رب غيـره ،كمــا
ـالرب الــذي ال َّ
قال في سورة األنعام وهي سورة التوحيد{ :قُ ْل أ َ َ
غي َْر ه
ء ْ ء} [األنعام.]164:
اَّللِ أ َ ْب ِغ َربا َو ُه َو َربُّ ُك ِل َ
حق األمر و َّ
ـق التشـريع
النهـي لهـم ،وح َّ
الم َه ْيمن عليهم ،الذي يملك َّ
والملك هو الحاكم ،اآلمر لعبادهُ ،

المج ــاب ،والح ــاكم
المطل ــق له ــم ،بالتحلي ــل له ــم ،والتحـ ـريم ال ــدائم عل ــيهم ،فه ــو المل ــك المط ــاع ،واآلم ــر ُ

المطل ــق ،ل ــه المل ــك ،ول ــه الخل ــق واألم ــر ،وه ــذه الص ــيغة له ــا داللته ــا هن ــا ،وه ــي تش ــير إل ــى (توحي ــد
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الحاكمية) ،التي أومأت إليه سورة األنعام حين قالت{ :أَفَغَي َْر ه
اَّللِ أ َ ْبت َ ِغر َح َك ًمرا َو ُه َرو الرذِي أ َ ْن َرز َ الر ْي ُك ُم
اب ُمفَ ه
ص ًال} [األنعام.]114:
ال ِكت َ َ
واإلله لها داللتها هنا؛ ألن اإلله هو المألوه ،أي المعبود ،فهو وحده الحقيق بأن ُيعبـد ال إلـه إال هـو،

حق العبادة أحد غيره ،وال شيء غيـره ،فـي األرض أو فـي السـماء ،فك ُّـل مـا ُعبـد معـه أو مـن دونـه
ال يست ُّ

س هم ْيت ُ ُمو َها أ َ ْنت ُ ْم َو َبَرا ُ ُك ْم َمرا أ َ ْن َرز َ ه
فقد ُعبد بغير حق ،كما قال القرآن لعابديهاِ { :إ ْ ِه َ إَل أ َ ْ
اَّللُ
س َما ٌء َ

بِ َها ِم ْن س ُْل َ
طا } [النجم.]23:

الموجد لإلنسان مـن عـدم ،وواهـب الحيـاة لـه ،والمـنعم بـالنعم
أما أن ُي َ
عبد هللا وحده ،فألنه هو الخالق ُ

ِ
ومسخر ما في الكون من أجله.
الكبرى عليه ،من العقل والحواس والمواهب المختلفة،

كل الرسـل ،حيـث كـان النـداء
فهي تشير أيض ا إلى توحيد
َّ
اإللهية ،أو توحيد العبادة ،الذي جاءت به ُّ

رن إلررَ َ
اَّللَ َمررا لَ ُكر ْم ِمر ْ
األول فـي كـ ِـل رســالة رســولَ { :يررا قَرروْ ِم ا ْعبُردُوا ه
غ ْير ُررهُ} [األعـراف ،59:وهــود،50:
وح إليَ أَنهرَُ ََل إلرَ إَل أَنَرا
س ْلنَا ِم ْن قَ ْب ِلكَ ِم ْن َرسُو إَل نُ ِ
{و َما أَرْ َ
والمؤمنون .]23:كما قال تعـالىَ :
فَا ْعبُدُو ِ } [األنبياء.]25:
اإللهي ـة
بخــالف توحيــد الربوبيـة الــذي أقـ َّـر ببعضـه مشــركو العــرب وأمثــالهم ،وانمــا نــازعوا فــي توحيــد
َّ
سرأ َ ْلت َ ُه ْم َم ْ
ت َو ْاسَرْ َ لَ َيقُرولُ هن ه
اَّللُ} [لقمـان ،]25:والــى
اوا ِ
{ولَر ِئ ْن َ
رن َخلَرقَ السهر َم َ
والعبـادة  .قـال تعـالىَ :
هذا تشير سورة األنعام أيضا في قوله تعـالى{ :قُ ْل أ َ َ
غي َْر ه
ت َو ْاسَرْ ِ َو ُه َرو
اوا ِ
اَّللِ أَت ه ِخذُ َو ِليا فَ ِ
اط ِر السهر َم َ
سلَ َم َو ََل ت َ ُكونَ هن ِم َن ال ُم ْ
ي ُْط ِع ُم َو ََل ي ُْطعَ ُم قُ ْل إِنِ أ ُ ِمرْ ُ
ش ِر ِك َ
ت أ َ ْ أ َ ُكو َ أَوه َ َم ْن أ َ ْ
ين} [األنعام.]14:
ـذرعوا بكـ ِـل هــذه األلـوان مــن
أُمــر الرســول صــلى هللا عليــه وسـلم ،وبالتــالي أُمــر المســلمون معــه أن يتـ َّ

التوحيد :توحيد الربوبية ،وتوحيـد الحاكميـة ،وتوحيـد اإللهيـة ،التـي ِ
تجسـد غايـة اإلخـالص هلل وحـده ،كمـا
ب العَالَ ِم َ
ين} [األنعام.]162:
ص َالتِ َونُ ُ
ُيوحى إليه قوله تعالى{ :قُ ْل إِ ه َ
اي َو َم َماتِ ِ هَّللِ َر ِ
س ِك َو َم ْحيَ َ
ـدو اإلنس ــان أو ع ـ ِ
ـدوهم – ع ـ ِ
ليس ــتعينوا ب ــذلك عل ــى ع ـ ِ
ـدو َّ
الن ــاس األول -فه ــي اس ــتعانة بق ــوي غي ــر
ضعيف ،قادر غير عاجز ،عزيز غير ذليل ،على َمن يملك قهره بجنود ال يعلمها إال هو.
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َّ
المسـ َّـلط علينــا هــو وجنــوده وُذ ِرَّيتــه نفتقــر إلــى االحتمــاء بسـ ِـيده وخالقــه مــن شـ ِـره
فهــذا الش ـرير الفت ـان ُ

س ِل ه
وفتنتــه ،التــي حـ َّـذرنا هللا منهــا{ :أَفَتَت ه ِخذُونَرَُ َوذُ ِريهت َرَُ أَوْ ِليَررا َء ِمر ْ
لَّررا ِل ِم َ
ين
رن دُونِر َو ُهر ْم لَ ُكر ْم َ
عردُو بِرئْ َ
بَد ًََل} [الكهف.]50:
ِ
ومكملــة لمــا جــاء فــي
خصصــة لالســتعاذة بــاهلل مــن شـ ِـره،
فكانــت هــذه الســورة – خاتمــة الكتــاب ُ -م َّ

عروذُ ِبركَ ِم ْ
ت ال ه
ين * َوأ َ ُ
ب أَ ُ
عروذُ ِبركَ
رن َه َم َرزا ِ
شريَ ِ
القرآن من االستعاذة منه ،مثل قوله تعالىَ :
{وقُ ْل َر ِ
اط ِ
ض ُرو ِ } [المؤمنون ،]98-97:وقوله تعالى في سـورة األعـرافُ { :خر ِذ العَ ْف َرو َوأْمُررْ بِ ْ
ب أ َ ْ يَ ْح ُ
رالعُرْ ِ
َر ِ

ررز ٌ
شررر ْي َ
طا ِ نَر ْ
ين * َو ِإ همرررا يَ ْن َز َ
ررن ال ه
سرررت َ ِع ْذ ِبر ه
غنهررركَ ِمر َ
ررن ال َجرررا ِه ِل َ
َ فَا ْ
ع ِلررري ٌم}
ررمي ٌع َ
َوأ َ ْعر ِررر ْ َ
سر ِ
رراَّللِ ِإنهرررَُ َ
عر ِ
[اآلية.]199:
وكذلك في سورة ِ
طا ِ نَ ْز ٌ
ش ْي َ
{وإِمها يَ ْن َز َ
غنهكَ ِم َن ال ه
ست َ ِع ْذ بِ ه
َ فَا ْ
راَّللِ إِنهرَُ ُه َرو الس ِهرمي ُع العَ ِلري ُم}
فصـلتَ :
شر ْي َ
ْس لَرَُ
رن ال ه
ست َ ِع ْذ ِب ه
راَّللِ ِم َ
[اآلية ،]36:وفي سورة النحـل{ :فَ ِإذَا قَ َرأْتَ القُرْ َ َ فَا ْ
طا ِ ه
يم * ِإنهرَُ لَري َ
الرر ِج ِ
علَى َر ِب ِهر ْم يَت َ َو هكلُرو َ * إِنه َمرا س ُْرل َ
س ُْل َ
ِين يَت َ َولهوْ نَرَُ َوالهرذ َ
علَرى الرذ َ
علَى الذ َ
ِين ُهر ْم ِبر َِ
طانَُُ َ
ِين َ َمنُوا َو َ
طا ٌ َ
ُم ْ
ش ِر ُكو َ } [اآليات.]100-98:
عوذ مــن ش ِـر هــذا الش ِـرير المعــادي
وفـي هـذا اإلطــار جـاء األمــر مـن هللا فــي هـذه السـورة الخاتمــة بـالتَّ ُّ
فأضـ َمر لهـم الش َّـر،
للبشر منذ أبيهم األول ،وما بدأه البشر بأذى ،بل حسدهم على ما آتاهم مـن فضـلهْ ،

كي ـده ،كمــا ق ـال ســبحانه{ :إِ ه َكيْرردَ
َّ
وبيــت لهــم ُّ
كي ـد هللا العظــيم أقــوى مــن ْ
كي ـده لهــم ،ولكــن ْ
الس ـوء ،وكــاد ْ
طا ِ َكررا َ َ ً
ش ر ْي َ
ال ه
كي ـد هللا تعــالى ،الــذي قــالِ { :إ ه َك ْي ردِي َمتِرري ٌن}
ض ر ِعيفا} [النســاء ،]76:أي :فــي مقابلــة ْ

[القلم ،]45:وقال{ :إِنه ُه ْم يَ ِكيدُو َ َك ْيدًا * َوأ َ ِكيدُ َك ْيدًا} [الطارق.]15:

في حين قال للنساء{ :إِ ه َك ْيدَ ُك هن ع ََِّي ٌم} [يوسف ،]28:أي :في مقابل كيد الرجال.
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بــدأت الســورة بتلقــين الرســول الكـريم صــيغة االســتعاذة كمــا فــي الســورة قبلهــا ،بلفظــة{ :قُر ْل} وبعــدها:
{أ َ ُ
ب النهاِ * َم ِل ِك النهاِ * إلَ النهاِ}.
عوذُ بِ َر ِ
حصــن ويســتعين بصــاحب هــذه األســماء الحســنى الثالثــة:
أُمــر الرســول الك ـريم مــن ربِ ـه أن يعــوذ ويتَ َّ

ب النهاِ * َم ِل ِك النهاِ * إلَ النهاِ} ،من ِ
عدو َّ
الناس األول.
{ر ِ
َ

وانما اختار هذه األسماء الثالثة دون غيرها ،ألنها األوفق واألنسب من أكثر من جهة:
ألنها َّ
النـاس ،الكائـد للنـاس ،المتـربِص َّ
الشـ َّر َّ
الناس ،فهو يستعيذ من عـدو َّ
كلها مضافة إلى َّ
بالنـاس،
بـ ِ
إن َّ
ـرب َّ
النــاس وملكهــم والههــم .وكأنــه يقــول :يــاربَّ ،
النــاس الــذين خلقــتهم ليعبــدوك ،واســتخلفتهم فــي
األرض ِ
لينف ـذوا أمــرك ،ويعمــروا أرضــك ،ويقيم ـوا دينــك :يلجــؤون اليــك باعتبــارك ربِهــم وملكهــم والههــم
ـدوهم ،فــال تَتَخ َّـل عــنهم ،فقـد اســتعاذوا بمعـاذ ،واســتعانوا علـى عـ ِ
ـدوك وع ِ
ومعبـودهم ،لتحمـ َـيهم مـن عـ ِ
ـدوهم
بمن هو أقوى منه ،بل من يملك أمره َّ
كله.
َ
َ

وانما أعادت اآليات لفظ الناس ،ولم ِ
تكتف بقولهاِ :
رب الناس وملكهم والههم ،بل استخدمت أسـلوب
لهيتــه للنــاس كـ ِـل
بوبي ـة هللا تعــالى ،واظهــار ملكــه وا َّ
اإلظهــار فــي مقــام اإلضــمار ،وذلــك بقصــد تأكيــد ر َّ
ب َو َمررا ُهر َرو ِمر َ
س ربُوهُ ِمر َ
ب} [آل
النــاس ،كقولــه تعــالى{ :يَ ْلرروُ و َ ال ِ
ب ِلت َ ْح َ
رن ال ِكتَررا ِ
رن ال ِكتَررا ِ
س رنَت َ ُه ْم بِ ْال ِكتَررا ِ
عم ـران ،]78:وألن تكرارهــا أشـ ُّـد وقع ـا وتــأثي ار فــي نفــس الســامع ،ولتتوافــق مــع ْ
رراِ}،
اِ الخنه ِ
ْررو ِ
{ال َوس َ
وسائر فواصل السورة.
ومربِيهم بإفاضـة مـا
ب النه ِ
وقال العالَّمة أبو السعود في تفسيره للسورةِ {( :ب َر ِ
اِ} :أي مالك أمورهمُ ،

ضرهم.
ُيصلحهم ،ودفع ما َي ُّ

اِ} ،عطف بيان جيء به لبيان أن تربيتـه تعـالى َّإيـاهم ليسـت بطريـق تربيـة
وقوله تعالىَ { :م ِل ِك النه ِ
الكلِ ـي ،والســلطان
المـ َّـالك لمــا تحــت أيــديهم مــن ممــاليكهم ،بــل بطريــق الملــك الكامــل ،والتصـ ُّـرف ُ
ســائر ُ
القاهر.
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راِ} ،فإنــه لبيــان َّ
أن ملكــه تعــالى لــيس بمجـ َّـرد االســتيالء علــيهم ،والقيــام
وكــذا قولــه تعــالى{ :إلررَ النهر ِ

بتدبير أمورهم ،وسياستهم ،والتولِي لترتيب مبادىء حفظهم وحمايتهم ،كما هو قصارى أمر الملـوك! بـل
التام ـة علــى التصـ ُّـرف الكلِ ـي فــيهم،
المؤسســة علــى
المعبودي ـة،
هــو بطريــق
َّ
َّ
األلوهي ـة ،المقتضــية للقــدرة َّ
َّ
عداما.
إحياء وامات اة ،وا ا
يجادا وا ا
ا
ألوهيتـه؛
بوبيته تعالى
وملكوتيتـه و َّ
َّ
وتخصيص اإلضافة بالناس ،مع انتظام جميع العالمين في سلك ر َّ
توسـ ـل العائ ــذ برَّبـ ـه وانتس ــابه إلي ــه تع ــالى
لإلرش ــاد إل ــى م ــنهج االس ــتعاذة المرض ـ َّـية عن ــده تع ــالى ،ف ــإن ُّ
العبودية في ضمن جنس هـو فـرد مـن أفـراده؛ مـن دواعـي مزيـد الرحمـة وال أرفـة،
المملوكية ،و
بوبية ،و
َّ
َّ
بالمر َّ
شر الشـيطان المعـروف
وأمره تعالى بذلك من دالئل الوعد الكريم باإلعاذة ال محالة ،وألن المستعاذ منه ُّ
بعداوتهم ،ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته ،رمـز إلـى إنجـائهم مـن ملكـة
الشيطان).566
ُ
اِ ( )4الذِي ي َُو ْ
الجنه ِة َوالنهاِ}
ِ فِ
ِ
س ِو ُ
اِ الخنه ِ
الوس َْو ِ
{م ْن ء َِر َ
صد ُ ِ
ور النهاِ (ِ )5م َن ِ
ـتعاذ ب ــه ،وه ــو هللا ج ـ َّـل
المس ـ َ
نص ــف الس ــورة األول – اآلي ــات ال ــثالث األول ــى  -كان ــت تتح ـ َّـدث ع ــن ُ

القوة المتين ،الذي بيده ملكوت ِ
اإللهية للناس.
الملكية و َّ
بوبية و َّ
كل شيء ،ووصفته بالر َّ
جالله ،وهو ذو َّ

ونصف السورة الثاني واألخيرَّ ،
ستعاذ منه ،وهو الشـيطان الـرجيم ،أو إبلـيس اللعـين،
الم َ
يتحدث عن ُ

وقد اختار القرآن هنا أن يعبر عنه بأهم أوصافه ،وهي تتجسد في وصفين :الوسواس والخناس.
اِ}:
معنى { ْال َوس َْو ِ

والوسوس ــة ف ــي اللغ ــة :تعن ــي ح ــديث ال ــنفس .يق ــال :وسوس ــت إلي ــه نفس ــه ،ويق ــال لهم ــس الص ــائد
والكالب ،وأصـوات الحلـيِ :و ْسـواس ،أو وسوسـة .وهـي :الصـوت الخفـي ،أو الكـالم الخفـي ،الـذي يلقيـه
اإلنسان إلى اإلنسان في أذنه ،أو يلقيه الشيطان إلـى اإلنسـان فـي صـدره ،أو توسـوس بـه نفـس اإلنسـان

سا َ َونَ ْعلَ ُم َما ت ُ َو ْ
سَُ} [ق.]16:
ِ بِ َِ نَ ْف ُ
س ِو ُ
اإل ْن َ
إليه ،كما قال تعالىَ :
{ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ِ
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ش ْي َ
ع ْن ُه َمرا ِم ْ
ِ لَ ُه َما ال ه
سروْ َتِ ِه َما}
ي َ
رن َ
وقال تعالى في قصـة آدم{ :فَ َوس َْو َ
ِي لَ ُه َما َما وُ ِ
ور َ
طا ُ ِليُ ْبد َ
ءر َج َر ِة ْ
شر ْي َ
ِ إليررَ ال ه
[األعـراف ،]20:وقــال{ :فَ َو ْ
الخلر ِد َو ُم ْلررك ََل
طا ُ قَررا َ يَررا َدَ ُم َهر ْل أَدُلُّرركَ َ
علَررى َ
سر َرو َ
َي ْب َلى} [طه.]120:
َّ
الم َوسـ ِـوس ،أي :الــذي يقــوم بفعــل الوسوســة،
وهنــا قــالَ :
الوسـ َـواس بفــتح ال ـواو ،مثــل :الثرثــار ،وهــو ُ

بخالف ِ
كالزلزال بالكسر ،و َّ
(الوسواس) ،وهو المصدر أي :فعل الوسوسة نفسهِ ،
الزلزال بالفتح.

فوسوســة الشــيطان :مــا يلقيــه فــي أنفــس َّ
النــاس وعقــولهم مــن الخ ـواطر الشـ ِـريرة ،التــي تُـ َزيِن الضــالل

الرشد.
الهدى و ُّ
و َّ
الغي ،وتبتعد عن ُ

وانم ـا جعــل الوسوســة فــي صــدور النــاس – كمــا قــال اإلمــام محمــد عبــده  -علــى مــا ُعهــد فــي كــالم

العرب ،من َّ
مما حواه الصدر عندهم.
أن الخواطر في القلب ،والقلب َّ

وكثي ار ما يقالَّ :
ُّ
َّ
الشك إال في نفسه وعقله ،وأفاعيـل العقـل فـي الم ِـخ،
الشك يحوك في صدره ،وما
إن
وان كان يظهر لها أثر في حركات الدم ،وضربات القلب ،وضيق الصدر أو انبساطه.567
اِ}:
معنى {الخنه ِ
رراِ} ،مبالغــة مــن الخ ـ ْـنس ،بمعنــى أنــه الش ــديد الخــنس ،أو الكثيــر الخ ــنس ،وهــو االختف ــاء،
{الخنهر ِ

عبر القرآن عنها بقول الشيطانَ :
فطريقة الشيطان في التزيين واإلغواء ،التي َّ
{س ُ َن ِينَ هن لَهُر ْم فِر اسَرْ ِ

َو َس ُ ْغ ِويَنه ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
خفيـة ،فـإذا وجـد اإلنسـان
ين} [الحجر ،]39:تعتمد الدخول إلـى نفـس اإلنسـان بطريقـة َّ
منتبهـا ذاكـ ار هلل ولحســاب اآلخـرة ،خــنس واختفــى ،ثــم يرجــع مـرة أخــرى ،ليجــد فرصــة غفــل فيهــا اإلنســان
عن نفسه وربه ،فيبسط سلطانه عليه.
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فهو – كما ترى  -وسواس َّ
خناس :يوسوس لإلنسان إذا غفل ،ويخنس إذا ذكر ،فاشتَّقت لـه صـفتان

النــاس ،فــال شــيء يضــعفه ويجـ ِ
مــن عملــه ووظيفتــه مــع َّ
وقوتــه مثــل ذكــر هللا ســبحانه ،وال
ـرده مــن ســالحه َّ
شيء ِ
يجرئه على اإلنسان مثل الغفلة عن هللا.
وقد جاء عن ابن عباس :الشيطان جـاثم علـى قلـب اإلنسـان ،فـإذا غفـل وسـها وسـوس ،واذا ذكـر هللا
خنس .568أيَّ :
تأخر وأقصر .وهو لون من التمثيل والتصوير الفني لعمل الشيطان في إغواء اإلنسان.
ـت رديفــه
وروى اإلمــام أحمــد ،عــن أبــي تميمــة ،عــن رديــف رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،قــال :كنـ ُ

فقلت :تعس الشيطان .فقـال لـي النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم" :ال تُقـل :تعـس
على حمار ،فعثر الحمارُ ،
ـت:
قلت :تعس الشـيطان .تعـاظم الشـيطان فـي نفسـه ،وقـال :صـرعتُه بق َّـوتي .فـإذا قل َ
الشيطان .فإنك إذا َ

بسم هللا .تصاغرت إليه نفسه ،حتى يكون أصغر من ذباب".569

النــاس ،فتُغـريهم َّ
ووسوســة الشــيطان خـواطر سـِـيئة تُلقــى فــي صــدور َّ
بالشـ ِر والسـِـيئات ،تُفســد إرادتهــم،

الناس – وخصوصا المؤمنين منهم  -بسالحينُّ :
فالشيطان يحارب َّ
الشـبهات؛ إلفسـاد العقائـد واألفكـار،
والشهوات؛ إلفساد الضمائر والسلوك.
وعلــى المــؤمن أن يتـ َّ
ـوقى منــه بــدرَع ْين :اليقــين – وهــو قـ َّـوة اإليمــان  -يــدفع بــه الشــبهات ،والصــبر –

صر َب ُروا
{و َج َع ْلنَرا ِمر ْن ُه ْم أ َ ِمهرةً َي ْهردُو َ ِبأَمْ ِرنَرا لَمهرا َ
قوة اإلرادة  -يدفع به الشهوات .كما قال تعـالىَ :
وهو َّ
َوكَانُوا ِبآَيَاتِنَا يُو ِقنُو َ } [السجدة.]24:
فــاهلل جـ َّـل جاللــه لــم َي ـ َدع َّ
النــاس مكشــوفين أمــام الشــيطان ووسوســته فــي صــدورهم ،بــل أمـ َّـدهم فــي

معركتهم الطويلة والمديدة معه بأسلحة ودروع َّ
ومعدات شتَّى ،يواجهونه وأعوانه وجنوده بها:

ْس لَرَُ
العبودية واإلخالص هلل ،كما قال َّ
 .1أول هذه المعدات والدروع :اإليمان و
َّ
عز وج َّـل{ :إِنهرَُ لَري َ
س ُْل َ
علَى الذ َ
علَري ِْه ْم
ْس لَركَ َ
ِين َ َمنُوا َو َ
طا ٌ َ
علَرى َر ِب ِهر ْم َيت َ َو هكلُرو َ } [النحـلِ { ،]99:إ ه ِع َبرادِي لَري َ
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سر ْررل َ
طا ٌ } [الحجــر ،42:واإلس ـراء ،]65:وهــو مــا اعتــرف بــه الشــيطان نفســه{ :قَرررا َ فَ ِب ِع هزتِررركَ
ُ
ين * إَل ِعبَادَكَ ِم ْن ُه ُم ال ُم ْخلَ ِص َ
َس ُ ْغ ِويَنه ُه ْم أ َ ْج َم ِع َ
ين} [ص.]82:
 .2وثاني هذه الدروع :اليقين والصبر ،اليقين يدفع به ما يلقيـه الشـيطان مـن شـكوك وشـبهات ،تزيـم
العقول .والصبر يدفع به ما يلقيه الشيطان من شهوات ،تفسد السلوك.
قوتــه ،فيخــنس
ويجـ ِـرده مــن َّ
 .3وثالــث هــذه الــدروع :ذكــر هللا تعــالى ،الــذي يطــرد الشــيطان ويبعــدهُ ،

اللص إذا دخل الدار ،فوجـد أهلهـا أو أحـدا مـنهم مسـتيقظا ،فيختبـئ ويخـنس،
ويختبئ ،كما يفعل ُّ
راِ}َّ ،
يؤكـد أنــه ضــعيف جبــان ،يفـ ُّـر مــن
صـُـفه تعــالى للشــيطان ب ـ{الخنهر ِ
وال يجــرؤ أن يواجهــهَ .ف َو ْ
محص ــنا ب ــذكر هللا ،فه ــو كم ــا وص ــفه هللا تع ــالى{ :إِ ه َك ْيرررردَ
المواجه ــة إذا ك ــان خص ــمه منتبهـ ـ ا َّ
ض ر ِعيفًا} [النســاء ،]76:وقــد ق ـال هللا تعــالى عــن قــوم مــن المنــافقين{ :اسْررت َ ْح َوذَ
ش ر ْي َ
ال ه
طا ِ َكررا َ َ
شررر ْي َ
شررر ْي َ
شررر ْي َ
طا ِ إَل إِ ه ِحر ْ
اَّللِ أُولَئِررركَ ِحر ْ
ب ال ه
ررزبُ ال ه
علَررري ِْه ُم ال ه
ررر ه
طا ِ ُهررر ُم
َ
طا ُ فَأ َ ْن َ
ررز َ
سرررا ُه ْم ِذ ْكر َ
ررراءُو َ النهررراِ َو ََل
الخا ِ
سر ُ
رررو َ } [المجادلــة ،]19:كمــا أن الق ـرآن وصــف المنــافقين بقولــه{ :يُر َ
اَّللَ إَل قَ ِل ً
يَ ْذ ُك ُرو َ ه
يال} [النساء.]142:

ِ
َّ
َّ
ِ َّ
ومـن اســتعاذ
 .4و اربـع هــذه الـدروع هــو :االسـتعاذة والليــاذ بــاهلل رب النـاس ،ملــك النـاس ،إلــه النـاسَ ،
ِ
بم َعـاذ ،ولـذا أمـر هللا بـه رسـوله عليـه الصـالة والسـالم ،وأمـره
بهذا الرب الملك اإللـه ،فقـد اسـتعاذ ُ
به يعني أمره ألتباعه جميعا.

وقــد أُمرنــا أن نســتعيذ بــاهلل مــن الشــيطان فــي مواقــف وأمــور كثي ـرة ،وورد عــن النبـ ِـي صــلى هللا عليــه
وســلم عـ َّـدة صــيم فــي االســتعاذة مــن الشــيطان ،منهــا قولــه :عنــد دخــول المســجد" :أعــوذ بــاهلل العظــيم،
ووجهه الكريم ،وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم".570
لماذا س ُِلَ الشيطا على اإلنسا ؟
وهنا سؤال كبير قد يسأله بعض النـاس :لمـاذا س َّـلط هللا الشـيطان علـى اإلنسـان؟ والجـواب معـروف،
رربحُو َ الله ْيررر َل
تتم ـة ابــتالء اإلنســان ،فقــد خلــق هللا خلق ـا مفطــورين علــى طاعتــه{ ،يُ َ
وهــو أن هــذا مــن َّ
سر ِ
ار ََل يَ ْفت ُ ُرو َ } [األنبياءَ ،]20:
{َل يَ ْعصُرو َ ه
اَّللَ َمرا أ َ َم َرر ُه ْم َويَ ْفعَلُرو َ َمرا ي ُْرؤ َم ُرو َ } [التحـريم،]6:
َوالنه َه َ
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وهــم المالئكــة ،الــذين تصــدر مــنهم عبــادة هللا وطاعتــه ،كمــا نتـ َّ
التلقائي ـة ،أو
ـنفس نحــن ونقــوم بأعمالنــا
َّ
االضط اررَّية ،فليس لهم غرائز تغريهم ،وال شهوات تلهيهم ،وال شياطين تغويهم.
أمــا اإلنســان فهــو مخلــوق مــن نــوع آخــر ،أعطــاه هللا العقــل واإلرادة والمواهــب ،اســتخلفه فــي األرض،
وس َّخر لـه مـا فـي الكـون ،وابـتاله بـالتكليف واألمـر والنهـي ،وهـداه َّ
ـدين ،وألهـم نفسـه فجورهـا وتقواهـا،
النج ْ
َ
وخيـره بــين َّ
الجنـة والنــار ،وأنــزل لــه الكتــب ،وبعــث لــه الرســل ،وأزاؤ عنــه العلــل ،وأعطــاه مــن الـِـنعم مــا ال
َّ
سررا َ ِمر ْ
شرراج نَ ْبت َ ِلي ر َِ}
رن نُ ْطفَررة أَمْ َ
اإل ْن َ
ُيحصــى ،وكــان مــن جملــة االبــتالء الــذي َّ
خص ـه بــه{ ،إِنهررا َخلَ ْقنَررا ِ
ـدوه القــديم ،الــذي أقســم أمــام هللا ليغويَّن ـه ولي ِ
[اإلنســان ،]2:ابــتالؤه بفتنــة الشــيطان عـ ِ
ض ـ َّلنه .وهلل ســر فــي
ُ
َ
{و َجعَ ْلنَرررا بَ ْع َ
ضررر ُك ْم
ذلــك ال يعلمــه إال هــو :أنــه ابتلــى اإلنســان بالشــيطان ،وابتلــى المــؤمنين بالكــافرينَ ،

ِلبَ ْع

فِتْنَةً أَت َ ْ
صبِ ُرو َ } [الفرقان.]20:
ِ
ص َرر ِمر ْن ُه ْم َولَ ِك ْ
الموحدين بقتال المشركين المعتدين{ ،ذَ ِلكَ َولَوْ يَشَرا ُء ه
رن
وابتلى هللا المؤمنين
اَّللُ ََل ْنت َ َ

ِل َي ْبلُ َو َب ْع َ
ض ُك ْم ِب َب ْع

} [محمد.]4:

{و ُهر َرو ال رذِي َجعَلَ ُك ر ْم َخ َال ِ ر َ اسَرْ ِ
كمــا ابتلــى هللا النــاس بعضــهم بــبعض فــي أرزاقهــم ودرجــاتهمَ :
َو َرفَ َع بَ ْع َ
ض ُك ْم فَوْ قَ بَ ْع

د ََر َجات ِليَ ْبلُ َو ُك ْم فِ َما َتَا ُك ْم} [األنعام.]165:

وليتطهـر
ـتم إعــداد اإلنســان وصــقله فــي هــذه الــدار الفانيــة ،ليصــلح للخلــود فــي الــدار الباقيــة،
َّ
وبهــذا يـ ُّ

ويتزك ـى هنــا ،ليســتقبل الســعادة العظمــى هنــاك ،ويســتقبله المالئكــة هنــاك مـ ِ
َّ
ـرحبين منــذ الوفــاة:
تمام ـا،
ِين تَت َ َوفها ُه ُم ال َم َال ِكَةُ َ
طيِبِ َ
{الهذ َ
علَ ْي ُك ُم ا ْد ُخلُروا ال َجنهرةَ بِ َمرا ُك ْنرت ُ ْم ت َ ْع َملُرو َ } [النحـل،]32:
س َال ٌم َ
ين يَقُولُو َ َ
سر َ
كم ــا تق ــول المالئك ــة عن ــد اس ــتقبال المتق ــين ف ــي َّ
علَرررر ْي ُك ْم ِط ْبررررت ُ ْم فَا ْد ُخلُو َهررررا َخا ِلررررد َ
ِين}
رررال ٌم َ
الجنـ ـةَ { :
[الزمر.]73:
اَلستعاذة من التسلَ على النفوِ َل على اسبدا :
ومن المالحظ :أن السورة الكريمة ،بـل القـرآن الكـريم كلـهِ ،
يركـز علـى االسـتعاذة بـاهلل مـن ش َّـر تس ُّـلط

الشــيطان علــى األنفــس بالوسوســة فــي الصــدر ،ولــم يجــئ فــي القـرآن كلِـه االســتعاذة مــن تسـُّـلط الشــيطان
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أن الشــيطان أو ِ
الجن ـي يــركبهم ،ويلبســهم ويـ َّ
علــى بــدن اإلنســان ،كمــا يــزعم بعــض النــاسَّ :
ـتحكم فــيهم،
وي ِ
{و َمرا كَرا َ
سخرهم لما يريد ،وهو مـا نفـاه القـرآن بقولـه علـى لسـان الشـيطان يـوم القيامـة بلفـظ صـريحَ :
ُ
سر ْرل َ
علَر ْي ُك ْم ِم ْ
طا
ِلر َ َ
رن ُ

إَل أ َ ْ دَعَروْ ت ُ ُك ْم فَا ْ
سرت َ َج ْبت ُ ْم ِلر } [إبـراهيم ،]22:وهـذه الــدعوة مـن الشـيطان هــي

الوسوسة في الصدر.
النبي جاءه ناس من أصحابه فسألوه :إنا نجد في أنفسنا مـا يتعـاظم أحـدنا أن يـتكلم
وفي الحديث أن َّ
به .قال" :وقد وجدتموه؟" .قالوا :نعم .قال" :ذاك صريح اإليمان".571
وفــي الحــديث أن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم جــاءه رجــل ،فقــال :يــا رســول هللا ،إنــي أُحـ ِـدث نفســي
أحب الي من أن َّ
بالشيء ،ألن ِ
أتكلم بـه .فقـال النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم" :هللا أكبـر،
أخ َّر من السماء ُّ
ْ

هللا أكبر ،هللا أكبر ،الحمد هلل الذي َّ
رد كيده  -أي :الشيطان  -إلى الوسوسة".572

قوله" :الحمد هلل الذي َّ
رد كيده إلـى الوسوسـة" .قـال السـندي( :أي :كيـد الشـيطان إلـى الوسوسـة التـي
ال يؤاخ ـذ بهــا المــرء ،ولــم ِ
يمكنــه مــن غيــر الوسوســة ،بــل جعــل ذلــك فــي يــد اإلنســان ،فلــذلك امتنــع مــن
ُ َ
التكلم).573

إن الشيطان يلبس اإلنسان ،أو يـدخل فيـه ،وي َّ
ونسأل الذين يقولونَّ :
ـتكلم باسـمه ،ويسـلبه إرادتـه ،مـن
يكـون المســؤول فـي هــذه الحالــة؟ أهـو ِ
الجنـي ال اركـب؟ أم اإلنســي المركــوب؟ ولـو ارتكــب جريمـة فــي هــذه
فمن المسؤول عنها والمعا َقب عليها شرعيا وقانونيا؟
الحالَ ،
عامل صاحبها على هذا األسـاس
الواقع أن هذه ليست إال أمراضا َّ
نفسية أو أعراضا لها ،ويجب أن ُي َ

إن كان صادقا ،أو يكشف ُّ
تصنعه إن كان كاذبا.

فــإن اإلنســان أكــرم علــى هللا مــن أن َي َد َع ـه للالهــين والالعبــين مــن الجـ ِـن يتعــابثون بــه ،مــع أنــه أكــرم

على هللا منهم ،وقد رأينا سليمان ُيسخر َّ
الجن لما يريد ،يعملون له ما يشاء مـن محاريـب وتماثيـل وجفـان
 -571رواه مسلم في اإليمان ( ،)132عن أبي هريرو.
 -572رواه أحمد ( )2097وقال مخرجوه :إسناده صحيح على شرم الشيخين ،وأبو داود في األدب ( ،)5112وصححه األلباني في
صحيح أبي داود ()4264عن ابن عباس.
 -573حاشية السندي على المسند (.)358/2
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كالجواب وقدور راسيات ،وي ِ
سخر له الشياطين من ِ
مقرنين في األصـفاد ،ولـم
وغواص ،وآخرين َّ
كل َّبناء َّ
ُ

نر ِ
جنيا ُسخر له اإلنس.
خاتمة:

تأمل القرآن َّ
كله ،ما بين فاتحته (سورة الحمد) ،وخاتمته (سورة النـاس) :يسـتيقن باالسـتقراء التـام
من َّ

ينبه ِ
أن هذا القرآن َّ
كله ِ
ويركز على جملة أمور أساسية:

اسو  :أنه كتاب رَّباني ،فسورة الحمد أو الفاتحة ُّ
كلها ذكر هللَّ :أولها ذكـر ثنـاء ،وآخرهـا ذكـر دعـاء.
صـة،
عامـة وخا َّ
وسورة الناس كسـورة (الفلـق) قبلهـا ،كلتاهمـا اسـتعاذة بـاهلل واحتمـاء بـه ،مـن شـرور خلقـه َّ
ِجَّنة وناسا.
والثان  :أنه كتاب إنساني ،كتاب أُنزل من أجل اإلنسـان ،وهدايـة اإلنسـان ،واسـعاد اإلنسـان ،ولهـذا
جاء في سورة الفاتحة تعليم اإلنسان أن يسأل هللا تعـالى الهدايـة إلـى الصـراط المسـتقيم ،صـراط السـعداء
المهديين المرضـيين عنـد هللا ،ال المغضـوب علـيهم وال الضـالين ،وجـاء فـي سـورة النـاس :االسـتعاذة مـن
ليظل اإلنسان بعيدا عن ِ
شر الشيطان أو شياطين ِ
ِ
الشر قريبا من الخير.
الجن واإلنس ،وذلك َّ
والثالرررث :أنــه كتــاب عــالمي لــيس ِ
لع ـرق خــاص مــن عــروق البشــر ،أو إلقلــيم معـ َّـين ،أو لطبقــة أو
طائفة منهم ،بل هو للعالمين .كما أعلنـت أول آيـة فـي الفاتحـة بعـد البسـملةْ :
ب العَرالَ ِم َ
ين}
{الحَمْ ردُ ِ هَّللِ َر ِ
[الفاتحــة ،]2:وكمــا أعلنــت اآليــات األولــى مــن آخــر ســورة فــي الق ـرآن ،ســورة النــاس{ :قُرر ْل أ َ ُ
ب
ررر ِ
عرروذُ ِب َ
رراِ} ،بتك ـرار كلمــة النــاس ،دون االكتفــاء بالضــميرِ ،
لينب ـه علــى أنــه
رراِ * َم ِل ِ
رراِ * إلررَ النه ِ
ررك النه ِ
النه ِ
رب الناس جميعا ،كما أنه ملكهم جميعا ،والههم جميعا.
سبحانه ُّ
اِ}
ِ
الجنه ِة َوالنه ِ
{م َن ِ
{م َن} ،في هذه اآلية بيانية ،ولكـن مـاذا تب ِـين؟
هذه هي اآلية الخاتمة للسورة ،والخاتمة للقرآن كلِه ،و ِ
أهي بيان من اسم الموصول {الذِي ي َُوسْر ِوِ} ،ومعنـى ذلـك :أن الموسوسـين مـن الجنسـين :مـن َّ
الجنـة

608

و َّ
النــاس معــا ،فكالهمــا يقــوم بنصــيبه مــن الوسوســة ،حتــى اإلنــس مــنهم لهــم دور فــي ذلــك ،ولكــنهم ال
يستطيعون أن يوسوسوا ِ
للجن؛ ألنهم ال يرونهم ،وانما مجالهم في الوسوسة إلخوانهم من اإلنس.
قال الحسن :هما شيطانان ،أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس ،أما شيطان اإلنـس فيـأتي
عالنية!574
نتعوذ باهلل من شياطين اإلنس و ِ
وقال قتادة :إن من ِ
الجن!575
الجن شياطين ،ومن اإلنس شياطينَّ ،
تعوذت باهلل مـن شـياطين اإلنـس؟ فقـال:
وأورد القرطبي في تفسيره ،عن أبي ذر ،أنه قال لرجل :هل َّ
اط َ
ين
أو من اإلنس شياطين؟ قال :نعم ،أما
رل نَ ِبر عَردُوا ءَر َي ِ
سمعت قول هللا تعـالىَ :
{وكَرذَ ِلكَ َج َع ْلنَرا ِل ُك ِ
َ
ُوح بَ ْع ُ
ض ُه ْم إلى بَ ْع
اإل ْن ِس َو ْال ِج ِن ي ِ
ِ

ُن ْخ ُر َ القَوْ ِ ُ
ورا} [األنعام.576]112:
غ ُر ً

فبينــت أن النــاس الــذين يوســوس الشــيطان فــي
رراِ} ،الــذي يوســوس لهــمَّ ،
أم هــي بيــان مــن { َوالنهر ِ
موجهــة إلــيهم،
صــدورهم ليس ـوا مقصــورين علــى جــنس اإلنــس وحــدهم ،وان كانــت عداوتــه فــي األصــل َّ
علَ ه لَ ِئ ْن أ َ هخررْ ت َ ِن
نتيجة حسده وحقده القديم على جنس اإلنسان منذ قـال{ :قَا َ أ َ َرأ َ ْيت َكَ َهذَا الذِي ك هَرمْ تَ َ
إلررى يَرروْ ِم ال ِقيَا َم ر ِة َس َ ْحت َرنِك هَن ذُ ِريهت َرَُ إَل قَ ِلر ً
ريال} [اإلسـراء ،]62:ولكـ َّـن طبيعتــه الشـريرة التــي تكـره اإليمــان
والخير ،تأبى إال أن َّ
تمتد إلى قومه من ال ِجَّنة.
قـال اإلمـام القرطبـي( :قيــل :إن إبلـيس يوسـوس فــي صـدور الج ِـن ،كمـا يوســوس فـي صـدور النــاس،
ُ
راِ} ،بيـان لمـا يوسـوس فـي
فعلى هذا تكون { ِف
اِ} ،عاما في الجميع ،و ِ
الجنهر ِة َوالنه ِ
ور النه ِ
صد ُ ِ
{م َن ِ
صدره) .577ولكن ِ
الفهم :أن ينقسـم النـاس -الموسـوس لهـم فـي اآليـة -وهـم جـنس البشـر
يعكر على هذا َ
إلى الجنسينَّ :
جنة وناس؟!

 -574انِر :تفسير القرمبي (.)263/20
 -575رواه عبد الرزاق في التفسير (.)846
 -576تفسير القرمبي ( ،)263/20والحديث رواه أحمد ( ،)21546وقال مخرجوه :إسناده ضعي  ،والنسائي في اَلستعاذو (.)5507
 -577تفسير القرمبي (.)264/20

609

واأل َْولــى عن ـدي :أن ُي ـراد بالنــاس الــذين يوســوس فــي صــدورهم :الناســي بحــذف اليــاء ،كمــا فــي قولــه

تعالىْ :
ير ال ُمتَعَا ِ } [الرعد ،]9:وقوله{ :يَوْ َم يَ ْد ُ
ع الدهاعِ} [القمر.578]6:
{ال َكبِ ُ

والمعنى :أن هذا الوسواس َّ
الخناس ،من شأنه أن يوسـوس فـي صـدور الناسـي والغافـل عـن ذكـر هللا
مــن الجنســين :ال ِجَّن ـة والنــاس ،أمــا َم ـن يــذكر هللا وال ينســاه ،فهــو ال ُيقبــل عليــه ،وال ينفــذ إليــه ،كمــا قــال

ش ْي َ
س ُه ْم َ
طا ِ ٌ ِم َن ال ه
تعـالىِ { :إ ه الذ َ
ِين اتهقَوْ ا ِإذَا َم ه
ْص ُررو َ } [األعـراف،]201:
طا ِ تَذَ هك ُروا فَ ِإذَا ُهر ْم ُمب ِ
َّ
اءه ،فــإذا
ومعناهــا :أنهــم إذا َّ
ـاءه وحسـ َ
ـابه وجـز َ
مســهم الشــيطان بوسوسـته وفتنتــه ،انتبهـوا وتــذكروا رَّبهــم ولقـ َ

تـ َّ
ـذكروا ذلــك أبصــروا الغايــة ،وأبصــروا الطريــق ،وأبصــروا المصــير ،فرجع ـوا إلــى هللا والــى الحـ ِ
ـق والــى
طريق مستقيم.
فا دة لطيفة:
ـتعاذ بـه فـي السـورة األولـى
المس َ
قال اإلمام الرازي( :واعلم أن في هذه السـورة لطيفـة أخـرى :وهـي أن ُ

ستعاذ منه ثالثة أنواع من اآلفـات ،وهـي :الغاسـق
(الفلق) مذكور بصفة واحدة ،وهي أنه ُّ
الم َ
رب الفلق ،و ُ
ستعاذ به مذكور بصفات ثالثة :وهـي الـرب والملـك واإللـه،
فالم َ
والنفاثات والحاسد ،وأما في هذه السورة ُ

والمس ــتعاذ من ــه آف ــة واح ــدة ،وه ــي الوسوس ــة ،والف ــرق ب ــين الموض ــعين أن الثن ــاء يج ــب أن يتق ـ َّـدر بق ــدر
المطلــوب ،فــالمطلوب فــي الســورة األولــى :ســالمة الــنفس والبــدن .والمطلــوب فــي الســورة الثانيــة :ســالمة
الــدين .وهــذا تنبيــه علــى أن مضـ َّـرة الــدين وان َّقلــت ،أعظــم مــن مضـ ِ
ظمــت ،وهللا ســبحانه
ـار الــدنيا وان ع ُ
وتعالى أعلم) 579انتهى.
ولعل ما يؤيِد هذا :الدعاء المأثور" :اللهم ال تجعل مصيبتنا في ديننا".580

 -578تفسير أبي السعود (.)217/9
 -579تفسير الفخر الرازي (.)378/32
 -580رواه الترمذي في الدعوات ( ،) 3502وقال :حديث حسن غريب ،والنسائي في الكبري في عمل اليو والليلة ( ،)10162وحسنه
األلباني في صحيح الجامع ( ،)1268عن ابن عمر.
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