________

ومنهج القرآن في ذللثح إرشادي ،يقوم على دعوة الناس إلى المعرفة

والأكتثاف والضرب في الكون ؤإعمال العقول والأjتفاع يخبران الأمم ،ولا
بملح أن يتحول ذللث ،إلى الإغراق في ربط منجزايتح العلم التفصيلية بنصوص
الكاب.

ؤإنتي لأشعر بانشراح واس عند الوقوف هع الأيات وتدثر معانيها ،وتكرار
النظر فيها؛ ولدللثإ أحستا أن أصع بين يدي القارئ الكريم ثنمهايتح يشغى مراعاتها
عند تدثر القرآن والتأمل فى معانيه ت
الأول! إذا وتفتح أمام آية س آيايتح الكتاب الكريم ،وحفي عليلث ،إعجازها
وبلاغتها وأسرارها ،فإياك أن يدم_ا بل؛ح الفلن إلى أن هد 0الأية ليس فيها أمرار،
ولكن ربما يكون عجز العقل حال دون إدراك هده الأية وأسرارها ،وربما يكون

تكرار القراءة أوسماعيا من قارئ حن الصومت ،سا في قادح زناد اكدثر.
اكاني؛ أن افه تعالى جعل في القرآن ألوائا س الأسرار ،منها ما يتعلق باللغة،
ومنها ما يتعلق باكشر؛ع ،ومنها ما يكون إعجارا علميا ،ومنها ما يكون إعجارا
تاريخثا،أوأحلاما..

واش تحار قد ولع الموامه بين الخلق ،فجن الناس من بملرب لجوانب
البلاغة والإعجاز اللفظي ،ويتنبهلها وتروق له؛ ولدلل؛ ،ينعر يتجاوب هع هدا
النؤع س الإعجاز ،ومنهم من تكون اهتماماته عالمية بحتة ،فهو يبحثا عنها،

ومنهم من تكون ميوله روحانية ،فيأنس حين يجل النه في القرآن يخاطبح عباده
ويعرفهم بنفسه مباشرة ،ويخاطبا رسله وأنبياءه ،ويكشفح للخالق حياتهم وّثهم
دمصترهم•

واش قد جعل القرآن منهلا يرده الخلق ،كئهم فبمعهم ،وكل إنسان يجد فيه
بغيته وطلته إذا كانتؤ طله حق؛ وادللث ،فالوارداُتج والخواؤلر الصحيحة على

الدهن ،لا يد أن تكون أصولها متضمنة في القرآن الكريم.
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والقرآن ليس كتاب جيل فحسب ،بل هو كتاب الأمة كلها والتاريخ كله ،فلم
يحتو على معلومات ،موغلة قي الغرابة ولو كانت ،صحيحة؛ لئلا تكون فتة لمن
لم يكتثفها ،ولا تزال ،كشوف ،العلم وْمتجداته تزيد القارئ فيه فهتا وبصيرة

وغوصا على أسرار 0بما لم يقع لأجيال سقت.،
والإنسان يؤتى من مل صحم ،قوا 0وملكاته وقدراته؛ ولذا كان كمال العلم

البشري دعوة إلى الإيمان باق ،وكان الأئمة يعتنون بالتدبر والفهم والغوص على
أّرارالقرآن.

وقلما تجد عالما مشهورا إلا وصتم ،في التفسير ،ويعص ذلك ،نقل وتكرار،
أو جمع مرشح أو غير مرشح.
وبعضهم يحي ،بجاب لا يعتني به غيره ،كما تجد البلاغة والإعجاز اللغوي
في ررالكشاف،؛؛ للزمخشّري ،وكب ،عبد القاهر الجنجانى ،وررالتحرير والتنوير؛؛
للطاهر ابن عاشور.

ومنهم من يهتم بالأحكام الفقهية ،ؤيطثل) الشم ،في) آياتها ،لكلقرطك ،،وابن
العربي ،والثنقيهلي.

ومنهم من يهتم يالإثارات ،الدقيقة الروحانية والصوفية ،وهاوه منها قدر ءلس_ا
 ^^١به علماء كثيرون ،كابن تيمية وابن القيم ،وقدر هو محل تردد ،ومنها ما هو

تحريف  ،للكلم عن مواصحه.
واهتم المعاصرون بالإعجاز العلمي ،وسبق إليه الأستاذ فريد وجدي،
ثم هإنهلاوي جوهري ،ثم د .مصهلفى محمود ،و دؤ زغلول الجار ،والشيح
عبد المجيد الزنداني ،و د .عبد الله المصالح ،وغيرهم ،ومنهم من تع١ءل١ه ينمس

معتدل ،وحصل من آحرين تكلفا في إقحام بعضي المعاني ،وربطها بالقرآن
الكريم•

الثالثخت أن من المعاني اللطيفة ما يدركه من يتكلم العربية وهي ،لغته ،بخلافح
من تعلمها وتكلمها ،فإنه يفوته كثير من ،صور التدبر؛ لأن القرآن نزل بلسان عريي
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ص

كما أني رأيت آغلسر الممرش إذا وصلوا إلى هذا الجزء ،وهو آخر حزء في
القرآن ،لا يكون عطاؤهم كما كان عند ما شرعوا في التفسير من أول جزء.
وقد طع في حزءين مند أرع سنوات ،وفد أعدت النفلر فيه مرة أحرى،
و

ء.

بالاختصار والمراحعة.

ئم تابعتا الأجزاء من بعده صعدات راحزء ساركاا ،ثم ررجزء ئد سهع» ،وهكذا
حتى نهاية ااالممصلْ..

وقد كانت ،البداءة بهذه الإشراقات في دروس ألقيتها ،وكان للإلقاء والتفاعل
مزيته ،ثم أعدت كتابتها واجتمعت ،عليها ،وكان للتأمل والاستغراق مزيته الأخرى.

ثم ها هو الجهد بين يديلث ،،مائلا اممه أن ي لكني ؤإياك في سلك ،أهل القرآن
الذين هم أهل الله وخاصته ،وأن يجعلنا ممن هداهم اش بهذا القرآن للتي هي أقوم
وأنالهم به كريم البمرى بأن لهم أجرا كثرا•

ؤإنني أطمح من واع هذا الكناب ،إلى التواصل معي عبر وسائل الاتصال؛
لتوصيل أي ملحوظة أو اقتراح أونقد أو تعديل؛ فهذه التغذية الراجعة ،هي دوما
من مصادر فرحي وّعادتي ،وهم ،سهم مح ،تطويري ذاتيا ،مثلما سهم قمحا تطوير

الكتاب ،وتحسينه ،والشكر لكل من بمخ جزءا من وقته لقراءة الكتاي ،،أويضيف،
جزءا آخر لكنابة تعديل أوتصويب ؤإرساله إلى•
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
سلمان العودة

اربيع الثاني - ٠١٤٣٧
000
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في المصحف ،ؤإن لم تكن أول سورة نزلت ،ولهذا سثاها الّي

رافاتحة

امماب»را.،

ءأم القرآن هي الثع الثاني،
وسماها الهي .أيما :ررأم القرآن®،
والقرآذ ااعثل؛م#لى؛ لأن معاني القرآن ترجع إلى مضمونها ،فهي شاملة للمعاني
اللكلية ،والماني الأساسة اض؛تكلم محها القرآن.

ونمى :ر(الثع الثاني® ،كما في الحي .ث المتقدم؛ وذلك لأنها سع
آيات ،تقرأ مرة بعد مرةأ''آا ،وسمت دءالمثاني®؛ لأنها شاملة لجملأيت ،العاني
الممصالة فيما سواها.

وءالقرآن العفليم® ،فقل سماها يذللن ،الهي ،.فقال :ررهي الثح المثاني
والقرآن العظيم الذي أوت؛ت#4ل؛ .،وكما في الحديث ،المتقدم أيصا.
ونمى ١ :صورة الحماوُأْ،؛ لأنها بدأتؤ بحمد اممه ^؛؛ 3في قوله :ؤالم1ث,س
ءهّن<آنشيرّث<ه.

وراالصلأة® ،كما في الحديث ،القدسي :رايثننؤ الصلاة بيتي وبين عيدى
قال
نصفين ،ولعبدي ما سأل،؛ فإذا قال العبد :ؤآدمنثِف

الق ،تعاليىت حميتي همدي -وإذا ةالت وآؤ؛فيآهي 0ه• قال افثتعالمح،؛ أيك ،علي
مدى• وإذا قال -ؤ ت؛إالب.محآبي •04قال :مجدني عبدي -وقال مرة■' فوض

إلتر عيلي~ فإذا قال :ءؤإ؛ك تثن وإءك ئنتعيش  •^٥قال• هذا بيتي وبين عبدي،
( )١ينفلرت ال تفسير مجاهدا (صر؛آها) ،والمسير مقاتلء (ا ،)٣٣/وال من الناش الكبريء

(  ،) ٥ / ١ ٠رااتمسير الطري ،) ١ ٠ ٥ / ١ ( ،وءتفسر القرطيء (  ،) ١ ١ ٢ / ١رالمصادر الآ<ية•
(  ) ٢احرحه البخاري (  ) ٤٧٠٤من حديث أيي هريرة ة.ةتق.
( )٣يفلر« :لالكشاف،ا( ،) ٥٨٧ /rو«روح اوعانى»( ،) ٣٢ ١ /Uو«لاكحريرواكو.ر»(،) ٨٠ /( ٤
والمصادر السابقة والآتية.

(  ) ٤أحرجه البخاري (  ) ٤٤٧٤عن حديث أبي سعيد بن المعر
( )٥ينظرت ارمعاني القرآنء للزحاج (ا ،) ٤٥ /وءامعاني القرآنء للنحاس (  ،) ٤٧/١وال منن
الدارمميء (؛ ،) ٣١ •/ولأتمثر اكُلبيء (  ،) ١٢٦/١و«شسر الرازيء (( >.) ١٥٦ /وءفير
القرضء(ا/آاا)،و^ضرالخازنء(ا/ها).
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صا1ةابجإ

آكغلم0مخن و آتت بيزم

ونمدى ما او .فإذا مال :ؤ

أدشثوس ءدهنرثُ آاكثاهارث؟ه• قال :هذا نمدي ،ونمدي ما سأل .، ١١١١
فئاها« :الصلأةاا u ،لأنها ذم ودعاء؛ فإن السورة فيها دعاء وتجل إلى

اض بأعفلم معللوب ،وهوالهداية ،وذلك في فوله تعالى :ؤ آنيئاالنخطآك_ملمه،
فئئيتا السورة ببعض أجزاتها ،وبعض معانيها ،وهو الدعاع.
والدعاء في اللغة يمي :صلاة ،كما قال اض ءمح؛لت

^لإهلاضة] ١٠٣ :رمى :اذغلم(/٢
وقد قال الأغثىر"آ:،
تقول بم ،وقد قربت مرتجلا•

يارث؛ جنب أبى الأوصاب،والوجعا

_ ،مثل الذي صفيت ،فامحمضي

نوما فإن لجنب المرء مصجعا

يعني :للث ،من الدعاء مثل الذي دءورت ،به لي.

أوئمسث ،يذلك،؛ لأنه لا تصح الصلاة إلا دهار؛ا.
ويكفي في شرفها أنه لا يكاد يوجد م لم في الدسا إلا ؤيحفظها ،حش إن

الإنسان أول ما يدحل في الإسلام ؤينهلق بالشهادنن يحفظ *سورة الفاتحت* نبل
غيرها؛ لكي تصح صلاته ،ولوأنه اقتصر عليها في الصلاة لكفته ،فما زاد عنها فهو
نفل م تحسا ،ولى يواجيال ٠،

ه ع ددآياتها :سعآياُت ،بلا حلأفل٦؛ ،ومن لم يعد ؤبمِمآقأؤوفيارنجب ه آية،
(  ) ١أحرجه م لم (  ) ٣٩٥من حديث أبي مريرة
( )٢بفلر :اشر الطري• ر؛؛ ،) ٦٥٩ /ورمعاتي القران• للزجاج <أ ،) ٤٦٧ /ورانفردات
في غريب القرآن•(ص •  )٤ ٩ ١ - ٤ ٩اص ل ،ا• ،واتمير المرطي•(؛ ،) ١٦٨ /ورالبحر المحٍعل ني
الضير• <ه ،) ٤ ٩٩ /واتاج العريس•(ص ' ) ٤٣٧ص ل ،وا-
<م)يفلر:ادمانالأضه(ص؛•؛).
( )٤بظر• :فقه المادة• للمؤلف(.) ٢٣٨ - ٢٣٧ ;٢

()٥يفلرُ• :ا-اثعانمانع•(،) ١٦ • - ١ ١ ١ /١و«الدوني•<؛،) ١٦٣ /و•الج٠وع•(م٩٤٣

)،

و«المغنى»( ا ،) ٣٣٣ -٢ ٩ ١ /و"فقه المائة ،للؤك(،آ.) ١٧٦ /

( )٦يطر :اشر الطري•(ا ،) ١٠٥ /وراليان في عدآي القرآن•(ص٩٣١

) ،والصادر الأنة.
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^٥^١؛؛
فقد عد ؤ خذ أين أتت^،،.؟. ، ١ ١^ ٠
ه وهي ثة على هول ،الأكثرين ،وهو مروى عن علي

والحسن،

وأبي العالة ،وقتادة.
وقيل• مدنية• وهو نول أبى هريرة

ومجاهد ،وعطاء بن بمار،

والزهري•
وزوتم ،القولان عن ابن عباس ههئ.
وقيل• نزلتا مرتين ،مره بمكة ومره بالمدينة؛ ولدلاائج مميت ،ت مثاني.

وةيلت نزل تصفها بمكة ،ونصفها الأحر نزل بالمدينة .قال ابن كثيرت اوهو
مثجدا»<ى.

والأظهر ما رجحه كثتر من الأئمة أنها مكية؛ لأن اف تعار مى على الرسول
 .ب قوله• هد«.اوكسماننآتايىه [الحجر .] ٨٧ :والمراد منها! فاتحة
الكتاب ،،وءصورة الحجر،ا مكية بالإحماع، ١٣ا

ولا حلاف ،أن فرض الصلاة كان بمكة ،وما حفنلّ أنه كان في الإسلام صلاه
بغير

ث فتياكاو\ث ه.

يل-ل علك ،هذا قوله ه• ُلأ صلاة لثن لم يقرأ بفاتحة الكتابحال؛ا .وهدا حبر
عن الحكم ،لا عن الابتداء.
( )١ينظر؛ ءاحكام

لأبن الم;ي (؛ ،)١ ' /ورفنون الأفنان في عيون علوم القرآن*

(«_  ،) ٢٧٩ - YUAواشثر ابن حزتم( »،ا ،) ٦٣ /ورتمر اينممرأ(ل/؛-ا) ،وانمادر السامة.

( )٢ينظرن اتمر مقاتل•( ،)٣ ٥ / ١واتمسر ال مرقاو.ى•( ،) ١ ٠ / ١ورالبيان ش عدآي القرآن*

(ص ،) ٩٣١واشتر الغوي* (ا ،)٧• /واذاد المتر* (ا/لأا) ،وامير المطي( ٠ا/ه؛ ،)١
واشيرابزممتر*(ا ،) ١٠١ /واروح العاني*(ا ،) ٥٣/وءالحريروالنوير*(ا.) ١٣٥ /
( )٣ينظر :افتر الطرمح( *،أا/ه) ،واغتر الماوردي* (م  ،) ١٤٧واشتر الرازي*

(ا،)١ ٦ • /و•االام،في علوم الكاب*(ا ١(،) ١٦٦ /ا،) ٤٢٢ /
العاتي*(،) ٢٤٩ /Uوالصائر المابقة.
( )٤تقل.م فريتا.

اكوير^،) ١٤٥ /Y•(،

ه ءؤبمي-أقأمحأمح 0أ

اختلف أهل العالم هل اااوسمالة ،آية من امورة

أم آية من القرآن،

أمآةسمسة؟رم
وكل محورة في القرآن تبدأ ا_ءؤبت_ءأثأؤثىأقبم ه ،إلا  ٠محورة التوبة*.
ه آؤتيرأتيع
 ٠و في هذ.ه السورة خاصة قال! ؤآونثنثِف
وه ،فأعاد هذين الوصفين العفليْمن ض تعالى.

وفتها ذكر خمة من أمحيائه الحسنى ،وهي• ءاف* ،االثب٠ ،٠الثحمن*،
،االثح؛م»« ،اكلالث*،؛
؛والله :وهو الامحم الأعظم ،على قول بعضهم ،وهو أكثر الأسماء ترددا في
القران وآلة ،وعلى ألة المخلوهين بمختلف لغاتهم والتهم ،وهو الذي
تب الأسماء الأخرى إليه ،قتال :اض النلك ،اش الخالق ،اش العلم؛ ..ولا
يشاركه ش هذا الأمم غيره؛ فلم يتم به أحد قهل ،ولهذا قال سبحانه :ءؤهل0نلأِ
له.نمكا.ه [.رم.] ٦٥ :
افه الذي تألهه القلوب ،أي :تحن إليه ،ونشتاق إلى لقائه ورويته ،وتانس

بذكره ،وكان ه يقول في دعائه :اروأّأللث ،لده التثلر إلى وجهلثج ،والنوى إلى
لقائك<*..،ى؛

ومن معانيه :أنه الذي تحار فيه العقول ،فلا تحيهل به علما ،ولا ناورك له من

الكنه والحقيقة إلا ما بثن سبحانه في كتابه ،وعلى لسان رسوله ،.ولا تعلم
كيفية ذاته سبحانه ،ولا تحيهل .به؛ ؤإذا كانت ،الحقول تحار في بعض مخلوقاته في
( )١بطر :ااكه؛ارا (آ\/اأأ)•( ،آ ،) ٢١٥ /و«الأطك1را (ا/بْأ،) ٤٦٢ -

(ا ،) ٣٤٥ - ٣٤ ٤ /وأاوجموع•( ،) ٣٤ • - ٣٣٤ /Tوا.جموع الخاوي•(  ،)٤ ٤٣ -٤ • ٥ ; ٢٢وس
انمادة• االمؤ'لفح(آ.)١ ٦٩ - ١ ٦٥ /

()٢أ-محهأحمد( ،) ١٨٣٢٥واكاتي(م،) ٤٥وابنحزبمةلي،التوحد•(ا/آأ،)٣• -
وابن حبان(  ،) ١٩٧١والطررش ااالوءاء»(  ،) ٦٢٥والحاكم<ا) ٥٢٤ /س حديثحصاربنياص
هبمته.
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بجري
مناولهم في الجنة ،ويعب هدايتهم يكون سيرهم عالي الصراط؛ فإن ض تعالى

صراطن ت صراطا في الدنيا ،وصراطا في الأخرة ،والأمن عر الصراط الأخروي،
هو يقدر الاستقامة على الصراط الدنيوي.

والصراط الدنيوي هو• طريق افه ،كما في قوله تعالى! ^^؛ ٥،ليومحآإق
بم/نز ُنثفمج^' صبممثطأشأكىلعأ ما ؤاخثموب وماقآلأر؛فيه لالثورى; — ٥٢
ءمثئا قنتنثأ أج؟ه [الفتح ،]٢ :وهو وط\ءة اش فيما أمر،
 ،] ٥٣وقوله!
واجتناب ما نهى عته.

وصراط الأحرْ هو؛ الجر المنصوب على جهنم ،وهودحض مرلة ،يمشي

الناس فه بقدر أعمالهم! فمنهم من يمث ك^aئف المن ،ومنهم من يمث كالبرق،

ومنهم من بمر لكلربح ،ومنهم من يمث كالئر ،ومنهم نن يمز كآجاويد الخيل
واوكاب ،ومنهم نن يمني تارة ؤيعثرأخرىلا>.
وعليه فالمعنى! زد إيماننا وعلمنا؛ ولهذا مالطتعالى؛ ؤوهزاماؤدؤ،ةاأواه
[طه] ١١٤ :؛ فالعالم من الإيمان ،وكلما ازداد العبد التزاتا بالصراط المقيم ،ازداد

علمه ،كما قال بحانه؛ ^^١آرُبكىءائوأ

فكث\نينمتستحن.ه

[التوبة؛ ] ١٢٤؛ فزيادة الإيمان هي زيادة ثبات على الصراط المستقيم؛ قال تعالى!

ؤثأؤئآهندمإرادمرذدك،ه [محمد] ١ ^ :؛ وكقوله عن أصحاب الكهف !،ومم
فثثه ^ ١^١٠ريهن وزذثهنِستم) .ه [امف.] ١٣ :
وقد كتب الإمام الهروي امنازل السائرين إلى الحق المبين® ،نم شرحه ابن
القيم في *مدارج السالكين® ،وهو تفصيل لمازل الناس ومقاماتهم في ملوكهم

إلى رب العالين ،فأعظم الهداية هي اله-اية إلى افه ،وحن فهم أسمائه وصفاته
والقرب منه ،ودوام الماجاة ،والملأمة س الجهل به ،أو الغفلة عنه ،أو نسبة ما
لا يليق به إليه.

( )١يتظر :المّسنل ،أحمدء(  ،) ١١٢٠ ٠وءصحيح  J١خاري ،)١^ ٤٣٩ ( ٠وءصحيح م ألمه( ، ١٨٣
 ،) ١٩٥وارؤية اف ،للدارض.

ؤ)

وميم اش تعار ؤآدث،توس علهن ه على ؤآاماه،ه؛ لأن أمرهم أحطر،
وذبهم أير ،فإن من لكن صلاله بمب الجهل ،فإنه يرضر يالعلم ،وأما إن لكن
سبيا الهوى ،فإنه لا يكاد يننع عن خلال.
ولهدا جاء الوعيد الشديد في ثان من لا يعمل بعلمه ،حتى مال  .في

رائجاء بالرجل يوم القيامة ،فيلقى في النار ،فتتدبق
حديث ،أسامة بن ذيد
أمتابه في النار ،فيدور كما يدور الحمار برحاه ،فيجتمع أهل النار عليه ،ةيقولولت
أي فلأن ،ماشمحث،؟! ألسكنث-،أمرناباوعروفوتتهائءنص؟ا قال :كث
آمركم يالمعروف ،ولاآتيه ،وأنهاكم عن المنكروآتيها)اا.،
فهو عالم يعرف المعروف والمكر ،ويامر بالمعروف ؤينهى عن المنكر،
ولكنه لا يعمل؛ ولهدا لكن بهدم الخابة مجن العذاب،لآا.

أما الضالون؛ فهم الدين تركوا الص عن جهل وضلال ،وربما طرأ عليهم بعد
ذللئا العناد والإصرار والتعصب ،،ومنهم كثير من النصارى الذين كدبوا عن جهل
وضلال.

وْع أن الخل يضرب ،بأهل الكتار٣ا ،إلا أنه كما قال حديقة خ.بمئأ بب

الإحوه لكم بنوإسرائيل ،إذ لكنت ،لكم كل حلوة ،ولهم كل منة ،واف لثتث5ن
رقهم قدر الئراكا>ص.
فلا يحن أن يكون سوق الخل صارما عن النغلر فى هده الأمة ،علماء
وحكاما ودعاْ وعامه ،أين أصبنا وأين أحهلآنا ،وأين هدينا وأين ضاإالنا ،أما تزكية
النفس باللسان والإمعان في الحال التي عليها الإنسان دون بصيرة ولا مراحعة
( )١أ-م-بم الخاوي(  ،) ٣٢٦٧وم لم( .) ٢٩٨٩
( )٢يفر التعلق على ■مختمر صحيح م لم للمذري• لالمؤلم>( .)١ ٢٣٧

( )٣أحرجه عبد ارزاق في ااشيرْاا (أ ،) ٢٠ /والمروزي في االسةاا (  ،) ٦٥والهلري م
أ-فرْأ (ح/ههأ) ،وابن ايي حاتم ني،فرم• (؛ ،) ١١٤٣ /وابن بطة في،الإبانة اوىرى»
( ،) ١٠١٢ ( ) ٧٣٧ ;٢والحاكم( ،)٣ ١ ٢ ;٢وأبونعيم في •حالان الأوبء(،م .) ١٧٩ ;٤( ،)٥ ٠
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وهي محورة نبوها عجيب ،وموضوعهات تهذيب الأخلاق ،وترسخ الفضائل
والقيم ،بدءا بالأخلاق هع اممه سيح١محرةئاق ،ومع الرسول ج^ ،ثم أخلاق المسالمين
ْع أنفسهم ،نم ْع أعدائهم وخصومهم ،ثم تكريس المبدأ العام قي المساواة
والتكافؤ ،وأنه ليس بين الناس فرق إلا يالتقوىل.،١

وهي تعكس ؤلبيعق المجتمع النبوي في مرحلته الأخيرة؛ حيث التمايز
الواضح بين الصحابة السابقين ة.بم،ف ،لكبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعاي ،من

الدين هدبهم الإيمان ورمحخ في قلوبهم ،وأرادوا افه ورسوله والدار الأخرة ،وبين
مجموعايثح أخرى من العرب هم حدثاء عهد بإسلام ،ولما يدخل الإيمان في

قلوبهم؛ لأنهم دخلوا رغبة ورهبة حين رأوا أمر الإسلام قد استتب ،واستوثق.
تكرر ١لخهلالب يوصهف الإيمان حمسي ٠راأت فى السورة ،فى حمن ان النداء

؛ؤ يتأث؛ا ألناس ه ورد مرة واحلءة ،ومثل هذا الخهلاب نادر في محورة مدنية،
والغالب ،أن ُؤينأئ؛<األثاشه في القرآن الكي؛ لأنه خطاب عام ،وؤكأةاأكن
:اتءأ4فيالقرآنالدئيرآ>.
بدأ تعالى باستثارة إيمانهم الذي هو أعظم أعمالهم وأفصلها ،وهو الذي
بج،دكامئه،ه أي• ال
يبنى عليه الشرائع والأحكام والأوامر•
تقترحوا على الله ورسوله أمرا تسبقون به ما يأتي من اش تعالى ،أوس رسوله ج^،

فالمقصود بالتقديم أو التقدم هنا :الأستعجال.، ١٣

(ا)كمافىمله• :.ألألأمحللمئشج

دلأأح<ءفى

أمحول ،ولا اسود على أحمز ،إلاباكةوى> .وسآتي تخريجه أحر المروة.
( )٢ينفر :امعاني القرآن» لازجاج ر"؛ ،) ٤ • ٩ /ورالهداية إلى بلوغ الهاة» ("؛ ،) ١ ٥ ٥ ١ /و«تمر
الماوودي®(؛/ه) ،وءالكثاف®(؛  ،) ٨٩ /وءالمحروالوجيزء(؛ ٠) ١ ٠ ٥ /

( )٣ينفرن *تمر مجاهدا (ص'  ،) ٦١واتمسر مقاتل® (؛/اه؟)( ،أ/آع) ،واتمر
الاوردتم(»،؛ ،) ٣٢ ٥ /،وازاد المتر(،؛ ،) ١ ٤ ٢ - ١ ٤ ١ /واشتر ابن ممٍر»( ،) ٣٦ ٤ /Uورالياب

في علوم الكتاب®(  ،) ٥٢١ / ١٧و«التحرير والموير®(  ،)٢ ١٨ ; ٢٦والصادر الماقة والآتيتّ

©

فقد نهاهم ص الاقتراح قبل أن ا/ا ،ؤإلأ فان المشورة قائمة ،والض.
كان يستشير أصحابه؛ حتى قال أبو هريرة زء؛ئيبمثئ 1ءما رأت أحدا قط كان أكثر
مشاورة لأصحابه من رسول اممه ه)ارا/

وقد استشارهم .يوم بدر وأحد والخندق وغيرهاري.

ؤرإئتواأمحإ0آهمنيعظمه! فهدا الأدب من كمال التقوى ،والسورة اعتنت
بالتقوى ،ودارت عليها موضوعاتها؛ ومجمل الأوامر والنواهي في ال ورة إنما
هي على مبيل الأخلاق ،دون الجزم بحلال أوحرام ،فإذا كان قلب الإنسان تما

فالغالب أنه يميز بين الخْلآ والصواب ،بخلاف ما إذا كان مغئئا أو فا-ما ،فإنه قد
يقدم على أشياء واضحة الخغ ،وقد يتأول ،ويلتمس العير لنفسه!
ولأن معفلم ما تقدموا به كان أقوالا ومقترحات لففلية قالت ؤإ0أثت
يسمع أقوالكم۶^ ،؛^ ه يعلم مقاصاJكم ونياتكم.

ءو ؤبملإاألأءاسمألأ^اأوأأسممو مد>صوتأشم،ولأءدهريألم<تلمولآةءهر
قد يكون ^ا نهتا عما حدث من أبي بكر وعمر لج.بمتعا~ كما في الحل.يث،
( )١أخرجه الناقص في «الأم» ( ،)١ • • /Uوفي ااالمثل» (_ ،) UUYومحي الرزاق (• ،) ٩٧٢
وأحمد(  ،) ١٨٩٢٨وابن الماور في«االأوطr/\ ١(8؟؟) ،والطري( ،) ٢٩٦ ;٢ ١وابن أبي حاتم
( ،)٨ ٠ ١ ;٣وابن حان <  ،) ٤ ٨٧٢وال-هقي(( ،) ٧٣ /Uو •( ،) ٣٦ ٦ /ا/أخا) ،والخف في«اك4
والمفقها(أ.) ٣٩١ /

وفي إستادْ انقطاع ،وأصله في اصحيح الخاري•( ،) ٤١٨٠ ، ٢٧١ ١ويفلر؛ ٠اتخريج أحاديث،
الكشاف»(ا/مآآ-همأ)،و«ذحابرىا(ه/أمآ)(،ما-/ةم).

وأحرجه أبوالثيح م'،أحلاق ،الحم ) ٧٦٣ ( ٠.،من حديث ،ءاسّة صي؛ءا.
(  ،) ٤٧٥٧وااصحٍح مسالما( ،) ١٧٦٣
( )٢يفلر؛ اامسند أحمال ،) ١ ٤٧٨٧ ( 8.و،اصحح
ضاممرى»(أ ٠ /؛؛)،وافراينأبيحا-م»(م ،) ٨٠ ١
وادلائلالنوة ،لييهقي ،) ٥٣/nوأزاد اسا( ،) ٢٤٣ - ٢٤٠ ;٣وأاواراةوالهاة(،م،) ١٨/
وراوور المتثور(،؛  ،) ٨٩ — ٨٧ /واامروياُت ،غزوة الخناوق(،ص*  ،)٢ ٠٣ —٢ ٠وااْع المصهلفى٠.
لJؤك(،ص.) ٠٧-٣٦

الساوقأ  ٢فالمقصود! رير الصوت فوق ما يحتاج إليه أو أكثر مما جرت له
العادة ،والنص .كان لا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة ،ففي ذلك نهي عن المبالغة

في رغ الصوت مما لا حاجة إليه ،أما إذا كان ثم حاجة ،مثل رغ المؤذن صوته
بالأذان ،أوالخهلمت ،،أو المبلغ ،أوما أشبه ذلك ،،فهذا غير داخل في النهي ،وهو
نهي عن حالة خاصة بحضرة النص.

ديل"حل؛ي النهي• كثرة الكلام بحضرة الحم ،.،دون مراعاة حاجاته وأوقات
راحته ونومه ،فهوبثر يحتاج إلى أن يخلو للعبادة ،ؤإلى أن يخلو بأهاله ،ؤإلى أن

يخلو للراحة ،وكل أحد لا يرى إلا قضاء حاجته ،ولذا أمروا أن يتميقوا قبل
مناجاته ،كما محيأتي في #محورة الجادلة))لآ.،
وكان الصحابة لأؤبمبمم يقتصرون على القدر الضروري من الصوت ومن

الكلام ،حتى إن عمر صلبمتن بعد نزول ،هذه الأية كان إذا حدمتؤ النص .بحديث
حدثه كأخي المرارأص ،لم يسمعه حتى يمتفهمهل؛ا ،وروى أن أبا بكر ;محؤقبمتن كان
يفعل هذا أيضارْ؛.

ؤ ولأعيهثيأأن

تنمن ه أي :لأ تخا٠لبوه ؛الأسالوب

( )١وني بعض رواياته :رغانزو اس :ؤ

مثصزت؛لقتي...ه.

( )٢يتفلر ما محاني في •محورة المجادلة^ :،؛؛^^٢ ١؛؛« ،اترا,إدا قمم أتمل

ندثث

ين تى

^مح!ؤنؤبمءأخةآقصم.ه•

( )٣أي :كماحب اا-م_ار ،أوكمثل الساررة لخفض صوته ،يعي :كالمناجي محوا.
( )٤كما في •صحح البخاري• ،وهو حديث تمارى أبي بكر وعمر غؤيتمحآ التقدم ،ؤينفلرت •فتع
الباري! (- ٥٩ • /Aاا>.)0

( )٥أحرجه الحارث (  " ٩٥٧بغية) ،والزار (  ،) ٥٦ومحمد ين نصر المروري في •تعظيم قدر
الصلاة!( ،) ٦٦٨ /Yوابن عدي ( ،)٨ • ٣ /Yوالحاكم( ) ٧٤ /rمن حديث أبي بكر مؤئ.
وأخرجه الحاكم(  ،) ٤٦٢/٢ومحفى'اصإرافن الكمى»<صا،ص،وفي'فب
الإيمان• (  ،) ١ ٤٣ ١وابن عبد البر في •جامع بيان العالم وفقاله! (  ) ٢٣٧ ١من حديث أبي هريرة ن؛؛ؤإيءتل
أنه لما نزلت :،ؤلأنميموألأذياآشمحثشء'<*ه ئال ،أبو بكر• :والذي بعثالث ،بالحق ،لا أكالخلث ،بحد
مدا إلا كأخي الترارا .ؤيطر• :تخريج أحاديث الكشاف( ٠ ،م  ،) ٣٢٧ - ٣٢٦واشير ابن كشر•
( ،) ٣٦٦ - ٣٦٥ /Uوءمختمر تلخص الدمى للمتدرك! لابن المالقن(.)١ ١ ٩٣ - ١ ١ ٩ ١ ;٣

و)

الذي يخاطب به يعصكم بعصا ،كما قال <<سحاذهت ؤ لاعئملؤأ دعتاءآؤملؤ

يذيظ؛إَكدئ سكإ بمثاه [الور.] ٦٣ :
ويدحل قي الهي• مناداته باسمه المجرد! يا محمد ،وطوخل نيه الجفاء ورغ
الصوت.

ؤآن قبل  ٣٥وأمنلأتثث،رن ه :حبوط العم،ل؛ ذهابه ١١؛؛ وذلالث sأن
العرب ،تقول للناقة إذا أكلتح الباتاُتج السمية ثم انتفخ بهلنها وماتت !،ال-حبطثا

' ي شهد لهذا المعي :نوله .رإل كو ما بمت ،الريع بمل جذ أو يلم،

إلا أّكله الحتيم ،أكلت ،،حى إذا امتلآُتإ حاصزJاها امتهيتؤ الشص ،ست ،أو

؛التق ،ثم اجترق ،،قادته ءأئث»،ص.
وفيه تخويفه لمن عمل صالحا أن يغ ني موبقامحت ،أوكبائر تحط عمله ،وهذا
الأمر قل يغ سيئا فشيئا دون أن يشعر بن.لاائ ،صاحبه ،فهي حالة غفالة ترين على
القلب ،ثم تمملور وتكبر حتى يحثعل العموأ؛.،
وقد ذكر البخاري قصة ئابت ،بن قيس بن سماس ظيبمتن ،وكان حطيسم،

الرسول بالمدينة ،وكان جهوري الصوت ،فلما نزلتؤ هذه الأية! ؤ ثأيلإاأإن؛ر)
ءامتإ؛٢^٠٧١أصومإ مد>صو<ت،أشم) • • • ه جلس ثابت ،في بيته ،وقال! أنا من أهل
()١يطر :افتر الطتري•(  ،) ٣٤٢ ; ٢١واشتر اواتر؛دىأ( ،) ٣٢٤ ;٩وامير الماوردي•
^عشاذجأر؛/؛هم)،و^فيرارازيأصآ/؛ا).

( )٢يتنلر؛ اتأؤيل مشكل القران(،صآ'م) ،والسان العرب(،ا ،) ٥٨ /واتاج العروس،
( ٠) ١٩٢/١٩حبط.٠

( )٣آحرجه البخاري(  ،) ٢٨٤٢ ، ١٤٦٥وملم(  ) ١٠٥٢س حدث أيي صعيد غ.ةتث.
( )٤قال ،النووك٠ •،م٠نا٥ت أن نيامثؤ الريع وحضره يقتل حبطا يالتحمة لكثرة الأكل أويقارب ،القتل،
إلا إذا اقتصر منه عش اليسير الذي تدعوإليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة ،فإنه لا يضر ،وهكذا

الخال هوكتيات الربيع مستحسن تهلليه التفومى وتمل إليه ،نمنهم من يستكثر منه ؤيتعرق فيه ،غر

صارف له في وجوهه ،فهدا يهلكه او يقارب إهلاكه ،ومنهم من يقتصد فته فلا يأحذ إلا سينا ،ؤإن

اخذ كثترا فرثه في وجوهه ،كما ثثلطه الدابة ،فهذا لا يضره®• ينظر• ءشرح صحيح مسلم ،للنووي
ريمآ؛ا)،وءكحاواريه(اأ7/ةمأ\-ر؛آأ).

0

النار• واحتس م ،المح ،ه ،ف أل المح .،سعد بى معاذ،

®يا أبا عمرو،

ما شأن ثابتؤ؟ ائكفي؟ا .،قال ،سعدت إنه لجاري ،وما علمت ،له بشكوى .فال) ت فأتاه

معد ،فدكز له قول ،رسول اش ،.فقال ثابت !،أنزلت ،هده الأية ،ولقد علخم أني
من أرفعكم صوئا على رمول اف ،.فأنا من أهل النار .فدكر ذلك ،سعد للتي
 ،.فقال رسول ،اممه ^ت أبل هومن أهل ال<ةأرا.،
هدا حال القلوب ،المرهفة التي تتممي إيمانها ،وتخاف عليه الحبوط ،بمجرد

سماعها تحذيرا ليس فيه تمرح بحبوط إيمانا أحل■ بثخهه ،ولو غيرهم سمعه
لقالت إن المقصود بلءللث ،غيرى ،وكيف ،أكون أنا المقصود وقد عملتا كدا وكدا...

ءّم يسترسل في استذكار أعماله التي يراها صالحة ا

 ^ ٠إةأفيهم ،يغئؤث أصوئهم عندر؛سول،آش  ،^٧اثم؛ناآشيزأس ممومم
ثناء على أبى بكر وعمر خ؛هبمعا ،ؤإثاده بموقفهما وامتجابتهما السريعة
بغض أصواتهما بحفره رسول ١؛^ )٢(.

^،^٧

ه أي :احتبر افه قلو؛هم -وهو أعالم-

فوحدها صالحة م تعدة مؤهلة ،فغرس فيها التقوى واليقفلة والحياةل'آ.،

ؤثترمغذ-رة ولبمر عير ه Iفالمغفرة هي! الصفح عن الذنوب والأحهناء،
وأما الأجر العظيم فهوت الثواب ،فكمر الله تعالى عنهم ميتاتهم ،وتمل منهم

حنانهم وصاعقها لهم؛ ومخرظ* عمم أٌّنأأرى ■هميلمحإهيم بثم
( )١احرجه البخاري(  ،) ٤٨٤٦ ، ٣٦١٣وم لم (  ) ١١٩من حديحا أنس ههتئ.
( )٢يظر" :الهداية إربالوغ الهاة»( ،) ٦٩٨٩ ;١ ١وااالشير اوسطالأواحدي (• ■ا،) ٣٤ ٥ /
وازاد المسرا(؛ ،) ١٤٤ -١ ٤٣ /واتمرالقرطى dX'hlW( ،و٠االمءرالممط فى الضمرا
(ه/بى ،)0واالتحريرواضرا(آآ/

( )٣يطر :اشير الطرى٠

واتمر ال؛نماويا (\اص '.وافر

(ه/هاما)،واومادراوابم

0

دثصتيآفى

وآهلا؛[الزعر.] ٣٥ :

وقد صار ما أمرت له الأية الكريمة حلما عند الملمن قى عفي الصوت عند

رمول افه ه ،وعدم الصحب أو رفع الصوت بحفرته ،حتى بعد وفاته .عند
نبره ،كما في ®صحيح البخاري® أن عمر ةأ.بمتئ وجد رحلين يرفعان أصواثهما في
مجد رسول افه ،.فل.ءاهما،

®من أين أنتما؟® .قالأت من أهل الطائف.

ةالت ®لوكنتما من أهل البلد لأوجعتكما؛ ترفعان أصواتكما في مجل .رسول افه
 . ٢٢١ ®!.فعيرهما؛ لأنهما غريبين عن اJدينة.
وكره العلماء رغ الصوت عند مر الني ،.وكان الإمام ماللث،

إمام

دار الهجرة لا يرض لأحد أن يرفع صوته في مسجده.رص•
ويوحل .من هدا أن على الم لم أن يتحضر هدا الأدب اوفح إذا كان فريتا
ص ا لحجرة النوية ،أما زجر الناس ودفعهم بالأيدي" ولو على سيل الإنكار"
وما أشبه ذلك ،فهدا لا يليق بمثل هدا المقام ،وينبغي ألا يقف في مثل هدا المقام

سَشصأحلأس0ه:
لعل نزول الأية كان يب وفد بني ثميم حين قدموا إلى المدينة البرية ،قيل!

كانوا تعين أوثمانين رجلا ،ومحهمت عيينة بن حمن ،والأزع بن حابس ،ومس
ابن عاصم ،والمعقاع بن معبد ،ومعهم مادة وأئمة ،وكاJن ،فثة منهم محدودة
ذات حفاء وغلغلة بهلبيعتها؛ لأنها ءامستا في الصحراء ،ولم تتعلم آداب الإسلام،

فأحدثوا قل.را س الفوصى في الما.ينة ،ويحلوا المجد ،نم فال ناتلهمت احرج
( )١يظر :انمي،قاتل• (أ ،)٩• /واتمر اتجري•
(م  ،) ٣٢ ٤و«تمرالرازي•(  ،) ٩٥ / XAوالمادي اس.
رآ)أحر-بم اوخاري('لإ؛).

ورشير المرتظوي•

()٣يتنلر؛ ؛المحرزالوجيز•(ه ،)١ ٤ ٥ /وااكفابتعريف حفوقالمهطفى•(آ،) ٤١ /واتريب

المدارك•(؟ ،) ١ • ١ /واتمر ابن ممرا( ،) ٣٦٨ /Uوااو،تاع الأسماع ٤(،ا ،)٦ ١ ٦ /و«الخصاممس
الكبرى•(آ ،) ٤٤٥ /واسل الهدىوالرشاد ١(،ا.) ٤٣٩ /
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ذلكم اله))أا/

إلينا يا محمد ،فإن مدحنا رين وذمنا ثين• فخرج ،.ونالت
يعتى أنهم عظموا أنفسهم يهده المقالة بما لا يليق بالمرر ا*
والحجرات المدكورة جمع :حجرة ،وهي بيوت أزواج الني .ولكنت
سع حجرات متلاصقة صغيرة متواصعة.
ولحل الحسن البصري

هذ 0الحجرات ،فكان يلمس سقفها

ولكنت ،موجودة إلى العهد الأموي ،وأمر الوليد بهدمها ،فلم يز قي المدينة أكثر
باكيا س يومئذ ،وفال ،الناس :يا ليت ،الوليد ترك هدم الحجرات؛ حتى يعلم الناس
كيف ،لكن يعيش رسول اممه ه وأزواحهأ؛ا.
وهنا ماحذ لهليم ،،وهو أن الأماكن المقدسة لكما لكنت ،أقرب إلى الهلبيعة

وأبعد عن التكلف ،في العمران والمواد والبعل والأJارث ،وسواه؛ لكن أدعى
إلى إحياء القيم الروحانية^ ٠٠ ،؛ ،ليت ،مدئا اقتصادية تفتخر بالتنييد والمعمار
والزحرفة والشموخ ،بل مواصع للخضع والكون والقرب ،س اممه؛ ولذا ورد
( )١أحرجه أحمد (  ،) ٢٧٢ •٣ ، ١٥٩٩١وابن أبي ئْم في «الآحاد

( ،) ١١٧٨

والطري (اأ/أ'إ-ا) ،واتجراني في أاوكب؛را(  ،) ٨٧٨وص (آ ) ١٥٠٣ - ١٥ . .( ) ١٠٢١ /من

حدث الأمع بن حابس نأ.ءتئ ،انه نائي رمون ،اف .من رواء الأءجرا'تج ،غقال،ت يا رسول ،اف .فلم
يجبه رسول ،اف هؤ** فقال،ت يا رسول ،اش ،آلا إل ،-حمدى ثنن ،ؤإلت ،ذمي مسن،
وأحرج اكر.ذي (  ،) Y-UIUواو_اش ني •الكرى• (  ،) ١١٤٥١والزؤياني ( ،)٢••٧والطري
( ) ٣٤٥/٢١من حدبن ،الراء بن عازب ،نءءوبم؛ه نال؛ نام رجل• ..نحوه •

(أ)وذلفىٌبّإنزولالآانأنوالأحرى .يفلر• :تمرالطري»( ١أ /ه ٦ - ٤٣؛*ا) ،و«شر
اورذدي» (م  ،) ٣٢٤و«-فر اسوردي»(  ،) ٣٢٧/٥و«أساب ،الزول• لأواحدي (ص- ٧٨٣
 ،) ٣٨٨و٠الخحررالوجتزا(ه ،) ١٤٦ /وازادالمتر•(؛ ،) ١٤٤ /واشترالقرطي•(٦ا،)٣• ٩/
وافرا؛نممر•(  , ixwiUوأاكءريرواكوير•( .) ٢٢٥ ; ٢٦

( )٣بفلر :اطقات ،ابن ممدا (اُ ،) ٤٣١ /االأدب المقرئ• (•  ،) ٤٠درالمراسل؛ لأمح ،يائي
(  ،) ٤ ٩٧وأضر الأمل• لأبن أبي الدنيا( ،)٢ ٤ ٥واشم ،الإيمان•(.)١ • ٢ ٤ ٩

( )٤يفلر« :الروض الأشح»(؛ ،) ٢٧ ١ /و«كح ابري»( ،)٢ ٥٧ ;٣و«حلأٍة الوئ بأختار دار
اسلنى»(أ»/ما).
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النهى عن د ييا*| الم احي* ورحرفتهار ٠٢١

لقد كاك حجراته .ضيقة صغيرة؛ وكان ه إذا صر ني حجرة عائشة

وهي أمامه إر نبلته ،وأراي• الجود غمزها ،فقبضت رحليها ،فجي. .
في موضع رحليها ،فإذا نام سطت ،رحليها ،ولم يكن محدهم مصابيح ولا سرج

آنذاكضىصطلام،سم

ءؤآد=قسئلمث"ينقلوى ه أي؛ أكنر ذلك الوفد الذي قدم للشي

يلم

يقل ت 'اكلهمء ،مع أنه لو قال لم يكن هذا مجافتا للحال ،إذ إن الحكم للغالب،
ولكنه بين أنه حكم غالب لا مْللق؛ إذ فيهم العقلاء ،ولا يتحمل أحان* وزر غيره،
كما أن عادة الناس أنهم لا ينادون أجمعين ،ؤإنما ينادي بعضهم.
والمقصود هنا هو العقل التاديي ،عقل الأدب ،وعقل التهذيب والذوق،
ولعله قريب مما ي ميه العالماء اليوم؛®الذكاء الاجتماعي* ،أو •الذكاء الحامحلفي®
الذي يعني نجاح الأسان في علاقته يالاحرين.
وبعفس الناس ^ ٠.يكون عبقريا ،ولكنه يفتقد هذا النؤع س الدكاء ،فيخر

الناس ،وكلما مد حبل الوصال بأحد انقهلمر عند أول توتر وسوء فهم!

ت
ثةاث-ى مأوأش* يء
صمحإحئ
*
لوأنهم صبروا دون أن يتادوك وانتفلروا حروجلث ،إر الصلاة ؤلتةث-غثرا
في الدنا في تحصيل ما جاووا من أجله؛ فإن من المجربج أنلثإ حين ثكره
إن اثا على ثيء أو تخاطه وهو مشغول الذهن أو مكلوود الخاؤلر ،فإنلث ،ال
تحصل عر مرادك.
( )١كما محي ر داود (  ،) ٤٤٨ور؛على (  ،) ٢٦٨٩ ، ٢٦٨٨ ، ٢٤٥٤وابن حبان ( ،) ١٦١٥

ص\تي ر»مح» (• • •  ،) ١١"• •٣ - ١٣ور نمم ر ءحلة الأو□ ،) ٣١١"/U( •،والمهر
( )٦ ١ ٥ /٢من حدت ابن عباس{ء.بمةمامرخوعات ءمأأمرت يتشميدالمساحدا.

وصححه جماعة ،واحتلم ،روصله ؤإرصاله• ينظر .ءافح اليارتم،؛ لأبن رحب(،م ،) ٢٨٤ — ٢٨٣

ولابن حم ( ،) ٥ ٤ • / ١و'كتاب ،الصلاة من ثرح بليغ المرام' ^.) ٢٥ ٦

( )٢أحرجه الخاوي(  ،) ١ ٢ • ٩ ،٥ ١٣ ، ٣٨٢وم لم ( )٥ ١ ٢من حدث عائشة . ١٠

@

وقل ورد في بعض الروايات أن هؤلاء الدين نائيا الرسول .قد جالوا

لإءللأق بعض أمراهم ،سذ الني .بعصهم ولم بمللق الاحرين ،فلو أنهم
صبروا لربما أطلق الجمع ،ولكنهم اسيجلواراد

قضو ؤمح-همهت خاتمة عفليمة؛ لأن المقام مقام أحلاق وتربية وتقوى،
وليس مقام نكاية ولا وصم أو نمير أو إلصاق عار لا يزول ،بل هو درس ني
التوقير ومعرفة أقدار الكبار ،وتربية الأمة العربية حديثة الإيمان على معاني الأدب
والاحترام والقدير وفهم مرانب ،الماس.

وفي هدا تربية للمسلمين على سرعة الرجؤع إلى اش ،والاعتراف يالذتب،

وحئ على تقوية إيمانهم ،والرز في مدارج الكمال.
كما أن فيها تنبيها للمؤمنين الم ابقين أن يتعامالوا عع هؤلاء بالصبر؛ لأن
بعضهم ربما تأحدْ عليهم حمية أو غضب ،حيث رفعوا أصواتهم ،فالرحمة
هي أولى ما يقدم في الدعوْ ،وقد قدمها اض تعالى على العلم في قوله؛ ؤءاثثئ
.] ٦٥
^ائتن1همنلداطماُو^اه
ؤحسمة
ح ةعءئوقمح1ثسي
٠
ءتات؛ثنشلأ©ه:

روى أحمد ،وغيره عن الحارن ،بن صرار الخزاعي ة؛ءيئبمتئ قال؛ قدمت على
رسول اش ق^ ،فل .عاتي إلى الإسلام ،فدحلت ،فيه ،وأقررت به ،فدعاني إلى الزكاة،

فآقررت بها ،وقللمات يا رسول اش ،أرجع إلى قومي ،فأدعوهم إلى الإسلام ،وأداء
الزكاة ،فمن استجانم ،لي حمعت ،زكاته ،فيرسل إلي رسول اش
كدا وكذارى لأتٍالئ ،ما حمث س الزكاة.

رسولا لإثان

(  ) ١بمئلرت •تمر الطري ١ ( ،آ ،) ٣٤٨ /واشير الماتريدي( ،ه ،) ٣٢ ٦ /واشسر
(ه/خآم) ،ورالتسر المط ،للواحدي (• آ/خ؛م) ،واذاد المسر( ،أ ،)١ ٤٥ /و«شٍر الرازي،
(  ،) ٩٧ / TAواشيرالقرطص ٦( ،ا.) ٣١ • /

(آ)لآان الشء:وك.
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فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له ،وباخ الإباف الذي أراد رسول
اش ه أن يبعثا إليه ،احتنمش عليه الرسول ،فلم يأته ،فظى الحارث أنه مد حدث
فيه سحهثة من اض عغيل ورسوله ،فدعا سزوامحت ،ءومه ١١ا ،فقال لهم• إن رسول اممه
ه ك ان ومت ،لي وفتا يرمل إلئ رسوله ليقبص ما كان عندي من الزكاة ،وليس
من رسول اممه ه الحلن ،ولا أرى حبس رسوله إلا من سحهلة كانت ،،فانطلموا

ذأزي رسول افه
ويمن ،رسول افه

الوليد بن عقيه ئجيبمتن إلى الحارث ليقبص ما كان ءند0

مما جمع من الزكاة ،فلما أن سار الوليد حتى باخ يعص الطريق ،قرى ،فر-خ،
فأتى رسول الله ج^ ،وقال• يا رسول افه ،إن الحارث متعنى الزكاة ،وأراد قتلى.
ال؛عثا إلى الحارث ،فأقبل الحارث باصحابه إذ استقل
فضرب رسول افه
البمث ،وفصل من المدينة ،لقيهم الحارث ،فمالوات هدا الحارث .فلما عشيهم قال

لهم؛ إلى من بعثتم؟ قالوا؛ إليلثا• قال؛ ولم؟ قالوا؛ إن رسول افه ه كان بعن،

إليلث ،الوليد بن عقبه ،فزعم أنلث ،منعته الزكاة ،وأردت ،قتله .قال؛ لا ،والذي بحث،
محمدا بالحق ،ما رأيته بثة ،ولا أتاني• فلما دخل الحارث على رسول الله
قال؛ ®منُث ،الزكاة ،دأردمثر قتل رسولي؟إُ• قال؛ لا ،والل"ي بعثلئ ،بالحي ،ما
رأيته ،ولا أتاني ،وما أقبلت ،إلا حين احتبس عالي رسول رسول اهله ج^ ،حنيتج
أن تكوف كانت ،سحطه من اش ءغو؛ل ورسوله .قال؛ فنزلت ،الحجراُت،؛
ضمأوماساقزشلأ

هه إلى هذا المكانث

^. ١٢٢

ومل الفاسق هو الوليد ين عقبة؟ معفلم الروايات ،ترجح ؛  ،، iilJlوحكام
 ، ١١أي■ أشرافهم•
( )٢ينفلرت اتمر مجاهد ،رص•  ،) ٦١واتمر عبد الرزاق ،) ٢٢ • /T( ،و* تمر الطري،
^شرافاء،ماحدي(.أ/خ؛'م)،وراصاذ،،

(؛ ،) ٣٥٩ /ورالمحرز الوجتز( ،ه/آأا) ،واشتر القرطي1( ،ا/اا"ا) ،و«-ضءر ابن ممر،
).(٣٧١/U
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بعضهم إجماعا ،ولا يصح ،والأمحانيد ليت قوية على طريقة المحدئن ،وكلمة
ؤءاِق ه نكرة في محياق الشرط ،فتعم ،ويدخل فيها ما كان سببا للنزول يحولا
أوليا ،واش • ٢١١٢٠ ^١
ؤيحتمل أن يكون التوجيه للوليد بن عقبة بأن لا يقبل حرا من أحد غير

متحئق ،إذ ربما ئال ،له قائل• إن هؤلاء القوم يعدون للئ ،الندة• وفي سب نزول
هذْ الآيةأفوالأخرىلى•
والمقصودهنات تن ظاهره عدم العدالة ،وهوصد؛ الصادقرٌا.،

وعلى الملم أن يتمهل تبل أن ينقل الأخبار ،خاصة عندما يتعلق الخبر

بشيء مهم ،وفي الحل<يث* 1،كفى؛المرء كذبا أن يخديث ،بكل ما شخءل؛/
( ) ١أحرجه احمد (  ،) ١٨٤٥٩وابن أبي عاصم (  ،) ٢٣٥٣والغوي ني •معجم الصحابة•() ٦٨ /Y
(  ،) ٤٥٧وابن نانع في •سجم الصحابة• (ا/مانماا) ،واتجراني ني •السبمم الكير• (  ،) ٣٣٩٥وابر
نمم في»ممفة الصحابة•(آ ،)٢ • ٨ ١( ) ٧٨٣ /والواحدى في «أساب الزول>» (مرا .) ٣٩
ؤإّ نادْ _ ،،وله شواهد محعغة .ينظر :اتخرج أحاديث الكثاف• (م ،) ٣٣٤ - ٣٣٢
ورالاصابة• (أ .) Ti'/W ( ،) ٣٦٣ /وأالدر المثور• (  ،) ٥٤٩ - ٥٤٥ ; ١٣ورس القول•

(ص ■  ،) ١٨ورالمحروفي أسام ،نزول القرآن•(  ،) ٩١٩ — ٩١٧/٢ورالأسيعاب ،في بيان الأسابر•
(م  ،) ٢٧٨ - ٢٧٢و«ال ال لة الصحيحة•(.)٣' ٨٨

( )٢ينظرن •الاستيعاب ،فى بيان الأسام ،٠ ،والمصادر السابقة.
^^كوير(،آأ/ممأ)،و«أضوا،ابنه(خ- -/آ)،واومادران؛قة.

( )٤أحرجه م لم في •مقدمة صحيحه•( ،)٥وأبوداود (  ،) ٤٩٩٢وابن حبان (• ،)٣والحاكم
( ،) ١ ١ ٢ /١وفي •المدخل إلى الصحيح(،ص ،) ١ ٠ ٨واليهقي في •الآداب ،) ٢٩٧ ( •،والخف ،في
•الجامع لأخلاق الراوي وآداب ،الساسر•(  ) ١٣١٩من حديث ،أبي هريرة؛؛.؛ثن.
وروى مرسلا .أخرجه أحمل في •الزهد• (  ،) ٢٤٩وم لم في •مقدمة صحيحه• ،وأبو داود،
واوزار(ا'أم).

ورجح المرمل غير واحد .ينظر؛ •غرر الفوائد المجموعة• لالرشيال ١العطار (صزو ،) ٣١ ١ — ٣٠
وءالإلزاط^ ،والتع• للدارفطني (ص-ما) ،وءطل الدارفطني• (ه،) ٢٧٦ - ٢٧٥/١ •( ،) ٣١٧ /
وهتعليقا"ت ،الدارسلني على المجروحين لابن حان• (صرا؛) ،و'درح صحتح مسلم• للنووي

( ،) ٢٧٢ ;١و«الأذكار(،ص ،) ٣٨٥و«دح الباري•(•  ،)٤ • ٧/١و«اول الة الصحيحة،) ٢٠٢٥ (،
وءأحادين ،ومرؤيايث ،فى الميزان ،لمحمد عمرو عبد اللهليفه(  — ٥٣ — ٣٨١٠٠٣حدين ،الفينة).
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والتانعات تكثر ؤيتكرر سماعها ،حتى يميل المرء بطبعه إلى تصدمها

أو اعتقاد أن لها أصلا ،ومع توافر وسائل الاتصال يسهل التنانل حدا ،وبمسح
باستء؛لاءة أي شخهى يمالك حسانا في وسائل التواصل الاجتماعي أن ينال
حصمه بالإيداء والافتراء عليه بأغاليط وأكاذيب ،يصدقها الثدج ،ويروحها
المنرصوزرال

ؤئ-؛يوا ه• وفي

وكلاهما قراءة تسعيةأآا ،دالمعى•

التحقق من صدق الأحبار قبل نقالها واعتمادهارم.
وهدم هي الطريقة الصحيحة لشر الوعي الإعلامي المحمى ،وحصار

الشائعات ،وحفظ الأعراض ،ؤإسكات الأشرار المعرصين ،وحين يشح هذا
الأدب ،الجميل يتوارى المعرصون والمروحون والأمحاكون؛ حرصا على سمعتهم،
وحوما من افتضاحهم.

ه أ ي :لئلأ Jصيبوا .، ٤١

أي؛ تنسبوا خرا لقوم بغير علم وددن تحقنهم ،وتومحالْ•،
ؤ حنلأمو\ عق ماتقن ثلمن ه بعدما تنكثن ،الحقيقة ،ؤيعلم أن الخبر لم
يكن صحيحا ،والمؤمن يقع منه الخهلا ثم يندم عاليه ،فا١الناJم توبةاال ،،٦وهو

( )١يطر ما سآتي ني،سورة اكغابن•:

^^ ١٣^^۶

ءقأشئبم0ه.
( )٢يطر• :العة في القردان!(ص^ >)r٦وأاوشر ني القراءات الثرأ(،) ٣٧٦ ، ٢٥١ /Y
وامعجم القراءات! (ه.) ٧٩ /
( )٣يطر! :الحب في القراءات الح!(«_ ،) ١ nYوأالحجة للانراء ال بة!(،) ١٧٤ - ١٧٣ /T
ورحجة القراءات>! (صرآ • .)Y

( )٤بمفلر• :تمراتجري! (  ،) ٣٥٣ ; ٢١واالشسرالبط! لنياحدى(-أ/هأم) ،وا-ضر

الساني! (ه ،)٢ ١٧ /واشتر الرازي! (  ،) ٩٩ / TAورتمر القرطص! ( ٦ا.)٣ ١ Y /

( )٥يطر• :تمر انجري ،) ٣٥٣٨١ (،و،مير الماتريدي•(و ،) ٣٢٧ /د،الهل-ا؛ة إل* ،بلوغ
الهايأ! (  ١ا ،) ٦٩٩٦ /وانمادر ازبقة.

( )٦كما،ي حديث ابن م عود ج.ءئث؟ أحرجه اتجالي(  ،) ٣٨٠وأحمد (  ،)٤' ١Y ، ٣٥٦٨وابن
uجه (  ،) ٤ Y ٥٢وابن حبان ( ،)٦ ١ ٤ ،٦ ١ Yوالحاكم (أ.)Y ٤٣ /

علامة إيمان ،ويقغلة صمير ،ومراجعة ومحامحبة للنفس ،والدم يتبمب ألا يفضي

يجحئنأمحاقّئم!وس
تذكير لهم بهذه العمة العظيمة ،نعمة وجود رمحول اش ه بين ظهرانيهم،
يعلمهم ،ؤيودبهم ،ويدعو لهم ،ؤيمر بهم ،ويتغفر لهم.

وهوندكير ينطوي على الإشارة ال1طيفة إلى اقتراب أحاله؛ فقد نزلت الأية ني
المنة اكاسعة من الهجرة ،وبقي اليي .يعدها نحو ستة.

وهي تثبه من هدا الوجه ®محورة الصر®; وداجثاء مراس وألقح
أه^ ،وما فهمه منها عمر وابن عبامحي هبممحأ ١،١
وفي الأية تذكير بأن الوحي موجود ،وأن يعص ما تقترحونه قد يتحول إلى
واجب ،أو إلرامر ،،٢ولذلك قال ه في حدث سعد بن أبي وقاص؛ء.بمالت ®أعظم
المسلمصرالملص جرمان من ّأل ،عن أمرلمبمرم ،فم؛ عرالتاس من أجل

لالماممْ.؛  ،] ١٠١فلا تتعجلوا بامّاح الأنوال ،وتذكروا ؤأل،يآقمر؛محول»أثإه.
ؤؤيظثؤفييرتيألآز،كبم ه! الشت،ت المشقة والمعوبةل؛ا ،وقديهللق على
الإثمآْ ،،فلوأطاعكم .في كثير من الأمور لأغتكم ،ومن صفته أنه ؤعي؛برءك-مح
()١يتظر ما محاني في ٠محورة الصر.،
(ه ،) ٣٢٩ /واتفسر اضلي،
( )٢بظر•• :ضر الطري ١( ،آ ،) ٣٥٤ /واضير
(ه ،) ٧٨ /واشتر الغوي ،)٢ ٥٨ ;٤(،ورزاد المتر(،؛ ،) ١٤٦ /واشتر الرازي.)١ • ٤ / YA (،

( )٣أحرجه الخاري(  ،) ٧٢٨٩وم لم( .) ٢٣٥٨
(  ) ٤يتفلرإ المان المربه( ،آ ،) ٦١ /وءتاج ١لعروصى( ٠ه، ) ١٢ /ع ن ت ،،والمصادر ٠^^١
سةإراوغسة،راا/أههأ)،وااشيرابل،
للواحدي( ،) ٣٥ ٠ /٢ ٠واشيرالغوي(،أ ،) ٢٥٨ /واشترالقرطي ٦(،ا.)٣ ١ ٤ /

0

ما عنستم<-ير؛ر عثبمتكم

رذتمراأوُه [ اكوبة.] ١٢٨ :

والناس تمماوت ءلانتتهم ،ؤيختلف احتمالهم ،فرغ اف المشقة والعنت،
وراعت الشريعة الضعفاء ،فكان السير ورغ الحرج من مقاصد الشرح ،قال

ؤ
آلأئانإداز؛أيىنئأم

جللإأمحئة؛وكوأ \ىثؤ\ و\7ؤ\ ألزتجإةثا'ةثبي
أزشه [ ،] ٧٧ :، ١٧فالو

في كثير من الأمور التي

ثمنونها أو تقترحونها د ب_ ،عجلتكم أو حماسكم أو عجزكم عن فهم طاغ
العنت.
الناس وأعذارهم؛ لوغ لكم

بفضله تإلإمحأ٦لإتنه أي :دعاكم إلى حثه وأغراكم به
ببيانآثاره العغليمة في الدنيامن الحياة العلبة ،وفي الأحرة من الجنة والرصواذرا،،
*ثلاث؛ ض كن ب لجن
فأصبحتم تحبون الإيمان ،كما نال
حلاوة الإيمان؛ ثن كان اثله ورسوله أحّب ،إليه مماسواهما ،ومن أحب عد.ا لايحبه

إلا لله ءء؛؛ل ،دنن يكرم أن يعود في الكفر بعد إذ أنقدْ اممه منه ،كما يكره أن يلمى في
الار»<آا.

وأكثر الناس لا يقع لهم الإيمان دفعة واحدة ،بل هو غرس ينمو ويثمر مع
الوقت ،ومع ال قي والتعاهد والحماية س عوامل الدبول والموت.

والتدرج مهم للترش الصحيح الذي لا يخفح لردود الأفعال والعواؤلمؤ
المؤقتة ،والشبهات مع مرور الأيام تنجلي ،والaل١ءات تمهل على العبد؛ لأته
تعود عليها ،كالصلوات الخمس ،والصوم ،حتى لو أحل بها لشعر بنقص؛ لأنها
أصثحت ،حزءا س حياته ،فحثم_ ،اغ سبحانه الإيمان للمؤمنين ،وهن.ا عْناء عفليم

أن تكون نفس المرء تحب الخير والطامة وتكره اكر والعصية ،ولو توثر هن.ا
() ١يتفلر :ءتمرالهليري ،) ٣٥ ٦ /U ١(،وامعاتي القرآن اللزجاج(ه ،) ٣٤ /وءتمسير١لماتريدى٠
ره/ا،آآ) ،واتفسر الرازي! رخآ/آ'ا) ،واشر القرطي•
(  ،) ٣٤١/٩وافتر
(\\ا\1ى.

(  ) ٢أحرجه الخاري (  ،) ٢١وم لم (  ) ٤٣من حديث ،أنس هآهئل.
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محُاإءا؛أ؛

في المؤمن العاكف على معصية لمهل انتقاله عنها ؤإفلاته منها.

ؤ ؤرءإوباومحنؤألمثؤث ؤاينماز ،ه Iوهذه ثلاثة أشياء ماحالة؛ الكفر
والمرق والعصيان ،وهي تجتمع في الفعل الواحد ،فيكون كفرا ويسوما

ومعصمه ،كما هو واصح ،ولكن حين تجتمع الألفاخل الثلاثة في سياق واحد~
كما هنا~ فلا بل أن يكون لكل لفغل معنى خاص ُهت
فالممصود بالكفرت الخروج من الإسلام ،والفسوقت ارتكاب ،الكبائر ،من

الكالب ،والرقة والرنا والفواحش التي يصح المرء فاسما إذا أصر عليها ولم
يتب ،منها ،وأما المصيازت فلعله ما دون ذللث ،من الصغائررا.،

ؤّث،ئإ اؤطكه أي :أولئك ،الذين امتحن افه قلوبهم للتقوى،
وحثت ،إليهم الإيمان ،وزينه في قلوبهم ،فصاروا هم الراشدين ،وكان الزند صار
صفة راسخة في أشخاصهم وسلوكهم وأدبهم ،وطا اللنفل لم يرد في القرآن في
غير هدا الموضع بلفظه ،فكانت ،أهميته من ندرتهل٢ا.
ه ؤ ك،لأمزآثهونتهؤآسعي<ءك،-رأوآه •
فهدم الخصائص التي ،أورثتهم الرشد همح ،فضل الاه تعالك ،تفصل عليهم بها،
وهى نعمة تستوجب الشكر.

ءؤوآثثعل_ثِغ.ثهث يعلم ما انهلوت ،عليه قلوبهم من القابلية والتأهل
للتقوى ،فرزقهم ذللأ،رص ،ؤإن اض نفلر في قلوب ،المباد ،فوحد قلب ،محمد.
أهليبها وخيرها ،فاختاره للنبوة ،ونظر في قلوبج الناس ،فوحد ئلوب ،أصحابه
( )١يفلر-• :ضر اuوردى ،) T'Y'\/o ( ٠واتسر الرازي• (  ،)١ • Y/TAر»تسر القرطيأ

( ،)٣ ١ ٤ / ١ ٦وراليابح في علوم الكاب /Y(•،ا-أ)،واذح القدير• (؛.)٧ ١ /،
( )٢يفلر« :فر ااطري»( ١أ ،) ٣٥٥ /واتمر اواترياوى» (ا ،) ٣٢٩ /،وءالممير الط،
لأواحدي (■ ،) ٣٥ •/Yو٠الكشاف• (إ ،) ٣٦١ /و«زاد المر• رإ/أ'أا) ،واتمر الرازي•
(  ،) ١ • ٣ / YAوأتمر ابن كير• (.) ٣٧٣ /U

( )٣بظر :أتمر الرازي•(  ،)١ • ٣ / YAورالبحر المط ني الفر•( ،) ٥١٤ ;٩واتمر ابن
عاب،) ٥٣٧/١٧ (•،و»نياكJير•( ،) ٧١/٥ر«روحاسني•
كير•(/U
(■اا/ا».ا)،واومادراسم.

ساءصلنة

أقرب القلوب إلى الهلا■عة والحق ،فاحتارهم لصحبته ،وصاروا هم أتاعه ووزراءه
وورثة شريعته ونقلة وحيه والخلفاء من دعد٥أ ٠،١

ه ؤ نإ0كق1ت\ني منألئكبئ آهثتأوأ ئآصيمإ؛ ^4ؤ0
اتل ل وآمعأوأإ 0أثت محب
قيلؤأأفيبنى"مت>نيءإق أمرآمي ؤ 0ثاءئ ثلتيمأ
الثئسطوكُه؟هت
نمة هذا الأية— كما في  ١المححنا؛ من حديث أنس بن مالك لج.ءتن—

أنه نل للمي.ت لو أين ،عد اف بى أي .فانطلى إله ،وركب حمارا ،وانطلق
الملموذ ،وص أرض نبحة ،فلما أتام المي  .فال) ت إليل— ،عني ،فواف ،لقد
آذاني ثتن حمارك .فقال رحل من الأنصار! واف ،لحمار رسول اف  .أطب
ريحا متك .فغضب ،لعبد اش رحل من قومه ،فغما لكل واحد منهما أصحابه،

فكان بينهم صرب يالجريد وبالأيدي وباشال.
قال أنس نء؛هءئئ! فبلغنا أنها نزلت فيهم!
فددثوأبما...هرآ>.

^ةايمنأتوإمينآئلو١

وذهب ،كثير من المقرين إلى أن هدا هو محبب النزولل'آ ّ،
والحق أن القصة مقدمة فى أول الهجرة ،والسورة متتاحرة ،إلا أن تكون هده

الأية نزلت ،فدينا ،وأمر المى

بوصعها فى مجوصعها فى السورة.

والأفرمحبح أن الأية نزلت ،في حلافائت ،وقعت ،بين الأوس والخزرج ،وكان بينهم
( )١كما نال ابن م عود ئ؛.ءتئ .أ-؛محبم الطيالى (  ،) ٢٤٣وأحمد ('  ،) ٣٦ ٠والزار (،) ١ ٧ ' ٢

والآ-مى ني •الشرمث•(  ،) ١١٤٤والخطيب ر •الفف والمتث•(.)٤ ٢٢ /١
ورئي مرفوث ،ولايمح -ذْلر؛ •الغروب؛ لأبن المم (ص ،) ٢٩٩ — ٨٩٢وءالعلل المتناهيان ا
(\ا •  ،) ٢٨و«الللأن المعيقة؛( .) ٥٣٣ ، ٥٣٢

لخاري؛(  ١) ٢٦٩١واص،حيحمسلم؛( .) ١٧٩٩
( )٣يفلر• :شرالطري؛ (  ،) ٣٥٨/٢١وءالممير الهتط• ذإو\حوي (  >.)\ oT/tوءاسياب
الزول؛ لأواحدي (ص٢٩٣

 ،) ٣٩٣ -وءتمرابمى»

وءشير القرطى؛( ،)٣ ١ ٥ / ١ ٦والمادر؛  _ LJوالأنين.

و«الممرالوجيز؛(ه/ا/إ،)١

ثارات ثي الجاهلية ،وكانت تثور حتى يتضاربوا بالعصي والحجارة وغيرهارا/

والخاممة هي :الجماعة القليالة<ى ،كما تال مبحانه :ؤفؤلأذمِسئيم
تمم طينة ه [التو؛ة;  ،] ١٢٢أي :مجموعة ٠اليالةل ،،٣فهده إثارة إلى تقليل العدد.
ووصفهم بالإيمان ؤإن اقتتلوا واختلفوا فيما بينهم ،فهدا لا ينفي صفة الإيمان

عنهم ،قفلا عن الإسلام؛ وأن المرء يظل م لما حتى لوارتكب بعمى المعاصي
والذنوب أوالكبائر ،إلاأن يسرلث• بربه• ؤ إل أقن

لشيقلاه

^ِك.هءلئنرمادلأثهق،

.] ٤٨

ؤدلندمابي.مما ه :وهدا يؤكد أن الاقتتال حدث في دائرة محال ّودة قليلة
العدد ،ولذا أمر جمهور الم لمين وعامتهم بالثني في الصلح بيتهم ،وليس في
الانضمام إليهم وتكثير ءا.دهمب

ومن معنى الصلح :أن يدهب أفراد القبيلة إلى المجموعة المنت به إليهم
فيزكنوهم ويحدروهم ويمنعوهم من المضي إلى العناد والقتال ،ويحد.روهم

من مغته؛ لثلأ يفلتوا أنهم يمثلون الشيلة بفعلهم ،وس هنا يتمن وجود رووس
وأعيان ووجهاء مهمتهم الإصلاح.
وفي زماننا ينغي أن تقوم موسات مختصة لرأب ،الصنع بين المختلفين،
وبخاصة ذوى القربي ،فالمهمة الأولى هي الصالح ،بوساتهل الصالح وأدواته من
الحوار والاحترام والصبر ،ومع الصبر يتحقق الإصلاح بإذن الله ،خاصة مع وجود

الصدق في الصالح ،قال النه تعالى• ؤإنيريداإصأكح ١بجلإ ،مح.بثبما ه تاو_اء.] ٣٥ :
( )١يظر« :شير الطري ،) ٣٥٨ ;٢ ١(،واا"ضر اواربمى» (ا• /،ص ،و«مءر الماوردي•

(ه ،) ٣٣ • /و«لحكام القرآن ،لأبن الربي( ،) ١ ٤٨ ;٤واتفسر ابن ممر ،) ٣٧٤ /U(،و«فتح ازري،
(ه ،)٢ ٩٩ /و٠اكءريرواكوم ،) ٢٣٨ ;٢ ٦( ٠و«اوحرر ني أساب نزول القرآن،) ٩٢ ٤ - ٩٢ • ;٢(،
وأالأسعاب في بجان الأساب ،) ٢٨٢ - ٢٧٨ ;٣(،وانماص اس.
•/آ؛)،ر»ساني القرآن ،سس( ،) ٤٩٧/٤و٠اسردات
في <ب القرآن(،ص ١٣ه ،) ٥٣٢ -والأن الرب(،ه.) ٢٢٦ /
( )٣بفلر :اشتر الطري ،) ٧٧ / ١ ٢(،وافتر ابن أبي حاتم ،) ١ ٩ ١ ٢ ;٦(،واتمر اJارردى^
(لإ ،) ٤ ١ ٥ /واشتر الرازي ،) ١ • ٤ / ٢٨ (،وافتر القرطي.) ٢٤٩ M(،

محُاإءل؛؛،

سمت،إتخمالكآلآمكا ه بأن رفضت الصلح أو نقضته بعد تمامه ،أو
اعتدت على الطاتفة الأ-محرىلا؛.

ؤقثمحأفيسنج،ه أي؛ الفرقة اياغتة التي باشرت الغي ،ؤحئ،نج؛ثاإآاثر
أتح 4وهو الصلح ،ءؤ؛ن؛ ، tiLه ورجعت ،عن بغيها ؤثأ<تلم_أتنبم 1العدله:
فدكر الصلح أولا ،ثم أعاده بعد بغي إحداهما على الأحرى وقرنه يالعدل)؛ إثارة
إلى أن الإصادح بعد الغي يلزم منه ضمان كل ط\وةة ما أتلمت ،على الأحرى،
وأن يحكم في ذللث ،بالعدل ،والقط والميزان ،وذكر العدل ،يعني أن بغي إحدى
الطايفتض نم رجوعها لا يعني أن يفللم ويجار عليها بحجة ما حرى منها ،ما دامت،
فاءت إر الحق ونالت. ٢٢٣١ ،
وكل بلد بحاجة إلى الصلح الحائل ،،حاصة البلدان المكونة من نائل متنوعة

وءلواJمؤ دينية أو ^ ^٥٠٠أوتيارات فكرية ،فتحتاج إلى المصالحة فيما بينها؛ وأدا
لنوانع الهلاتفية والحروب ،الأهلية.
يالةآسمح؛اأتسطجكهث فليس الأمربالعلل ،محصورا فى ءلائفتين

من المؤمنين اقتتلوا ،ؤإنما أمرنا يالإق اط مهللئا ،فعلى الم لم أن يكون مميطا؛
*إن المنيءلص عند النه عر منابرمن نور ،عن يمين الرحمن ءغإءثل~
قال الّم،
وكلتا يديه يمص~؛ الذينبمدلوذ ش حكمهم وأمليهم دما دلوا"لى•
وفي الأية دعوة إلى العاJلا الن.ى قامتف عليه السماوات والأرض؛ حتى العدل،

ين الأولاد■ :ناقدا اق ،داشلدا ص ادلادثم■"'• ُبمض الناس لا محال أل
() ١يطر :اا-ضرسى»( ،) ٣٥٧ /Y ١وءالشيرب ،للواحدى(أ،) ١ 0 ٤ /و«زاداومء

() ،) ١٤٨ /واشتر القرطي»(.)٣ ١ ٦ /١ ٦
( )٢يتنلر• :تمر اتجرتم■ ١(•،ا ،) ٣٦ • /واغتر الماردمح(•،ا ،) ٣٣١ /،واتمر الماوددمح•،

(ْ ،) ٣٣١ /واشتر الغوي( ،أ/ا>هم) ،واش؛ر الرازي• o/YA ( ،؛) ،و٠اJحر الحط ش
الضير( ،ه ،)٥ ١ ٦ /واروح العاني ،)٣ •\/\T(،و٠اكءريرواكوير( ٠آآ.) ٢٣٩ /

( )٢أ*"مجه ملم(  )١ ٨٢٧من حديثه عيد الله بن صروههتمحا.
( )٤أ-محرجه المغاري(  ،)٢ ٥٨٧ ،٢ ٥٨٦وملم(  )١ ٦٢٣س حدت العمان ين تثير . ١٠

يعطي أبناءْ الذكور ما لا يعطي عثر معثارْ لبناته ،ولا شك أن هذا من الجور
المحرم ،وهو من يائر الذنوب•
والعدل قيمة مطالقة ،لا استثناء فيها ،وليس في العدل صورة تدم ،لذا يجب

العدل حتى مع الأعداء والمخالفين ،فبالعدل فامت ،السماوات والأرض.
ؤأيقواأممه تأتؤ<مث.ه •
^توثإمآيأمأ؛؛0
ه
^ثاآٍبأوثلخوآه• توكيد وتكرص لمض الإخوة الإيمانية؛ ليعم كل ٌر،
تحص له وصم ،الإيمان ،سواء كان عرث أو أعجميا ،أوتقيا أو مقصرا ،كما تثير
إليه السورة لاحما.

ؤمح4مأةاءطه ،يمح ،قراءة• ُؤإحويطم ^؛  • ٢١أكان بين الغريقيز)لآ ،
والمعي عام ،حتى لو كانت ،الخصومة بين اثنن س الناس ،أو بين إخوة أشقاء
أوأصدقاء ،فالمطالوب ،ال حي في الإصلاح بينهم ،وتضييق الفجوة والقهليعةل'ا،ب
ومن اللهليفخ أن اممص تعالى قالت ؤ إا 0تلهتص مىأثموإين؛ا 0آقنتلوأ ه ،فذكر
٠ين٦ما ه ،ولم يقل ت  ٠فأصلحوا بينهم*.
واوالجماعة ،ثم قال
والسر في ذلك ت أن الجمح يباشرون القتال ،أما الصلح فلا يتم بين آحاد
الأفراد ،ؤإنما يتم بين الءلائفتين س خلال القادة والزعماء الذين يديرون عملية
. ٢٤٣١
()١يفلر :ءالمة في اكرا،اتاا(ٍرآ •  ،)٦ورالشر في اما،ات ،انمشر*( ،) ٣٧٦ ;٢و«سءم
اماءات»(ا/،م\.)/

( )٢يقلو• :الحجة في القراءانج السع•(ص • ،) ٣٣

للقراءالبة•( ،)٢ • ٩ !٦واحجت

القراءا<ت،اا(صهبأ).

( )٣بفلر :اشر الطري ١(،آ ،) ٣٦٣ /واتمر اواردى»(}> ،) ٣٣٢ /وأالفر السهل،

اااواحاJي ر-آ/ههم) ،وأتفر الرازي ،)١• ٦/٢٨ ( ،وانفر القرطي ،) ٣٢٣/١٦ ( ،واروح
العاني(،م\.) ٣٢ •/

( )٤يفلر« :الكت ^ ^١ش البيان في أنولع العلوم والأحكام(،أ ،) ١٧٦ /ر«تفر الرازي،
(  ،) ١ ٠ ٦ / UAورتسير البيضاوي( ،ه ،) ١٣٥ /وءالبحر الديد في تفسر  ^، ١٥١١المجيد( ،ه،) ٤ ٢٣ /
والمصادر السائقة* .

• بسبب رغبتكم في الصلح ،وتغليب أمر الإيمان

ؤو\ئؤ\أقم

الذي يجمع قلوبكم ويقوى شوكتكم على عصبية القبيلة والحزب والطائفة
والمنهلقة.

إن هذه الايات الكريمات أصل في التعامل مع الخلافات السياسة التي ينجم
عنها صرلع عكري بين دولتين أو جماعتين من الم لمين ،وصرورة ندحل الأمة
الم لمة ،لا بنصرة فريق على آخر لمجرد المصالح والأجندات الخاصة ،بل

لحماية الئلمم الاجتماعي والاستقرار والأمن ،وقطع دابر الحروب والتزاعات
بين الأقاليم والقبائل والأحزاب ،وتوحيد وجهتها صوب المصالح العامة للوطن،
وهي تنطوي على ثلاث دعوات:

الأولى :الإصلاح ،وهو أماس التدخل بين المتقاتلين بالحجة والإقناع،

ومعرفة رؤية كل فريق ،ؤإزالة القس ،وصمان حن الية بينهما.
الثانية :قتال الفئة الباغية ،لا يقصد إبادتها ؤإفنائها وقطع دابرها ،بل زكف
بغيها فحب.

الثالثة :الإصلاح بالعدل يعد فيئة الفئة اuغية والقنط وتضامن الحقوق

ه

ألمن>ءانؤأ

م ئتئآنكومأح هلإثأ زلإ

الئحرية هي :الازدراء والتنقص لأحد ،إما بماله أو بشكله أو؛حشيرتم أو
بقبيلته أوبلونه أو؛جنسهلاد

والقوم هنا هم الرجال ،كما قال الئاعرأ^:
( )١يظر :ااشسر اواأريدىاا (ه ،) ٣٣٣ /و«الضر الوط» للواحدي (أ ،)١ • ٥ /وااشسر

المعاني( ،ه ،) ٢٢١ /واشر اومى« () ،) ٢٦١ /وااشسر الرازيء (\اأ\/ا*ا) ،و»شر
 ٦( *^<^١ا  ،) ٣٢ ٤ /واتمر ابن كبرا( ،) ٣٧٦ /Uوراكحرير واكوير.)٢ ٤٧ /U ٦(،
( )٢بمظر؛ ردتوان دمر ين أبى نلمى"('_.)١ U

0

؛)imm

وما أدري وتوف إحاو أدرى

ان وم آو حصن أم ذساء؟

واللهليف أن اممه تعالى قال• ؤلأ؛نذرماتي)مره ،والعادة أن الثخرية تكون
من فرد واحد ،في حين أن الاستعمال القرآني فيه الإشارة إلى أن القخرة ءلاهرة
اجتماعية مرنطة بالأجناس والأقوام والثعويح والأمم ،وليس مجرد الأفراد!
فجاء الإسلام بهذه القيم الجديدة المعثرة عن العدالة واحترام الإنسان بغض
النفلر عن جن ه ولونه.

ديدحل ثي الهي؛ ما توارثه الأجيال عن ازدراء أهل بلد ووصهم؛التحمير،
وهوشعور متبادل غانا ،فحوصا عن تبادل التقدير والتكريم والاحترام بين شعوب

الحرب والمسلمين والعالم يتناقل الأحفاد عن الأجداد مشاعر التنقص والثخرية
والوصم بالسب ،كالبخل أو الجبن أورداءة العرض أورداءة الأصل أو الفاق أو
غيره!

ؤعّحا ق أؤ-مأ محل

ه ت وؤؤع٠تءجه من اممه واجثة ،، ١١أي; سيكون

المحور منه حرا من الماحر ،اما بالنبه للتارتح فهدا مؤكد ،اى من يرلث ،فهم

هذْ الأيات فإنهم حدئاء عهل بإسلام سخروا من الساقين الأولين؛ لأتهم فقراء
أو صحفاء أو غمر عرب ،حتى إنهم كانوا يأنفون من التعامل معهم ،وهذا يجعل

الملم يحدر من مغبة الئخرية؛الأحرين ،خاصة الضعفاء من العمال والخدم
وغترهم•

م ا بيننا ع رب ولا عجم
حلوا خيوط العنكبوتا لمن

مهلا يد التقوى هي العليا
هم كالذب اب تهن ايروا عميا

وكذللثإ في الوقف ،النهي عنه ،فالماخر آيم سمخريته ،والخور منه

مأجور بصمته وتركه لهذه المحصية ،وماجور إن علم وصمر واثر ما عند الله ،وهو
( )١بفلر :ءإعراب القرآن• للنحاس (آ ،)١ ١٢ /ورمثكل أعراب القرآن• لمكي بن أبي طالب
(ا ،) ٤٣ • /و«مئن في علوم القرآن• (؛ ،) ٢٨٨ /و«الإتةان( ،آ ،) ٢٤١ /وامعزك الأثران في
إعجاز المآن»(أ/هأآ•).

0

هُلاةلي،
ده^ا حمحر من الساخر،

^^٤٤٦^٠؛< ،ماء صء2دعنيتنهيىهت والماء يدخلن في مسمى القوم في
الأصل ،ولكن لما ذكرهن على سبيل المخصص صار الفلاهم عدم لحولهن،
لإمادهن بااالكر١١د

وقد ورد أن يعص أمهات المؤمنين سخرت من صفية غ.ءأا ،وقالت ت إنها
ذ".،

وورد في رواية أخرى وصف إحدى أزواج المى .لضرتها بأنها ءصترْلمإ
فلمز أخيك ال ا!م هو لمز لممسك ،كما قال تعالى؛
ؤوإلآثاJزوأ

لباهتؤهمجمحزمحصر،٤
لالهمزه; ا].

( )١يفلر :ااضسر الطري ١(،آ ،) ٣٦ ٤ /وااشسر اواتر,دىا)(\> ،) ٣٣٣ /و(لشر اورسي»

(  ،) ٣٢٧/٣و«شسر ال معاني( ،ه ،) ٢٢٢ /وءزاد المرء (! ،)١ ٤٩ -١ ٤٨ /واشسر القرطي،

( )٢كما في حدين ،أنس ة؛ؤهبمتئ قا ل؛ بغ صفيه أن حممه ئا لت' بنت يهودي• فبكت ، ،فيحل عليها

النئ .وهي نكي ،فقال، :،ما سكٍالئ،؟ء .فقالت،؛ فالت ،لي حفصه؛ أني ث يهودي• فقال الهي•.
'إنلث ،لأبنه ني ،يإن عمك؛ لهي ،ؤإنلت ،كحق نٍرُر ،ففيم شم ءاولن،؟و ثم فال،؛ رامي اق يا حمصه.،
أحرجه أحمد (  ،) ١ ٢٣٩٢وعبدبن حميد(  ،) ١٢٤٨واكرنوي( ،) ٣٨٩ ٤والن اتي في«الكيرمح،ا
(•  ،) ٨٨٧وأبومالي(  ،) ٣٤٣٧وابن حبان(  ،) ٧٢ ١١والضياء(ه.) ١٧٩٦ - ١٧٩٣ ( ) ١٧٥ - ١٧٢ /

وأحرج أحمد (  ،) ٢٥٠ ٠٢وأبر داود(  ،) ٤٦٠٢وابن ماجه(  ) ١٩٧٣من حدين ،ءائأ؛ة غ.قءا،
نحوه ،وفيه أن نينب ،بنن ،جحش رق.بميهى من نالت ،ذلك .،وينفلر، :اليلة الصحيحة.) ٣٢ ٠ ٥(،

حنثك ،من صفيه كدا وكذا ،تعني؛ قصيرة.
( )٣كما فى حديث ،عاتثة؛؛؛^؛ ٠١أنها فاك للهى
فقال).ؤ '.ارلقلأ .ئالث ،كلمه لومزجت ،بماء البحر لمرجته .،أي؛ لوحلط.؛؛ ،بماء البحر لغيرنه وأف ل• ته •

أحرجه أحمد(  ،) ٢٥٥٦٠وأبو داود( ،) ٤ ٨٧ ٥والترمن.ي(  ،) ٢٥٠٢والْلحاوي في •نرح مشكل
الآىر( ٠م  ،) ١ ١٣والخرامملي في *مساوئ الأحلاف• )٢ ٠٣ (،،
( )٤ينظر؛ *تفسير الْلبريء (  ،) ٣٦٦ ; ٢١واتفسير ارازي ،)١ ٠٩ ; ٢٨ (،وءتفير القرطيء

(  ،) ٣٢٧/١٦و«تنير الثيفاوي ،) ١٣٦/٥ ( ،و*تفسير المني ،) ٣٥٤ /n ،وءتفسير الخازنء
( ،) ١٨١/٤و٠اطاب،فيءالومالخاب.) ٥٤٧/١٧ (٠،

0

وقي الهمز واللمز كلام كثير للهأسرين والثراح وعلماء اللغة ل  ،، ١حلاصته أنه
التعبير عن التشس والازدراء لثخءس ،إما يكلمان صريحة ،أوكلمات حفية ،أو
بالإشارة بالعين أوباللسان واليد.

وهو منهي عنه ،مواء كان في وجهه ،أو في غيبته ،أو لكونه لا يعرفإ اللغة؛
فليس مجن المروءة والأحلاق أن ترمل لسانالث ،باشحرية ممن لا يفهم لغتلث■ ،
^كتابز:هوالتع؛؛ر،كائل،الأوللى:

ولأ ألمبة ،والثنأْ الكثا
أكئه حين أذ ادب _ه لأكرْن ة
واللم ،هو ما أمعر بمدح أو ذم ،فان أمعر بمدح فلا إشكال ،فيه ،كاللقب،
؛وصف ،يدل ،على الشجاعة والكرم ونحو ذللث ،،ؤإن أمعر بتنقص فلا يجوز،
وكانوا في المرينة يفعلون ذلك أول ،الإسلام ،ولما حاء التبن .كان كل واحد له
اسمان أوثلاثة ،فربما دءاْ الني .باسم فقالوات يا رسول ،اش ،إنه يكره أن يدعى
به .فنزلت . ٩١١

واليوم صار التنابز؛الألقاب ،شعارا إعلاما ،وتهمِا جاهزة ،وتصنيئا عشوائيا،
ولمرا بالأنت ابخ إلى من.م_ج أو جماعة أو تيار بعلم وبغير علم ،واّتاّعى هدا
ولوج العامة والدهماء فيه دون بصيرة ،وتحول ،إلى وشاية وتحريض وحرمان

من حقوق الأنتسابح للوطن أوللمجموعة•• ولا شيء يداوتم ،هدا كتوجيه القرآن
؛تجئ ،.الثخرية والغمز والهمز وسوء الغلن •

وورد عن جماعة من ال لفح كعطاء ابن أي رباح أنه محال في الأية ت هي أن
يقول الإنسان :يا كافر ،يا فاجر ،يا فاسق؛؛.،
( )١وللفرق ،ين الهنز واللمز يطر ما سناني ني رّورة الهمزة•.
( )٢ينفلرت اشرح ديوان الحمامة  ٠للمرزوقي(ص ،،٨ ٠ ٥واالحأبم.امة المرية ا  ،)٧ ١٦٦وءحزانة
الأدب ،ليغدادى ره )١ ٤'/منونا إل بعض الفزايمحن•
( )٣يطر :اا-شٍر الطري ،) ٣٦٨ /Y ١(،ووف اورسي» (م ،) ٣٢٧ /و«شير الماوردي،
(< ،) ٣٣٢ /،ورزاد المسر(،أ ،)١ ٤٩ /وانمادر الأنة.
( )٤يتنلر؛ •تمسر الطبري(،؛آ ،) ٣٦٩ /ورتمسر الماتريدي(،ه ،) ٣٣٤ /و'التمٍر الجتُلُ

للواحدي( ،) ٣٥٨ ;٢ ٠وءالكشاف (،أ ،) ٣٧ ١ /و«قح القدير ،) ٧٦ /،<(،والمادر الماقة والأنة.
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ؤثش )لأم المثوى بمدآلايمنن ه ت فأسوأ ما يكون الأمر حينما تكون الألقاب
تنقصا يقصد به الحط من قدر أحد ،أو إقصاء أحد ،أوالحكم عليه فسوق أوكفر
أو فجور أو كذب ،ويجتمع الثر كله حينما يجتمع ْع التنابر تكفير وسوء ظن
مثسر،هلهمر.]٤ - :
وجهل ،فهي
فيحدرنا من أن نفع في مثل التنابز بالألقاب والازدراء ،فنصح مستحمين
للفرق سببه يعدما من تعالى علينا بالإيمان؛ لدا استهل الأية ُ—ؤكآبماأك؛ن

ءامتؤأه ،وحتمها ب ءؤ ينس آلأمم الشمؤق ه أي* فانتم مؤمنون بافه ورسوله،
فحاذرواأن تحول وصف ،الإيمان إلى وصم ،الن وق بسبب الحرية والتنابزراآ.

ءؤلإنلإمحلأقق،مأمحزن ه :دعاهم إلى التوبة؛ مما يدل على أنه كانت،
تقع من بعمهم هده الزلأيتج ،وتوعد من لم يتب بأنه من الظالمين؛ فهو ظالم
لنفسه بالمعصية ،وظالم لغيره؛التعييروآ.،

؛؛؛، ١٥ءامنإؤن؛-وأ
ه ^ ١

نيىآثي^إى

إئر واب'ة؛نا؛و\ نتب

هدا النداء الخامس فى السورة العغليمة يوصف ،الإيمان ،وؤ^ل٠لر٠ه هوت

التوقع المبني على غير حجة ولا يمين ولا معرفة ولا أدلةر ،،٣وقال الني.
®إياكم والظن؛ فان الظن أكدن ،الحديث ،،ولا تجثئوا ،ولاتحثنواءل؛/
( )١يفلر :اشتر الطبري( ،؛ ،) ٣٧٢ /Yو٠اJحرر الوجيز( ،ه ،) ١٥ •/واشتر الرازي،

 ،) ١٠٩واشتر القرطي ٦(،ا ،) ٣٢٨ /وءالبحر المحيط في الضير ،)٥ ١٨ /،\(،واشتر ابن
ي (  ،) ٣٧٦ /Uو«اكمير والتنوير ،)٢ ٤ ٩ /Y ٦(،وانمادر

( )٢يطلر :اشتر الطري( ،ا؟ ،) ٣٧٣ /و٠ااهداة إلى بلوغ الهاين ١( ،ا/ه• • ،)٧وأضير
المlني،) ٢٢٤/٥ (٠و٠اكحريرواكوير.) ٢٤٩/٢٦ (،
( )٣يطلر :االخردا.ت ،في مي_ ،القرآن( ،ص ،) ٩٣٥و٠النهاين ،) ١٦٣/٣ ( ٠والمان العرب،،

( ،) ٢٧٢ /Tولآالكالياات ٠،للكموي(ص؛ ،) ٥٩واتاج العروس ) ٣٦٥ /oT(،انل ن ن.،
( )٤أحرجه البخاري(  ،)٦" ٦٤،٥١٤٣وم لم( ً ) ٢٥٦٣ن حديث أبي هريرة ئ.ءثت.
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والأمر بالاجتناب هو نهي عن الظن وعن اتباع الظن أو الحديث عنه أو
مما يدل على أن
تحقيقه لغير موجب ،وثد نهى عن كثير منه ،ولم ينه عنه
بعض الظن لا يجتنم ،،بل قد يكون واحتا ،مثل حن الظن باش بحانه ،والظن
الحز بالمؤمنين ،فهدا ظن ،لكنه لا يجتب،؛ لأنه ظن حسن.

وفي السريعة أبواب كثيرة يؤ~خذ فيها يغلبة الظن ،ويوحد فيها بالأدلة الظنثة،
فهدا مما يعمل به؛ فإن اليقين القاني في كثير من م ائل الحياة مما لا يتيسر ،ولا
يزال الناس تعرمحن لهم الاحتمالات والترددا<تج ،ولو لم يبن شيء إلا على يقين
لف ل ،ت الحياة ونورت العلاقات؛ ولدا يعمل بالفلن الغالب ،في مائر التعاملات،

ما لم يعارصه ما هو أقوى منه ،وقد ينحي بالظن ش حالات ،تسهيلا على الحبال،

وتحقيئا للمهمالح.
وثمة ظن برم ،وهوظن السوء المخم ،على غتر دليل-

وثمة ظن ينبغي التوقف فته والتاني ،وهو ما كان مبنيا على أدلة صعيفة.
ؤإرك-بمصأكلر>ءزه• أمر تعالى باجتناب كثير س الفلن؛ مدا لذريعة سوء

الظن المحذور هنا ،وجاء التعليل بان ؤب؛صأكلىلز ه ،ولم يقل بأن كثيرا من

الظن إثم ،وهذا يدل على أن بعض الفئ؛ المنهي عنه يوافق الواقع ،ومع هدا نهى
عنه؛ سدا لذريعة الن اي والتسرع والاتهام بغير بينةل.،١
<ؤإلأءسثوأهت والتجثسى هو ثمرة الظن السوء ،فالغال؟ ،أن المرء إذا ظن

؛اJأ يتجثس ،ولذللئ ،جاء في الحديث —،إن صح—؛ ررإذا ظئت ،فلا حمق  . ٢٢١٠٠أي؛
()١يطر، :تمرالطرى»(،) ٣٧٥ /T ١واا.عأنيالقرآن»للزجاج(ه،) ٣٦ /واشم ٧٧٧١
(}> ،) ٣٣٥ /وانقسم المرندي ،) ٣٢٨ ;٣(،واشتر اواوردي» (ه ،) ٣٣٤ /واالءسر الط"،

لأواحدى(•  ،) ٣٥٩ /Yورادالميرأ(أ ،) ١٥١ /و،تمرالهمطيأ (1ا.) ٣٣١ /

( )٢أحرجه ابن أبي ص ني •الاحادوالثاني•(  ،) ١٩٦٢والمحاُالي في اأ.اوبم»( ،) ٣٤٣
والطماني في!المجم اصر ،) ٣٢٢٧ ( ،وأبو الثخ في  ^ ١٠واكبته• ( )٢ ٤ ٢ ، ١ ٥ ٥س حدث
حارثة بن العمان ئ?.بما؛ا.

وإسناده صعيف ،وله شواهد صعيفة • يفلرت *أنيس الساري في تخريج فتح الباري" ( .)٣ ٠ ٢ —٣ ٠ ٠ / ١
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لا تحث ض

إنها دعوة للأفراد ،وللقيادات والحكومات أن تحفظ أعراض الناص

وأسرارهم وعوراتهم وخاصة حياتهم ،ولا سهلتا تحت ذرائع الاتهام الناجم عن
سوء ظن ،أونف ير فاسد لموففا أوسلوك ،كما روى معاوية ئئنبمثئ عن الرسول

ه أ نه قال له؛ ارإنلث ،إن اتيعث ،عورات ،الناص أفدهم ،أوكدت ،أن مسدهماالأ.،
وحكومات العالم اليوم وث ركاته صنعتا أجهرة تحصي على الماس
تحركاتهم وهمهماتهم وكلامهم ،وهؤلاء المخبرون الباحثون عن الأسرار ينشأ
فى نفوسهم سوء الظن يالماس ،وتتحول العلاقة إلى علاقة موتورة مبناها على

انمسائس والمائم والومح اوص ،وتصبح ميبا في الوتر وسوء العلاقة.

وملأةبظءإس !3اهأ والغمة ثمرة ص ظن السوء في الغال_ا ،وال.ث.،
قال* :أتدرون ما الغيبه؟* .قالوا :اف ورسوله \ءلز .قال* :ذكزك أحاك بما يكرْاا.
قيل :أفرأث إن كان فى أخي ما أقول؟ قال :ءإن كان فيه ما تقول ،فقد اغتبته ،وإن
لم يكن فيه فقد؛هت.> ٢١ ))4

وهي؛ من أسوأ آفات اللسان ،واعتياد المرء عليها يجعل مجل ه لا يهليب ،إلا
بها ،ؤيجرئ حلماته عليها ،وقد يخرجها مخرج الملاحنلة والممد البريء ،أو

يقدم لها ثناء أجوفت ،غير ذي معنى ،أويبهم اسم المذموم ،ولكنه يحدده بما يعلم
الامعون حميعا بمقصوده.

أذلكندأل) تأءك.ز ،يزنجي تتا ه•' فهذا تشح للفعل ،فمن الذي
بمحب أن يؤت ،5له بلحم أخيه من) أمه وأبيه ميتا فيأكل لحمه؟
ون ،المثال توظيفه للخيال للتنفير من الذنب ،،فهذا لحم يقدم للئج وأنت،
جائع نظر وتهم وتتناول منه ،فإذا قيل للث :،إنه لحم غير مذكي كرهته .ولو قيل:
()١أخرجه أبوداود(  ،) ٤٨٨٨وأبومر(  ،) ٧٣٨٩والخراطيفي امكارمالأخلاق،) ٤٢٦ (•،
ُابر ،جان( ،) ٥٧٦ ٠والطرانب ،ن ،) ٨٩ •( ) ٣٧٩ /< ٩( ٠^ ١٠ ،والمهقمح ،) ٥٧٨ M(،دمب اتمجخ
الإبمان»(أاأبم).

( )٢أخرجه ملم(  ) ٢٥٨٩من حدث أبي هريرة

هو لحم آدمي* لكان أشد كرها ،فكتف إن لكن لحم أ-خيك الميت؟
ه أي• بمجرد ما صسهّعتم هدا الوصف كرهتم الأكل ،وكرهتم
ءؤ
المثل والصورة التي تتخيلونها ،فهدم هي حقيقة النيةل . ٢١

ؤوئؤأ\ضهلأ لأن الغيبة والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجئس نقيص
التقوى•

^( ، ١٥،ماب ثم ه لخن تاب وأناب وكم ،نف ه عن هذه المنهيات المذكورة
في الأية ،يحش حين يكون الخومن متر بخْلثة يتوب مها ثم يعود إليها فهو
يتل•كر أن اف ^^ ٠٢٠١هأىت كثير التوبة عالي العاصين ،وهي صيغة ميالتة مزت

 ١٠تائب ،*،فالكثف حطاء ،أي 1كثير الخطأ ،واش ؤو١ب ه أي؛ كثير التوب ،واسع

V
انتقل الخطاب من مناداة الخومتين إر مناداة الناس أجمعين؛ ؤكأئ1األناس

إداقونكةِتيء،ى ه ،وهوحطاب من-ني متصل بما مالفح ،فاض يخاطب الناس
لكهم~ بما فيهم المؤمنين — بالتدكير بأجمل الخالق؛ تأكيدا على قيمة الفضل
بالعمل والتقوى ،وليس؛اشسبإ أوالثكل أو الظهر أو غيره ،كما قيلر'أ؛ت
الماوردى• (ْ ،) ٣٣٥ /ورتمسر المعا•_،
( )١ينظرن •نف ير الطبري• ( ١آ،) ٣٨ • /
( ،) TYA /0وءالمحرو الوجز• (  >.).\ or/oواشتر الرازي• ( / YA؛؛؛) ،واتفسر القرطبي•
( ٦ا  ،) ٣٣٥ /وافر ابن ممر• (.) ٣٨ • /U

ءسإربالوغالهاةه(اا/آ* -ي)،وااسم،فى
علوم اممادط'(،أا/آه ،)0واJمادرال اقة.

( )٣يتفلر؛ •حامعبيان العلم وكله• (  ،) ٢٣٥وا١لفقيهوالمتفقه• ( ،)١ ٥ ٠ /Yواتن٠كرة الخواص•
لثط .ابن الجوزي (ص!  ،) ٤٢واش؛ر القرطبي• ( ،)٣ ٤ Y / ١ ٦وانشر طي التعريف، ،ي قفل حملة
العلم الشريف• لجمال ،الار -ين الحبيثي الوصابي (ص )٧ ١مرباإلى علي ئؤؤبمتإ.

وين ب ،ايقا إلى الشافعي وغيره .يفلرت اتاريح بغداد• (ه ،) ١٥٧ /وانفلم ااا-رر ني تنام،
الأيا^ ،والورالأّي بكر الق١ءي( • ) ١٢٧/٦
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الناز من جهة اشثل أمحائ
ننس كنفي وأرواح مشاكله
فإف ؟كن لهم من أصلهم حب
 Uا لفضل إلا لأهل اسم انهب
وئذث كل امرئ ما كان بمنة

لموسأ آدم والأم عئ\أ
وأعظم حلمت فيهم وأعضاء
ي-ف-اح-روف به فالظى والماء
عر اهJى لمن انثفدى أدلأة
ولارحال عر الأسال أساة

ونحي كل امرئ  Uكان تيهلة

والجاطوف لأهل العلم أعداة

ويمكن أن يكون الممصود بالدكر والأنثى ت الأم والأب ،فكل إنسان له أم
وأب ،حلق من التقائهما من ماء الرحل وبويفة المرأة.

ويمكن أن يكون المقصودن آدم وحواء؛ فهما الأصل الأول ،للناس ،والمعنيان
متالاخلأن . ٢١١

ؤ وج،نل؛ءشو ،ري-اإل

المقصود،الشعوب ت غيرالعرب ،وJااشاتلت

العرب ،أو الشعوب يالمحنى الأوسع ،فتستوعب المائل وغيرها ،والقبائل تتقيع
إربطون وأفخاذرآ>.

واتجنل مجعناْت أن اش تعالى ألهم الناس ذللث ،،وليي موجودا في أصل
حلقتهم ،فالناس مواسية ،كما ألهمهم تنفلمم الأسؤع نم الشهر ثم السنة ،س
أجل انتظام أمر الحياء ،فهدم الأشياء جعلها بحكمته من أجل التواصل والتعارف،
وصلة الأرحام والتعاون الذي يساعد على انتظام الحياة والعلاقاُت ،وانضباطها
وسهولتها.
( )١بفر :اضر الطري ،ر  ١آ ،) ٣٨٢ /وافر الأردي(،ا ،) ٣٣٧ /،واشير المرقديأ

( ،) ٣٢٩ /Tو٠ال٠اJاةإربلوغالهاية ١(،؛،) ٧٠ ١ ٠ /واضر _(،_JJه،) ٣٣٥ /و•الكثاف٠
(؛ ،) ٣٧٤ /واشتر الرازي ،) ١١٢ ; ٢٨ ( ،واشتر القرطص ،) ٣٤١ ; ١٦ (،واسر ابن ممر،

( ،) ٣٨٥ /Uوايتح اكد.ر(،ه ،) ٧٩ /واالتحر,ر واكور.)٢ ٥٨ !٦ ٦(،
( )٢ينظر :اغتر صد الرزاق ،) ٢٢٣ !٣(،واشتر الطري ،) ٣٨٣ ;٢ ١(،و٠الهداة إلى بلوغ

النهاية ١(،ا ،) ٧٠ ١ • /واشتر الماوردي(،ه ،) ٣٣٥ /واغتر القرطي ,) rirfw (،واروح
انماني ،) ٣١ ٢ ; ١٣ (،والمادي الأمة.

0

ص؛ي الأصل معان إيجامحة حولها بعض الناس إلى عنصرية وسب وثتم
ومفاحرة وماهاة وتواريث ،أحقاد قديمة ومعان مرذولة ،ونوا الأصل الواحد ،وقي
الحديث• ُالاس بمر آدم ،وآدم من ترابُلاا• وقال .في حجة الودلع! ®يا أيها

الاز ،الأاددبمم داحت ،م دكم داط ،ألألأمحللمبيءض سمُ ،لأ
نمص كري رلأاحم يراّود ،دلااسردض احم ،إلا؛القرى•؛".
فالفضل هو بالتقوى ،وليس سلمالة النسب والأُاء والأجداد.

والتعارف عند كثير من المقرين معناه أن يعرف ،يعضهم بعصا في النسبأم،
وهو معنى صحح أولوي.
ويدخل في التعارف! أن تتواصلوا فيما بينكم بالمعروف والبئ والإقساط،
فتصل القريب وغير القرمؤ ،مع كون القريب أولى؛ فتاحد بالمعروف ويعطي
بالمعروف ،فالمعى! لتتبادلوا وتتعاطوا المعروف بينكم ،ويكون هو أماس
علاقة بعضكم ببعض.
ومن معاني التعارف! تبادل المعرفة والعلم ،ولدللئ ،كان العلماء حليطا س

العرب والموالي والفرس والعجم وغرهم ،وكان أصحاب الني  .فيهم؛
ملمان الفارسي ،وبلال الحبشي ..وكان هؤلاء أفضل س كثير س الحرب الدين
تأخر إسلامهم ،أو كان في إسلامهم نقص وفتور وصعقح.
( )١أحرجه احد (  ،)١ • ٧٨١ ، ٨٧٣٦وأبو داود (  ،) ٥١١٦واكرمذي (  ) ٣٩٥٦ ، ٣٩٠٥من

حا-يث ،أبي هريرة
واحرجه الترماوي (•  ،) ٣٢٧وابن حبان (  ) ٣٨٢٨من حو ين ،ابن عمر زء؛ءؤبمما .ؤيتظرت رال لسنت
اكحٍحة.) ٢٨ • ٣،١ • •٩(٠

( )٢أحرجه أجمد(  ،) ٢٣٤٨٩والحارث - ٥١ ( ،بغية) من حديث ،رحل من الصحابة ة.ء؛ئ •
وأحرجه أيقا( )٢ ١ ٤ ' ٧من حديث ،أبى ذر ن؛ويءتن نحوه .ؤيتفلرت االسالسالة الصحيأحةرا (.) ٢٧ • ٠
( )٣يظر :اتنسر الطري ،) ٣٨٦ ; ٢١ ( ،وااشٍر ا  ١Jتردي ،) ٣٣٧/٩ ( ٠واضير الرازي،

(  ،) ١ ١٣ ; ٢٨و«تمر القرطي ،) ٣٤٣ /( ٦(،و»الحر الحط ني التمر\(،ا  ،) ٥٢٢و»شر ابن
ممر ،) ٣٨٥ /U(،و»التحرير واكوير٦٨(،

،) ٢٦١

0

إن الحرب على العنصرية المتغالخالة في أعماق النفس وأعماق الثقافة ليت
سهلة ،ولا تزال في الناس إلى يوم القيامة ،وهي تحتاج إلى أن نتعاهد أنف نا منها،
ونتامى عن نظر العصبية المبنية على غير عمل الإنسان وملوكه.

وهذه الأية دليل على ءا.م اعتباركفاءة النسب في الزواج ،كمافال ابن كثيررا،،

والقول بعدم اعتبار الكفاءة هو مازم ،حماعة من العلماء ،لكبي الحسن الكرحي،
وسفيان الثوري ،والحسن البصري ،وابن حزم الظاهري ،وهو رواية عن الإمام
أحمد ،وهوقول عن ابن م عود ئهنبمثن ،وعمر بن عبد العزيز،

والموسف ،أن موضع الكفاءة في النكاح صار سببا للمرنع وسفك الدماء
وتفرقة الأسر بعد اجتماعها!

ؤإن أئغرُكن *بمدأنته أمكم ه! فالكرم بالتقوى ،ولمس بالن مب والحمب،
والجاه ،والمقصود يه الشرف  ،والئفعة ،فأتقي الناس هو أكرمهمأٌآا.
والسورة كالها تدور حول التقوى ،أن يكون في قل ب ،الإنسان تقوى اف،
؛حسثإ لا يرتكب ،المءحرما١ت ،،ولا يترك الواحثات ،،ؤإذا حديث ،منه خطآ أمؤع
بالتوبة ،ولم يصر على الدنب ،وهويعلم.

^^ -٠^٠٥يره :يعلم من يمتحق الكرامة ،ويعلم أهل التقوى وأهل

ءامآشلآأبرمتوا'وء^١.

ولثادء،آلإتد ،ي ،ملربتؤأ

نزلت ،هده الأية في الأعراب الدين أتوا المدينة من بني اتد بن حزيمة،
( )١يطر، :تمر ابن؛؛؛^.) ٣٨٨ /U( ٠

( )٢ينظر» :باوالع اكاتع»( ،) ٣١٧ ;٢و«البوطاا(م ،)٢ ١ /و«اك،هطو»( ،) ١٦٨ -١ ٦٢ ;١ ٩و«»غنى
المحاج ،) ١٦٥ !٣(،و»اسي»( ،) ٣٨٧ /Sو،اوحر»( ،)٢ ٤ / ١ ٠و،الإماف»( ،) ١ • ٨ Mوأذح ابرى»
( ،) ١٣٢/٩و٠ملالخم،)١•• ٧/٣ (،و٠الملسمار»( .) ٢٩١/٢

( )٣يطر« :اشراتجري ،) ٣٨٦ /Y ١( ،و«الهدايث إلى بلوغ الهاية ١(،ا ،)٧ • ١ ٢ /واتمر
الماوردي•(ه ،) ٣٣٦ /و«اشرالمسط ،للواحدي(•  ،) ٣٦٦ /Xو«الكشاف،ا( ،) ٣٧٥ ;٤و«تمر
الةرًلى.) ٣٤٥/١٦ (٠
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جقُاسلنأ،

يعد أن أصابهم اشحعل والجفاف ،ذ0دءو\ المدينة برجالهم ون انهم وأطفالهم،
وأغلوا الأسعار ،ومالزوا الأسماع بالكلام الذي لا ترشد إليه الاداب ولا تناله
الأذواق ،،وكانوا يمنون بإسلامهم على الرسول. ،؛ ؤيقولون؛ أما بك من دون
قتال ،،والناس لم يؤمنوا لك ،حتى قاتلوك ،وتحن أتيناك بأنف نا وأهلينا .وهم
حدثاء عهد بإسلام ،ولم يأتوا المدينة إلا يعدما استقر أمر الرسالة ودانت ،العرب،
وعرفج الكافة أن الداثرة على الكافرين والعانديزراء.

رطرأ^ فهو عليم بما ش نفوعم,
لم يقل® :ولكن أملمتم»؛ لأن اش لأ يريد أن يشهد
لهم بالإسلام ،ؤإنما يريد أن يلهنهم ما كان واجبا عليهم أن يقولوه؛ لأن الإسلام
١لفلاهرى حديثي حيث أنهم استسلموا والتزموا ؛الواجيارتج الشرعية الفلاهرة
كالصلاة ونحوها ،ولكن لم يتحمق الإيمان في ةالوبهمل,،٢

فالإيمان درجتان• الأولى• وجود أصل الإيمان ،أي أن يزمن بان اض سبحانه
هو المستحق للعبادة ،ويؤمن يأركان الإيمان الستةلمآا ،ولا إيمان إلا بهيا؛ لأنه لو

صش وصام وهولا يؤمن باهه أو لا يؤمن بشيء من أركان الإيمان التة ،فلا ينفعه
صومه ولا صلاته.

اكامة :مقام الإيمان الل-تم ،هوفوق ،الإسلام ودون الإحسان ،أن يكون الإيمان
قد حالهل قلبه ،وصار لديه تقوى ويقفلة ونشاط للخير وانكفاف عن الشر ،وهدا

المقصود هنا~ والاه أعلم~ فنفى عنهم هدْ الدرجة ،وأمرهم أن يتحدئوا عن
( )١ينظر؛ انف —م مجاعد• (ص٢١٦

) ،واشترالهJرىا( ،) ٣٨٨ /Y ١واشرالمرسىا

( ،) ٣٢ ٩ ;٣و«أماب ،الزولu »،واطى (ص ،) ٦٩٣و»شٍر اومىأ(؛ ،) ٢٦٨ /ورتمر الرازي،
واشتر ابن كير ،) ٣٨٩ /U(،و«اكءرير والتوير•
(  ،) ١١٥/٢٨وافتر الترطي،
( ،) ٢٦٣/٢٦واJU

در الأب.

( )٢ط :اتنض اسي( ،ه/هم) ،وءالهداية إل بلوغ الهاة،

واتمر

( ٠^^ ٧١ه ،) ٣٣٧ /وءالشير البسيط ،للواحدي(•  ،) ٣٦٨ !٦وازاد المتر(،؛ ،) ١ ٥ ٤ /و٠تح
القدير(،ه ،) ٨٢ /والمصادر السابقة.

( )٣وص• الإيمان باطه ،وملائكته ،وكبه ،ورسله ،واليوم الأخر ،والقدر خيره وشئْ.

©

انمهم يما هودونها ،وهو الإسلام.
والمؤمن الصادق المحن المتقي لا يدعي هزا الادعاء ،فلا مول# :أنا
مؤمن تمي محسن® ،لأته يخاف على نف ه ،ولكن قد يقول® '.أنا مؤمن® على معنى
الاعتراف بالأركان المة.

ؤةاثد'ثر،ألإمح قثلدزؤأ ه؛ وهوهنا حاء بلفظ أرجى من الأول؛ فقد نفى
عّهم الإيمان ،ردا على دعواهم ،ثم زاد الأمر بياثا بأن المقصود أن الإيمان لم
يمحل بعد إلى قلوبهم فيحركها لتصح نقية تقية حاثعة ،واستعمل أداة النفي ٠لمااا
العيرة عن لرب ،احتمال الثيء ،فهي أحن من ®لم® وأرجى ،وكأن اللفثل .يقولت
لما يء?داث ،هذا ،ولكنه قارب ،ففيه تحفيز لهم وتشجيع على الخير ،والترش في
معارج الفضل.، ١١
أى•

أق ومحلل ،ه؛الأءمال الفلاهرة،

لا ينقصكم سيئا ،فاعمالكم محفوخلة ،وهي تزكي إيمانكم.، ١٢

ؤإن ألله غفؤرنم ه؛ وهدا مناي ،للمقام؛ لأن عندهم ما عندهم من الخهلآ
والتقصير ،ففيها إغراء بمغفرة الله ورحمته لمن تاب وصحح المار.

٠
رأنم-ه،دفي

ئم ثم ُرتا؛وأ نبمهدمأ أمولهم
آ لممحشى أنيث  ٢٣١٠إش
اؤثتك ئم المتتندفيك< .ه •

حطاب للأعراب الدن قالوا :ؤ :اثناه بافه؛ لتأكيد أنهم لم يزمنوا _.

وؤاثعاه تدل على الحصر،
؛ ١٣١اش تنش ،ه إيمانا صحيحا

ه الصادقون في إيمانهم ظ/؛
ه أي• لم يقع في إيمانهم ريب،

( )١يطر :اشرالطري•( ،) ٣٩٢ / Y ١وامعاتي القرآن• للزجاج(ه ،) ٣٨ /واميرالمعاز•
(ه ،) ٢٣ ١ /و«الكشاف• (أ ،) ٣٧٦ /واتسر الرازي• (  ،) ١ ١ ٦ / XAواتفير ابن كير• (،) ٣٨٩ /U
واالإمانه(أ/ييآ).

( )٢يطر :اتمر مجاس» (ص ،) ٢١٦وافر اJاتردي• (ه ،) ٣٣٩ /و؛رالهداة إر بلوغ
النهايت•( ١ا ،)٧• ١٦ /وافر ازوردي•(  ،) ٣٣٧/٥واشسر المعاني•(؛ ،) ٢٣١ /،وانمادر
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ولا شلئ ،،ولا تردد ،ني حين أنكم أنتم وهع من بعضكم الإيمان الذي خالطه
صعق ،وثاائ،أا.،

ولعل في هدْ إشارة إلى فضلاء السابقين من الأنصار والمها-جترين الدين يقع
عادة من بعض -محدثاء الإسلام امتمغار مهم ،فهويزكيهم وتحي عليهم ،ويدعو
هؤلاء الداخلين الغدد إلى التأئي بهم والاشاس بالحب والمحال ة والتعلم
متهم ،دون استنكاف ف أوتعال أوتكبر.

وآئسهنه :في حين أنكم لم تجاهدوا بأموالكم ،ؤإنما
ؤز:ثنهنإ
أتيتم لتهللبوا الأموال ،وتقولوات نحن ■حياع ،فاطعمنا ،وعراة ،فاكنا ،وند كانوا
جاووا إلى المدينة لهذا الم_ ،وبهذه النية ،؛خلاف ،أولئلث ،الدين بدلوا أموالهم
وأنمهم في سيل اش ،وجاهدوا ،وهاحروا  ٢١؛.
ه؛ فهذا ثناء على الصحابة ق؛هبمحز من السابقين
ظم
الأولين من المهاجرين والأنصار ،وفيه إغراء بالصدق ،كما قال تحارت ءؤ كآأتا

أليي ءاموأأقموأأقئ ظنوا محأكشدقاكث< أواه لاكوبةت  ،] ١١٩وتذكير بآن ١لأمر
متعلق بالقيم والمادئ ،وليس مجرد ساق بين المائل ،أوانتهاز للفرص ،أد ؤللب
للعاجل ،فالمسألة مسألة تضحية وبذل ،رجاء ثواب ،اش وفضله ،ولسستا مكستا
عاجلا زهيدا.

٠ؤ

^مو؛ىهدمحصكم

٣مافيآض£وزت

محءهث©ه:
فهويعلم خبايا نفوسكم ،وحقائق تصرفاتكم ونواياكم.
( )١يطر :اغتر،قاتل• (أ/آه) ،واشتر الطري• (امآ/ها"ا) ،واتمسر المركوي،
( ،) ٣٣ • /Tواالمم.؛ر الوسط ،للراحدي (أ ،) ١٦ • /و»الكشاف• ( ،) ٣٧٧ /tو»اوحرر الوجيز •

(ه/؛ها)،وأشيرالأنرنيه(آا/آ؛آ).

( )٢يطر :اشتر الطري• ( ،) ٣٩٥ /Y ١واشتر اJاترbJى• (آ ،) ٣٤ • /واشتر ابن أبي
زمين» (إ ،) ٢٦٦ /واالضير الميْل» للواحري (• ،) ٣٧ • /Yواشتر المعاني• (م،) ٢٣١ /
واالكش١ذج• ( ،) ٣٧٧ /Iوااو<ر \بل ش الضير•(.) ٥٢٤ ;٩

0

وهدا من العتب الشديد عليهم ،فكيف تظنون أنكم تشون اش بدينكم؟ وهو
أعلم بما في النفوس ،والدين ليس ادعاء أجوف ،ولا تفا-ما ،ؤإنما حقيقته إيمان
ؤإحبالتا ونفع للعباد.

ماؤ ألت-ثوتي رناق آبؤيإوأ ه! وهم كانوا بحاجة إلى مثل هدا
المعنى؛ لأنه قلما تخطر معاني مراقبة اه لهم وعلمه بما في قالويهم وتقومهم؛
لأنهم حدثاء عهد باملأم ،فاحتاج الأمر إلى أن يدكرهم بان اممه تعالى ؤ سدلممافي

أله وماؤاآ'لآابجاؤأس دلإق ؤيث ه.
أنسمركاأثه يما لاثلم ؤرألتكون ؤالأ
ولعل الأية تثبه قوله تعالى;
ؤ،آإتيس ه تيونس!  .] ١٨والمراد بها التقى ،فإذا نمام افه تعالى فهو غير موجود،

ؤإن ادعووجوده ،ولادا فهويقول• هل أنتم تعلمون شيئا لا يعلمه افه ،حيث يتقيه
وأنتم ت؛بتونهلا،؟إ

نزلنت ،هده الآي١دت ،في قوم من الأعراب ،قيل ت من بني أتي ،وليس مهما تحديد
من هم ،إنما المهم المعنى؛ إذ يستنكر عليهم القرآن إظهارهم الممة على الرسول

 .ب أنهم لم يحاربوه كما حاربه غيرهم ،ويحلوا في دينه طوعا ،ؤيلمن رسوله.
أن يقول لهم' لا تمنوا باسلامكم علتر ،بل المنة عليكم ه ولرسوله.
وذكر المثة بالإيمان والهداية إليه؛ لأنه لا يشعر بالفضل والخة إلا المؤمنون
الصادقون الدين حالعل الإيمان شغاف قلوبهم ،أما من أظهر الإسلام فحسبط
فربما استثقل التكاليف ،وتبرم بها ولم ينعر بالمنة ،ووضع  ٠^١تثكيآكا في أصل
الدعوى.
( )١بفلر :اضرالطري•(  ،) ٣٩٦ ; ٢١و»الها.اة إل بلوغ الهاة»( ١ا ،) ٧٠ ٢ ٠ /و«-ضر
الماوردي•(ه ،) ٣٣٨ /ورالمحرر الوجتز(،م ،) ١٥٤ /وازاد المسر(،؛ ،) ١ ٥ ٥ /واتمير ابن هم»
).(٣٩٠/U
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؛cmm

{؟^٥١نآثثننييديما

ه وختم يتأكد علمه تعار؛
سأزئ.هت
فالنسب عنده سهاده ،والسر عنده علانيه.

حتمت السورة الكريمة التي احتشد فيها الكثير من الاداب والأخلاق ني

الأهوال والأعمال ْع اممه سحاته ،وٌع رسوله هؤ•* ومع المؤمنين في حال ال نم
والحرب ،وحال الأخوة والاختلاف ،ثم الانتقال أيقا إلى الهلييعة الأن انية وبني
آدم والعلاقة بينهم ،وكيف  ،يجس ،أن تكون ،وختم السورة بالحديث ،عن هؤلاء
الأعراب وعن الناس حميعا ،ومنة اف تعالى عاليهم بالإيمان ،وأته لا أحد يمي
على اض تعالى؛إي٠انهر١ا.
000

( )١يفلر :امير الطري*(\ ،) ٣٩٨ - ٣٩٦ /Yو«.عاني القرآن* للزجاج (  ،) ٣٩/0واتمر
اJاتردي( ٠؟ ،) ٣٤ • /واتمرال مرقدي*( ،) ٣٣ • !٣واتنسر  ،) ٣٣٨/0 ( *^ ٧٧١وأفر

الرازي*(  jJcoj ،)١ ١٧/١٢٨القرطي*(  ،) ٣٥ • ! ١٦ونح القدير(ه ،) ٨١ /وءاكحرير واكوير*
(آمآ/هأ'ا).
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ه*؛ هي أول ا حزب المثصل* — فيما صححه ابن كمر ،وغيرْ —
ه أسورة
وة؛لت أوله; رامحورة الحجرات)) ،وفيل غير ذلك ،كما تقدم في #محورة الحجرات)).
ه ت سميان السورة:

نمى؛ #محورة ؤر.ه)ا ،أوت #محورة ؤتُ،؛نيامييها)لا.،

وبذللث ،محثاها المحاة

ولا يعرف لها امحم غيره.

وذكر الموطئ في #الأمان)) أنها تئى# :محورة اواّقات»آم.
وهو حزب في القرآن الكريم كان الصحابة يقرؤونه في ليلة ،وفد ثئل

بعض الصحابة -كما في حديث أرمحي بن أوص ،وهو أرمحي بن حديقة ئهنإ:-
كتف يتم تحزبون القرآن؟ أي• تق موته وتفروونه ،فقال؛ #نحزبه؛ ثلايثؤ محور،

وحمس ثور ،ومحع نور ،وتسع نور ،ؤإحدى عثرة محورة^ ،؛ ،1عشرة

سورة ،وحرب المثقل من

حك،بجم •، ٤١٠٠

#ثلاث ،محورا' يعتي؛ البقرة ،وآل عمران ،والنساء.
را) يطر•'متر ب الرزاق(•،م ،) ٢٢١^/واصحح البخاري•(ا" ،) ١٣٨ /واجاعع الترمنّى•
(ه ،)٢ ٤٣ /وارالمن اعرةا» لكاتي ( • ا ،) ٢٦٩ /و»تمر اتجري• ( ،)٤ • • /Y ١وااو.تدرك•
( /Yأآئ)،و«شسرالماوردياا(^ ،)٤ ،Uو«اكحر,رواكوير»(.) ٢٧٣ /\n

( )٢ينغلرت اصحيح م لم•(  ،) ٨٩ ١ ، ٨٧٣ ، ٨٧٢ ، ٤٥٨،٤٥٧وما سآتي في •ّررة المعر•.
( )٣طر• :الإتقان•( ،) ١٩٤ ;١وراكحريرواكوير•( .) ٢٧٤ - ٢٧٣ ! ٦٦

( )٤أخرجه اسوي(  ،) ١٢ ٠٤وابن أبي ب(  ،) ٨٥٨٣وأحمد(  ،) ١٩ • ٢١ ، ١٦١٦٦وأيو
داود(  ،) ١٣٩٣وابن -اجه( ،) ١٣ ٤ ٥وابن ابي عاصم في •الإحاد واوثاني»(  ،) ١ ٥٧٨والطحاوي ني
•ث رح مشكل الأثار•( ،) ١٣٧ ١واليهقي في ءثعِح الإيمان•( ١) ١ ٩٨٨
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وررحس مورار يعني• الماىلْ ،والأئعام ،والأعراف ،والأنفال ،والتوبة.
وءسع ثورا،

يونس ،وهود ،ويوسف ،والرعدb ،محامم ،والجم،

والنحل.

وارسع نورا؛ يعني ت الإنراء ،والكهف ،ومريم ،وؤطه  ،4والأنثياء ،والحج،
والمؤ٠نون ،والنور ،والفرقان.

وررإحلءى عثرة مور0اا يعني ت الشعراء ،والنمل ،والمصمى ،وااعنكأورت،،

والروم ،ولقمان ،والثجدة ،والأحزاب ،،وسبأ ،وفاطر ،وؤ
ورر؛لأُث ،عشرة سوره ،،يعنى! الصافايتط ،وؤ ص ه ،والزمر ،وغافر ،وفصلت،،

والفورى ،والزحرف ،والدحان ،والجاثية ،والأحقاف ،ومحمد ،والفتح،
والحجرامحتإ.

و((الئمصل» من «سورة

إل ((سورة الاس» ،عل الخلاف السابق ذكره.

فهذا التحزببط الذي كان الصحابة غ.بم،ي يعتمدون ،لمن أراد أن يختم القرآن
في سبعة . ١٢^١
ه ع دد آياتها؛ حمس وأربعون باتفاق علماء العدأى.

ه ومي مكنات بالإجماع ،كما ذكرْ غير واحد، ١٣ؤ

وروي عن ابن عباس .بمتمحا أن آية! ؤ وكد -حالقثا آلتعرم،

وما

ينهما ي سثة أباي وما مننا من لمبر ه زق ] ٣٨ :نزلت ،؛ال i٠دJتة ،وكانت ،ردا
على ادعاء اليهود الذين قالوا؛ إن الله حلق ال ماوايتج والأرض في ستة أيام ثم
استراح يوم ال بحإ .تعالى الله عن ذللئ.،

والصحيح أن الأية ،ؤإن كانت ،واردة في المعنى ذاته ،إلا أنها مكثة ،وحكاياُت،
اليهود وأحبارهم لست ،مقصورة على الماد.ينة؛ إذ كانوا يترددون على مكة،
(ِ )١طر« :اورئن ش ض القرآن (،ا  ،)٢ ٤٧ /وءسجم عالوم القرآن.)١ ٤ -\r_(،
صامأ)،ورذ<نالأذانفيصنممالقرآن(،صه'م).
( ،٣ينظرن الالنامحخ والمتسوخُ لأبن حزم (صم^ ،)٥والالمحرر الوجيزء (ه ،) ١٥٥ /وءشسر
الخالي®ره،، ٢٨٠ /دُلاكميرواض^( .) ٢٧٤ ! ٦٦

0

ظةؤمحت>

ويختلطون بالعرب ،ربما سمعوا منهم مثل هذه المقالات الفامدةل . ٢١

ؤذ_أ ه•' حرف واحل ينطق بالمد ،وهواسم للحرف الحربي المعروف.
ؤرأدألهم«اتيأدنجيه يجوز أن تكون

من الغرآن ،أو

من

حرف

اسم من أسماء اف ،أو
اسم للسورة ،أو
قدير ،أو
من الحروف التي يتكون منها القرآن ،على حب الأقوال ال٠ختلفةل.،٢
جل محيط بالأرض ،والأرض
ومن الخنأ ما ذكرْ بعضهم أن
متصلة به .، ١٣فهذا مما لم يرد في كتاب ولا سنة ،ولا ثبتؤ بأثر صحيح ،كما أنه
غلهل مجاف ،للواغ.

ومن الخْلآ الكبير أن مدم معلومات مغلوطة عن الكون أوالفللث ،أوالإنسان،
وتساق م اق تفسير القرآن الكريم؛ لأن هذا من شانه أن يقنع للأجيال أبوابا من
الثلث ،،والعزوف عن كتب ،الترامحث ،ومرؤياته ،وذللث ،حين يأتي متخصص في
الجغرافيا أو الرياصيات أو الفيزياء لندم لهم معلومات علمية ،وحقائق مجافيه
لماثقل لهم ،ؤإنما ثار الناس على الكنيسة لما اعتمدت أنوالا منافية للعلم ،وثبتت،
الحقائق العلمية بخلافها ،أما القرآن ف^ لأتأيهآلإطلمنب؛زديهولإمى-ءلفهءسل
تيحكيخمي،د.ه [_ ،] ٤٢ :،فمن الخطأ أن ساق مثل هذه الأقوال ُي ،كب
التفسير على أنها نمير لكلام اف ءغ؛ل.
ه! أمم تعالى بالقرآن ،لأنه كان موصع سلث ،عندهؤلاء المكدبين.
وسماه! ءالقرازا ،باعتباره مقروءا ،ؤبمىت ارالكتايبؤ^ باعتباره مكتوبا،

فالقراءة تسمعها الأذان ،وتتعذب ألفانله ومعانيه ،والكتابة تراها العيون ،ولكل
سابيلأيىرصيبمم،و»-ضمض»(U؛_ I^«J ،)\/

نيالضرأ(؟ ،) ٥٢٨ /رأذح اكويرأ(0ر ،>٣٨و»اكمير واكوير»(٦٨

.) ٢٧٤

( )٢يطر• :تمر الدرى ،>٤• •/ ٢١ ( ٠وأ-فر اسي• (ا ،> ٩٢ /،وأ-فر الغوي•

() ،) ٢٧ • /و«شير اصرض*(U؛ ،)٣ -٢ /واتمرابنكيرا(.> ٣٩٤ /U
( )٣يقلو• :معاني القرآن• للفراء (م  ،) ٧٠وامعاتي القرآن• للزجاج (ه ،) ٤١ /واشتر
اناوردي•(ه ،) ٣٣٩ /ورالتحرير والتوير•(  ،) ٢٧٥ ! ٦٦والمادر ال سابقت.

©

-س محقن

منهما وقعه الخاص على النفس وتدبر القلب وحفوره . ٢١١
وءؤأدجٍدهث صاحب ،المجد ،فمجد القرآن! عفلمته وكماله ،ؤإحكامه،

وكونه ناسحا لما قبله من الكتب ،السماوية ،وماؤ ،واثيرْلآ.،

والسم بالقران! إشادة بعفلمته ،ؤإشارة إلى مادته المكونة من الحروف  ،التي
يتهلقها العرنمؤ ،وأن هذه ال ورة واحدة من محوره العفليمة المنهلوية على الإعجاز •

والسورة تدور حول ،معنيين أمحامحسن! الألوهية والعث.،

ةنتأمحممحبجقصقهمحةمح©بح
ؤ؛لهت ستعمل للإضراب والأثقال إلى محان كدهم وسهاتهم ،وما

جرمحا متهم من التكدبالٌأ ،،بعدما استهل بإلماح محمريع أشاد فيه بمجد ررالقرآنءا
وءفلته.، ١٤

وقد عجب اممه من عجبهم واستغرابهم أن يأتي نذير؛ لأنه لم يأتهم نذير مله•

ؤ,ك-نذر مماما أن—هم من نديرض ،يإكث< ه ت القمص.] ٤٦ :
وعجبهم واستغرابهم أيقا أن يكون النذير منهم؛ أن يكون بشرا ،وفي زعمهم
جقنه قفا لجعس رحلا
يجب أن يكون ملآكا ينزلط عليهم من الماء!
ثَللم1ثا هيرمموى هلالأنعام :ا>].
وليس العجب من عجبهم فحسمِج ،بل من تسرعهم في الكفر والذكدي،،

( )١يغظر• ءالمحرو الوجيز® (ا ،) ٥٦ /وءتفسر ابن حزي® (اّ/اا) ،وءمسر الثعالعي®
( ،) ١ ٥ ١ - ١ ٥ • / ١وءالتحرير واكوير.) ٧٣ / ١(،

،) ٣٧٩/٤ (٠وِاِ،) ٣٦١/٣ (٠و٠سراب،) ١٢٥/٨ (٠
و"روح اوعانى»( " ،) ٣٢٢ / ١٣التحرير والتنوير®(  .) ٢٧٧٨٦ؤيفلر أبقا» :اوفردات ،في غري_،
القرآن®(ص  ،)١^٦ ٠وءمائر ذوى التمييز®( ،) ٤٨٥ /Iوءتاج العروس®(ه،® ) ١٥١ /ج د®.
()٣يطر :اعلل الحو®(_  i(rUUوانرح الضل®(ه.) ٢٥ /

( )٤يفلر• :روح الماتي®(آا ،) ٣٢٣ /ورالتحرير والتوير®( ،) ٢٧٧ ;٢ ٦وئ سيأتي في رمورة
الذاريايت:®،
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مقو محقن

ه ث م شؤع ني بيان استغرابهم للأمر الأحر؛ وهوارال؛نث>اا يعدالموت؛ ؤ ئدا

ِنءهئئهنح'تة0ه:
وهم يعرفون الموت ،كما تعرفه الدواب والبهائم ،وأنهم يصيرون تراثا؛
لأنهم يشاهدونه عيايا.

وأتى أى بن حلف ،رسول الله  .بعظم بال ،فقال! يا محمل ،انثر توعإ
أن يبعث ،هدا بعد ما أرم .نم مته بيده ،ثم نفخه في الريح نحو رسول اه س،
فقال رمحول اممه ه؛رانعم ،أنا أهول ،ذللث ،،يبعثه اممه ؤإياك  Jbuما تكونان هكاوا ،نم
ثدحلك افُالان»را.،

تخمد ه؛ مستبعد في عقولهم التي لم تتعود على التفكر الصحح،

واثلر في الكلام الجديد عليهال^ ،وهم يقولون^Lj_^ :؛ لأنه غير مألوف  ،في
تفكيرهم الثعلحي التقليدي.

وعادة أكثر الناس التنؤع في رقص ما لا يعرفون ،ؤإنكاره وت فيهه ،كما فال

سبحانه؛ ؤ بزكدبوأ ب ا لرمحيْلوايشهء ه ليوست  ،] ٣٩فبمجرد ما ي مع أحدهم
حبرا غير مألوف يبادر بتكذيبه ،والقرآن يلهمنا إزاء العارف والمعلومات

الجديدة التي ،نمحها لأول وهالة أن لا نتسرع في رفضها؛ لأن عقولنا لا تستوعبها
ه
أو لم تتهيأ لها ،وأن لا همع في نولها دون برهان أو حجة ت
[النمل ت ] ٦٤؛ لأن المرء فد يكذب بالحؤر لغرابته ،وقد يمأ اوق بالباؤلل لكثرة ما
يسمعه ،واعتياده عليه ،حتى لا ي أل عن دلياله.

واستبعادهم للبمثؤ هوس الجهل؛ لأن الثراغ السماوية كلها جاءت بتقريره
وتثبيته ،وأنه ركن من أركان الإيمان ،وهويستقر في ننلر الناس؛ لأنهم يرون ظالما
ومفللوما يموتون دون فصل بينهم ،ويرون قصصا في الحياة لم تكتمل ولها بقية
()١يطر• :المرةالنوة• لأبنمنام(؛،) ٣٦١ /واالروضالأنف•(م.) ١٩٨ /
( )٢يطر :امعاني القرآن• لا!زجاج (ه ،) ٤٢ /ورالكثانه• (أ ،) ٣٨ •/و»تفر القرطي•
(  ،)٤ / ١٧واتمر المني• ( ،) ٣٦٢ /Tواتمر ابن كبر• ( ،) ٣٩٥ /Uورالحر الديد ني تمر
القرآن انجد•(ه ،) ٤٤٤ /ورالتحريرواكويرا( .) ٢٨ • ; ٢٦
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ؤء؟قققن

تفلهر في البعث ،الأحر ،وهو معتقد ئائع معروف في أمم الأرض كلها ،ومستقر
في ثقافتها وشعرها وأماطرها ،ولكن العرب الوثنين لم يكونوا مؤمنين به غالتا؛
لجهالتهم وبعدهم عن أنوار النبوة والوحي ،وكان قائلهم تقولل١ا•

حي اة ن م م ومحتا ثم ثئر

حديث ،حراية يا أم عمرو

والسياق يكنن ،تناقضهم؛ فهم يعرفون أنهم يعودون ترابا ،ثم يتعدون

الرجعة ،وينون أنهم كانوا قبلها تراثا ،ثم افه حلقهم وأنثأهم أول مرة ،والث<-ع
أهون من الإنشاء؛ لأنه إعادة ،وكله على اش من ،ولكن في حكم العقل فان الذي
أثى وأنشأ يسهل عليه أن يعيد.

ؤذدعتانامحامحظ ٢^١ ١;^ U :4الإلهي الشامل السل ،وهو
سبحانه يحبر بضمير الجمع للتفخيم والتعثليم ،وهو يحاصر جهلهم وغفلتهم،
ويذكرهم بياته العلية ،ؤيضعهم في مكانهم اللائق بهم ،وهم حشثإ بالية هامدة

مطمورة في التراب ،والأرض تاكلها شيئا فشيئا ،وها يقحل الخيال لدى هذه
اومة الهالكة يعيث ،فيها اليود ،ؤيبليها التراب ،ؤيعسث ،بجمال وحهها ،ويدخل
فى عينيها وفخذيها ،وفمها وأذنيها ،وتجاؤيمإ حدها!

إنها دعوة للتواصع والدل ،ض الحي الباقي ،والتوقف  ،عن التكذيب.

صاح ،هذي قبورنا تملأ اوح

ب فأين القبور من عهد عاد

حمم ،الوطء ما أظى أديم ال

أرض إلا من هذه الأجساد

رب لحد قد صار لحدا مرارا
ودفين علك ،بق ايا دفين

صاحلئج من تزاحم الأضداد
في طويل الأزم ان والاب ادل؟،

( )١يتفلر" :نمار القلوب (ص<م؛) ،و«تبع الأبرار ) ٣٥ • ;٤( ،تو؟ إلى ابن الزبمزى،
رامحاصراُت ،الأدباء• ( ) ٤٣٦ /Tمنونا إلى ديلث ،الجن ،رااتاو؛س إبلس( ،ص ،) ٢٧وااالاغة؛ي
تراحم أتمة النحوواللغة• (صرآي) سو؛ا إلى أبي العلاء \ص.
( )٢دفلر، :اننوار اJحاصرة• (ه/م'؛آ) ،واا-ارخ بغداد• (1إ  ،) ٤٦٤و،الحماست المنره

(آ ،) ٨٨٠ /و«إناْ الرواة على أنام الحاة•( ،) ٨٢ ;١وأم اك الأبصار ني سالك الأمصار•
( )٤ ٤٦ ;١ ٥ضو;ا إل أبي العلاء الشنثيّ

ُؤدعثآكثب -حنغل ه! مكتوب عند الله ،وفيه شيء من علمه مؤلر فيما يتعلق
يالبشر والخلق.، ١١

وؤنن،1و ه أى 1محفوفل عند الله ،فلا بمل إليه أحد ،وهوحاففل لكل شيء،
لا يند عنه شيء مما هومقدور ومكتوب ،أوما هومفعول من تبل الاسرآآ؛.

«<صئامحهءئلمءنوّص:
ؤيل'كدئأنحقثاجاءجهت ترعوا بالتكذيب ،دون تأن ولا نين ،وهو
أنمق ه ،وليس بغيرْ ،وهم لو
حى ،نهم إدا ني صلال وصدود؛ لأنهم
كدبوا بأمر متردد أو مشكوك دون نبئن وبحث لكانوا ملومين ،فكيف وفد ؤكو«و\
أنءؤ ،ه الميز الجان^ الذي حاء به الوحي عن اممه على أل ة رمله؟

ؤدهتِؤآأمرزُجه 1والمرج! المضهلرب اكختلهلأ"آ ،،كما في نوله
سبحانه! ُؤ'/جآبمةنكهاتي'وأ'ه [الرحمن.] ١٩ :
ولها هنا معنيان!

 ~ ١أنهم لا يتمرون على شيء؛ فمرة يقولون• ؤّنجر ه لص•  ،٤الداران؛
آْأ ،ومرة يقولون•

الحاقة ،]٤ ١ :ومرة يقولون!

[الحانة ،] ٤٢ :ومرة يقولون! ؤساعره [اللور؛ •،٣

ه [القمر ،] ٢٥ :ومرة يهولون! ؤؤلم؛طإرألآشى

ققمحهيطتآد<يلأ ?[ ^٠المرنان .]٥ :فلم ي تقروا عر
( )١يطر :اشير الترطي•(  ،)٤ / ١٧وراليحر المحيط قي التمر•(ه ،) ٥٣ • /وافتح الهدير •
(ه ،) ٨٥ /و•اكءرير واكوير•( .) ٢٨٣ ! ٦٦

( )٢يطر :اشتر المعاني• (ه ،) ٢٣٥ /واتمر المنوي( ،أ ،) ٢٧ • /واشير الرازي•
ني ملوم المحاب• (\\إس وأاكءرير
(  ،) ١٢٥/٢٨وامير القرطص( ،لإا/أ)،

والمرير• را-ممخأ) ،وما مأتي قي •مردة الوانعة• :ؤ ف،كمنكرم0ه ،وامورة الما•:
ؤهش.صثحا0ه.
( )٣يطلر :اشر الماوردي ،ره ،) ٣٤ ١ /وارالمحرر الوجيز( ،ه ،) ١٥٧ /واتمير القرطي•
( / ١٧ه) ،ورالمحر المحيط ؛ي التفسير• ( ،) ٥٣ •/٩و«مير ابن ممر• ( ،) ٣٩٥ /Uوءالتحرير
والمرير•( .) ٢٨٥/٢٦

(ج

شيء؛ لأنهم ■كدبون ،ولا استقرار إلا الإيمان والتصديق.،١١

 -٢أنهم انشلوا س اشو_ ،إلى الامتعاد ثم إلى ادكالب<أ ،،والعاقل
إذا استغرب الشيء يتقل من الاصتغراب ،إلى البحث ،ومن البحث إلى المعرفة

واليقين والعلم ،وليس إلى اممفر والذكديب ،فهدا من مروج الأمر محدهم.

وفي الأية :دليل على أن ئن ترك الكتاب والث؟ة فإنه لايستقر على حال ،ولا
يهتدي إلى الخير ،وأمره مريج ممحعلرب,
وفيهات أن المذموم هو التكذيب بالحق الذي حاء من اظه سبحانه على ألسنة
رسله عليهم السلام ،أما اراء التاءس واحتياراتهم ففيها الصواب والحهلآ ،وليس

ظأفخ:محاقبجانءمشجم
استفهام إنكارأوتقرير؛ لماكدبوابهذه السرعة بدون تبصرأم ،نبههم تعالى
أن بإمكانهم أن يرفعوا رؤؤسهم إلى السماء ،فالأمر لايتهللب أكثر من ذلك.
والئماء هي :كل ما علا وارتفع ، ١٤٢فكل ما هوفوقك فهوسماء ،فلماذا ال
يستدلون بالماء التي حلقها اش تعالى قوتهم ،والنجوم والشمس والأقمارالتيه
يشاهدونها ،فيستدلون بها على حالتها ،ؤيرون كيف بناها؟

وهتابدأالمياق يجرهم إر الدليل العقلي على مسألة المثؤ ،فيكرلهم أربعة
أدلة:

( )١بظر« :شءراوارتيويأ(]' dti ']/وأالممير اب«للواحدي (أ"/اآا)،وأمسر

المعاني• (ه ،) ٢٣٥ /وانسد المنوي• (أ ،) ٢٧١ /وانسد امطي» (يا/ه) ،وأاكمير
واكوير•(.) ٢٨٥ ;٦٢

( )٢يطلي :اتمير الداني•

وأالمءر المحط،ي الضير•(ا ،) ٥٣١ /،والصائر

الماقة.

()٣يطلي :ااكءرُ,روالصر(.أأ.) ٢٨٥ /

( )٤يطلي• :المنرداتءي غرب القرآن•(ص _«) ٧٢٤م ا• ،والمان ادرب( »،أا/با>آ)،

الروس؛(٨٣؛  ٢ _• ) ٣٠ ١و• ،وما
.ه ،ورصودة اكص•؛ ؤُ!لءتدمابمثاه ه.
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ش اسورة الازءارت :•٠ؤتأمآث1قئاواطيخا

أولأت ؤ أدار عو(\ذ ألثء

ورقها ومائ يزرؤج"©اه،

فهذا الدليل ،وهو حلق ال ماء بما فيها من قوة وحمال.

وفى الأية تدكير بالعلو؛ لأن البناء دائما يكون مرتفعا فوق الأرض ،فكذلك

ارالثاناءا سماها اف تعارت ؤتاء ه

] ٢٢؛ لأنها عالية مرتفعة ،فهل.ا مفهوم

مبامر قريتإ مشهود.

وذكر عع البناء ءالوينه ،،،فال ماء زينت بالنجوم! ؤو[قزلإئاأكهآلرتا
يمسحه لال* ااك;  ،]٥والزيثه مقصد فى خلقه تعالى؛ فمن حكمة اغ أنه جعل
النجوم زينة لل ماء ،ورجونا لاإث.ياءلين ،ووعالنمنت رألتجم هم يندمن
لاكءل :ا-ا]ؤ

الرينه في الأرض بجمال المات ،ومع الأرض من بحر ونهر ،ومهل وجل،
واستجلأء هذا الجمال ،ومشاهدته ،والإعجاب به تدبرا وتفكرا مما يقرب الم لم
إل ،ربه•

كذللث ،جمال حنق الإنسان فته إ؛داع إلهي عفليم؛ في جمال الصورة ،وجمال
 ،^^١وجمال المنهلق ،وجمال العقل والتفكير ،وهودعوة إلى استكمال(رالزسه))،
زيثء ع!دكز مسحي ه تلأءراف؛
واستكمال الجمال في كل ثيء! ؤ-i؛^ ،ءادم
 ،] ٣١وقوله س! اون افه جميل يحب الجمال،لا ّ،بجمال اللباس ،والرائحة،

والشعر ،بجمال الفم ونذلافته ،وبجمال الأخلاق ،وبجمال القول.
وهم حينما ينظرون إلى ال ماء ،يرون قبة زرقاء ،ليس فيها ثقوب ولا شفوق،

فهذا من الآيار ،الإلهية الريانية ^ :بجن ...ثإد ألتثآء'كف ثقثت ©ه
[الخائبU :؛A-؛].

* ن اسا؛ ؤ وامح ،مددثها يألمنابجا رثؤمأتت؛اةا

ه بهيج ©هن

ؤ نألاوش مدلكها ه ،فهي قريبة متهم ،وفي متناولهم ،والمد هو؛ البمْلأآ،،
( )١أحرحه م لم(  ) ٩١عن حديث عد اش بن م عود نْ.تت.
( )٢يطلر• :تمر اتجري ،)٤ • ٩;٢ ١(،وأتفسر اومى ،) ٢٧١ ;٤(€و»اوحر الخبط في

الضير(،آ ،) ٥٣• ١ /و»كح القدير(،ه ،) ٨٥ /ورالتحرض والتوير٦٨(،

.) ٢٨٨
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فهم يرون ارالأرصن ا ممدودة مستوية حينما يمشون عليها ،جؤ يوآرى جمل إكم
آيُآف دلولأ ه لالمااائ،؛ها] ،وهم في الغال ي ،لا يعرفون حقيقة الأرض ،إن كانت

كزوثة أو غير كروثة ،أوثابتة أو تدور؛ لأنهم كانوا أئتن ،كما أن القرآن الكريم
لم بزل ليكون كتا؛ا في  ،،^١إنما هوكتاب ،هداية ،س الأنفنار إلى  Uيهدي
إلى اف ببدع حلقه في الماء والأرض والخلق ،فالممصودت بيان بنط الأرض،
ومثله فوله؛ ؤدإئأمحرءإأكثاثطحئ.،ه لالغ1سة.]٢ •:

ف٠الثطحا وااالساطاا معناْت أن الناس يمشون على الأرخى ،وينون عاليها،
ويقع لهم الاستخدام الأمثل لها فيما يرون ،وهذا لا ينافي أن تكون كزوية؛ لأن
الكلام هنا عن الأرض التي يعيثون عليها في مدنهم وقراهم وأماكنهم ،أما مجمل
الكرة الأرضية فهوأمرآحر لم يتم الحديث ،عته هنا ،وربما يوحد من فوله تعارت

ؤقؤرأؤث>^^٢،ربؤرآيارؤ،آكؤ،ه لالزص:هآ ،وكذلك فوله تعارت
ؤوصفيمحخ،بمءوى ^[ ، ١١ص.]٤ • :

ؤرأله-ايثادمحتؤه أي^ وضعنا فيها ،والرواسي هي! الجبالر  ، ٢٢مأحوذة
من ،الرنو؛ لأنها تين ،الأرض ،قال افُ تعالى -ؤمحألز)ف،آمحد ،دوبه أى ثيد
هظم ه [النحل ،] ١٥ :فالخال تمغ الأرض س الأصءلرابإ والزلزلة ،وتحققي
توازن الكرة الأرضية من أن يقع لها اضهلراب ،أوزلزال أتتاء دورانها ،فهذا من
مقاصد حكمة الجبال ،والامتنان على الماس بوحودهارم.

ومن الخطأ أن تقحم هذه الأية الكريمة بأنهادليل على أن الأرض نابتة لاتدور،
 ٢١١بم ماسيأتي في'صورة الذاويات'ت ؤ ثأزمحر؛ئكهانغم المنهيين ،4.د'ّرر؛ ذرحُ•
ؤثأس-بملتؤحممحر،مااا.ه ،و'سورة الغاشية• :ؤ دإللأدء،ولتجتهبح
( )٢ينظر :ااشسر •قاتل(،؛ ،) ١١١ /واامسر الهلبري ،)٤ • ٩ /Y ١(،و،ععاتي القرآن• 1الزحاج
(م ،) ٤٢ /وءشير الماوي• ("  ،) Y-A/Vواشير ابن ممرا (  n/U؟■؟) ،د"اكمير داكوير•

(ا"آ ،) ٢٨٨ /رما سيأتي ش 'سورة المر>ّلأت• :ؤ وحئاتيارثثىششتيوأثقؤظ؛مائاجأه
لاورسلأت':اأ].

<مبظرما-؛أتيفي»ّورة المأ»:ؤنأ.دادأزثاثا0ه.
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فهدا من أعظم الجناية على الدين؛ أن نجعل الحقاس الدسة في مواجهة الحقائق
العالمية؛ وبخاصة بعدما تتحول الأقوال العالمية إلى قهلعيات لا يختلف الناس
علتها ،فهي ليستر محل شك ،ؤإنما هي مثلمات يعرفها الناس ؤيثاهدوئها.

ؤوأفاف؛اظيض4؛

أي؛ كشرا من الأزواج البهيجة من

التباتايت ،،والوصم ،ب—ررالبهيج" دليل على الجمال الدي هومقصد في حلق ال ماء

والأرض ،فينبغي الاحتماء بهيا الجمال ،وامتجلاوه ،والتأثر به ،وذم اف تعالى
عنده ،وهويصغ جزءا س تربية الإنسان على الدوق ،ورؤية الجمال ،والحفاوة به.

ه ؤ نممأ رذَؤة ،م عبمد ممر أوآه؛
السصرة تعنى ت تبصير الإنسان يحنث ،يكون عنده بصيرة فى عقله؛ يالتامل
واليقفلة والعظة.

ويحتمل أن تكون التتصرة تتعلق بالدلالة على التوحيل ،-والإيمان بوحدانية
اه ،وهم كانوا يجادلون في ذللث،لا.،

وررافصرة)) وراالتدكير» يحصل لكل عبد س عباد اش تعالى منيب إليه.
وااالإثابةاا 1الرجؤع إلى اممه عند الخهلأ والغفاةل ،،٢فالال.ى يعتبر س آيات افه

في السماوات والأرض ،وآيات اممة في القرآن؛ هو المقؤ بعبوديته ،المنبب ،كلما
أحطأ رجع إلى اممه ،وتاب وأناب.
ه ث اكا ؤ وئزكا مرر؛لنثأء •؛آء تينع هأذبمت_نا يدء جتنت نحب لليد أج؟ ه •

لما ذر الماء نم الأرقى ،ذم شيئا مشتركا بينهما؛ وهوت المهلرت ؤ ماء
َُِم.

ن؛ننكا

ووصفه التركة؛ لأن الله تعالى جعل فيه مضاعفة النفع للزؤع والصنع والثمر،
( )١يفلر :أتمر الطري• (اآ-/اأ) ،وأ-ضر  ،) ٢٧١ ;٤( •،^_JIورتمر الخازن•

() ،) ١ ٨٧ /و«-فر القاسي•(آ ،)٨ /واراكم.ر واكوير• (.)٢ ٩ ٠ /Y ٦
( )٢ينفلرت  ٠تفسيرالهلبري ء(اآ*/ا))،وءامعاني القرآن ءللزحاج(ه'/آة)،وال نفيرالسمرقندي ٠
ِ١لماني»( ،) ٢٣٦/٥و«اممث٠اف»( ،) ٣٨١/٤
ورزاد المر• (  ،)١ ٥٨/٤و،اتمر ابن ممر• ( ،) ٣٩٦ /Uو،لاكٍريروالمير»( .) ٢٩١ / YY
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ظقوققن

يدء ويهب عء
وعليه تقوم حياة كثير س الماس ،ولدا قال! و
ه لالأمال:اا] ،فآكان المطر من
\لئة0لي ههنيذ ؤ هلو<ةكلم وشت م
حنود اممه تعالى ،حتى فى الحرب.

ؤلأنجئناؤف■ ،؛ ٥٣ؤحب ا-لصبده! الجنات هي! الأشجار ١لكثيرة المiتمة،
كالخاباُت<،ا.،

ؤ ت حب للشيده! ما يحصد من الرروعل ،،٢مثل! الشعير ،والأزر ،والحنهلة،
وغيرها مما يستخرج حبه للأكل.

دقي الأثة إشارة إر مزت

 ~ ١أن هذا الزؤع والحصني لكم أيها البئر؛ لكن الساق الذي يتم المخلص

منه يصح أعلاعا للأنعام ،كما قال تعالى! ^•؛ ٠١لمؤوهثكأو'ه [ ":،: jU-jlJl؛"؛]،
وفي ذللثج ملح جميل إلى أن مظع الدنيا بذاته يشترك فيه الإنسان مع الأنعام،
فأنت ،تأكل الم ،وتترك التبن للبهائم ،فينبغي أن يكون الإنسان متامتا ،ولا
يقتصر من الحياة الدنيا على مجرد هذا التاع.

 "٢سرعة زوال الدنيا ،فعلى العاقل ألا يغتر بها؛ ولذا وصم ،افه تعالى الأمم

المي أهلكها يالحصند ،كما فى قوله! ؤدجعلثها حصيا-اعؤ لم مر؛ثنأمحتمس ه
تيوض:أ\].

هؤ

ثتاءللعنجيد ه^!

نص على القحل؛ لأنها محروقة بكثرة فى بلاد العرب ،ولها واحات ،مشهورة

قي الجزثرة الحربية ،والراق ،وفي غيرها من بلاد الحالم ،والقحل صديق
لليئة المربية ،وورد في وصفها أنها ررالثاسخات في الزحل>ا ،أي! في الملين،
( )١ينظر؛ أمسير الماتريدي* ( ٠؛ ،) ٤٨٧ /وأمير أيي ال عودا (\ ،) ٢٦٠ /وأروح السانء

(ا/بآ؛) ،و٠اكءريرواكوير»(؛ ،) ٣٥٣ /ومااتي ني أّورة اوأ»:ؤننفيآكائا0ه.
( )٢ينظر :أشير الْلرى»( ١آ ،)٤ ١ ١ /ولامعاني القرآن ،للنجاح (ه ،) ٤٣ /وأ-فٍر اكُاوي»
^يوى»( ،) ٢٧١/٤و٦ذ٠٠يرالقرض»( ،) ٦/١٧
وأشير ابن ممرا(ُ ،) ٣٩٦ /Uأاكحر.تر والخوير.) ٢٩٢ ! ٦٦ (،

@

ظلامحقن

وررالئطعمات في ادغو»را ،،أي :في المجاعة .وفيها ألوان من المكونات
الغذائية التي يحتاجها جسد الإنسان.

مق :الأزفاعاسمآ)؛

والقيتد :المتقود :المتراكب النتذلمل ،،٣والياق هنا يثير الاهتمام بشكل
الطي ،وانتظامه العجيب ،وفي موصعآحر وصفها بأن ؤءثاjعها هتيمزه
١ ٤٨ء ،أي؛ مهل الهضم ،ومنظم للهضم ،وهو مض معروف ئ،مب،ل؛.،

ه ^ ^ ٤١لاماي

^،^^١أمح

^^ ٥١لاماي ه أتم ،ت أعظام الاه وأنزله

•
كما أنه تعالى أنزل ،الوحي

ؤتصتأهلااع؟اد ،وأنزل ،المهلر رزقا لهم ،فجمع اض لهم حير الدنيا والاحرْ؛
لأولئلث ،الدين أمتوا به.

رابنا؛ ؤوثثت١إعءبلنث ثنتا ه أي :بالمهلر ،وهذا هوالدليل الراح العقلي على
إثبات البعث ،بحد الموت ،فشثه حروج الناس من قبورهم بحياة الأرض؛المطر،

ؤمئتمحا'أ'لآوى< هايدث  QyUUعاأiهثاصأظق ؤثميث ،محأست ين ً=قإاينج
( ) ١وزوي مرفوعا ،ولا يصح.
( )٢يتفلرت ءالعينء (ه ،) ٥٨/وال0عاني القرآنء للفراء (" ،) ٦٧/yوءالصحاح( ٠ة،) ١٤٥٠ /
والال٠مردارتافي غرس ،القرآن® (_ ،)١ VYوالساق العرب®( ٠ا )٢ ٠ /رُب س ق*•
( )٣نظر :اشيراواتردى» (آ ،) ٣٤٨ /ورفرالمرستم »،رم  ،) ٣٣٣درشتر الماوردي•

) iinr/oواتف ير الغوى® (؛ ،) ٢٧١ /واتمر القرطي» (¥ا/؟) ،وراكحرير واكوير،
( .(Y<\r/Yn

ؤيفلرأمات اغرم ،القرآن® لابن نية(ص٨١٤

) ،واتهاويِ ،اللغة(،أا/ه) اض دذا،

ورالصحاح® ( ،) ٥٤٤ /YوالاJفردان ،ني غريب ،القرآن®(ص•  ،) ٨١ورزن الرب( »،م« ) ٤٢ ٤ /ن
( )٤يفلر :اضر الطري ،) ٦١٩/١٧ ( ،واتمر اسي ،) ١٧٦ /U( ،واتمر المعاني،
(؛ ،) ٦١ /واتمر القرطي ،) ١ ٢٨ / ١٣ (،واتمر ابن ممر®(.)١ ٥ ٦ ;٦

ويفلر أمات ®معاني القرآن® للنحاس (ه ،) ٩٥ /واآهن.يت ،اللغة® ( ،) ٦٦ /yو،الصحاح،
(ه ،)٢ ٠ ٥٩ /و«اوفردا.ت ،ي غريب ،القرآن®( ،) ٨٤ Y_.وال ان العرب )٦ ١٣ ;١ ٢(®،اأدضم®.
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بهيج اؤآه [الحج ^،٥ ،]٥ :تقرب معنى اوع<ث ،،وأنه ليس مستحلا ،فالذي
أحيا الأرض فائر عر إحياء الناس.

وفيه مض آخر لطيفج ،وهوأن القالوب الميتة يمكن أن نحيا ،كما فال تعالى؛

وئمهتمح)#بموز!
ألكن؛ب من مثرثثادعيإأ/دميثثت هأوبم رةير؛مت؛م شمزك .ه ،ثم قالت
ؤآع؛تموأ آُا أقن بمز،آمحين بمدمؤخها ه؛  ١ا [سورة . ijJbJl؛. ] ١ ٧ - ١ ٦

فلا ييأس الإنسان من روح افه أن مالح قالبه.
وقوله؛ ؤكثإكّهبمل ^ ،أمرين•
 ~ ١إسايت ،العن ،،فيكون هذا من باب القياس؛ قياس الأمر الخفي المستقبل

الذي لم يحدن ،عالي الأمر الظاهر الواقع الحادُن ،،فقاس أمر البعث ،الأخروي
على الأمر المشاهد بحياة الأرض بعد موتهارأ؛.

 —٢بيان صفة العن ،يوم القياءةل'ا ،،وفل فصاله الني  .في أن اض تعالى
ينزل س ال ماء ماء ،فثنت الناس منه ،ثم ينفخ فى الصور ،؛تطير الأرواح إلى
أجادهال؛.،

وفيه اعتماد الأدلة العمالية مع الأدلة القالية في النفي والإتيان؛ حيث ذكر
تعالى هاهنا الأدلة التقلية ثم أتبعها يذكر الأدلة العقلية التي تدعو غير الموس إر
التأمل ،وتزيد الموس إيمايا إلى إيمانه.
ر ١ا ينظر4ا صيأي في امحّورة الحديد.،
( )٢يطلر• :شر الطري! (؛آ ،) ٤١٤ /وأشٍر المعانيأ (  ،) yrwfoو«الكشاف،
لأضراكرطي،) ٧/١٧ (lو•اضواضر!( .) ٢٩٤/٢٦

( )٣يطلر• :شر.قاتل!(؛ ١ ١ /ا)،و«تسرالمرقدى!(م /س)،و»فراين آبي زمن!
(؛.) TV •/

( )٤يطلر :امشح ابن أبي ثسة! (  ،) ٣٧٦٣٧واصحيح الخاري! ر0مآأ ،)٤ ،واصمح سلم!
 ،) ٤٩٧وما ّي1تي في
(  ،) ٢٩٥٠و!فٍر ابن أبي حاتم! ( ،) ٢٧٨٤ /Aوأاوستدرك!

!محوره المعارج! :ؤ ثتج اليصكة رالثعح إلي ب يومةدا ث-ارء« ايخن ألئ،
ذوح'ا؛ ؤ يأس أدبمةّيداآمح ،ثادا.ه■
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ه ،وأموره

؛ووبعد أن ذكر اممه تعالى منته في الكون ،والماء والأرض ،والمطر والنبات،
والجمال ،فى الماء ،والجمال ،فى الأرض ،والدعو ،إلى التدبر ،أعم ،ذلك

^زهممئلأعبأمحادمحد.هت
بجولة تاريخية على  ^١الغابرة:
أول ،الث>أل ،وكان آدم  ١٣^٤نبيا معلما مكلما ،أما نوح فكان
ونوح
نبقارسولا ،وذكر الله تعالى نمته فى محورة خاصة ،وأطال ،بذكرها فى امورة
الأعراف ،،وامحورة هودا ،وامحورة الئانراءاا ،وامحورة الصايات ،،ومراها.

ؤوأمحثامح،ه دكروا فى قوله :ءؤ وعادالإزدألآمح،آثتي^ ١٥٥ة؛يمحى•
 ،] ٣٨وؤامح،ه هو؛ الحمر ،ومنهت رص البتر ،أي :حفرْلا،،
َىرل.ه
نيل :هم القتلة الدين ذكرهم تعالى قي امورة ال؛روجاالآد فأجمل ذكرهم هنا،

وذللث ،أنهم ألقوا المومنض في الحمرة التي تشبه الئن ،أوالبئر قمح ،الأرض ،ورجحه
وقيل ،بأن ^،^،١١ه فرية من اليمامة ،يقال لها• الملجأ؛ا• وفي ثجد مالينة
اسمها :ونيى ه ربما يكون الهمود قريتا منها.

والحاصل أنهم قوم بعن ،إليهم رسول ثكد؛وه ،فدكر تعالى شأنهم.
ه :نوم صالح ءثيألثثم ،وكانوا في الحجن ممال الجزيرة العربية،
وند فصل القرآن نحتهم ،ودعا العرب إلى ،الاعتبار بها؛ خاصة وأنها كانت ،على
طريقهم ،وهم يمرون بها ،وآثارهم باقية مثهودةرْ.،
(• :<-)١انمن»(ب</ه<) ،و'تاجالمدص•(آا/اآا)'رسس»•
( )٢يتظرت اتمير الاوردى( ٠ه ،) ٣٤٤ /وءالمحرر الوجيزء (ه/حها) ،وامسر الوازيء

(  ،) ١٣٢ / YAورالمحر الا»؛داا <ه ،)٤ ٤٧ /وافتح القدير• ره ،) ٨٦ /وما مأتي ن* ،سورة الردج'•
()٣يطر :اشيرالطرىا(يا/آْ؛).

_ ،) ٥٢٢٢ / )Aوأالكثافأ
•;l
( )٤ينفلر :اتفسر اتجري•( ،)٤ ٠٢ /<Uوأالهداية إر بلوغ
(م ،) ٢٨٠ /واضر القرطص• (آآ ،) ٢٣/واشتر ابن ممرا (  ،) ١١١/٦وراكحرير والتويرا
(\•yر^ x٦٩

ر )٥ينظر ما متأني في امحورة الحاقة• ت ؤ،آما ثمحود ثلتلصكؤإ

ه ،وامحورة الشسءت

مددثلمن4آ•4 .
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ه ؤ وعادرؤءونوؤ<-نلوط.ه:
^^ ٤١٥ه هم! قوم هود ^؛ ، ١٣ولكنوا بالأحقاف حنوب الجزيرة في أقصى
. ١٢^١

؛لأنممسمحوس،ونازعاشفىأبلآد

ؤوؤم؛0زط ه! هم قوم لوط ي'قثأأ ،وهو لم يكن مهم؛ فإن لوطا قبألثلأم
كان عيراسا ،وهم كانوا كعانيض ،فلم ذكن من قسلتهملم؛ ولكنه بعث اليهم،
فسموا! *إحوانه* من هازا الوجهر؛أ.

ؤ وأء؛ثبألآثمحه! امحي؛كة هي• الشجرة الملممةأْ ،،وهم قوم شعيب،
وكانوا بمدين من أرض الثاملا"ا.
ه! وهم! حئ؛ر من العرلأص ،ومازلهم في اليمن ،وذكر قومه؛
لأنه كان مؤمنا وهم كافرون ،وافه أعلم ،وقد ورد في هذا آثار؛ أنه كان يتتفلر
مبعث النبي  ،.وأنه كسا الكعبة ،ودعا قومه إلى الإيمان ،واسمه! انعي أبو
ر  ) ١بتنز ما سيأتي ش  ٠سورة الفجر' • ؤ ألإ
( )٢ينظر ما محيآتي ني •محورة  Lc'jUJi؛ ;،،;,ؤ

مثل رقى.؛ماء
إئن لى

ه■

(م)؛نظر :اشتر ابنرزمين' (أ ،) ٢٧١ /واشم اناوردي!(؛،) ٣٤٤ /،وأ-فر الخازن!
() ،) ١٨٧ /وافتح اكدير! (ه ،) ٨٦ /وااكميرواكويرأ( .) ٢٩٥ ; ٢٦

 ) ٤١يتفلر ما سيأتي ني •محورة الخانة! ؛ ؤ ره يهوئ رتن تنن وألثوممكئ إدا؛مح أه ه •
( )٥يننلر؛ •نمير المرسي! (آ ،) ٥٦٥ /و• البحر المح؛3ل في الضير! رأ ،) ٤٨١ /وءاللماب

في علوم الكتاب! <  ١ا ،) ٤٨٢ /واضيرأبي العود! (ه.) ٨٧ /

ؤيفلر أيما• :انفردان ،في رب القرأن! <صخبم) ،والخان العرب! (•  ،) ٣٩٤ ;١واتاج
العروس!( ١•) ٥٥/٢٧ىك!.
( )٦يطر :امير مقاتل! (  ،) ٦٣٨/٣واتق ير اتجري! م\إ  .) ٦٣٦وامير ابن فورك!

( ا  ،)٢ ٦٢ /داتلخير الماوردي! (ه ،) ٣٤٥ /درالدر الممون في علوم الكتاب الخيون! (،) ١ ٧٨ /U
وا-فيرا؛نئٍر!(^آها).

( )٧يطر :رتفسير الرسى! <م  ،) ٣٣٤و«الحرر الوجيز! (ه ،) ١ ٥٨ /و«مير القاسي!
(^•أ؛)،و«اكحريرواكوير»(آأ/آهآ).
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كرJبر١ا ،والسياق هتا يشهد لها.

ؤلأ'ةبأنيثله 1ومن كدب برسول واحد فقد كدب يجمح الؤسلل،٢؛ لأن
رسالتهم واحدة ،وهي تحقيق توحيد الله تعالى ،وثبي الئنك.
ؤ-ثةريده أي :فض وهميي عليهم بالعياب^ ،وند وقع عليهم عداب
الامتتصأل قي الحياة الد.نيا ،وهوتحدير لقريش أن يعيبهم الله كما عيبهم ،وقد
حدث هدا لهم بعد ذلك بأيدي المومنن قي معركة بدر؛ قفلا عن الجؤع الذي

أصابهم ،كما درئ أن الّ؛ي هؤ لما أبطأت عليه قريش وتأحرت قال ت  ٠اللهم أعني
عليهم ينح كسح يوسمإه  ٠أي :سح ستين ،فأصابتهم مجاعة ،حتى كانوا يرون ما
بين الماء والأرض كهيئة الدخان من الجؤع ،وحتى أكلوا أوراقا الشجر والعظام
هض-تورا?ج'هر؛الالوحان.] ١٢ :
من الجؤع ،وقالوات

^لآولأامحؤ،منذم،ضي.ه:
أي :حلقتاكم افرة الأولى بلا مشقة ولا لغوبأْ؛،
ولم يقع في الخلق اختلال أو عجز ،وحين يسألهم ربهم هدا السؤال ،وبوق
فيه ص مير العفلمة :رنا)؛ يكون ذلك تحديا ،والتتحدي ممن؟ إنه من اش الخالق

العظيم ،يخاطبهم ويحئك عقولهم ،ؤيدعوهم للاعتبار.
( )١يطر :اتمر المعاني• (ه/خ'آآ)،واضير الخازن• (؛ ،) ١٨٧ /ورمجر ابن ممرر

( ،)٢ ٠٨ /Uواضح اكوير•(م.) ٨٦ /
()٢يطر :رتمر ابنممر•(.) ٣٩٧ /U
( )٣يطر• :تف سير ال معاز•(0اخس وأالكثاف•(؛ ،) ٣٨٢ /واتمر القرطص•( ،)٨ / ١٧

وافر الخازن(،أ ،) ١٨٧ /وأذع اكديرأ(؛.) ٨٧ /،
( )٤أحرحه البخاري(  ،) ٤٨٢٣ ، ٤٨٢٢ ، ٤٨٠٩وم لم(  ) ٢٧٩٨من

ؤيظر ما سأتي،ي رمورة المعارج•:

ابن سعود ههتث.

مل مداي ءاخج^'ه ■

( )٥يطلر :اشر الطبري•(;٢ ١؟  ،)٤ ١واتف ير او.مرممي•( ،) ٣٣٤ !٢وافر الغوي•

(؛ ،) ٢٧٢ /و»تمر القرطي» <  ،) ٨/١٧واتف ير ابن ممر» ( ،) ٣٩٧ /Uورالتحرير والخوير •
( ٠) ٢٩٧/٢٦
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ؤبلخّفيبياتءامبجنيه والجس هو' اكمر أو عدم وصرح ، ١٢^٩^١

وذلك أنهم كدبوا بالعث ،وكانوا يقولون• ؤ ئ يائساه ئإ ،ئيك (؛غ يندأزه،
فهذا هو ال— االلسسآا الذي عندهم ،وهم قد غفلوا عن أن الذي حلق أول مرة قادر
على الحلق مرة أحرى ،وليس البعث شيئا مستحيلا؛ بل هو ممكن الحدوث،
والفهلرة والعدل سا.يقضيه ،والرسالأت عير التارح جاءت لصر ٥وتؤكده،
وتدعو الخلق إلى الإيمان به ،والعمل له.

ءؤؤإثد ئ(ثنا ألإيص ه! تفرع على المعنى السابق ،فهو حديث عن الخلق
الأول ،والمقصود؛ جنس الإن ازأى؛ فإن الخالق ،ومعرفة ما في نفس الإنسان،
والقرب منه قرب عالم وإحاؤلة؛ هو مما لا يختص بأحد دون أحد ،فهو شامل
للمؤمن والكافر ،على أن السياق في مجادلة الكافرين والجاحدين ،ويدخل في
هدا خلق آدم دخولا أولنا ،وكيلك ذريته من الذكور والإناث.
4؛ وهدا اكمماء بالأدنى عن الأعلى؛ فان علم اJارى

بحانه بوسوسة النفس يلزم منه الحلم بما هوأظهر من ذلك من الأقوال والأعمال
التي وكتس ،عليه ،ؤيسأل عنها ،فالعلم يدل على الحساب والسؤال ،والإخبار عن

الوسوسة إخبار عما فوقها• 4ألايمُذ ■ثؤاوهوُالأيش

ه

 ،] ١٤فهو

لْليفا يعلم تفصيلأيت ،الأشياء ،وما توسوس به النفس من الخواطر والهواجس،
والأفكار والأسرار ،وما دونها ،فلا تخفى عليه خافية ،وهد 0العقيدة تمنح المؤمن
( )١ينظر :اشتر الغوي" (أ ،) ٢٧٢ /واشتر القرطى،

و«اكمير واكويرا

(ا•؟.) ٢٩٨ /

ؤينثلر أشا :امعاني القرآن ،للفراء( ،) ٧٧ /Vو•مختار الصحاح(،ص ijU'j ،) ٨٧٢الحرب،
(أ/أ'أ)اال،بس.،

( )٢بفلر :اغتر اور؛نموى» (م  ،) ٣٣٤واشتر ابن حزى(،آ ،)٣ • ١ /واشؤير اكعالي،
(ه/أخأ).
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وهو محن

إحساسا عظيما بالحضور ،والرقابة ،والمعثة ،وتمنع الفرق قي شخميته وحياته.
ه :والعرب كانوا يضربون المثل في المزب بنحو
نول الشاعر:، ١١

فثن ووادي الثزكاش .سم
وبشراك النغل ،كقول أبى بكر ئهتن:

كل ام رئ مصبح في أهله

والموت أش من شراك ٢٢٣

وفي الحديث« :الخئ أقرب إلى أحدكم من شراك لماله ،واكاث.ثل ذاك»،رم.
فهدا النثؤط من المقارنة من أسقيا*تؤ القرآن ،ومعانيه اللطيفة.

والحبل مفرد :جبال؛ وهي• العروقل ،،٤ونميتها* :حتالأ* واضح الناسبة
من حيث ،اضه.

والوريد :شريان من الشرايين ،وقي الجم وئيدان :يمين ،وشمال؛ وهو
عرق متصل بالقلب ،ويمتد على طول الجم ليميه بالدم ،كما في نوله تعالى:

ؤ وؤ دثوو ١^٥سمإلآظطروآ

ينه ابيناوآئم لمث؛نايتهألو؛نأوأه ت

- ٤ ٣:

 ٤٦؛! ،ويسمى :يناط الملب ،وصرب المثل بءؤحنفيآري_<د ه تأكيد للاطلاع على
الأسرار وحركاُت ،القلبح كلهالْ ،،حتى تللث ،التي تخفى على صاحبها أو دحل<حإ
ه
ءتدسماددرة ؤ،
في حال شرود أو سهو أو منام:
[ا]٣ :؛

( )١يطر؛ 'ديوان رمر ين ايي نلني•(ص؛•؛) ،واشرح المعلقات التع•(ص،) ٩٨١
و'الكامل في الس والأدب•(.) ٦٧ !٢
( )٢يفلر؛'صحح الخاوي•(  .)١ ٨٨٩ؤيتب إلى ءٍر ،أيقا.
( )٣أحرجه البخاري(  )٦ ٤٨٨من حاو ث عيد اش بن م عود مخ.بمتئ.
()٤يفر' :معاني القرآن• للفراء(■ا ،) ٧٦ /و'غرب القرآن• لابن ثنمة(ص ،)٤ ٨١و•اJفردات
في رب القرأن•(U_,؛  ،)٢و'اوهاة•( ا ،) ٣٣٣ /و'ل ان العرب•( ١؛' ) /ح ب ل•.
( )٥يننلر' :معاني القرآن• للاحض( ،) ٥٢٢ !٦و«تمر التتري•(« ،) J،U_،و'شر الطري•
(ا؛/أاا) ،وااتفسر الماوردي• (  ،)٣• ٨/٢وءتف ير اونوي» (أ ،) ٢٧٢ /وءالتحرير واكوير •
( .) ٣٠١/٢٦
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ؤهومحن

وقرب الله محبحانه هو يعلبمه المهحيهل ،وّالهلاده الشامل ،الذي لا يند عنه

شيء ،وتدبيرْ اللطيف الذي لا يقع شيء إلا يإذتهل.،١
ولعل من مقصود الأية :قرب الملائكة الوكالة به نى حياته ،المكلمة بقبض

روحه،ولللائ ،قال٠ت
فعن يصن الأسان

أي :الLJكان  ، ٢٢١ءاؤءفي)أصنمابمافيسوهت
ال^حا'ت ،وعن مجاله

ال^سنابى

المسظمحتا،

كأنه أمين أومتقدم على مللث ،اليتارت،لم.
والقيد هو :القاءدر؛> ،كالئديق الذي لا يفارقلث ،،ومنه نمى الزوجة:
ئيدة ،كما قال الحطيثة:

أطوف ماأطوف ثم آوي

إلى بيت معيديه لكاعأْ؛

ومن طح الإنسان أن يتحمفل من حلسائه ،ولوكانوا من خاصته ،الذين يتيثعل
معهم بالحديث ،،إلا أن ثمة أمورا لا يفعلها ولا يقولها يحفرنهم ،فالنص يلقى
فى حس السامع أن لمة قعيدين لا يفارقانه فى يقظة ولا منام ،وهما أحدر يالتحففل
والحياء.

لم يذكر هنا إلا «القول» ،ولم يذكر «اكعل» ،ولذللث ،أسرار:
منها :أن ٠القولاا أمحاص

والغالب ،أن المرء يتحدط ،عما يريا أن

( )١يطر :اشٍر ال ار؛دىأ ( ،) ٢٦٨ /Uوأالكشافا

و»اوحرر الوجتز،

(< ،) ١ ٥ ٩ /،واتمرالمرطي• (  ،)٩ / ١٧ورالتحريرواكويرا( .)٣ • ١ / Yl
( )٢يطر :اشتر الدرى»( ،) ٤٢٢ /Y ١وأشر المرىويأ( ،) ٣٣٥ /rواشسر القرطي!
(  ،)٩ / ١٧و«شٍرابن ممرا(يمخا>آ) ،وااكٍريرواكويرا( .)٣ • ٤ / YY

( )٣يم :اشتر اتجري•( ،) ٤ ٢ ٤ /Y ١وأالكثافا(إ ،) ٣٨٥ /و«شٍرالقرطي»(،) ١ • ;١ V
و«شيراكاس»(ه/با).

( )٤يم« :تفر المعاني• (ه ،) ٢٣٩ /واتمر اومي» ( ،) ٢٧٢ /،وامسر القرطي،
(  ،) ١ • / ١٧و»شراين جزى• ( ،)٣ • ٢ /Yوءالتحرير واكوير•( .)٣ • ٢ / YY

()٥يم• :ديوان اسة•(«_ ،) ١ ATو"لاب ،الاداب •،لسلم،رص،ا""آا)•

0

يفعل ،ويكون حييته ترسحا لإرادة ارالفعلا ،،وتحفيزا للغير على المضي ني
«الفعل».

ومنهات أن سياق السورة حديث عن أقوال المشركين والمكاو|ينآا ،،ولذا
يتكرر فيها لفغل ت ؤءله بدءا من قوله; ؤثال،آلةتيثثذاسء نجب ه.
بم«الأصالا،مج«الأنمال»سبابأوررآا.
ومنها:أن

ومنها :أن السياق يتدرج محنترهى من التحذير من ءوسوسة النمس® ام يكون

بمقدور المكثم ،تجتبها ،إلى ءالأتوال® التي يلفظها ،إلى رالأفعال* التي تع مرة
ثم تتحول إلى طم وعادة ،كما فى قوله :ؤأكافيعملإ>ظارض .ئا&إلمح

؛نمني0نج
والرقيب هو :الحاصر ،والعنيد هو :المتهئ المستعد للكتابة والتدوين
والإحماء.

وأكثر المفسرين على أن

بمعنى :مراقب وؤعندب ٠بمعنى:

حاصررى.

وقيل :إنه يكسب ،كل شيء ،ثم يمحو ما لا قيمة له من الأقوال العادية التي ال
يتعلق بها تواب ولا عقاب ،ولا حلال ولا حرام.، ١٤

الثكرة هي :ذهاب العقل ،ومنه :الئكر والكرازرْ ،،فالموت نكرة
()١يطر•:اسميرواضر^( .)٣• ٣/٢٦

( )٢يطر :اروح المان(،ا/،هاا) ،وسم؛و واكوثر .) r-r/y \(،واشتر الحجرات،
الحديان ،لأينءثمن(صيهآ).

( )٣يطر :ا-فراJرJدي ،) ٣٣٥ ;٣( ٠و٠الهداة إلى بلوغ الهاة»( ١ا ،)٧• ٤ ١ /وأضٍر
الماوردي•(؛ ،) ١٢٤٧ /،و«الممر الوجتز•(م ،) ١٦١ /واتمر القردي»( .)١ ١ ; ١٧
( )٤يطر :انحسر اسي( ،ا>/ا،ا>) ،و^الهاJاة إر بلوغ الهاية ,) TVoU /0( ،وأضر
المعاني( ،م ،) ٢٤ •/وانحير البغوى( ،أ ،) ٢٧٢ /و«اوحرر الوجيز( ،ه ،) ١٦ •/وانحتر
القرطي ،) ١ ١ / ١٧ (،وءالبحر المحبمل فيالضير ،) ٥٣٤ ;٩(،واغتر ابنمحير.) ٣٩٩ /U(،
()٥يطلر jU ، :المرب(،،أ ) ٣٧٣ /قسكر ،،وااكًرير واكوير.)٣• ٦ / ٢٦ (،

0

تجعل الإنسان في غ؛يوبة بغياب عقاله عما حوله ،وهو؛اؤاتقسه ،كما قال تعالى!
 ،] ٤٧ - ٤٦وند أدركت

الناس وهم يسمون الموت دءالحق* ،ؤيقولون! فلأن حاءه الحق ،أي! مات.

رمن معاني الحق؛ أن نكرة الموت نكثن ،للإنسان ما كان يجحد ،فإذا
احتقر أدرك الحقائق اش كان يجادل فتها ،وكثير من الناس إذا مرض ذم،
عنائه ،وبدأ قلبه يميل إلى الإيمان ،فكيف  ،إذا احتقر؟ واف تعالى يقبل توبة العبد

ما لم؛^( ،٢٢^٠أي! ما لم تبلغ الروح الحاإقومل"آأ ،وحال فرعون وتشبثه بالإيمان
وهويغرق تثير إلى هده الإفاقة اش فات أوانها.

مآثثينه ؤبيؤ ه أي! تهربر؛ا ،كما قال سبحانه! ؤ؛لإيىآنموق١لى
مثوُك<نهؤنتهه^ئإيم لالجمعة:ه] ،والطبع البشرى مثال إلى كراهية
الموت ،حتى المؤمنين ،وأثار إلى ذلك

لما قال! ®من أحب لقاء اف ،أحب

اف لقاءه ،ومن كرة لقاء اة ،كرة اف كاء)،؛ .فقاك عاتشة نهه؛ا! يا ض اف،

أكراهيه الوت ،ذكئنا نكرة ،^^١؟ فقال! ®ليس كيلك،؛ ولكن الزمن إذا بشن
برحمة اف ورضوانه وجنته أحب لقاء اف ،فأحب اف لقاءه ،ؤإن الكاهن إذا يشز
بعذاب اه ومخهله كره لقاء اف ،وكرة اف لقاءهاالْا.

وكان .يقول فى مرض الموت! *إن للموت wكراتا .، ١٦ويمح العرق
( ) ١ينظرمامحسأني في ءسورة المدثرا.
( )٢كما في حل .ث ابن عمر خ؛.بمما ،أن رمحول اش ه نال ت ءإن افه تعار يقبل نوئه عبده ما لم
ثرغن» .أحرجه احد ( ،) ٦٤ •٨واكرمدى (  ،) ٣٥٣٧وابن ماجم (  Yof؛) ،وابن حبان ( ،) ٦٢٨
والخاكم( .) ٢٥٧/٤
المفاتح(،أ.)١ ٦٢٣ /
()٣ينظرت ءالخيسر يي شرح مصايح المسة،) ٥٤ ٤ /x(،

رئ)يطر٠ :اتفيراسري،) ٤٢٨/٢١ (٠وءاتفسرابنأبيزمشن،ا(أإ  ،) ٢٧٢واتفيراكلي»
(ه. ./ا)،و«الوجيزء

سم(ص ،) ١٠٢٣و٠صرسمى.) ٢٧٣/٤ (٠

( )٥أحرجه البخاري (  ،) ٦٥٠٧وملم (  ) ٢٦٨٤من حديث عائشة .6بمثا-
( )٦أحرجه البخاري (  ) ٤٤٤٩من حديث عاتثة ظهتقآ•

عن-صنه ،ويضع حميمة على وجهه يتغش بها ،فإذا اغتم بها كشمهارا ،،حتى
رأت فاتلمه ئأ.بم؛امايعانيه ،فمالت Iواكرب أياه! فقال لهات اليس على أبيك

مببعداليوم«رأ>.
والمؤمن يتلمى البتارة عند موته؛ أن لا يخاف ،،ولا يحزن ،ويبشر بالجة
ولقاء الأحثة.

ولا يصح حديث في ذكر الألأم المبرحة التي يحكيها النءاظ عند الموت،
ولكن في القرآن ما يدل على أنها للآكافر الجاحد ،كما في قوله سبحانه!

ؤ م٤تاياد ١ريتهئ أثثإتكث

ه لمحمد:يآ] ،وقالت

بمي)  ^١ؤكمنوأ آتشكه بمسمث دجوثهم وأددنرثم ودوؤ'
عذاب ألميق ه [الأمال ،]ْ*:وقالت ءؤ إ؟وليكت تامثلوأ أديهثِ أني-مأ
لالأنعام':ابمآ ،أي :بالضرب للكافرين والفاجرينل"آ.،

وقئ يعانى المؤمن من آلام المرض الذي ي بق الموت ،ولا يبعد أن يكون
لننع الروح بعض الألم ،وقد كب الإمام ابن حزم رسالة سماهات ءألم الموت

ؤإيطاله® ،وكتب ابن منكويه نحوها ،فليتأمل ما ذكروه ،ويقارن يما دثت عليه
الصوصن الصحيحةل.،٤

ه ؤ ومحع ف ،ألئور دإكبجمآلد،بجوهت
انتقل السياق من الدنيا إلى الأحرة ،وذكر تفصيلأت المث ،،وما يحدث فيه

بدءا من حياة الرزخ في القبر ،ثم البعث،؛ ليؤكد حدية الأمر ،ووجوب الاستعداد
له ،والإيمان به.

( )١احرج* البخاري رهمأ،مأأأ) ،ومنم(  ) ٥٣١من حديث عاسة ظهه■
( )٢أحرحه اليخاري(  ) ٤٤٦٢من حدث أنى ء.بمت.
( )٣يفر :رتمر ابن مم؛ر» (م/آ-م) ،واشير العدى• (صل؛أآ) ،وي او؛انأ
).(٣٨٢/U

( )٤نشرت رمحالة ابن حزم؛ •ألم الموت وإ؛هلاله• صمن ارمائل ابن حزم الأندلسي• بتحقيق
إحسان ء؛اس(؛'/ا0م.) ٣٦ •-

0

صءقن

والثور هو ^١ :الذي يفخ فيه إّراذلرا ،،وهي الشخة الثانية ،كما JU
سبحانه ت ؤ وليح ؤ) ألصورٍ ئتعى نن ؤر آلت_4ؤتي ؤمن ي أمحيز)إلأ ش ثآء أثث م
ئج محو لمئ ^دا هم ييام ؛ييعق أو؟ ه [الزمت  ،] ٦٨وحقيقته وماهيته غثب ال
يعلمه إلا افه ،والإنسان طبعه يتخثل الأشياء يحب ما يعرف مما يشبهها في

عالمه الدنيوي ،ولا شك أن ثم شبها اقتضى أن نمى دتلاث sالأس ماء المعروفة
لدى الشر ،لكن نم قرى عنليم لا يحيْل به الإنسان بين ما ملم ؤثرى وبتن حقامح،
الأحرة وأحبارها.

ؤدؤىممألننج،ده :وهويوم الوعد ،فالقيامة فيها الوعد والوعيداى ،ؤإنما
يدم ؤ\موه لأن السياق في المشركين المأكدبين ،فكان من المناسم ،أن يقدم

آت ثثا؛سةوتيثهاظني ولجئ .ئتتقأيوم-ءدد.هت

كل الاس يعثون ،وؤ؛وةنياسماءيىمده؛ ؤ سلى ه يهودها،

عليهار؛ ،،وهدا يشمل المؤمنين وغير المومتيزأْ ،،كما قال سبحانه:

آل;نً=كموأه لالزص:الإ] ،ؤ زسسق  ^١أنمأ  iلالزص:م].
ويمكن أن يكون المقصود :الكافر فق3ل؛ لما أسلفناه من أن السياق مخامحلبة

لل،كافرينآا" ،،ولل.لاث ،قال تعالى :ءؤ قدَةث ق ظؤ تنثرا ه ،وهذا يصدق على
( )١يفلر• :اساني القرآن• للزجاج (أ ،) ٢٩ •/ورالشسر البط• للواحدي
واشم ابنحزى•(آ،) ٢٢٥ /واتمرابنكير•(ه،)٢ • • /و«غح\سيوه(؛.) ٤٢٩ /
()٢يفلر :رالبحر ا  JUJيدفيشيرالقرآناوجيد»(ه،) ٤٥ • /واقعالقدير•(ه.) ٩٠ /
( )٣يفلر* :التحرير واكويرء(٦آ.)٣ • ٧ /

( )٤يطلر» :شر عد الرزاق• (^  ،) ٦٦٩واشير الطري» (اأ/هآأ) ،واساني القرآن•
للذجل (ه ،) ٤٥ /وازاد المم• (؛ ،) ١٦١ /واشر القرطص• (؟ا ،) ١٤ /وأشر ابن كير•
( )٥يطر* :شر الرازي• (  ،) ١٣٥ / VAو*اابب في عالوم المحاب( •،خا<\/آ) ،و*الراج
المير• للخ3لي.ج ،اكرسي (؛.) ٨٥ /
(آ)يفلر:ااكءريرواكوير*(أآ/ي.م).

©

ؤءهؤءقن

الكافر ،بخلاف المؤمن الممدوح ،فإنه حص ؤ بجاد؛ثؤذءقىآقاراو؟ه زص؛
.] ٤٦

وعبر بقوله؛  ،^^٠عملإ ه،

وعاء محيط به ،ومطبق عاليه.

ؤ  ١^٠٤٥عنك غكاءلن ه ت وكأن ررالغفلة ،،كانت •صتاء على عئله ،ثم على
جوارحه ،فلا يرى الحقائق ولا يدركها؟

ؤعؤ أروم حدده أي :حائرا ،،فنفلرك اليوم قادر على روية الأشياء
واسحممهارها وتصورها.

وقد عاب الثه تحالى عليهم أنهم لم يكلفرا أنفسهم عناء النظر إلى الماء
فوقهم ،كتم ،بناها وزيلها ،وما لها من مروج ،والنظر إلى الأرض كيف مدها،
وألقى فيها رواس ،وأنبت فيها من كل زوج لهيج ،فلم يكن بصرهم في الدنيا
حث لا يفعهم إلا الخوف
^^ ،١بل كان كليلا منرصا ،أما اليوم فهو
والترهب والتوجس.
 ٠ق د كه  ,"١الحديد هء :الشاحص  ،,كحالة تلقائة لشك ة المع ت و ح و ٢

ءوؤ حازىث,داتاثىيلو؟ه;

المرين يكر فى المورة مرتتن ،وهل هوالمرين

أوالقرين اقطاش؟

الإشانمبمين:طكى،ولمطاتي،

مهولاثُمتنوأه لالز"مف•
كما في موله• ؤ ومث بمش ض إر
 ،] ٣٦وقوله :ءؤوؤنناث<ِمداء ئنقؤإ لهم ما؛^؛ ٠آيتهم ه [نماتته'ا] ،وفى
( )١يظر» :شر اورسى» (م ،) ٣٣٥ /و«الهلاة ور بلوغ ي ( ،)٧• ٤٦/١ ١و«زاد
المٍراا(أ.) ١٦١ /

ؤيننلر أيمان راؤيل مشكل القرآن(،ص ،) ٢٣ ٩وااغرس> القرآن ،لأبن ةت~ة(ص ،) ٤١ ٩وريماتر
ذوى اشٍز(،آ ،) ٤٣٨ /ورالكيات ،لاهفوى(ص؟ .) ٤١

( )٢كما حاء في حديث أم محلمة خيؤبمي ،أن النيئر ه قاوت ُإن الرؤخ رذا قبص بعه الصر' •
أحرجه ملم ( • ) ٩٢٠

©

الحديث! *ما منكم من أحد إلا وتد وُكل يه محرينة من الجن® .قالوا! ؤإياك يا

صةنملا>،ذلأ:هملآلأض»<آ/
والمقصودهنا! الملك؛ لقوله! ^^١ماأدى هميه أي! حاصرمهيأ ،وهويشير
إلى صحيفة أعمال صاحبه ،وهو قول الحسن وقتادة والصحاكل''آ؛.

أي! شديد العناد ،لا يلين ولا يستسلم للحجة ،والمخاطب ،مفرد على
الفلاهرر؛ا ،وهذا حاوعلى قواعد اللغة ،كما ني نول امرئ المس!

حليأي ^ ١بى عر أم جندنم،
قفا نه ،من

مص لبانامتح اائواد المعلنم،لْ،
حمب دٌنزلأأ،

وهو كثير فى الئنر ،وقد يقول الثاعر بعدها! يا صاح ..أويا صاحبى ..مما
يدل على أن الخاط ،_.مقرئ.
ويجوز أن يكون الخاطب ،مثتىأ  ، ٢٧وهما ملكان؛ إما السائق والشهيد— وق.
مر ذكرهما— أو غيرهما.
 ، ١١تالء الروي في'شرح صحح مسلم•(با/بْا~حها)ت *يرغ الميم ونتحها ،وهما روايتان

مشهورتان ،فنن رفع نال :معاه :أ-للم انأ من شئ 0وفتنته ،ومن فتح نال؛ إن القرين أمل؛؛ ،عن الإسلام
لصار موش لأيأمتي،إلأشم"أ•
( C ٢أحرجه ملم(  ) ٢٨١٤من حدين ،همان اض بن مسعود يهنئ.
 ) ٣١يطلر :امثراJاتردى• (ا ،) ٣٥٧ /،واشير المرودي»( ،) ٣٣٦ /Tواشسر المعاني،
ماك،دير»(ه</ه)،و«التحريرواكوير(،أآ.) ٣١ </
( )٤يطر :اتفير اور؛ك؟ى»( ،) ٣٣٦ /Tورتمر القرطي ،) ١ ٦ ; ١٧ (،وانفجر ابن حزى»
( ،)٣' ٣ /Tواالتحرير واكوير•( ٦آ .)٣ ١ ٢ /ويظُ أيما':اJنردات في رب القرآن•(ص • ،) ٥٩
وامختارالصحاح•(صا>  ،)٢ ١والمان العرب )٣ • ٧ ;٣(•،اع ن د•.
(ْ)يللر' :ديوان امرئ المسه(ص؛ي).
(آ)بظر:اديوان امرئ التيس•(ص.) ١٢

 ) ٧١يتنلر؛ 'ضير الثعلي• (ا ،)١ • ١ /ورتمير القرطي• (يا/آا) ،واشير ابن جزى•
)AT'T/y

©

صءقن

يمغ الختر عن الآ"حرين ،وقد يمغ الإيمان ؤيحارب أماله،
نهو ينهى عبدا إذا صر ،ؤيحارب ،الضعفاء إذا أسلموا ،ويحاول أن يور عالي
عقول الناص ،ؤيحجز سهم وبين الإيمان.

'ّاه ت يعتدي على الناس ،والوصف يثير إلى عموم العدوان
اللفظي والحسي ،والمربمب '•،من عنده ريب ،،أي! شلئ ،فى نف ه ،ويصبي ،-الاخرين
بالأرتياب،لا؛.

 ٠ؤ آلمح-،بمعنحآشاقها«ا-رثأكاءؤا

ه•

فهومشرك ْع اف ،وهل.ه أفعاله المح ،دل عاليها كتابه ،وهذه عنواناتها.

^ ١٠^٠١ه تأكيد للأمر الأولل ،،٢وتحديد لاإدنك الذي يستحقه ،والعازاب،

الذي أمروا أن يفبمحوه فيه.
ءو ^لئع»جاحأشته'ومإكا0ةصدلمس.ه:
ؤةاوينم<هت المرين الأول الاني  ^ ١٥ؤمواتتالدىءتد..يم هو المرين
الملكي ،واكرين هنا هو الشيطاني؛ حنث يتبرأ من صاحبه ،كما في ؤرصورة

إبرامم*• ؤ ؤبماد اشقي لما قني الأمر إى أس وعيعظم وعد للي

ةلثلغئ==ظاأوماَ٤ث وعوم من ظه إلإأى «ؤعءةر• ؛أسمتن ل ثلأ موشل
محنحموأ آماهظم ئ! أتأدثهvلإئءظلم  X»Jأنثريثنهى إؤ ًكهمث سآ
فلإعداب زلث.هر"ا),
أئتْكتزن من
<)١يطلر :ءالكشاف(،ا،) ٣٨٧ /واشتر الرازي ،) ١٣٧ / TA (،واستر المرطي•( ،) ١٧/١٧
ريlر  ٣٩٩/٢كو•اسماسفىاثر ٥٣٧/٩ (lك
واغترابنممير ،)٤ • ٢ /U(،واشترالماص< ،ا،) ٢٢ /،وءالتحرير واكوير< ،ا-أ.) ٣١٢ /

( )٢يطلر :اشتر القرطي i(\v/\y ( ،واغير اJي۵اوىا (؛ ،) ١٤٢ /،واروح النيان،
(آ ،)١ ٢ ٤ /وأذح القدر!( ،) ٩١ /oواغ؛رالماس! <\.) ٢٣ /،
( )٣يطلر :انحير مد الرزاق! (م •  ،) ٢٣وانحير الطري ١(،أ ،)٤ ٤ < /واضير الخلي!
(آ ،) ١ • ٢ /واغتر المعاني(،ه ،)٢ ٤٣ /و«صير الخوي(،؛.) ٢٧٤ /

0

فهذا المرين ^ ^٠١عن نمه ،ؤيقول• لت أنا الذي حملته على المعصية
واسان ،ولكن ص الذي احتار ذلك ،وؤ؛از ،ق مثل سو ه.

والموقف صعب ،والحطب جسيم ،والمحال مخنا ،ولاأحديريدأن يتحمل
وزر أحد ،حنث ^صخبي©ادمحمحودمحءه©ه س؛
 ،] ٣٦ - ٣٤ؤ وصشاؤمخ©ه لاسرج ،] ١٣ :وجهممدشثزدثء١ه
[  ،] ٤١ :،( U-jJlنسثأ الزعماء والقادة واليراء منأثباعيم ،والعتاد من معبوداتهم،
والمعبودات من عابديها ،والص من الإنس ،والإنس من الم ،ؤيمممل م أحد

عن م؛ أحد،

بيسثاروألآصؤنمش.ه [الانفطار.] ١٩ :

هدتلسأمي.ه*
٠ؤ
ءومت،إي^هاأو،يايه في
ؤثال،لأءئ.بيموأه* لى هاوأا ونت ،الخصومة،
الدنيا ،كما نقرأ الأن ونجن في الحياة الدنيا ،وهو تعالى يخرنا بهيا الأمر الأن،

وكأننا نرى المشاهد عياثا؛ لتحشر ونصع أنمنا في ذلالثإ الموس ،،وندرك ما
ينتوجس ،علينا فعاله نل حلول العذاب.

*<مثئنلإممنآه;مبيص
أى :هذاإلى الجة ،وطاإلى اكار ،وكل إنسان يجزى بعماله.

هذا هوالمعص ،وهذا لا بمغ ولا يعارض أن يرحم افه من عيادْ من ميغفر

ثن؛ يق ءايي أرقيها لأن؛ثم مثآا'آرمثللإآ ه [.] ١٠٦ :٠^ ١٧

وفى نمة الإسراء أمر الشثر .بخمسين صلاة ،وحممت ،حتى أصحت،

حمنا ،ثم قال افه تعارت ءأمضسته فريضتي ،وحمنئ عن همادى ،وأحرى الحسته
ءشئا»<اأ.

وفى رواية* :إنه لاتدل القول لدي ،كما فرصته عليكه في أم الكتاب ،،قال:
( )١احرجه المحاري (ما  ) ٣٨٨١^ ، ٣٢ ٠من حديث انس بن مالك ،،من مالك ،بن صعه،رة ئ! إإبم؛اأإا■
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فكل حنت يعشر أمثالها ،فهي حمسونى في أم الكتاب ،وهي حس عليك.، ١١١،
لهذا هو القول الأخير الذي استقر الأمر عليه ،ولا نخ بعده.
ه :لهوتعالى أيحلهم المار بدنوبهم ،وبعدما قامتإ عليهم
الحجة ،ولو أن اممه عاقبهم قبل أن تصلهم الحجة ودلالات ،الرسالة اتكان ذلك،

ظلما ،وهوتعالى يقول ت ءؤوم\ أماثلدوِميو ه ،لهونفي للفللم كله ،كشره وقاليله،

ولن<لائ ،نال سبحانه؛ رريا عبادى ،إني حرمت ،الظلم عر نفي ،وجعلته يينكم
ْحثى،ذلأ-ظاما»(آ).

داليان هنا ظاهر في السياق ،مح ،قوله -ؤرثثدتإلإؤإص.يم ،وآيات
القرآن تنفح بهذا المعنى المهم الذي يقتفي مراعاة قيام الحجة ،ويلوغها على

وجه يزيل المعذرة ،وقد لا يحيهل بهذا إلا افه ،كما في قوله؛ ؤ وما؛اثدالي،عك،

^^١؛ ،حئ بمث ؤا ؤها يبمةينوّأ عثهم ءاينيثأؤثايكنا مهلغ،آلمركت\إلأ
معديمن حئ تعث
ؤأنلها ءلتإموُى'،او^'ه [الهصص;  ،] ٥٩وكما في قوله! ؤ
رموثُه [صورة الإمراء:ها] ،وكما فى قوله؛ ؤ ثمنسرأيت والأمن

كزأ عاووأ سيا.وا عق أمسسا
لثام
^ ٢٢يقنون علتحًًكم ءايتؤ،
?.ه [الأنعام.] ١٣ • :
وءثدهِأ-ليوآ الد.تاواتلإد.وأ عق قبب آؤت،زكمأ
ه مول بمهم هلأملآتي ٠ثيمد ئل> تذ>؛تييم أجآه •
القول هنا على سبيل الموبخ والإهانة لأصحابها المستحمين ب ،وتقول هي
بلسان الحال أو بلسان القال ،واف تحار على كل سيء قد ير ت وهلمنمزييُهلها

واف تعار قال؛

ك_ةرلج^'وإذامحذرأةا

١٤٠؛ ،صماثمنتيندعنإ هنالأثث<دبويلأج'ه [القرنان ،] ١٣ - ١٢ :وقالت ءؤو,إكلآةريأ
( )١احرجه البخاري(  ،) ٧٥١٧وم لم(  ) ١٦٢من حديث ،انس بن مالك ،؛محهتث.
( )٢أحرجه سلم(  )٢ ٥٧٧من حا.يثإ أبي ذر هئ.
( )٣بفلر• :تمر المعاني! (ه ،) ٢٤٥ /وازاد المير» (أ ،) ١٦٣ /واشسر القرطبيأ
(  d\A/'\vواتمر المني! ( ،) ٣٦٧ ;٣واشير ابن جزى! (  •.) T>r/yو«اكحرير والتوير!
( .) ٣١٧٨٦

0

'ه عياب

سمم]هنيث1مصهصثثير

ءنأك؛ه ه لالعالكات.]٨ -٦

فلا ماغ أن يجعل تعالى لها يومئذ الإدراك والكلام ،فكل الكائنات مسحرة

بأمرْ ،مدللة لحكمه ،ولا غرابة أن تسمع وتفهم ،وترد وتقول ،فهدا شأن من ال
يعجزه شيء ،ومن جعل الإدراك في البشر ،وهو حلقهم أصلا من تراب ،حامد
لازب.

وموال اكار موال ينقمن القرير ،فيكون المعنى؛ امتلأت ولا مزيد ،أوهو
بمعنى؛ طلب المزيدرا ،،وهوأقرب ،،كما دلت على ذك المنة المطهرة؛ أن يلقى

فيها ،وهي مول؛ هل من مزيداى ،واش أعلم.

في مقابل المشهد المخيف من العياب ،،وصورة الملائكة وهي تأحذ الكافر

العيد ،وتلقيه في مواء الجحيم ،يصور تعالى الجنة وقد أولفن•
والإرلأف،؛ القريب للهلاتعين والومنينل'آا ،فلا يحتاجون أن يسيروا إليها
مسافات طويلة ،والجنة مكانها معروف ،ولكن اف تعالى يزلفها بحكمته دون أن

يتجشموا عناء المشي ،وهدا من أمور الاحرة اكي على المؤمن أن يسالم بها ولو
لم يتصورها عقله ،ونحن نرى في فعل الشر اليوم من اكهيلأيت ،التي لم يخطر
ببال أحد من المابقين ،لما ظنلئ ،برب العالين الذي لا يعجزه شيء؟

 ٠ؤ  ١^٠ما معلمنا^ ١٢^،حيحزؤآه •
أي؛ ^ا هوالوعد ترونه أمامكم ١٤؛.
( )١يفلر• :الضير الوض» للواحدي (؛،\/أ؛) ،وامسرالماني( ،ه ،) ٢٤٤ /واتمر

(ه.) ٩٢ /
\ؤخملأ(اا  ،) ٢٧٥واتمر امطي» (U؛A/؛ ) ،و«نح
ر؟)يتنلرتاصحيح البخاري• (  ،) ٤٨٤٩ ، ٤٨٤٨واصمح م لم.) ٢٨٤٨ ( ،
( )٣طلر• :الخريرواميرا<أآ/خ؛م).

( )٤طلر :اتنسير ابن أيي نمين•(ا!  ،) ٢٧٥وامير المملي•(\ا  ،)١ • ٤و«مير البغوى•
(؛ ،) ٢٧٥ /و«اكءررالوجيز•(0ا  ،) ١ ٦٦و«زادالمسر(،؛ ،) ١ ٦٣ /واتفيرالقرطي»( ٧ا.)٢ • /

ؤهوققن

واض تعار قد يوحر ءاوعيدْ،ا ،أو يعفو ويغفر لمن يشاء ،أما ارالوءد» فهو

ؤإثئ إن أوعدية أووعديه

لمحلف إيعادي ومئجزموعدي

فاممه لا يخلفا الميعاد؛ ُؤ وعدألمانؤا ٢لذكا'كامأيؤعدؤن ه لالأحماف;آ'ا] ،أما
الوعيد على بعض الموحدين ،كاصحاب ،الكبائر فقد ينقده تعار ،وقد يعفو

ويمحفح ،وهذا لا يدخل في ؤ.،ج ألنول ه ،فان هدا من راالقول ،ا من قوله
سبحانه؛ ؤوبجّ مادوناللهف لمن يثاءج ه لالن اء:مأآ ،وقد يغفر للمؤمن الفئط
ؤينجو من العداُبا؛ إما برحمة أرحم الراحمين ،أوبثفاعة المرملين ،أو بشفاعة
الملائكة ،أويثناعة إحوانهم ،أوببلايا ومصاب سلمن؛ ،،أوبسكرامتا الويتج ،أو
؛أهوال) يوم القيامة ،أو بالكفارايتج ،أو بما يشاء اممه ^؛^. ٢٣١
إر افه كلما أحطار؛ ،،أما الحفيظ فهو؛ الذي يحففل
والأوايج هو؛
إيمانه من الدنور_ ،،ويحفظ عهد اض وميثاقهأْا.
( )١ينفلرت راديوان عامر بن الطفيل* (ص ،)٨٥وأري ان الحرب* (  ،) ٦٣/١وءتاج العروس ٠

(ا/ما' ؛ا)«ختأ».
ؤينفلر أيصات ؛رعيون الأ-محيار* رآ/مها) ،رااالمجالسة® لادي-ورى)(  ،) ٢١٨٩٦وا١ريح الأبرارء
).(or/r

(■ا)ا-ممأْت :،اّتثر .!٥^-
^^لر :أابوعاكاوى»(؛/أمأ)،ر»ا/ههآك
()٤ينثلر :أرتمر الرازي"( ،) ١٤٥ / XAو«شرالهمطي» (؟ا،)٢ ٠ /وارذحالقدير*(ه.) ٩٢ /
وينثلر أيما؛ ااءريِا القرأن* لأبن قتيبة (صلأم\مآ) ،وارجمهرة اللغة* (آ ،)١ • ٢٩ /وارمجمل

اللغة*(صأ •  ،) ١واالسان الحرب*( ،)٢ ١ ٧ / ١وأا"اج العروس*(0 ;٢ما) ؛رأوب».
( )٥يفلر؛ ؛انمير السمرقناوي* ( ،) ٣٣١^ /yوارشير الماوردي*(ه ،) ٣٥٣ /ورالوجيز* لالواحاJى
(ص؛  ،) ١٠٢واشير اوعأنى* <ه ،) ٢٤٥ /وارنفير الغوي*(أ ،) ٢٧٦ /وااالكثاف» (أ،) ٣٨٩ /

و«'ضر الرازي*(  ،) ١٤٥ / XAوراكحرير واكوير* ( ٦آ.)٣ ١ ٩ /

0

ؤ 'ق إفآؤءابي ه مثل نوله تعارث ^^ ١٧١١بم~نيى ربثم تأّب لثم
[الملك ،] ١٢ :وهويثمل حثية افه ني الخلوة حين لا يكون
ثنممأوأمك؛ر
بمراى ص الناس ،وهو أدل على التقوى والإخلاص ،ؤيثمل حشية اممه،ع أنه
تعال غيب لم يرم ،ولكنه آمن يه من الخبر الصادق على أل تة رسله عليهم
السلأمرا.،
التفصيل في إثبات الغيب يزيد الإيمان ،فإن الإيمان يزيد وينقص ،ومن زيادة

الإيمان• الإيمان بالتفصيل ،ولهذا قال اطه ءء؛ةلت ؤؤإدا،آ٧؛،مورجئنهرثن

بهوي أق؛ظلم رإدثمه؛ذْةإثتأآما أؤمتث< ءاثنوأ رادتثمإبثا ه [اكوة ١ ٢ ٤ :آ.
الإيمان المفصل أقوى واعفلم تأئيزا في النفس ،وأبعد عن أن ينساه العبد،
وأبعد عن الشبهات ،يريد يقيئا بوجوده؛ لأنه يدرك أنه صار عالما مشهودا لغيره،

ؤان كان لا يزال عالتا غيثا ،فالقياس ها مع الفارق.
ؤئآثنيسه :الإuثة هي :التوبة والإقبال على اضل٢؛ ،كما في قصة
داود قيألتالإ :جؤآ داودأئناهكه ءاستثهمرموحزروثاوآُابه [ص ،] ٢٤ :والقرآن
الكريم كثيرا ما يذكر االأوثةا ،واالإJاثة٠؛ مما يثير إر أن من طيعة الإن ان
أن يتفلت قلبه ،ويقع منه زلل في سمعه ،أو بصره ،أو لسانه ،أو في فرحه ،وكما
قال الحمر

*اّتقيموا ولن تحصواءأم .وفي الحديث الأحر :ااسددرا وقاربوا،

( )١يظر :اتمر ابولأ(أ،) ٢٧٦ /

(أ ،) ٣٩ • /وامير القرطي"( ،)٢ ١ / ١٧

واتمير الخازنء رة ،) ١ ٩ ٠ /وافتح القديرآر ره ،) ٩٢ /وما سيأتي في اصورة الخلك؛ا.
()٢يفر،^l^«:نيم؛ِإ القرآزر(ص،) ٧٢٨ر«اكمير والمير»( .) ٢٤ • ! ٦٣

( )٣أخرجه الليالي ( ،) ١' ٩٨وعدالرزاق في «ميرْاا(م ،) ١٥٤ /وأبوءسدفي ءالطهووا
( ،) ١ ٩وأحمد (  ،)٢ ٢ ٤٣٦ ،٢ ٢٣٧٨وابن ماجه(  ،) ٢٧٧وابن حبان( ،) ١ • ٧٣والحاكم(،) ١٣ • / ١
واليهقي(ا ) ٦٧٠ ، ١٣٢ /من حديث ثوبان رنح.بمت.
وتائر الشر ش 'الضعفاء•(؛' :) ١٦٨ /يروى بإسناد تات ■كن ثوبان ءن الشي

لينظرإ

اتخريج احادين ،اممثاف• (أ ،) ٢٣٣ - ٢٣٢ /ورارول الخليل• (  ،) ٤١٢و٠اJلااة المحيحة ا

@

محن

واعدوا وروحوا ،وشيء من الدلجة ،والقصد القمحي وشوا»ل١ا.
دهم ،توجيهات نبوية بفروره الاعتدال ،وأن على المرء أن يعرف نف ه

وتكوينه وطيعته ،خربكم أعلم بكم ،كم-ا قال سبحانه Iؤ اهنياءتتنو(اكآعرآلأتح

إلا  ^^١رقى لاكع آلشتإ ئو آءيت دغت إي أينائ يى أهم ،نإد أنثن
يثآف ^،مح؛ة؛لأظأ اسأيأضأمح .تالجم:آم.
ءه ؤ ^هامودهيرمآعد .لثإماينايةجاأثامزُث.هت
وش الياؤر تناسق عجيب! ثمان فقراُت ،ش غاية التناست

بدأت بقوله ت*الءا• ؤ نلبمتنيئ ^i؛S؛ ض بيي أواه ،فهده مي الكرامة

الأولى؛ حسثا أدنست ،لهم الجنة.
ثم ؤهتذاتازءدونه ،فهدا النعم هو الوعد الحق الذي وعدكم تعالى به في
الدنيا.

ثم بين لهم ثالئا أن هذا من فضل الله ،وبثركة اعمالهم ،وفي ذللث ،إشادة بهم
وتكريم

نم قاللهم :ؤأئ.ثإوماه :ؤيا لفرحتهم بهذا الفوز والتكريم.
ثم نال لهم حامتا :ودسل ِم ه ،فدحولهم هونهاية الألأم والمعاناة إلى الثلأم

المعللق ،قافه يلم عليهم ،والملائكة تلمم عليهم ،وأصحاب ،الجنة يسلم بعضهم
عل ،5بعفما•

ثم فال لهم مائتا :؛ؤدللأثأومآ-لدردأو'ه ،فخلودهم آبدى ^^٠١٠؛ ،ليس
ثمة حوفج من المومحت ،،كما كان الأمر في الدنيا ،والجنة وأهلها حالل.ون بإحملع
الم لمين ،بلا تحول ولا زواللآ،ا

ثم قال لهم سابعا :ؤلممايثآ«ةجا ه من الرزق ،،وكل ما يخهلر على البال،
( )١أحرجه الخارك ،) ٦٤ ٦٣ (،وم لم(  ) ٢٨١٦من حديث ر هريرة

مهتو؛،آيموم؛ا ^? ،^١قيم إلاؤر
( )٢يتظر ما سيأتي في ااّورة الحديدات ؤ
ذ؛آأنثاباااأو^ه.
ءءثم٠تنمفيقم١ضإن دللكنعزآشيسرأؤآه ،وررسورة المأ،ا؛
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أو يمر قي الخيال.
ولهم الكرامة الإلهية بالنظر إلى وجه اممه الكريم ،وا< ماع حديثه ،وما في

الجنة من ألوان اشتم الذي لا تحيهل به عقول أهل الدنيا ،فهذه ثامنة الفقرات،
المتتابعة المتصاعدة في الفضل والميم ،ءثر عنها بقوله :ؤولدثاي.ه،
والفضل الإلهي؛ ررما لا عين رأي ،،ولا أذة سمعت ،،ولا ^٥^.على قلب يثر)) .، ١١

والمزيد هتا يثبه ما في  ٠محورة يوسااث ؤإؤمأ ،تم نإ لننى ونبمادة ٢٢
[مس;آ-آ].

ه ؤ قم آشكنا ملهم نن من ^ آني 4مم بملقا تئثأ ؤ ،أللن،و نق من
محج0،هت
آشضا ملهم ير،رنه ممن ملف ويكر ،م آنييمم بملشا ه أي:
ؤ ،ألقد نل من
أقوى من هوملث ،العرب أهل مكة وما حولها؛أجسامهم،
محيص ه :إما أن هذه الأمم التي أهلكها سبحانه كانوا إذا نرل بهم العذاب دهيوا
يبحثون عن مهرب أوملجأ من عذاب اف ،فلا يجدوزأم ،قاف تعالى يقول لقريش

الذي عرف عنهم رحالة الشتاء والصيف وكثرة التنقل :ؤنذ؛نمحمن ه؟ هل

من مهرب من عذاب اف غيخذ؟ وهوكقوله سبحانه :ؤ هلتاانصحأ وأسناإذا هم منها
إئون.ه[ ١٤٢اص,] ١١r :
( )١كمافي اصحح اوخأريا(  ،) ٣٢٤٤ورصحح مساوما(  ) ٤٧٢٩ ، ٢٨٢٤عن حدين ،أبي
اقال اف؛ آءندصت ٠نمادى الصالخص 4ا لاعص ;ألم ،،ولا أدى سممت ،،ولا قؤ
هريرة صيبمإ
ءرئبدر|.

( )٢طر• :ضير اواتردى» <ه ،) ٣٦٥ /واتنمير المرقدىأ(م ،) ٣٣٨ /وأشيرالقرطص•

(؟ا ،)٢ ١/واشتر ابن جزك ،)٣* ٤ ١٦١ "،وافر ابن ممر» <  ،)٤ • U/Uدما س؛أتمح ،مح ،رّؤية
اس"؛ؤلدنياةظأ'0ه•
( )٣طر :اشتر الغوتم( •،؛ ،) ٢٧٦ /وافر الرازكA( •،؟ ، ٢١٥ • /درتمر امح ،جزى•
(  ^٢^ ١٦وافتر ابن
( )٤طر :اغيرالطرى» (آا ١( ،) ٢٣٤ /أ ،) ٤٦١ /وأشيراواتردىأا(\ا  ،) ٣٦٦واغير

ْ/هم)،و«ميراينئير»ره0/مم)(،ب/ه*؛)،وانياص(ه/هه).
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ه ^إة  >4دلك إدءًقرئ,يس؛ا 0لم' ْلئ أزآلف آلثعع نئوسهيت .ه •
هذا الوصف البلغ الذي يعجز الجثر عن الأتان بمثله ذكرى ءؤإسكد> أم,
ءف ه ،وفيه تحريض على التدكر ،ؤإحياء القلوب ،وتعريض بذلك النؤع من
البشر الذي لا يعتبر بما حوله من آيات ونذر ،ولا يما حكام الله فى كتابه من عبر

ومال للغابرين ،فكأنه حين لم يعتبر ،ولم يتأير صار بلا نالب ،،والقالي ،ولو كان
صعيئا أو مريقا ،فإنه فد يحيا ؤيعتثر؛الايات والنذر ،وقد تكون سبتا فى هدايته
ورجوعه إر افه؛ لكن إذا كان بلا نلب فأي حيلة فيه ،والعبرة لست ،بوجود هذه
المضغة ،ؤإنما؛توظيفها في الاعتبار والإنابة.

ؤأوألم،أكح ؤموسؤمد ه• صور *الثمع" بأنه شيء يلقى؛ بحسثج ال
يصرفه محميء عن  ١الأمتمزع أ ، ،ؤ ؤهو نّهيي ه أي  ٠حاصرأ ٠٢١
وهذا دليل على عغلم تأثير ارالصورة® هع ااالمم«عاا؛ حبث ،ذكر ارالقاو_،ء المعبر

عن الوعي واليقغلة ،نم ش بذكر حاثة ®السمع® مع ارالشهادة®؛ وهى المناهدة
والرؤية ،والناس اليوم يقولوزن حيني وموف ،أنسى ،أرني وقد أتذكر ،أشريى
وسوف  ،أحففل ،فإذا كان ثمة شراكة بين الصوت والصورة ،بين الأذن والحين ،فإن
الإنسان لا ضى!

فمتى سمع بأذنه ،ورأى بعينه ،أو تخيل ما لا يمكن رؤيته؛ كان ذللئه من

الذكرى الحنة له ،ولذا قال

*الإحان! أن تعبد اممه كأثالث ،ترا ،0فإن لم تكن

ترام فإنه يراكءرآ.،

ءو ؤ ولثد

آكتون ،وأيويوأ وما^ينهعا ق ستة أثاب وما مننا من

يئس ص:
عود على ما ذكره أول السورة من الدعوق للاعتبار بالماوات والأرصن؛
و٠االوحتز• للواحدي (صهآ"ا) ،وءإيجاز اليان،
( )١يطر :اا'فير اسيا
(آ ،) ٧٦ ١ /و«'فير القرطي ،) ٢٣ ; ١٧ (،واتح القدير(،م.) ٩٥ /

( )٢أحرجم البخاري(" ،) ٤٧٧٧ ،٥وم لم ر )٩من حديث ،أبي عرمْ ههتت•
وأحرجه مسلم ( )٨من حديث عمر بن الخطاب ق.بمئ.
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كأكيد المعنى ،ولفي السبهة التي قالها اليهود ،وريما تسللت إلى

الوسين

من العرب؛ وص أن اش تعالى حلق السماوات والأرض في ستة أيام ،ثم استراح
يوم السست،لا ،،فقال تعالى• ؤوما متمنا من يزب ه أي؛ ما أصابه تعالى عجز أو
تعب سب الخالق ١٢٢؛ لأن فعاله ليس معالجة ،كما يحل• ث من الشر الذين يعملون

بأيديهم ويتمون ييجهدون ،ؤ1ئنآ أمئهُ إدآآتاد منكا ؤ

لدركن مءت<

0هزس:آخء.
واللغوب هوت أقل درجات التعبر'اأ ،،ونفي القاايل يتممن نفي ما فوقه.

ه ؤ ^ ^٠مد ما لمأوى وسمح ءثتد تؤى نل لك ألئسى وثل ألمحب
ؤ حيو هد ما بمفيى ؟ا> عن الله ،أو عن البحث ،أو عك بوصفك:

هل؛ا ،وقد أعطاه الصبر والثتات
ؤأثحثه ،٠^^٤١٥^٠ ،ؤ<1به.أ
بحيى
والاستمرار على الْلريق؛ وهي التسبيح ،كما قال تعالى :ؤ ؤأس

صدرلئ.دتتابحؤنو؟

هجنيةآث؟؛د.ن أه ؤآعثن• دؤوأ حئ امش

ألمتث.ه لالحجر7:؟.] ٩٩ -
وقل علم تعالى أن الرسول .يفيق صدره بما يقولون؛ من وصفه بأنه
ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون ،أوأنه يكتتب أساطير الأولين ،أو يريد المجل.

أو الملك أوالمال أوالعلو في الأرض ،مهدا أمر مؤلم وموذ لقس طاهرة نكتة
( )١يطر :اشترمد الرزاق•(  ،) ٢٩٦٥واشتر المرسى» (م ،) ٣٣٩ /واشتر اسيا
(،)١'٦!٩واااش؛رالوسط•للواحدي(أ،) ١٧ • /واشترابنممٍرا(.)٤ • ٩/U
( )٢ينظر :ءالوجيز• للواحدى(صء  ،) ١٠٢واشترالييفاوى•(© ،) ١٤٤ /واغتر ابن كثير •

(يمه-ل)،واشيرالجلألين•(صاهآ)،واالتحرير و١كوير•( .) ٣٢٥/٢٦

( )٣بطر :اشتر  •^ ٧١ره/أ0؟) ،وافتر المعاز• (0إ\أيط وأالكثافأ
(أ ،) ٣٩٢ /وءالمحور الوجتز(،ه ،) ١ ٦٨ /وازاد اوبر»(أ ،) ١٦٥ /واشتر ابن كث؛ر»(.)٤ • ٩ /U

ويفلرأيصا :لامقاييس اللغة ،) ٢٥٦/٥ (٠ولآ ي ان العرب(• ،ا ) ٧٤٢ /اياغ ب • .
( )٤يطر :اشتر اواتريلى» (  ،) ٣٦٧/٩واالكثاف» (؛ ،) ٣٩٢ /وءالفير اوغلهري»

ل؟ ،، ٧٥ /دما تقدم س قوله تحالمح •،ؤثوَةدلوأألمير^ ٠١٠ -١^١منم^)^^■١،
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كريمه ،لا تحمل للتامى إلا الحبمر والجمل ،وأسد الما منه حرمانهم أنفسهم من
الخير والإيمان والتصديق ،ؤإصرارهم على التكذيب ،وتأثترهم على البسطاء
والدهماء من الناس؛ بالدعايات المزيفة ،والأقاويل المزخرفة التي يروجونها
هرون يتمييقها ،كما يحدث في الحملات
ؤيرددونها حتى يتناقلها العامة،
الإعلامية الموجهة المعرصة الش تستهدف شخصا أوجماعة.

ؤ ةصؤّظامابمولوك< ه• فربك يعلم ما يقولون ويطيرعليه ،ويوصيك بان
تصبر عليه ،ؤإذا تصبرت فإن اض ميزيدك صبرا ؤيئك ،فلا يقع  ٥١؛^ ،صعق أو
تأثر أوحزن يصرفك عن تبالخ رسالات اممه تعالى.
والصبر صرورى لالجاح في الحياة كلها ،وبخاصة من يخاس الماص
ؤيدعوهم ،ويحاول ،تغتر ملوكهم وواقيهم ،وكما ئال:،ب ®من يتمجر يصبره
اف ،ومن يستغن يغنه اف»لا,،

وقد أمر اممه نثثه .بالصبر في مواصع كثيرة ،كقوله!
محآغجتئمسرإ^؛وه لالمزمإ،؛  ١٠؛ا ،وقال،؛ ؤ شأحهآجبملأهءقم.ووقث

نداأو^وفيه زساأه'هتاسرجت  ،]٧-٥وقالت ؤؤيغرمساى ح \ث؛بم> يدمى
ربهم ه [الكهف ،] ٢٨ :وقال،؛ ؤ ؤمحزوماصئ-فإلأأس محأث*محرف عثهنّ ولأ

ئش ؤ ،صبي مثا يمأًظمحا.ه لاك<ل ،] ١٢٧ :وقال !،ؤ ظ«نّؤِإيىربمت,أش
شُامحلأ_محى[ ^٠الروم ،]٦ • :وقال:
حل
[مرثم ،] ٦٠ :وقال،ت ؤ

،أئوؤهثل\رلإا ه [طه.] ١٣٢ :

واك.اعية الذي لا صبر له لايمكن أن ي نمر على دعوته ،ولاميء قوي صبر
المؤمن مثل أن يتمل .العون من ربه؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا باض،

ره لأس من فيآ'لأدني ،ءكأهم-معأأثأمت ،دم ألناس حق

ط

مؤميثأى.ه

أتت مديقث أج؟ لتت عثهمّ ثمتطي
[يونس ،] ٩٩ :وقال مسمحانه! ؤ
?^^[ ^٢الغاس>L؛  ،] ٢٢فوفليفة الرسول تتالحهس في الناوارة والالكير والمباليغر ،أما
(  ) ١احرحه اليخارى ر  ،)٦ ٤٧ ٠وملم (  ) ١ ٠ ٥٣من حديث أيي سعيد تة.ةثئ •
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اهتلاء الاس أوعدمه فهذا شأن رب العالمن:

لأآءءصىأهسحمد1ه

[الرعد ،] ٣١ :والمؤمن لشدة غيرته وفرط حماسه ؤإشفاقه يصيبه  ^،٥شديد ،ؤيحزن
لما يجد حين يدعوهم إلى النجاة ،محييعونه إلى النار ،ويواجهونه بالكيد والحرب

والتكدس ،،قاف تعالى ي ليه ؤيعزيه ،ويأمره بأن لا يحزن عليهم ،ولا يفيق صدره
بهم ،ولا يبتثس بما يفعلون ؤيمكرون ،وأن لا تاوهب نف ه حرامحنتح عليهم.
وهدا ص من أمرار المداومة على الهلريق؛ فإن من غلبه اليأس والحزن والكآبة

من فعل الماس ،وتأثر؛الصدمات ،التي تواجهه سنءان ما يتحر ويضعف ،ثم
يتراجع نم يتومف محيتكفئ ،وينعزل) وهو يرى أن لا فائدة في الإصلاح ،ولا أمل
ءي ،التمتر•

ؤوثى محي رلإى ئل ،لملمج آلثميير وئثر الميب ه '.واكسح يمنح
الؤس طاقة هاءطة ،وئ؛نا  Uثزصي .؛السبيحلا.،
والممب^ هو -تنزيه اش تعالى عما لا يليق؛هر ،،٢وهي عبادة تنعكى على
الحايال نف ه ،فكلما نزهت ،اف وثحته كان ذلك ،تنزيها لف لث ،من أدران الذنوب
والعيوب ،والمقائص والمعاصي ،فترتقى إلى المدمية أو تقترب منها؛ ولعل
المقصود هنات الصلأةأُا؛ ،يما فيها من قراءة الفاتحة المى فيها ؤادمنثِسنت
آكشث0ه•

فيكون العني! صل لريلث،؛ لأن الصلاة يجتمع فيها القرآن والإحرام بالصلاة

والذكر والمسيح في الركؤع والمجود والحمد في القيام ،وما ؤ نل طابع
(  ) ١كما في الصحح البخاري^ ( ،) ٣٧ ٠ ٥وْاصحح م طلم^ ( ٌ ) ٢٧٢٧ن حديث علي ظتبمئق،

أن فاطمه ءة.بمءا اشتكت ما ثلمي من الرحى في يدها ،فسألت الّئ  .خادما ،فآوصاهما بالتكسر
والتسح والتحميد ،ودالت ءص حير لكما من حائم.،

( )٢يتغلر ما صيأتي في *محورة الحديد !،ؤ تح ,ثو تا ؤ ،أووي" ؤآمحي ،ؤبموآلتغزآمحم
وهوآميلآأك٠ر ?ج؟ ه.
وءسورة الحشر '،ؤ سح.بمي ناي ،آلتمؤت وما ؤا
و*التحريرواضرأ(أأ/أأم).
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ه،

القسي ه• صلاة الفجر ،ءؤوث-دأتنيأا ه• صلاة الفلهر والعصررا،؛ حيث
يجمعهما ونت ،واحد؛ وهو ما بعد الزوال ،ولذلك يجوز للمسافر والمريض

والمحتاج جمع الصلأJنل . ٢٢

؛ي<ن؛قألفيمبمنمحصص:
ؤ وس  ٠^١د1يءه ه! فهده صلاة الغرب والحثاءأم ،فالأية جمعت أوقات
الصلوات الخمس ،مثل قوله تعالى ت و مبحى أثب جثث سسويك< ؤحثن تصميجود>

ؤإد ألحني ؤاألسموت < -كأ بقو> محبمقيا ءت؛؛ث ننلؤ/إ1؛ أو^ ه تالرومت ،] ١٨ - ١٧
ويدخل في  :،(^١التهجد والمام الذي كان فرصا على الني ،.وهو مثرؤع
لأءتهر؛>.

ؤوؤبرألئجود ه؛ الوتر ،كما قال ابن عباس ة.بممحأْا.

والفرق بين *أدبار الثجود* الذكورة هنا ،وبتن ُإدبار الثجوم* المذكورة
في ررمحورة الطور" ت أن رُإدبار الّجومٌ يعني• مغيبها ،فيكون المقصود! صلاة

الفجرلا"ا؛ لأنها في آخر الليل ،أما ®أدبار الئجود* فهو• جمع دبر ،ودبر الصلاة!
آحرها قبل التسليم ،ويثمل ما بعد الت اليمآَا ،،فالأدعية التي مال دبر الصلاة منها
ما هو قبل ال لام ،ومنها ما هو يعده مباشرة.
( )١بمفر• :تمراورسى»

و"الهمجتز• للواحدي (ص0آآ•  ،)١واتمر
ضمضا(لأا/أآ)،واالخرمواضرأ(آ^بآم.

( )٣بمظر :اتمر.قاتل(،؛ ،) ١١٦ /واتمر الطري ،)٦ ٠٧ /T ١(،واتمر ابن أبي زتنأ
ر؛"/ا*م،و،زاد المتر ،رأ /هآ-ا)،وأاكءريروالميرXT^S ! ٦٦ (،

ر ٢ ٤يطر ما محاني في •محورة المرمل•؛ ؤ إة رثي  ،^٢^٠وم أدذ

وممئث ,و؛لنينع تن

أل؛نتتلى...هلاوزمل":آا].
( )٥يطر• :الضير الومحثط ،للواحدي () ،) ١٧١ /واتمر القرطبي Xy^/^U ( ،ورالمحر
انحط في الضير(،أ ،) ٥٤٢ /،وراكحرير والتوير.) ١٠٢٨ / Y1 (،
( )٦بمقلر :اتمر الطري ،)٦• ٨/٢ ١(،واتمر المرقدي(،مآ/يهمآ) ،واتفسير القرطي،
( ،)٨• / YUواتمرابنممر ،)٤ ٤ ١ /U(،وماساتيفي امورةالطور.،

( )٧بمطر• :الصلاة ،لأبن القيم(ص'آه  ،) ١وافقه المادة.) ٢٢٩ / Y) ،^jJJ ،
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وهي دعوه إر النوافل الش تصر عقب الفربمةل ،،١وكذلك صلاة الوتر

والسة أن يجعلها إحدى عثرة
التي أقالها واحدة ،وأدر الكمال فيها
أوثلايث ،عشرة ركعة ،فإذا طال الوقت ،مد ،ؤإذا قصر اقتصر وصر العدد ،فجمع
الأمر; الصاإواتا الفريضة ،والوافل التيتكئالها وتجبر نقصها.
•
ءو ءؤ ؤآسخ مم تالآلتناي من مكان ئربم_،
ؤ تآسخ مم ناد آلماد ه فالأمر لن يهلول ،ؤإذا كنت ،تسمع منهم ما يؤذيك
سماعا عاينا من غير قصد ،فعاليلث ،أن تصخ بأذنيلثح ،وتلقى بمعلئ ،،وتتحري
تلك ،اللحظة الموعودة الأتية بلا ارتياب؛ لحظة النهخ في الصور.
ؤين مكان نميب ه! ثري.تا منكم ،والمنادي هو المللث ،الموكل ،وهي النفخة

الثانية الش تر-ث بها الأرواح إر أحادئ؛ لأن هدا هوالضود الأكبر؛ أن يعثوا
ؤيحاسوا وتحاكموا ؤيفصل

وقد يرد الوعيد عليهم بالصيحة الأور؛ التي هي نفخة المومحت ،والهلاك
والدمار ،ولكل منهما مناسبته.

فالمناسب ،للتعزية والتسلية ذكر النفخة الثانية؛ نفخة الثعث ،والخروج،

والمناسب ،للاغترار بالقوة والبأس وللتحر والتكبر ذكر النفخة الأور للهدم
والدمار.

ليوم الخريج أصح علنا على يوم القتامة ،أى• حروج الناس من
( )١يفلر؛ اصحيح البخاري*(•  ،) ١١٨وااصح؛ح م لم*( .) ٧٢ ٩ ، ٧٢٨

( )٢يقلو» :اوديا( ،) ١ ١ ١ ;٢و*اوجموع*(؛ ،) ١ ٢ - ١ ١ /و«ث المائة*(* • ١ ;٢ا.)٣ • ٥ ،
(■ )٣يطر* :شر مقاتل*(؛ ،) ١١٦ /وا-ض القرطي•(  ،) ٢٧/١٧واقع القدير•(م،) ٩٦ /

وما تقدم في نوله؛ ^دلإ ف ،ألثدر د'إقبجء ألمحي وه ،وما سآتي في •سورة الحاقة•؛ ٠؛ محح ف،
أاشسإءن;و

( )٤ينظر• •الهداية إلى بلؤخ النهاية*( ،)٧ ٠ ٦ ٥ / ١ ١وءتف ّير ابن جزي®( ،) ٢٠ ٠ ٥ !٦ورفح
القدير*(ه ،) ٩٦ /و«اكءريرواكوير*( .) ٣٣١ ; ٢٦
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* م مء محق دإدء آثنيخ.ه ت
فيكر الخلق الأول ،ثم الموت ،ثم اليعث ،وأته شأن اغ تعار وحد.0
والإنسان كان عدتا ،ثم أحياه افه ،ثم يمينه ،ثم سعثه ليوم القيامة.

ءو ؤ بجم دثعلأ'لأتيس تم -؛^- ،^٥١٤١صربجتأ
فعل مضاؤع ،أصله ث ®تشقق® ،ومن الإعجاز هنا الجمع محن
ااكشمقا الذي هو فعل تدييمي  ،9^^1االأنش^ةاقا فهو دفعة واحدة ،وبين

®الترعة®؛ ءؤس/إعا ه ،فهو تدرج مريع ،يشيه ما يحدث من تشقق الأرمحن في
الالنيا عن الشات ،وتفتحها لخروج الريع ءم_<ا المهلر ،فالناس يشتون كما تتيت،
الخبة حين قحول إر ورقة ثم شجرة.

ؤ د؛لك حنرعلبمتايمحير  ٠فمهما كروا وعيروا القرون ،وتاكلت ،أحادهم،
فالأمر هص ،وهوواقع لا محالة.، ١١

ه

حم؟ أتت ْلإمبمامح

ش بجائ ،زعيز.ه:

ؤؤ محثل،؛إلبمانىلون ه لك وما يضيق به صدرك ،وما أمرناك بالصبر عليه،

لاتجرهم ءر الإسلام؛ فلاإكرام في الديزام

الأ٠ر دعوة؛ ؤمولإإد«آأ،ت ٠دءفثج^' قنتءثهم

وآه [ jJiljJl؛-٢ ١ :

 ،] ٢٢وأك عبد متواصع لربك ،ك بمتكثر أو متعاخلم ،وهما معنيان متقاربان،
وكان.ؤ يدعوالناس بالخنى ،ويكره التجتر ،ولاينتقم ،ولايغضمب ،اتفسهلم.

واثحبر مما يحاب ،به ،حتى ولو لخكم أو وحيه ،وان.لك قال قتادة ; ؛!^ ١٥؛
®إن افه كره لمبمم .الجزية® .، ١٤أي؛ أن يكون حبارا ،وقال؛ وت؟ أئن عقم
( )١يقلو :أ-فح الطري ،) ٤٧٦ ; ١٢( ،وازاد المر ،) ١٦٦/٤ ( ،واتسير الرازي•

(A؟،) ١٥٧ /واتمر القرطي،) ٢٧/١٧ (،وأتفرابنممر،)٤ ١٢ /U(،و<ذحالقدير(،م.) ٩٦ /
( )٢بللرت اتئسير ابن ابي زمتض(،أ ،) ٢٨ ١ /د'السءرر الوج؛زا(م ،) ١٧٠ /دُتممع المرض*
< ،) ٢٨/١٧و«اوحر الخيط ثىالضير(،ا>،) ٠٤٤ /وأتمر ابنممر.)٤ ١٢ /U(،

()٣طلر :اصححالخاوي،) ٣٥٦٠ (،واصححملم.) ٢٣٢٧ (،
())يطلرl :شيراسري،) ٤٧٧/٢١ (،و^الدراسمر،

0

محام ه فكان .يخصفا نعله ،ؤيرسر ثوبه ،ؤيكون في مهنة أهله ،ويعود
الريفي ،ويتح الجنازة ،ويجيب دعوة المملوك ،فكونوا كما أمركم نبيكم هؤ.
ؤةّأنإلئتءالن ش بجاف محبمّي ه آخرها ياء المكلم ،أي :من يخاف
وعيديل  ، ٢١ولكن يوشا عليها Jالمكت.٠

وهكذا تتتهي الورة العثليمة التي حاءيتط في مساق واحد ،وكانتج موعغلة

بليغة مزلزلة مجلحلة ،واذللiا كان .يقروها في صلاة الفجرأى ،وفي صلاة
العيدر"آا ،وعلى الخير يوم الجمعةأ؛ا؛ لما فيها من أصول ،الدين العظام ،ومن العبر
والعقاُت،رْ.،
000

( )١يفلر :اتمر.قاتل ،)\\ U/i ( ،ورالهداية إلى بلوغ الهاة• ((\ i(U- -\U /و»-ض
الخازن•(أ،) ١٩١ /واقعالقدير•(ه.) ٩٦ /
( )٢تاجاءني اصحح م—لم'(  )٤ ٥٨من حدث جابربن نمرة هخؤمحتن•

( )٣كما جاء ش اصحيح م لم•( ) ٨٩ ١من حدين ،أبي واني اللص ههتل ،ؤيفلر ُا سيأتي ني
أول ٠ ،محورة القمره.

( )٤كما جاء في اصحح م لم•(  ) ٨٧٢من حييته فنزة بتت ،عبد الرحمن ،عن أحت ،لعنزة
( )٥بمفلر :اسل اللام•(ا ،) ٤٠٤ /و»مءاة الفاتح•( .) ٤٩٨/٤

0

 ٠تسمية ارسورة:

اسمها! اسورة ؤرألقه>تياه* ،كما قي اصحيح البخاري* ،وبعض
المماسر<ا/

ومن أسماثها! أسورة الداريادت ،*،بدون مم ،كما ني اجاْع الترمذي*،
وكتب الضر ،وأكثر انماحف؛ لأن مدا اللفظ لم يرد إلا مهارى.
 ٠ع دد آياتها؛ ستون آية يغير حلأف.، ١٣

* ومي ثة بإجماع المفرين• ١٤٢

*

يدك ه  ٠^٠٠٧٠أؤآ ه «أةهت ،يء ه ة'قبج ،أع

بدأ سبحانه السورة بالسم يأربعة أشياء ،بمكن أن نفهمها ءلى أنها ثدؤج
وترقسالأدنىإراصْ:،
( )١يطرت ■تفسير•،جاس■(ض  ،)٦ \sواصحٍح المناوئ■(ا" ،) ١٣٩ /واتمرابن ايي زمتمرا
(أ/آا/أ)،راميرامطي» (با/هآآ).
( )٢يطلر :اضير .قاتل■ <؛/هأا> ،و«جا.ع اكر.ذي■ (  ،) ٢٤٤ ، ٤٢وأشير الطري■

ورساني القرآن■ للزجاج(ْ/اْ) ،و»الشءرافل«ىلوسى0أ.) ٤٢٣ /

ض،) ٢٣٢رlدنجالأررفيضيرالآيوهمر^(  ٩١/٢ه)،
و«غتون الأيان زعيون علوم القرآن■ <صبم .)٣ ٠
( )٤ينظر■ .ضير المعاني■ (م ،) ٢٥ */وءالمحرر الوجيز■ (ه ،) ١١^١/وأزاد المسير■
(إ/يا"ا) ،واهيرالقرطي■('\ا/بمأ) ،م١س.ر،) ٩٨/٥ (٠ر«ردحستي•) ٣/١٤ (،
ر)0؛بئلر■ :نفيرابنمحير■(.)٤ ١ ٤ /U

0

هُاس

ءايؤءألقهن>درواأهُهت والمقصود بءلالإوارواتأا; الئياحJأنواءها . ٢١١
وند ورد فى القرآن الكريم الإشارة إلى أن الرياح داريات ،كما في قوله تعالى؛

 ^^٠^٠يثيما ^u؛ >Lاؤح ه [،٠^١؛ ،] ٤٥ :،-فامم بها وهي تذرو الأشياء ذزوارأد
* ث م ترش إلى ما هوأعلى :ؤ ظصنت،وما هه :ومحي :الثحاب تحمل
المطر ؤ.إل ،بلدتت ^ ،]٩ '. ٣٦ ١٣٢وكانها حية تحمل على ؤلهرها وهرا~ أي؛

 -^٠من الخير لخالبيه ،كط قال سحانه :ؤبجءأ3اكآؤتال>صر؛،
.] ١٢

وقيل :راالن.ارواتاا رااالحا٠لأت ،،هي النساء الوالدايتؤ؛ لأن الدريان تخرج
من أرحامها ،وهي تحمل أجتهارْ.،
وهذا القول فيه صعق ،لكن وصف الرياح ب ١١الJارJات^) ،ووصف السحاب
ُ —ءالحاملأتء يضفى عليها شيئا من الحياة والمشاركة ني عوالم الإنس والجان.

ه ث م انتقل إلى ؤظيلأبم؛اههت وعلى هذا تكون «الجاريات» هي
النجوم نى كثرتها وتتوعها وضخامتها وتعددها وحركتها •
(ا)يطر«:سمس1عوأ(صلإاأ) ،و«سسيا(اآ/امأ)،وااصاف»(أ/أهم)،

و»شرمضا(با</م) ،وااذحاكوير»(ه/\/آ').
مى»(ها/آيآ)،واِضالماوردىا(مه*م.

( )٣يطر :اشر همد الرزاق* (م ،) ٤٣٤ /و«ضير ابن أيي زمنض1( ،ا  ،) ٢٨٤و«الممر
الوجّز*(ه،) ١٧١ /والمصادرالسائقة.

( )٤وقيل -الحاملات هي ^^١ :يحملن ^^ ١.يالثحاب .قال الماوردي :افتكون الرح الأولى
مقدمة السحاب؛ لأن أمام كل سمحابة ؤيحا ،والرج الثانية حاملة السحاب؛ لأن الحاب لا تستقل
ولا نير إلا مّح ،ونكرن الرج الثانية تابعة للريح الأولى من غير نومعل* .ينفلرت اتمير الهليريء
( ،) ٤٨٢ A ١و•شيرال اوردى^ (ه ،) ٣٦ ١ /وأشيراومىأ(؛ ،) ٢٨ • /واالكث.افأ(؛،) ٣٩٤ /

ورالمحروالوحز*(ه ،) ١٧١ /وازادالمير•(؛ ،) ١٦٧ /واشيرالقرطص*(يا/هأ) ،واشير
ابن ئيُ•( .) ٤١٣/٧

( )٥يطر؛ اتمير الماوردي•(ه ،) ٣٦ ■ /واتمير ال معاني•(م ،) ٢٥ •/واتفسر القرطى•

(  ،)٣ • / ١٧واتمر اليضاوي*(ه ،) ١ ٤ ٦ /وءالضير\( •،^٠^١ا  ،) ٧٩وافتح اليان في مقاصد
القرآن»(ما/وخا).

0

■&wjm

والأكثر أنهات الممن ،تجرى بالديح ،بثرة ني الماء جريا مهلا إلى حيث
ثثرت<ا/

وقد ورد وصف النجوم د  -االجاريات® ،كما ش قوله• ؤ وأنم -إ لقن.
آ وارآص.بمآالص-\ْ:أا].مثلا قال :ؤآإوارآتلإن.ه؛
والغرب التمير بمولهت ؤ
لأن حريان النجوم مهل يسر ،فهي محرة تتحرك بإرادة النه وقدرته ،وقد يراها

الإنسان أو لا يراها ،والعرب يعرفون شيثا من هذا العالم مما توارثوه ،والعلم
الحديث صغ نورة هاطة في عالم الفضاء وكشوفه واستخداماته ومجاهاله.

ه ث م ترش إلمح ،ؤةص؛بج،آمله4ت وعلى ١■^،فهي :اللأوكةر'اا.
وقد ورد وصف قريس ،من هذا للملأتكة ،كما قى #سورة النازعاتء:

واااللأتكة المسمات® تختلف ،عن بقية الأشياء التمح ،أقم تعالى بها.
فاكلأُثج الأول حمادايت ،،والملائكة أحياء ،وفيها اختلاف  ،آخر ،وهو أن

الخلأتكة عالم غيي لا يرى ،في حين أن ®الذارياُت ®،و#الحاملأتأ® وءالجاريات®
مح%موساتأ

وفي هذا م لطيف ،،وهو الترش من المعلوم إلى الجهول ،فتدرج الياق
بهم يذكر السحاب نم الرياح ثم التجوم؛ ليقول لهم؛ إن هذه الحركة ليت،
اعتيامحلية ،ؤإنما هي حركة مظمة يقوم عليها ملائكة مختصون؛ فمنهم الموكل

بالمايتخ ،ومنهم الموكل بالمهلر ،ومنهم الموكل بالوحي ،،ومنهم الموكل بالأرواح
( )١يطر• :فح اليرمح ١( •،آ ،) ٤٨٢ /واتمر الماوردي• (ه ،) ٣٦١ /واذاد المسر•

(أ ،)١ ٦٧ /و«شر القرطيء(  ،) ٣١ / ١٧و»شسر ابنئير»( ،)٤ ١ ٤ /Uوالممادر

( )٢يطر ما سيأتي ني •صورة التكوير•.
( )٣يفلر• :تفسير الطرتم( •،ا؟ ،) ٤٨٢ /وءممبر الماوردي• (© ،) ٣٦١ /وءزاد الخير•

( ،) ١٦٧/٤و•شير١كرطي•(  ،) ٢٩/١٧وقشيراينمميره(يمما؛).

( )٤ينفلر ما صيأتي في •صورة الازعاتأ,

0
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ومنهم الموكل بالقتال ،ومتهم الموكل بأمور الجة أوالنار••• ومم عدد كير ال
يحصيه إلا اض ،وش هذا المتم تدرج ،ومديم الأيمان بقالب مهل؛ سل<أ أما هو
مشهود ،ثم يتنقل للمجهول؛ ليعلم أن ثمة عالما آحر لا يرى بالعين ،هو عالم
اللأتكة.

الاحتمال الثاثي ني نمير المتم؛ أن يكون شيئا واحدا ،ولكن على حالامت،

عدة ،فهو قتم باوياح ،أقم بها مرة باعتيارها اذاريات'ا تن*رو الهشيم ،ومرة
باعشارها احاملأت ،للثحابج ،ومرة ياعتارها ارحاريات ،بأمر اف ،ومرة

باعتبارها اامقسمائحء جعلهاتعارصبتافي ن مة الأرزاق ،على الناس والقاع,، ١١

أويكون القصود الثحاب ،،أمم يه مرة باعتباره ذاريا متقرقا في الماء تم
ينجم ،ومرة باعتباره حاملا للمعلر ،ومرة باعتارْ يجرك ،جرياثا يسئ ا مهلا ،كما
ةالالأض<أء:

كأف بشتما من محت جانيها

مر الثحابة لا نيئ ولا عجل

ومرة باعتبارهامتمات للمعلر ،كما نال سبحانه؛ ؤ ر؛زلغينألسماي تاءتيثغ

خذبساه طووتع محني هُ رافثل تامقت ث\ طي ثييد ج^روهاإلماد
وش الأيات احتمال ثالث؛ أن يكون المتم صالحا لكل مجا يحتمله اللففذ؛
ولد.لك ذكر تعار الصفة ولمينءكر الموصوف ،يلميقل• *والرياح الذارياتء ،ولا

تال؛ *الحاب ،الد.اريارت،ا،ؤإنما تال؛ ؤء؟لقهء،ه ،وهن<اأجملوأومع ،فحينما
يمم تعار ب*الذاريات ،فهو يثمل السحاب ،واوياح وغيرها ،وارالحامجلاتءا
تمل• ،3على المحاب ،وعلم ،الرياح وعر السفن ،وكذللث* ،الجارياتءا،
و*الممات ،تصدير عر الملائكة والرياح والسحاب ،وغيرها.
( )١هئلر-« :مم الأردي•(آ ،) ٣٧٢ /وأشءر المعاني• رم ،) ٢٥ • /و<شجم الرازي•
( ،) ١٦١ /٨٢واالحر العسل ني التمرا ر؟/هأ ،)0و<حاديبم النهاب عالي فير الصاوي!
).(U/o)•/^^،(٩٤/A
( )٢يتنلر :ردُوان الأض(،صء.)٥

محةقاس

ويعفهم لم ير؛ع التدرج والترس■ ،،فقالوات ®الداريات® هي• الرياح،
وءالحاملأت* هي :السحاب ،،و*الجاريات® هي; الفن ،والممئمات هيأ
اJلأتك  ١١A؛.

دللرياح تأثير كبير ني حياة الإنسان والبات ،ونميت ،ت لواح ،كما في قوله

ه ل\ذحجو ،] ٢٢ :والثواقح تحمل الخير والمaلرل٢؛،

تعالى ت ؤ

وترتل عذابا يهللئ ،به المكذبون ،وكل النحم الش أعهل١ها اض للإنسان يمكن أن
تستحيل نقمة أو عذابا إذا لم تنكر.
أصل

®إن® و*ما® ،أي! إن الذي توعدون لواغ ،بخلاف

هي كلمة حصر ،كقوله تعارت

الش
[النم.]١• :

والمع؛ىت إن الثيء الذي توعدونه سوف يخ• وكأنه أقام الوعد مقام الإنسان
ألمبمدؤاألإى
الذي يصدؤ) ،والمقصود؛ أن الوعد صدؤ) ،كما قال ،سبحانه!
ويحتمل أن يكون من الوعد ،فهو الوعد الهلسبإ؛ لأن الوعد غالبا يطلق على
الخير<.،،
( )١ينفلر  ٠ Iنفير ابن ومؤ ) ٦٦/٢ (٠او ٠نف ير الطيريي ء(اأ/أمأ)،وءمعاني القرآن  ٠للزجاج
(ه ،) ٥١ /ورالكشاف• رأ ،) ٣٩٤ /ورالمحرو الوجتزا(ه ،) ١٧٢ /واضير الرازى،) ١٦١ ; ٢٨ (»،

واتفير المرطي( ،با/آآ) ،ورالبحر المحيط في التف سير! ره/حأه) ،واتفير ابن كثيرا
(\ا  ^ i\rوأالدر الممرأ(  ،) ٦٦٥ -\ Trl\rوأقح الةديرأ(.) ٩٨ /o
( )٢طلر■• :ضير ااطرمح،ا (أ\اص واشتر الرازمح،ا (\\ا0س واشير المرلهى•

(• ا،) ١٦ /ورالبحرالمحيط نىالضير•( ،) ٤٧٤٨ورالتحريرواكويرا(أا/ح'آ).

( )٣يطر :اتفيرالطري•( ،) ٤٨٤ ١٨واشيرالخاتر؛ا.تم،ا(ه ،) ٣٧٤ /واشيرال اوردى،ا
 ،) ١٦٢واتفبر المرطي•
(  ،)٣• ٦٢/٥وأالحرر الوجيز• (ه ،) ١٧٢ /واتفير الرازي•

(  ،)٣ • / ١٧رائح __• (ه ،) ٩٩ /وءالتحرير والتوير•(.) ٣٣٩ !٦ ٦
( )٤يطر-« :ضير الطرتم،اا ( . iMXlW؛ وامعاني القرآن ،للزجاج () ،) ٤٤٣ /وامير
الماريدي(،و ،)٢ ٤٨ /و»اللاب ،في علوم الكابذ ٨(،ا ،) ٧٦ /والصادر

©

لا ترهب ائ  ٣١خ ٧

ولا أ•حثي ، ١١بن صولا الئتهدد

ؤإثي إن اوعدية أووعديه

لمحلأن إيعادي ومنجزتوءدي، ١٢

أويكون الممصودت الوعيد ،ؤيمر به عن التهديد يالثيء المكروه؛ ولذا جاء
الوعد بالجة والوعيد بالتار ،والوعد يالرصا والوعيد بالخط ،والوعد بالغفرة

والوعيدبالأحد ،ءالآJة تحتمل أنهالالوءدالحسن إذاحملنااتوعداعلى• سلى

وعدا ،ؤيحتمل أن تكون وعيدا فتكون مض جإويئه أي; تتوعدون به.
والأقرب ،شمولها للمعتيين؛ لأن السورة كانت حطابا لشركي مكة ،وحطاتا
للض .والمؤمنين معه ،ففيها الوعل• وفيها الوعيد؛ ولدللتج حاء في السورة
الحل<يثا عن الجنة والحديث عن النار■

ودذه؛ الجزاء ،وقولهم؛ يديته،أي؛ يجاز؛هلم•
والعنىت أن المجازاة والفصل بين الماس ؤإيصال الحقوق لأصحابها
ومعامة المكدمحن ومجازاة الءلاىُين ،كل ذللت ،واقع لا مرية فيهأ؛ا.
وليس فى الأيتين تكرار ،والأقرب ،أن الأية الأولى تتعلق بوعدالاJنياووعيدها،
والثانية تتعلق بوعد الأحرة ووءيالمهالْا ،فكل  ١٠وعد الد تعالى به المزمنين فهو

لمتيكهن قآلأتي،

وعد صادق :ؤ وءدهآ|؛ب،

بمد-منهم  ١٤٥ه!^١؛ ْْأ ،ووعدمحم تعالى بعزءن،االموين ونصره ،وان ي؛الح ١٠
(؛)امحأت:اّمخزف

( )٢مل-متترب ني *محورة
( )٣يطر« :شءد للدرى» (١٨

ؤظتامءثءقةلإ>آةي ،محي•4.
 ،) ٤٨٠واتمر ___• (ا ،) ٣٧٤ /،و«الهولة إلى يلدغ

^م،م،سمدةالأظاد'تسمخعمح0ه■
<؛)ب<* :فرالمرتدي!(م ،) ٣٤١وأشمىورديأ(/0آ1م)،ورالضرالوسط!

واتمر المعاني! <ه ،) ٢٠١ /ورتمر الرازي! (AA
للواحدي
للترطي» صا»/م)،وأاكءريرواكوير! <آآ/آ)م).

 ،) ١٦٢وأتمر

<ْ) طلر* :فسر ابن جزي! (آ/أ-م) ،ص اسل ني الضر! (ا>/ا ،)ْ)،وأروح
المان! ( ،) ١٤٩/٩وااكءريرضّر!(  ،) ٣٣٩/٢٦والصائر المايقت.

G

بغ الليل والهار ١١ا ،والوعد بالحياة الهلتبة لمن آمن وعمل صالحا ،وهناك وعيد
الكافرين بالأحد والعماد_ ،إن لم يؤمنوا ،فدللئ ،كله سوف  ،يع في الدنيا ،وكدللث،
الدين الذي هو الجزاء الأخروي ،فهوواقع أيما.
*ؤثإاةتذَاتامح©ه:

العادة أن يأتي ذكر السماوات ،يالجْع ؤٌّحسجربءل<افا ه [الم ااث>ت  ،]٣وهنا
أنم يارالسماءاا ،وكأن المقصود حنس السماوات ،،أو الماء الأولى الش تلينا
مما يرام الخلق ،أو المقصود ت كل ما علا وارتقعأ . ٢٢
وفي نمير ؤللإك،ه أكثر من حمسة أقوال:
 ~ ١منهاقول ابن عباس نأ؛.بممح :إن القصودي _ؤأ-لإك ،ه :الحسن والجمالأ'آ؛.
 - ٢الزينة في الماء ،وهو نريب ذه.

 —٣الءإرائق ،كما هو شأن ماء البركة إذا قدف ،فيها بحجارة تصبح طرائق،
وكذإاائإ الرمال في الصحراء إذا ضربتها الرياح أصبحن ،طبقاُتج بعمها إلى حوار
بعض ،فهازه يسمونها حت\5الْا.
( )١كما عند أحمد(  ،) ١٦٩٥٧والحاكم(؛ ،) ٤٣ ' /وغيرهما ،من حديثف تميم الدارتم) ز؛.تن

تال،ت مجت رصول ،اش هيقولُ •،لتبلس هذا الأمر ٌا باخ الليل والتهار ،دلا يترك اف ييث تدر ولاوثر

إلا ادخلن اف هدا الدين ،بعز عزيز أوإذ ذلل ،عزا يعز ص يه الإسلام ،ودلا  ،Jjjافث ا> الكفزر .ؤيظر:
اااو.السلة الصحيحة  ،)٣ ،٢( ٠وما مياتي في *امورة القلمءت ؤ مخمللأعبمن؛دءثج^ه ٠
( )٢يفلر• :انفردان ،في غريب ،القرآن» <UY_.؛)«_ م ا• ،وماتقدم في اّورة ؤوه»:
ؤ أملأ؛؛ ١٥إث ،ألثء مبمَ،كث ،؛وثها هذعك دم؛ ^ ين محج أ0ه ،وما ّاتي ،محّ" ،ودة
الازءات» :لإ'أضغلئامحاقآ؛يخا0ه،واسورةالثمر،ات ؤءأل؛ءدماءا0ه■
()٣يفلر :اا-ضير المرندي•( ،) ٣٤٢ ;٣ورالمميرابل• للواحدي(• ،) ٤٢٩ /rواتمر

ابنكير،)٤ ١٤ /U(،وأفحالمانفي.قاصر القران،) ١٩١ ; ١٣ (،والماديالأنة.
( )٤بمئلر :أشٍر الطري،

واتنير اكديأ <ه ،) ١١ • /و"الهداية إلى بلوغ

الهاية i.iV'yT /\\(،واتفير الماوودتم(•،م ،) ٣٦٢ /واشتر الموى ،) ٢٨١ /)(،ورالسرد

الوجيز< ،ه ،) ١٧٢ /وأمير القرطي ،)٣ ١ / ١٧ (،وافحالقدير< ،ه.) ٩٩ /

( )٥يفلر :اتف يرمقاتل < ،؛ ،) ١ ٢٧ /واتفيرالطري(،اآ ،) ٤٨٥ /واميرابن أبي زُننا
شيرابل،لالواحدي0آ،/م؛)،وانمادرانيقة.
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المكة ،و-صاثأ الكتاب ،و-ماك القوو،
 ~٤الندة والةوةل  ، ٢١ومنها
إذا كان محكما مضبوطا ،وحتى المؤامرة يقول ،الناست ند حتلثا فلأن مؤامرة،

إذا أتقنها ولم ييع فيها ثغرة ١٢ا ،فيكون المقصود إدا! الإتقان والضبط والقوة.
والقوة في الجمال ،،كما أن الجمال ،في القوة ،فهوهنا نريك ،من قوله سبحانه!

ئرئ في*ْأؤ،آلرء-في

آضأمحرلكرئي<امحّ'ه'هأآ؛ [الطك.]٣ :

<-ط\ب لكفار قريش الذين قالوا عنه !.إنه ساحر وشاعر وكاهن ،وعالي

اختلاف ما قالوْ فهو تول واحل في مآله يجتمع على الكفر ،وهو مختالف،
وهذا مر العجيب منهم والمنم عليهم ،فاقسم تعجتتا من حالهم ،فهم في غاية
التناقص ،وقولهم مضتلربه فامد؛ ولهذا امتن اممه بكون القرآن كلاما منضبطا

بمدق ،يحضه يعفا!

رل تحس لثد.ماكثبا مسنيه 1مثاغ ،ه لالز•ِ٢ت ،] ٢٣

وقالت
[!_:

يحآظنماصفي؛ئا ?وه
.] ٨٢

والألك هو! المزق ،يقال! إنسان مافوك ،أى! ممروف ،والصمحيح أن
المقصود! يصرف عن الإيمان من لم ينا افه تعالى له الهداية ١٢٤١
دب ًمّمر ،أن يكون المعس• بمرق عن الحق سبب هذ.ا القول الذي
تقولوذهلْا ،كما قمح ،توله تعالمح،ت ؤوما
( )١ينظر« :تمر الطبري"

اعود،] ٥٣ :
وض ( ٧٧٧١ا ،) ٣٧٥ /،و؛امسر اكواوي»

(ه ،) ١١ ■ /ورالمحرر الوحز" (ه ،) ١٧٢ /واشر القرطى"(  ،) ٣١ ; ١٧والصائر اي امة.

()٢بمطر* :لمانالعرب"(• ،)٤ • ٧/١و«-اج الموس»(  )١. ٥ -١. ٤ / YUءحب ك».

( )٣ينظر عا سآتي ني امحورة الماللث."،
( )٤ينظر :اضر الطري• (  ،) ٤٩ • ; ٢١واتق اواوردى» (  ,) TUfoو"الكثان،ا
(  ،) ٣٩٧/٤و'المءرر الوجيز" (أ ،) ٢٢٢ /واشتر القرطص" (لأ\إص وافر ابن كير"

( ،)٤ ١ ٥ /Uوانح المدثر" (ه ،) ١ • • /ورالتحرير واكوض"( .) ٣٤٢ ; ٢٦

( )٥يفلر :امبر اJاترbJي" (محا"ه) ،واتفبر النفي( ،م  ،) ٣٧٢واروح اليان"
( ،) ١ ٥ • ;٩واذح البيان في.قاصد القرآن"(  ،) ١ ٩٢ / ١٣والسادر
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محراس

سبب هذا القول
أي• بسب قوللت ،،أو من أجل قولائ،أا ،،فهكذا هنا،
المختلف،؛ لأن كفار مكة كانوا يتصدون لمن يدخل مكة ،وند تقاسموا أؤلرافها

فيقولون• حرج عندنا رجل صابئ غير ديننا وسب ألهتنا وشتم أحادادنا وفرق
جماعتنا ،ؤإنه مريض ،ونحن نطلن له العلب.

وياتي آحر فيقولا إنه ساحر ،له ومرمةل ،٢يمرق محن المرء وزوجه•
واخر يقول! إنه ناعر ،له رجز وله هصيد.

وراع يقولت إنه كاهن ،عنده كلام الكهان وأقاؤيالهم.
فلا يزال الناس يسمعون هذا الكلام حتى وصل الحال يعضهم إلى أن يضع
اشلن في أذنه حتى لا يتسثب ،إليه شيء من كلام رسول اض ه ،ممزقون عن
الإيمان بهذا التشويه الذي مارسه كفارمكةلُا.،

*ؤقذأثئذُئ0بح
والقتل لا يقصد به معناه الذي هو الدبح ،ؤإنما هو في جاري لغة العرب ،ت

اشزأ؛•،
وهذا إذا كان دعاء عليهم ،فالا»عاء من الله تعالى واجب ،واةعرْ ،،ويح

مْت إدآأتإدُكيثاأن بملل قزل ءي-ءث رح ه ل.س■'  ٨٢أ ،وإنما لعنهم؛ لأنهم
حراصون ،دالمءرا ممدفج العن ،،5لهوت أن يخوصرا المرء في شيء لم بما
( )١ينظر* انفير الطبري* (٢ا ،) ٤٤٥ /وءتمسر المعاني* ( ،) ٤٣٥ /tو٠اروح المعاتيء
( .) ٢٧٩/٦

(آ)أى:كلأمحفيلأثفءم.
وءمحورة المدثرات ؤديي
( )٣ينظرمامحاني في امحورة الملم٠ت
دسطمقيدثاأهه ،ورمحووة  ! ٠٢١ؤالىمنذب؛ثطمذأجه ،ورمحورة التكوُرا! ؤوناثاحةؤ
ةُجءأؤصآ

حماكرآنألأزجاج(ه/آأأ)،و«اسررالوض •

ت؛ ،) ١٧٣ /،وانفر ابن ي ( ،) ٤ ١ ٥ /Uوما ّثأتمح ،ش رسودة الردح"؛ ؤمحمحأ'محب0ه•
وينظر أيصاث التهاوس_إ اللغة  ،) ٦٠ /U( ٠والمان المرب ) ٢١ /U( ،ءق ت ل.،
()٥ينظر" :المفردان ،شغريب ،اكرآن» (صء « ) ٦٥قنؤ ذا.

0

محةُا.,اق،
ت<اا

واف تعار يربينا ني هده الأية الكريمة عر التحري والتثثت؛ لأنه بحانه
لعن الذين يتخرصون وورا وكذبا ،ويتكلمون بغير علم ،ولا حجة ولا هدى ولا
كتاب منير.

يهل كل حرص ^م؟
الحرص جاء في الشريعة فى أشياء مادية ،مثل• حرص النخل ،وهوت أن يقدر

ما تحمله المخيل من التمر ،دون أن يوزن أويكال ،بناء عالي الخبرة ،فهدا مشرؤع
للحاجة؛ لأنه في حال لا يمكن فيه إلا الخزصر . ٢٢
في
أما المذموم فهو كلام الإنسان في أمور لا يملك فمها حبرة،
قضايا الاعتقاد ،ومسائل الدار الأحرة والغمثيات التي هي موقوفة على الوحي،
كالجنة والنار والإلوهية والبعث ،والحساب ،هده قضايا أصول لا ينبغى للإنسان

أن يقول فيها بناء على مجرد الحزص ولا التنمين ،بل ولا مجرد النفلر العقلي إذا
لم يكن عنده حبر من الوحي.

ه و لدا وصف ،الخزاصين بالغفلة في الأية يعدهات ؤأقنمفيصؤس_امى

العئرةت ما يغمر الإنسان ،فيغئه ويغلمب،_ ،؛^ ،فهم غافلون عن الإيمان،
( )١يطر :اتمر  ،) r-\r/o) •_UUIواشو الواني•(  ،) ١٦٤ ; ٢٨واتمر القرطي،
(ِاا*/ام)،وااكحريرواضير»(أآ/مأم) ،وانمادر الأمة.

ينظر أما« :دان الحرب•( ،)٢ ١ /Uواتاج العروس•( ٤ ٥ / ١ ٧ه) رخ ر ص•-
( )٢يطر" :ضير اJارردى( ٠ه ،) ٣٦٤ /واتمر القرطي» ( ،) ٤٣/\Uوءفح الشويرا
<ه ،)١ • • /وانحاJيانني.ماسالقرآن•( .) ١٩٢ / ١٣

ويظُ أيما" :العين•(أ ،) ١٨٣ /واجعيرة اللغة•(\ ،) ٥٨٥ /و"وان العرب•( ) ٢١ /Uاخ ر
( )٣يطر :اشير القرطى ،) ٣٤ ; ١٧ ( ،وءالمحر الممط ش التمر• ( ،) ٥٤٥ /Uو"انمر

الصون في علوم الكتاب المكنون ،) ٣٥ ' /a( ،وءفتح القدير•(أ.) ١٦ •/

ؤينثلرأيصا" :المحكم والمحعل الأمظم•(ه ،) ٥٢ * /و"وان العرب(،ه• ) ٢٩ /غ م ر•.
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جةرا,س
وهذا ما يمي يكفر الإعراض.

واض تعالى يذكر من المشركين من كفروا وجحدوا عن علم ،كما في قوله

<<سحانه؛ ؤوء0ذوإ ها ؤآنثثمها آنممم قلدتا محبملدإ ه لالن»لت  ،] ١٤ؤيذكر عن

ءلادفة أحرى ح] لا آحر ،مقول• ؤل>أمحجرلأبمئوي ،لولهم مميؤزروه
[الأنياء:أآ].

فثئة من يكون كفره سب الجهل ،وكم من كافر كان يجهل الإسلام

وحقائقه ،فلما بلنته الحجة أسلم ،كما ذكر تعالى عن الجن! ؤوإدء</هاإقك

؛؛^ ١تى آثجير تشعؤيك ألئز٠ازا قثأ ■نتئ  ١^ ١٠أنيؤإ  ١٠٤قني تأؤأ  ،^1ميهِ
نذرين.هرا[ ،الأخاف.] ٢٩ :
ه و لحل المنم فى أول السورة هو لمعالجة هذا الإعراض؛ حث قتام من

الماس مشغولون بالكدح فى محللب المعيشة ،ولا وقت ^^ ٠٠لأن ينظروا ويبحثوا
فهم غافلون ،ويأتي المنم لمدم عقولهم ،فهم ماهون معرفون إذا حدثوا عن
•
الأحرة حولوا الجد إلى هزل ،ومحلفقوا ؤدسءلوث أ،ن بجم اتيمح؛
يتساءلون؛ متى مو؟ سؤال الماخر الهازل ،لا سؤال المسترشد!

والموال عن الوقت يااسل على قالة الاهتمام؛ فالمت ،القضية ت متى يوم الدين،

بل؛ ماذا أعدديث ،ليوم الدين الذي هوآت ،لا محالة؛ ولأنه موال استهزاء ولا مبالاة
لم يجبهم على الموال.
وقل جاء الجوايح فى غير هل.ه المورة ،كما فى قوله تعالى* ؤ تل إئاطمهاهنغ ■

رإ ،لأ.عي؛ا ؤثوإلأ م ممق ي آيثتوت تآمحي لا فؤ زلا بمنه

حلأ

 ،] ١٨٧وثثوإىشآثالمأال
عناه
تال1زءاتت  ،] ٤٥ - ٤٢ؤءة آلكاعم ءاتة
ٌتمخماأجأ'إدعاأنتم-ؤ'رٌنبمشبجا

أكادلحفثا ^٠١؛؛ ^،ممن يما ثش

تُلهت  •] ١٥سا جواب •

وشمة جواُءا ثان ،وهو أن يقال! إن الماعق ياكبة لكم هي اللحنلة الش
؛  ) ١ينظر  Uسيأتي ني،امورة الجن».

0

محراس
تغادرون فيها الدنيات ارمن مات ،فقد قامت ىامته))لا,،

* حمممءلاهم؛محن

لما كان السؤال  ) ١١٢سخرية ،أجيب بالوعيد والتهديد ،ولم يقل تعالى هنا!
اريوم هم في النار متنول،ا .فكانهم كانوا مهبلين على النار ولما يدحالوها بعد ،كما

فال بحانه ت ؤ وؤركآ.إد لج' قوآ0يه زالأسام ،] ٢٧ :فهدا نؤع من العياب ،أنهم
يعرصون عر النار وؤفثو(ا ه أي؛ يحرفون ،وهومن قولهم؛ فتشت ،الدم ،،أي!
أحرقه كخ؛رْ ،وأصل الفتة :الاخبارأى.

ويمكن أن يكون مجرد رؤية العياب وانتذلار ٥هو فتة بالنسبة لهم ،وهدا
يناب ،الفتنة التي كانوا يفتنون بها الم لمين ،كما وير لبلال وعمار وصهيب،
وسمية صهبممحر'ا.،

ءوؤ ذرمأضةؤظ ١اككا'محم بهءمتت؟اوث.ه؛
وقد كانوا يهولون؛

ققناثل؛ موهمِآيىثاد ،وآه [ص ،] ١٦ :ويهللبون

( )١روي من قول المغيرة بن ثمة رنح.بمئ .أخرجه الدولابي في ارالكتى والأسماء( ،م،) ٩٣ ٠ /
1ة)،واصفي«لضيرهء(«ا/آح).

وّن تول زياد بن عيد افه النميري• أحرجه أبو نعيم في ،حلية الأولياء® (.)٢ ٦٨ /٦
وروي مرفوعا ،ولا يصح .ينظرت ءاتخرج أحاديث الكشاف( ،ا  ،) ٤٣٦ /وءالقاصد الحنة،
(ص٠٧٦

)،و٠اJدالة اسة.) ٥٤٦٢w١١٦٦ (٠

ومعناْ في ،صمح البخاري® (  ،) ٦٥ ١ ١ ،٦ ١ ٦٧وءصحيح مسالم )٢ ٩٥٣ ، ٢٩٥٢ ( ،من حدث

أنس وعائشة ةءهن؛؛ات كان رجال من الأعراب جفاه ياتول النثي .فيالونه؛ متى الماعه؟ فكان ينظئ

إراصم*م ،مقوون •أن بمس *ذا ،لاييركن الهزم حتى تقوم محلكم —اممحم•• ض عرتهم•
( )٢يطر« :شر اتجري•(ا؟ ،) ٤٩٧ - ٤٩٥ /واتفسر

إلى بلؤغ النهاية®

('\ا\\عل وأالهاواة

واتمير الماوردي® (ه ،) ٣٦٤ /وءالتفسير المميط® للواحدي
المر®( ،) ١٦٨/٤و٦فيرالقرطي®( ،) ٣٤/١٧

واتمير ابن كثير® ( ،) ٤١٥ /Uوءاليابج في علوم الكتاب ،)٦ ٥ / ١ ٨( ®،وما صيأتي في ُصورة البروج* •

( )٣يتغلرعاسيأتي في *سورة البروج•؛
ألآيثبأقألإذم0ه.

0

ألتي«اموأبجزأألكنيشقالمجئت،مءإآنثاا

محراص

العياب ،ويقولون ت ءؤإنَكا<ت\ هتداهوآئص ين عندك عأتطسر عكنآ •حجثارْ

ننأئذوآمماسفبي .ه [الأنفال ،] ٣٢ :فها أنتم ترون عيائا ما كتم
تطلبونه عاجلأأا،إ

ه أؤإذآلمؤتؤنؤا جثنتؤعؤن

"

أهل الإيمان متفاوتون في القوى ،فمن امى الكفر فاله نميب ،منها ،والذي
يتجنب ،صغائر الذنوب واللمم والمتايهايت ،الي لا يعلمهن كثير من النامحى رغبة

في أن يكبه الله تعار في المتقين ،هو في الدروة العليا منها,
ه ؤ ءانذ؛ثءآءانتثم رمملآ؛مكامأنلؤلكمح؛تسو'ه•
وعطاء النه متجدد لا ينتهي أيدا ،كالما نالوا منه تجدد لهم.
وْن معاني ؤ؛ا.غذ؛بم ه؛ راضين بما ضص رنهم ،، ١٢والJهتعار يقول لهم :ءيا

أهل الجنة• فيقولون :لهلث ،رثنا وسعديك ، ،والخير فى يديك• فيقول :هل رضيتم؟
فيقولون :وما لنا لا نرضى يا رب ،وقد أعهليتنا ما لم ينل أحدا من حلقالث،أ فيقول:،
ألا أعهليكم أفضل من ذلك،؟ فيقولول• يا رب ،وأي ثيء أفضل من ذلك،؟ فيقول:
أجل عليكم رضواني ،فلا أمخ3ل

بعده  .، ١١١١٣^١قال اممه تعارث ؤودبمون

محكت<آشدكإره [التوبة.] ٧٢ :

ؤإثبمكاثأءثس،س :أي :في الدنيا ،عر القول الراحح< ،>،فوصفهم
( )١يطر« :فر الطمي» ( ١أ ،) ٤٩٩ /و«ضير اواوردي» (ه ،) ٣٦٤ /ورالكثاف،
زاداس(،؛/خأا)،وِارازىأصم ،) ١٦٤

واتمر القرطي ،) ٣٠ / ١٧ (،ورالبحر المحط في التمر• رو ،)٥ ٥ ١ /و،افح القدير•(ه.) ١٠ • /
( )٢يفلر :رتمر الماتريدى• (؟ ،) ٣٧٩ /ورالكثاف• (؛ ،) ٣٩٨ /ورشير المضاوي•

(ه/ي؛ا) ،ورتمير التي ابوري• (آ/هخا) ،ورتمير أبي الم عود• ( ،) ١٣٨ /aواروح البيان•
( ،) ١0٣/٩ورضيرالقاس٠ي•( .) ٣٧/٩

( )٣أحرح 4البخاري ر  ،) ٧٥١٨،٦٥٤٩ومسالم (  ) ٢٨٢٩من حدث أبي معيد الخيري
( )٤يطر :رتف ير الاتريلى» (\ا  ،) ٣٧٩ورالهداية إلى بلوغ الهاية•( ،) ٧٠٧٨/١ ١ورالتف ير
البسيط• للواحدي (•آ ،) ٤٣٦ /ورشير المعاني• ( ،) ٢٥٣ /oورتفسير القرطي• ( ،) ٣0/١٧
واشير المني•( ،) ٣٧٣ ;٣ورشير ابنكثير•( ،)٤ ١٦ /Uوافتح القدير•(ه.)١ • • /

0
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بالإحسان ،لهونوعان :إحسان في عادتهم لربهم ،ؤإحان إلى الخلق.، ١١

ه و بدأ بالإحسان الأول ،فقال:
يحتمل أنهم لا ينامون من الليل إلا

يلأبثأضمابممدآ'و؟ه•
والني .كان ينام إلى نمق

الليل أو قريتا من ذلك ،تم يقوم يصن ،ويوتر ،ثم يئطجع حتى يأتيه المؤدنل'آ،،
وأحر أن أحب ،الصلاة إلى الله صلاه داود  ، ٠١٣^٠وكان ينام نصف الليل ويقوم

ثكه ؤينام ّدّه<م ،وهدا أكمل الأوصاف ،ولم يقم المئ ه يله كاملا حتى
الص؛احل؛ ،،ولا كان أصحابه خ.بم؛محيفعلون ذلك ،،ؤإنما هدا وحد فيمن بعدهم.

وقال ابن عباس ج.بمبج فى نمير هدم الأية :ؤَ؛امأي؛ننأضمايخاملا
ُُلم يكن يمفي عليهم يلة إلا يأحذوف منها ،ولوشيئااالْ.،
وهدا من أحن الأهوال :أنهم لا ينامون لهله كامله دون أن يكون لهم فيها
حفل من الهيام ،فتقوم الواحد منهم ما ثاء الله تعالم ،له أن يقوم ، iJij ،الليل ،أو
ريعه ،أو حمسه ،أو سدسه ،أو عشره ،أو يملى وتره؛ وليلك ،قيل :إنهم كانوا
ي

يملون ما بين المغرب ،والعثاءرأ.،

وحرى بتن صر العشاء فى جماعة ،ومن صر الفجر فى جماعة أن اكون

له نميس ،من هن ْ.الأية ،كما قال المي
( )١يطر :اتمر

 ١من صر العشاء فى حماعة ،فكأنما

(ا"أ ،) ١٧٩ - ١٧٨ /واتفسر ال عالىأ (  ،) A'Uوااكمِر

والصير»(ا-أ/لأ؛"ا)،وانمادرب.

( )٢كما في 'رصحح

(" ،) ٩٩٢ ، ٨٥٩ ، ١٨١واصحيح م لم ) ٢٥٦ ( ،من حدين ،ابن

صاس

(" )١أحرجه البخارتمر ( ،) ١ ١ ١" ١ومسالم (  ،) ١١٥٩من حديث عد اف بن عمروغ.بمء.
( )٤كما قالت ،عائشة نبجيبميا :ءما رأيت ،رمحول افه.ؤ قام ليله حتى الصياح ء .أحرجه مالم
( .) ٧٤٦

( )٥يطر، :تسير الطري( ،اأ/أ»ه) ،وءالمحرد الوجيز( ،ه ،) ١٧٤ /واتف ير القرطبي،
و٦شيراينممير،) ٤١٧/٧ (٠وانيالقدير^(.) ١٠٢ '/٥
( )٦يفر :اتف ير الطري ١( ،أ ،)٥ ٠ ١ /ورتفسير اواوردىأ (ه ،) ٣٦٥ /واتفير اومى»
(؛،) ٢٨٢ /وانمادر ازقة.

©
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قام محس الليل ،ومن صر الصخ في جماعة ،فكأنما صر اليل كثه))ءا.،
وحرى بمن حافظ على صلاة الوتر~ ولوثلاث ركعايتح أو حمس أو مع أو
ما سر-أن نحدق عليه هذه الأية.

وقال بعض المقرين ت إن  ٠٤١^^٠هنا نافية ،يعني ت قليلا من الليل لا يهجعون،
أي :قليلا من الليل يقضونه في الطاعة.
من نحو عشرة أوجهر٢ا ،نهو منكر
وهذا صعيفج ،وقد رده ابن القيم
فى المساق والتركسس ،اللغوي ،كما أنه بعيد من حين ،المعنى؛ لأنهم لا يمدحون

بمجرد أنهم يتركون قليلا من الليل يهرونه ولا ينامونه ،ؤإنما أنى عليهم
؛الجاهدة والكابدة والصبر الطويل.

والأةرُب ،أنهم كانوا يقومون من الليل ما تيسر ،ومن العلوم أن الليل يبدأ
وقته من غروبه الشمس إر طلؤع الفجر ،والماس عاده لا ينامون إلا بعد صلاة

العشاء بيير ،وربما بعضهم سامر أهله ثم ينام ثم يقوم لما تيسر له من قيام الليل
تم ينام ،فيكون ما نامه من الليل أقل مما كان فيه م تيقظا.

لنوم الليل مما امتن افه تعار به على العباد باد '.ؤو•جعلنا وقومستائا
[الما ،]٩ :والعادان ،ام رأُت ،على كثير من الأمر والشاب ،من المهر على
القنوات ،الفضائية والإنترنت ،وغيرها هي ء\د\ت دخيلة؛ ؤإلأ فإن المر .كان
يكرم الموم نبل صلاة العشاء والحديثؤ ؛عاوهاأ''آ ،،وكان ال هر يكره إلا لمافر
أو ممل أو ذاكر أو من يسامر امرأته أو ما أشبه ذللث ،من المعاني والقاصد
الصحيحة ،وهذا هو الذي يوافق الفطرة وسنة الحياة ،ؤي اعد على الاستيقاظ

الزكر والمبادرة ،وصح غنه .أنه قال• *اللهم بارك لأمتي يي بكورها.،،(،
وهغ.ا الانسياق للفطرة والمنة الهلثثعية في بلاد الغرب ،أظهر منه ني بلاد
( )١اخرحه م لم(  ) ٦٥٦من حدين ،عثمان بن عفان ة؛.بمئ.
( )٢يفر• :المحان في أمام القرآن•(ص( .) ٢٩٤ -٢ ٩
( )٣احرجه البخاري (  ،) ٠٤٧وم لم (  ،) ٦٤٧من حدبن ،أبي برزة الأنلمي

( )٤سأ؛ي يحريجه في «ّررة الضحى•^ :دأمح>هدأمإدامحهه•

ؤ)
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الإسلام والعروبة ،لمجرد ما تغيب الثمس يضعفإ دبيب الحياة قي بلائهم،

وتهدأ الهلرق وتخلو ص السابلة وتغلمح ،الدكاكض ،دثأوى الناس إن ،بتوتهم
ومهاحعهم ،ثم بمتيمظون في الصباح الباكر ،في حين أن العواصم الإسلامية ال
تهدأ ولا تنام؛ فهده من العادات التي ينبغي أن تعالج ونصحح.
الثحر هوت آخر اللتوره ،وهو وقت ،الترل الإلهي ،،حن يقول ربنا؛ هل ص

ّاثل؟ضسدلإ؟ضسض؟(ُ
فالمتقون يصادفون الحر وهم متعرفون في الامتغفار بعدما فضوا حزءا

س ا لليل يصلون ،ومع ذلاائ ،لا يلفيهم الئحر إلا م تغفرين ،كما هال ،تعالى!

ؤرآلمستثتيك< ا'لآمحاي

[أل عمرازت ] ١٧؛ ولهدا نؤع تعالى الاستغفار في

أدبار العبادات ،وقد كان النبي .يقول حين يتصرف من صلاته! ارأستغفر اممه،
أستغفر اممه ،أستغفر افه® ،كما فى حدث ثوبان خهؤبمتترُاآا؛ لأن صاح ،_-القلب

الحي أدرى بالمهمات والواجبات التي عليه ،وأكثر إدراكا للقفل عليه بالعبادة
والعمل ،فيستغفر من التقصير الذي يلحقه فى أثنائها ،أو فى تحقيق الشكر عليها؛

ولذا أوصى .معادا همحن أن يقول دبر كل صلاة! *اللهم أعني على ذكرك
ومكرك وحسن مادتك»ر،ا.
( )١يظر :رالهداية إر بلوغ الهاة•( ،)٧ • ٨٣ / ١ ١و<ضير ( ٧^ ٧١ه ،) ٣٦٦ /وأاوحرر
(<.)٢ ٩ ٩ /،
الوجتز•( ،) ٤ ١ ١ /١و'ا'فير النمني»( ،) ٣٧٣ /Tواشبر

وينظر ايصا؛ اا١لمفردادت ١مي ،غرما القرآن،؛ (صن  ،) ٤٠١و*اداج اليررس*؛ (اا/آاه) الءسح رارا،

دماسيأتي في *سورة نوح•؛ ؤ محأسغثوأرمإئاثءعاُ؛ ©اه •
( )٢كما هم ،ءصحح اليخاري ،) ١١٤٥ ( ٠واصحح ملم ا (  ) ٧٠٨من حديث أيي ،هريرة خ.بمتئ.
ثمثطر ما مثاني مح'،سوية الفم'ت ؤدأإثم0ه•
( )٣أحرجه م لم (.) ٥٩ ١
()٤أ-محرحه أحمد(  ،) ٢٢ ١٢٦ ، ٢٢ ١ ١٩وصد ين حمد(•  ،) ١٢والحادي ني'الأدب اوفرد»
( ،) ٦٩ ٠وأبوداود(  ،) ١ ٥٢٢والنماتي( ،) ٥٣ /Tوابن حزبمة( ،) ٧٥ ١وابن حان(•  ،)٢ • ٢والحاكم
(  ) ٢٧٣ / ١من حدين ،معاذ

@

وربما كانوا يتعفرون عن ذلك القليل من اللل الذي هجعوْ!

إن قيام الليل للصلاة والقرآن والمرواحة بين الأقدام يمح القلب استحضارا
لعفلمة الرب وقربه ،ويهيئ الجو للمناجاة الصافية ،ويجمع الروح على معنى

الوحدانية ،ؤيصمي النفس من الشواغل والازدحام والقجيج•
وكأن التهجد يقترب من العوالم الإيمانية ؤيكتشفها شيئا فتيئل ،ويثعر أته
يقرأ القرآن لأول مرة ،ولوكان حفغله في صباه.
وهذا زاد لقهير مشوار الحياة بصر ورصا ؤإيمان ،مهما اعتراه من البلاء
والهم والعناء والصعاب ،ويسلي لكل شيء حمال ما فيه من مض ومنى؛ فهي
صادرة من اف الذي تخاطه وتناجيه وتهللت ،قربه.

وهو زاد للاحرة ورلفى إلى اف ورفمحة في درجامحت ،الجنة ،والمحجوب عن

ربه في الدنيا محجوب عنه في الآحرةأ ؤ
ينعثلث،ر^ث ،مقاماءتمود.اج^'ه لالإ.سراء.] ٧٩ :

قهجLJدمءJابمكاعأن

ءز<بجأخبماقىوئيص0بم
فهم ليسوا دراؤيس ،كما يملن الجاهلون ،وحينما وصفهم تعالى بالقيام

والصلاة لم يكن معنى ذللث ،أنهم لا يهللون الرزق ،كلأ ،فهم أصحاب تجارامحته
ومضاربامحنتج ،ؤإذا لحل أحدهم المجد ءالت  ٠اللهم اعفن لي ذنوبي ،وافخ لي

أبوابا رحمتلئج  ،٢ ١١٠وأنبل على رمحه يتعبد ؤيتغفر ،فإذا حرج من المسجد منضرئا
من صلاته قال؛ ٠االلهم أغفنليذنوبي ،وافخ لي أبوابرفضاللث،،،لى؛ ممداما لقوله
وفيوآثمأينمحفيآش ه [الجما<ة.]١ • :
تعالى• ؤ ضيت،آئ!وة
بؤ_آشعمحآئءئلأيؤآهبجه [\ذزوو.] ٣٧ '.
وكانوا
وهذا الحق الذكور كان قبل أن تفرصى الزكاة؛ لأن الورة مكية ،وفرض
( )١أخرجه أحمد (  ،) ٢٦٤١٩ ، ٢٦٤ ١٧ ، ٢٦٤ ١٦والترمذي (  ،) ٣١٤وابن  ) ٧٧١ ( 0-Uس

حديث فاطمة بتت رسول اف قه■ ؤيطرت انتاتج الأفكارا ر .) ٢٨١ — ٢٧٠/١

وش أصحح ملم® (  )٧ ١٣من حديث أبي حميد أو أيي أسيد ذأ.بمت نحوه.
( )٢حزء من الحديثر السابق.
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ارثاة لكناسبت<أ>.

وهو إما أن يكون حما فرصه الله من غير تحديد ،أو يكون شيئا هم فرصوه
^ثولأهامؤضءسك1تا
فيطعمون الناس؛ كما
شكنا فه

وإبآولملاو^اه لالإنسالت  ،]٨وهو حيجتا لا يشيهم حق السائل والمحروم ،وهدا
من الاعتدال في شخصية الم لم وتحقيق التوازن فيما بين رغيامحن ،الدنيا ونعيم
الآ<-رة وما محن حق اض وحق العباد.

والساولت الل.ى يت)(ئض دالسؤالل"'أ ،،وأصل السؤال مدموم; «من سأل وله
ما شه جاءت يوم القيامة حئوش ،أو حدوش ،أد ثدوح قي وجهه*ل؛د ومن
المتعين على الجهات المحنية في العالم الإسلامي أن نمتع التسول في الم اجد
والتجمعات العامة؛ لأنه أصح محامحا في الاحتيال والخلأاع ؤإشغال الناص عن ذكر
الله وعن الصلاة ،ومن المتعثن إيصال الحقوق إلى المستحمين دون أن يحوجهم
الحال إلى أن يتمصوا لذل السؤال ،ؤإراقة ماء الوجه.

وقي المحروم ثمانية أةواللْ ،،لعالها س قبيل نف ير الشيء بمثاله ،وأكثرها
صحح ،وهويصدق على الفقير؛ لأنه محروم س المال ،ؤيصدق على المتعفف
( )١يطر" :المحرر الوحزا (؛ ،) ١٧٥ /،وءاتمسر القرطيU( ،؛ ،)٨٣/و«تفر ابن حزى»
(  i(y-A/rورالمحر المحيط في التمر(،آ ،) ٥٥٢ /ورشتر ابن ممر» (ه ،) ٤٦٢ /ورفح القديرء

(ه ،) ١٠١ /وركناب الزكاة من شؤح بلؤغ المرامU_(،؛ —  ،)٢ ١وما سيأتي في ٠محورة المعارج،؛

ؤثأق؛-نتي،ايةاولم-ءئئتزم-4 .نيزُ،أثتروم.ه ،وأول ٠محورة الأعلى.،
( )٢يطلر :رشير الرازي ،) ١٧٠ / XA ( ،ورشير الخازن( ،؛ ،) ١٩٤ /ورتف ير ابن كثير،
(يمخا؛)،والمادرال ا؛،ة.

( )٣يطلر :رتفسير ابن أبي زمنين(،؛ ،) ٢٨٥ /ورتفسير الثعلي(،ه ،) ١١٢ /ورشير الغوي،
(؛ ،) ٢٨٤ /ورشير الرازي ،) ١٧ • ; ٢٨ ( ،ورتف ير القرني ،) ٣٨/١٧ ( ،ورتف ير ابن كثير،
( ،) ٤ ١ ٨ /Uورفح القدير(،ه ،) ١٠١ /والصادر الأتية.
^^جمل( ،) ٣٦٧٥وأ؛وداود( ،) ١٦٢٦واكرمدي( ،) ٦٥٠واكائي
(ه ،) ٩٧ /والحاكم ( ا ) ٤ ٠ ٧ /من حدث ابن م عود ;فهبمثث .ؤيظلر :رال ل لة الصحيحة.) ٤ ٩٩ ( ،
(ه) يطلر :رشتر الهلبري ١(،آ ،)٥ ١٢ /ورشير اّترياوي ،) ٣٨٠ />\(،ورتف ير اّوردي،
( ،) ٣٦٦/٥و٠شيرالقرطيى.) ٣٨/١٧ (٠
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الذي لا يال الناس؛ لأنه جاء هنا في مقابل السائل.
بعن .ذكر الأحرة ومصير الكاذبين ومصير المؤمنين جاءت هذه الأية انتقالا
إلى جولة في كتاب الكون الفتوح ،ودعوه إلى اكامل في البر والبحر والبات،

وخصها لقربها من المخاؤلبين؛ فهم يمشون عليها ،وسنون ،ووتصئفو ،0ولهم
فيها مآكل ومشارب وثل وءراسرا•،

أي؛ في أبدانكم وما ركعب ،فيها من بدع الخالقل٢ا ،والاستفهام استنتكاريلّآ،
وهوتعجيب ،س حال الذين ينقلون عن أقرب الأيات إليهم المكتنزة بها أبدانهم،
في المماوات أو في الأرض ،وفي أنفسهم.
ه ؤ وق الجل ^ ١^^٤معدو. 4اه•
قد كون المقصود ب<االرزق» :المهلرأ؛ ،،وهو الذي أقم الله تعالى يه -على
رأي بعض المق رين— بااالذاريات والجاريات والحاملأتاالْ ،،ومن معانيها

الثحاب ،والماءت كل ما علا وارتفع ،، ١٦فالثحاب فيه الرزق للعباد ،كما قال
( )١يظر :رشتر الطبري i(o)A/r [( )،وااشسر اواترلأوي» (ا> ،) ٣٨١ /ورالضر اويط»
لالواحاوى(* 'آ/اإإ) ،واالكشافأا( ،) ٣٩٩ ;٤واسر الأمة.

( )٢بمطر« :شير الماوردي• (ه ،) ٣٦٧ /وارايحور الوجيزء (ه ،) ١٧٥ /ورشير الرازي•

،و«ساينممر»(^ها؛)،و،انياص(ه/آ'ا).
()٣بطر; ءشير المفي•(،) ٣٧٤ /rواروح السان•(ه ،)١ ٥٨ /واشر المار•(،) ٣٩٦ /١ ١
و«اكحريروالتريرا(  ،) ٣٥٣ / ٢٦والمادر الأمة والأتة.

( )٤يفلر'« :فير الطبري•( ١آ ،) ٥٢ ٠ /واتمر اUرbJي• (• ا ،) ٢٣٠ /و«مير الثعالبي•
(ه ،)١ ١٣ /واتمر الموردي» (ه ،) ٣٦٧ /واتمر الرازي•(  ،) ١٧٢ / XAوانمادر الأمة.

(  ) ٥ينظر ما من .م في أول ،السورة٠
( )٦ينفلر؛ الالمفردار<ت!ح في غريب القرآن• (صن  _• ) ٤٢٧م  ، ٠١وما مدم في •محورة ؤفه•ت

ؤ آعمحظتةإإث،أم ^صكم،سها ردثكهاوماتا ,٠؛؛^ هه،وماٍّأتيفي«ّورةالأزءات»:
ؤثأمص.ثلئاز؛شما؛بمهاج^ه ،ورمورةاك»س•; ؤر؛اتتفيننابمياؤ^؛اه.
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سبحانه; ؤئالامايه [ق.]١ ١ :

أو يكون المقصود; رزق العباد المكتوب في اللوح المحفوظ الذي فيه كل
شيء مماكتب للإنسان من عماله وأحله ورزقه وشقي أوسعيدرا.،

والماء هي• السماوات التي فيها الملائكة الكلفون بارزاق العباد ،ولهدا

عهلف عليه; ^ < ١٧وعدون ه ،وهويثمل ما في الكتاب المحموظ ،ؤيثمل الأجرة;
الجنة والنار ،ووعد النصر للمؤٌ~ين والبوار للكافرينل•،٢

ثأأه؛محن;4.
ءلإ -ؤممتي،آع وألآزبج،إنمح.
يق م تعالى برب هذه الماء المح ،فيها ؤؤذة^وما معدؤن ارو^ه ،وهذه

الأرض التي مها ُؤءلثةللهُا"©؛ 4على أن الوحي حورم ،فعدما أقم
دررالذاريات،ا ودرءالماء ذات الحبالث ،®،انتقل إلى المتم بربها سبحانه; ؛ؤإدمأ

تآأققلمّطمن©؟ 4أي;  ١^٥الذي أحبرناكم به من أمر القيامة والثعث،
والمحاب والجزاء ،حى لا شك فيه ،مثلما أن الواحد منكم ينطق ودتكلمر،،٤
والنطق بالنسة لكم أمر متحمق!
ي؛ ردائي الثزملش<ً>
()١يفر* :ض التتري(،ص؛ ،) ١٥وااشسر  ،) ٢٥٥ /١ »( UjbyLjlو«تمراواوردى»

(ه ،) ١٠٦٧ /و»اوحررالوجيز(،ه ،) ١٧٦ /واشٍراوراغي»( .) ١٨ • / ٢٦
( )٢يفر :اشم الطري ،) ٥٢ ١ /T ١(،واشتر اورسى•(م  ،) ٣٤٣واشتر الماوردمح•،
(  i(y\A/oواشير الموي( ،؛ ،) ٢٨٤ /و«اوحرر ارجيز( ،ه ،) ١٧٦ /واا-فير القرطي،
( .) ٤١/١٧

( )٣بفر :اغتر الطري ،) ٥٢٢ /٢ ١(،واشير الماوردي i(V\A/o (،واضير المعاني،
(ه ،)٢ ٥٥ /واضير ابنمحير ،)٤ ٢ • /U(،وانمادر المايئة والأنين.

( )٤يفتر :ص القرآن ،لترجاج (•  ،) ١٢٧/٢و«ضير اJاتريلاي( ،؟ ،) ٣٨٦ /وءالشير
اقلّ ،للوسي (•آ ،) ٤٤٤ /و«شير الموي(،؛ ،) ٢٨٤ /و«ضير ارازي،) ١٧٢ ; ٢٨ ( ،
ورضير القرطى ،) ٤ ١ / ١ ٧(،والمصادر الم ايقة.

(ه) تقدم تخريجه في  ٠محورة ؤ  ^3ه : ٠
م؛،أميمح أواه متونا ،^iوهترمح ،أمح ،ئلض•
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•ءلقثاآلاقس ؤبمترمامبميس عدم هم ؤبمناآمحط ١^^٠

بمي أن الأمر أقرب من يدك إلى فمك.

ه ؤ مل أنك حدث صيفإتبمآلمكئيأبم<ج^هت
هنا سياق جديد في شأن نمة من أشهر قصص إبرامم الخليل هيألتهم،
والسؤال تبجيل وتفخيم للأمرر١ا؛ لأنها عبرة وعظة ،وهو أمحلوب مألوف في
القرآن،كقوله :ؤهزأثك،محبمإمّةو[ 4اززعات،] ١٥ :وقوف :،اؤهلأنالىشّغ
ص
[الروج ،] ١٧ :وقوله :ؤنثلأقائ،ءأ
\ص■'  ،]٢ ١ومقمدْت حثي الاهتمام وتوجيه النظر إلى القمة.

وقوله؛

أنتك ه بمعنى ت قد أتاك ،فهو محوال للتقرير ،وفيه تدكير بالقصة،

وقد سماه اف تعالى حديثا ،إثارة إلى أنه حبر •«وتي١٢
وؤصيفهت تثمل المفرد والجمع ،تقولت عندي صيم ،،ولو كان في
صاظك ميلة بأكملهارم.

وؤمحفء١ثم ه جمع من الملائكة ،ووصفهم
نبماةتؤت\قل؛ا ،كقوله:

هاد

أي :من افه

.لأشمؤثم,آلمل؟ ه لالأنسأء:

\.[YU-Y-

محنحتمل أن يكون إيّام-م ٠١ ٣^٤

أكرمهمأْ،؛ لأنهم صوفه لا على أنهم

( )١يظر :اامسير المفاوي* (ه ،) ١٤٨ /واتمر النفي" (م ،) ٥٧٣د؛اتمسثر ابن جزي*
( ،)٢■ • ٨ /Yورالمم الممط في الض» (\ا  ،) ٥٥٤واروح السان(،ا.) ١٦ • /،

( ) Yينفلر ما محياتي في  ٠محورة النازعات" ،وءمحورة البروج" ،وامورة الغاشية"؛ ؤتلأسك ٠حديث
ألثءسمحهه•
(■ )٣بظر :امبر اJاتردى" (\ ،) Y'AY '/،ورمير الرازي" (  ،) ١٧٤ / YAواشير الٍيضاوى"
(  ،) ١ iKjaواشسرالض" (م ،) ٣٧٥ /ورالبحرالسيط فى الضر" (ا>.) ٥٥٤ /

( )٤بفلر« :تفسير اوسقاوى"(  ،) ٣٤ ٤ IXواشتر النلي" (أر ،) ١ ١٧ /ورشير اJاوردي"
(ه1'\/م) ،وءالممير الومحيط" للواحلّى (؛ ،) ١٧٧ /واشتر الغوى" (1ا  ،) ٢٨٥وازاد المتر"

( ،) ١٧ •/٤واض_يرالقرءلبي" ( / YU؛؛) ،و«تحاكدير"(ه/؛-ا).

()٥يتفلرت •شهيرالهلبري،) ٩Y ٤ /Y ١( ،وامعاتي القرآن" لاإزجاج(ه٤ /ه)،ورقير المعاني"
<ه ،) ٢٥٦ /و«غير الرازي"(  ،) ١٧٤ / YAوالهادر المايمة.
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ملأنكن؛ ولذلك أصافهم أقفل ما تكون الضافن ،كا عوق يضح من ال ياق.

مملإه،لت؛تمجمئ0بح
ود دحلؤآعص ه يفيد أن دحولهم لكن مفاجئا ،ولكنه لم يدكر اسثداثا ،وقد
يكون بيت إبراهيم ءبيألق^م مفتوحا للاصياف لا يحتاج الناس فيه إلى استئدان؛

لكونه كريما مخيا  ، ٢١١١٥ؤق\ؤ\' >ّثثا ه أي :نسلم ءالاك> محلاما  ، ٢٢١نهو مفعول
مهللمح ،،قرئ عليهم سلامهم باطيب منه ،فقال؛ ؤسلم'ه ؟ ^،۶٦عليكم ؤؤ.ثأنمه،
والجملة الاسمية التي قالها إبراهيم ءكءألثءم أقوى وأنت من جملتهم التي هي
فعلية ،والفعل ليس لها نارت،ر'آ ،،وهده بداية الكرامة س إبراهيم ءتهألثألإ.

يجزي نتيذ ه! وهن ْ< الكلمة لم يقلها إبراهيم ءيبألقئم لهم مماثرة ،ؤإنما قالها
حفية عنهم ،، ١٤بمعنى أنه امحتتكر حالهم؛ فمد لكنوا على هيئة شباب في نضارة
وحمال.

نل ت هم ثلاثة ملأتكة :جبريل ؤإسرافتل ومكامحلأْ•،

وة؛لت لكنوا عثرة ،أو اتي عثر ،أو ثلاثة ^؛ ، ٢٦١ ^٣وفي التوراة ذكر هدا
( )١يطر :ض اكلي• (  U/a؛؛) ،وأتمر

(؛ ،) TA ،5/واتمر القرطيا

(U؛،) ٤٥ /وانمادر يوالأب.

( )٢يفلر، :تمر الطري ،) ٩٢ ٤ /Y ١(،واش القرآن ،لازجاج ( ،) ١٨٠ ;٣واتمر ابن أيي
زمحين(،أ ،) ٢٨٦ /و«الهواة إر بلوغ الهاة|(ا< ،) ٧٠٩١ /و|الكشاف|(أ ،) ٤٠١ /و«اوحرر
الوجيز•(" ،) ٣٦٥ /Yوافتر الرازي•(  ،) ١٧٥ ; ٢٨وأذح القدير•(.) ١٠٥ /o
( )٣بمنلر :اشتر الرازي• (  ،) ١٧٥٨٨واروح البنان• (ا ،) ١٦١ /وانح البنان ني فقاصد
القرآن(،ما<'/أ).

( )٤يطر :ءالشير الومحط• للواحدي (  ،) ١٧٨/٤واشتر اليغوي• (أ ،) ٢٨٥ /ورالبحر
المحبط م اشتر•(ا.) ٥٥٥ /

( )٥يطر :اغتر الرازي• (  ،) ١٧٤ / YAواالهداة إلى بلوغ الهاة( ،ه/يآأم) ،وءالشتر
الومحبل• للواحدي (؛ ،) ١٧٧ /وءالحرد الوجيز ،) ١٧٧/٥ ( ،واشتر القرطي• ( ،) ٤٤/١٧
وافتر البيضاوي•(ه،) ١٤٨ /واغتر ابنمحير•(،) ٤٢ ٠ /Uوانحالقدير•(ه.)١ ٠ ٤ /
 ،)١واشتر المني•
( )٦يطر :اغتر المرندي• (م  ،) ٣٤٤واغتر اسي•
(م  ،) ٣٧٥وافتح البيان في.قاصد القرآن•(.)١ ٧٨ /U
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وفي بعض الاثار أنهم كانوا ثلاثة في من الشباب وفي غاية الجمال ،ولم يكن
بمرقهم ،وهذا جزء من الإنكار أنه لم يرهم من نل ،ربما سحنات وجوههم غير
مألوفة ١١ا ،كيلك سلامهم كان شيئا يتغرب ،فالناس ما كانوا يحنون اللام،
ه كان هدا مما استنكره واستغربه ،قفلا عن أنهم ربما
فهم لما قالوا له!
لحلوا دون أن يستأذنوه.

والأظهر أن إماما مثل إبراهيم الخليل

اليد العفليم الذي اJخا J٥افر

تعالى خليلا لديه س نوة الحدس والبصيرة والعرفان ما يغوص فيه على دقاتق

المعاني والأسرار ،حتى ولولم يوجد في ظاهر الحال ما يدل عليها؛ فليلك أحس
ان الأمر ليس طبيعيا ،وهذا فيه حكمة عملية .أن الإنسان إدا استغرب سيئا ءاليه ان

يتعامل معه بشكل طبيعي ويبحث يعد ذللث ،حتى تنفح له الأمور ،ولا يتعجل
باتخاذ موقب ما ،ولا يمجا الناس بما يتغربون ،وينتظر حتى تتكشف ،الأمور

بعد ذلك ،وس كمال الضيافة التي عرف بها ألا يواجههم بوصفهم بالكارة ،وقد
يكون نالها في نمه ،أويكون قالها لأهل ينته لما ذهب إليهم ليمنعوا طعاما.

 ٠ؤ ء؛غإكأهإه،إءط,ثمين.ه:
ه أ ي• ذهب ،والريح يتميز بكونه ذهاب ْع سيء س الحفية.، ١٢
رثي؛ن ه :وهذا دليل على حفاوته وجميل كرمه ،وفي آية أحرى
جاء التحبير بموله • ؤدعجلح^.جنيه وهودت وآء ،أي• مشويأ'آ ،،وهذا أّرع من
( )١يظر• :تفسر \و\وطي*( ،) ٥٦ • hوأتمر المرقدي(،م ،) ٣٤٤ /وأتمر اسي•
(  ،)١ ١٧/٩و'الهاداة إر بلوغ الهاة» ( ،) ٣٩١ ١ ٨واتفسير ازوردي• ( ،) ٣٧ • /0ورالحرو
الوجيز" (ه ،) ١٧٧ /و«تمر ابنجزى»( ،)٣• ٩/Yو،افر ابنممر»(.) ٤٢ • /U
 ،) ٥٢٥واأالكشاف» (؛/ا•)) ،واتمير اJماوي"
( )٢يفلر" :نف ير اتجري"

(ه ،) ١ ٤ ٨ /واتفؤيرالنفي!( ،) ٣٧٦ /rواتفير ابن محير"( ،) ٤ ٢ ١ /Uواضح القدير" (ه.)١ • ٥ /
( )٣ينثلر• :ضير انجري• (  ،) ٥٢٦٨١واتفير المرندي" (آ ،) ١٦١ /واتفبر الثتجي"
(ه ،) ١٧٨ /و"اوحرر الوجيز" (م  ،) ١٨٨وازاد السير"( ،) ٣٨٥ /Tو«تف ير القرطي" (آ،) ٦٣ /
واتف ير ابن محير"( ،) ٤ ٢ ١ /Uو»ضح القدض" (أ.) ٥٨١ /

©

طبخه ،والعرب ،إذا كانوا فى سرعة فإنهم يقومون بثي اللحم ،وليلك يقول امرؤ

المحس:

وظل طهاه الئحم ما نص منضج

صفيق ،شواء أو قدير معجل ١١ا

.ؤمحت,تيقدألآأمبج:
ؤ٠مرمحإمم ه وهذا من تمام الضيافة إذ أحضر الطعام وؤم> إليهم حتى ال
يحوجهم إلى القيام ،، ١٢ؤإن كان هذا من العادات ،والعادات بابها واسع ،وظروف
الماس تختلف ،واليوم جرت عادة الماس على إدخال الضيوف إلى الهلعام؛ لكون
الولائم كيرة ،ولكن ما جرى س خليل الرحمن ها هومن تحقيق كمال الضيافة
فى زمنه ْع اليسر والعقوبة وعدم الكلف ،،كما في الحديثت ٠ردهينا عن المكلف
للضف»(م.

٠ؤئاد آلا أمؤبمن ه! وهذا من حن الضيافة ،لم يقل؛ ®كلوا ،على سيل
الأمر ،ؤإنما عر سيل العرض الموثب،ر،،؛ لأن ^ألاه حرف استفتاح
وعرضآْا ،وفيها الدعوة اللتليفة لهم.
( )١يطر" :ديوان اُرئ المس*

( )٢يطلر• :البحرالمحيط ني الضير•(ا'/أهه) ،واشتر الشابوري•(\-اس\} >.وانظم
الدررفي تناسب الايات والمورا( .) ٤٦٣ ; ١٨

( )٣أحرجم ابن المارك في ءالزعد•(؛•  ،) ١٤وأحمد (  ،) ٢٣٧٣٣وابن أبي الدنيا في "الجوع•
(  ،) ٢٦٦والطراني في ءامر(،هه-آ) ،وفي "الأوسط•(  ،) ٥٩٣٥والءاكم<أ/مأا) ،والبتهقي
في •الأداي— ،)٣٧( •،وفي •شعب ،الإيمان•(  )٩ ١ ٥٣من حديث ،سلمان ف.ءثث• ؤينفلر• •إرواء الغليل•

(  ،) ١٩٥٧وءالسلسلة الصحي،حة• (  ،) ٢٤٤٠وءأنيس الساري ش تخرج أحاديث ،فتح الباري•
( ٧٨- ٥٥٨٤/٨ه.)٥

( )٤يطلر• :سير الرازي•(  ،) ١٧٧ / YAورضير الماوي•(؛؛ ،) ١٤٨ /ورتمر ابن جزي"
(^ا\'ىإ وءغير الخازن• (؛ ،) ١٩٥ /وءضبر ابن ممير• (؛ ،) ٣٣٣ /و"فير الي ابوري•

(آ^/ا)،واروحالبيانه(ه/آأا).

( )٥يطلر" :مشارق الأنوار على صحاح الآىر» (ا ،)٣٣/ورالمحكم والمحيط الأعفلم•
( ٠ا  ،) ٤ ٤ ٥ /و"ل ان العرب ،) ٤٣٤ / ١ ٥(•،و«؛اج العروس•(.) ٣٧٧ It ٠

ؤ)

ه ؤ هآتبمس يمم •خمن ه\لوأ ي نحن ؤيئمؤا لغش؛ عيرأو؟ه •

ؤةأوصيحلمط1ه :وذلك حين لم يأكلوا؛ وحاء في الأية الأحرى:
زهوي ،]٧• :وهذا يؤكد
أمح:بمملأنجئ,إثمح تحجمهم يأوجس تيم
ؤ
ما ذكرته آئا أنه لم يواجههم بقوله• بؤ ،نيى ه ،ؤإنما قاله في نمه ،فهو لما
نثمجم1ه ،وحو له أن يوجس منهم
ااؤتجادثملآ^رإتجثا=كئثلم
حيفة ،والضيفا إذا لم يأكل فاته يخشى منه الغدر ،وقد يكون يضمر سوءا.
محإيجاس الختفة لا يعي أنه حاف من أشخاصهم ،لكن حافإ مما وراءهم
وبب مجتئهم•

وعائه فان الأشياء الغامضة وعسثا على الخوف ،ولذا قالوا له! ^^! ٠فت ه؛

فقد ظهر لهم في قسمات وجهه ما يدل ،على توحسهلا ،،فقالوا له تهلجينا وتثيرا؛
هءما وبئرمحْ,حخ؟^۶؛؛©؟^ •
وسرعان ما انقاو_.ا الخوف يشرى بغلام ،وهو إسحاق ،، ١٢وأمه سارة زوج
إبراهيم عليهم السلام.

ويدل ،لذلائ ،ما جاء في الأية الأحرى حيث ،نص اممه تعالى على اسم هدا
ح،مح،ظأمحد،سموب.اه [هود ،] ٧١ :أي؛ من
الغلام ،فقالات
ولد إمحاق! يعقوب.،

وقد حدلثا من سارة موقف ا إنساني عفليم فإنها لما كبرت ولم يولد لها،

وعرفتا أنها عقيم ،تحاملتا على نف ها وأهينه هاجر من أجل أن تأتيه بغلام،
فأذن اممه أن يكون إسماعيل ولدا لهاحر ،وأن يكون إسحاق ولدا لسّارة.

ولم يقل :اربغلأم جميل ،ولا طويل" ،وإنمات ^ ،٠^^۶وهن-ا دليل علمح ،أن
الصفات المعنوية هي التي بمصا أن يحرص عليها ويمدح بها ،وفي الأية الأحرى

قال :،ؤ سشتقهمحتجثلمهم.ه لاكاف1ت ،]١ • ١ :فالأية الأولى -آية الن.اريات-
()١يطر، :ضم الطتري•( ١آ ،) ٥٢٧ /واشتر القرطى•(U؛.) ٤٦ /

( )٢ينظر•  ٠تفسير الماوردي® (ه ،) ٣٧١ /والمسير المعاني® (ه ،) ٢٥٧ /واالشسر القرطي®

(  ،)٤ ٦ / ١٧وءفير المتحاوي®(ه ،) ١٤٨ /وءتمسير المني®( ،) ٣٧٦ /Tوااضح القدير®(ه.)١ ٠ ٥ /

ؤ)

ني شأن إسحاق ،وآية الصافات ني شأن إسماعيل ،فإمحاق ؤهدو؟ه ،ؤاسماعيل

بم4هادةتش^.ه■
'ن
َ
ؤأثئتآرأبج<فيطهمه أي! في صياح وصوتل٢أ ،وقد تكون هذه
ص ق ولها• قيمة ءألد رأياثمووندابمي ,شثا ه

.] ٧٢

وذكر هنا أنها ص؛كتا وجهها ،أي ت صر0ر'ا ،،وهالْ عادة عنل ،النساء ،ولست،

دليلا على صعم ،عقل المرأة ،كمايظنه يعضيم ،ولايشغي أن ينال ،هدا الكلام في
هدا السياق فيكفي من نصج عقلها التضحة الش يل.لتها لخليل الرحمن إيراهم
والصبر معه ،وهم ،حركة عفوية تلقائية تمر عن شدة التصديق وشدة الأ،اسنغراب!

فهما سيبان لعدم الإنجاب :،العقم ،فهي لم تتجّي ،وهى
فتاة شابة ،فكيفا وهم ،في مرحلة الإياص ،،وكدللثج زوجها شيخ كير ،كما قالتإ:

ءألد وأنا ثمووندا بمي ،شكا إن  ٠٠^١^٥عثبمب.له [مود،] ٧٢ :

حش في ،بيت الشوة يتكلم أهله بعفوية ويعيرون عن مشاعرهم دون تكثفج.
ه ؤ ^ ١٥؟َةثلاني قآدرثاّشتيح ^!^١^٥آيز.ه:
هذا قول الملائكة ،أمحروها أنه ليس دعاء ولا تمنيا ،ؤإنما هوح؛ئ من افه
س،ءانهراأ.

( )١يطر« :شءر الطري ،) ٥٢٧/٢١ ( ،واساتي القرآن ،) ٣١١ ;٤( ^٣ ،و«شير
اومرتمم.ى d\iU/T (،ورالهداة إر بلوغ الهاة(،ا ،) ٦١٣٢ /،واشير الماوردي،) ٦٠ /ْ( ،
و«اوحررالوحر(،أ،) ٤٨ ٠ /و«المم الممط فياشر(،ا،)١ ١ ٩ /،واشيرابنممر.) ٢٧ /U(،
( )٢بثلر :رمير اواتر؛دي\(،إ  ،) ٤٦٢و«مير المعاني dyoUfo (،و«شءر القرطي،
( ،) ٤٦/١٧وl١لمءراJحءطشاشير( ٠بمْ/بمآ)،

اعاب(،ه/هخ؛).

( )٣يمملر :رشير.قاتل ،) ١٣٠ /)( ،ورشير الطري( ،ها/ها>م) ،درشير المرتدي،

(  >.) Tio/Tورالهداة إل بلوغ الهاة\١(،إ  ،) ٧٠٩٤ورشير اJاوردي( ٠ه ،) ٣٧١ /ورالسرر
الوجيز ،) ١٧٨ /،<(،ورتمر المرض ،) ٤٧/١٧ (،ورتمير ابنممر.)٤ ٢ ١ /U(،
( )٤يتثلر< :شءر الطري ١(،أ ،) ٠٣٢ /ورمعاتي القرآن ،للزجاج(ه ،) ٠٥ /ورالهداة إل بلوغ
الهاة ١(،ا ،)٧ ٠ ٩٠ /ورزاد الخير ،) ١٧١ /i(،ورفح ١سير( ٠م.) ١٠٦ /

وفي قولهم ت ُ7هالردلف 4إشارة إلى لطفه ئبماهإنقاك وعهلفه على عباد0
ورحمته بهم•

وحليق بتن يكون عده معاناة من العقم أو الفقر أو المرض أو الهم والغم
والحزن والككد أن يستشعر مثل هذا الموقف ،وكيف حرق اش تعالى النواميس
والسنن والعادات ،ورزقهم الغلام العليم.

والتعبير أ\لثب مع الضمير يثعرك باللطف ،فهو 4رهف 4القرسر المجسس،
الرحيم الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.

 4في حلق هدا الغلام ،وفي
وش نوألكم آلتي-ر 4ت فهو
تاحيره ،وهو 4ألعلير 4الذي مح هن.ا الغلام من علمه ،فجاء غلاما عليما ،وهو
ءؤألمل،-د 4بالأشياء والأسباب،؛ ولال.لكا لا يعجزه شيء ولاتخفى عليه حافيةرا،ب
ولأنه قول الله العزيز الحكيم فقد أصبح هنءا الثبخ المسن وهده العجوز
العقيم آباء لأحناس ممتدة من المثرية ،فإبراهيم هو أي ،البشر الثاني ،والعرب ،من
ذرية ابنه إسماعيل ،والتهود من ذرية إسرائيل وهو :إسحاق.

فإذا بارك الله فلا حد لبركته ،ورحمته تجري حيث ،يرى الناس وحيث؛ ال
يروذإ

وهنا ُاؤذهبا س إرره-يمألنؤع ؤحاءيه

 ،4ولكنه بحدسه أحس أن

إتيانهم لم يكن من أحل هذه البشرى فحم— ،،بل البشرى أمر عاربر ،ولن.ا  4ثال
لأثأدث4.ت

وعادة  ١الحطت ٠،،لا يقال إلا في الشيء الجليل ،وهو لما علم أنهم ملائكة
أدرك أن الأمر الذي حازوا ص أحله ٠٢٢٣
( )١يطر :ءتممر اواترلأنى» (أ ،) ٣٨٦ /،واتمر امطي» (تمال ،) ٤٧ /واممر النمفي"
( ،) ٣٧٦/٣واJمادرال ابم.

( )٢يطر« :المءرر الوجيز" (م ،) ٣٦٦ /و«شير الرازيء (  ،) WA/^Aو«اوءر الممط فى

الضير" ( ،) ٣٧٥ /Uو«-فير الخُالي" (  ،)٤• ٣/٣و«ذح القدير" (آ ،) ١٦٢ /و«ذح انمان في
مقاصد المرأن"( ،) ١٨ • /Uو«اكحريرواكوير»( .) ٢٩٥ / ١٦

0

وهم قوم  ، ٢١١٧وصفوهم أنهم ءؤش؛ثه؛ لأنهم كانوا يشركون باه،
ويفعلون الفاحشة الشاذة؛ كانوا يأتون ءؤألوكر؛نمنآئتتادا؛نه زاكعداء ،] ١٦٥ :لم
سمهم بهيا أحد من الناس ،ؤيأتونه في ناديهم ،ويتعاطونه جهارا نهارا' ويصرون
عليه ،ولم يهلعوا سهم  ، ٠١٣^٤فهم مجرمون س ثلاثة أوجه:
 ~ ١أعظمها الشرك باه وتكذيب الأنساء.
 "٢إتيان الفاحشة.

 "٣العدوان والغي؛ حيث دو السياق على أنهم كانوا ترصون لثن ال
يوافقهم ،ويعتدون عليه ،ويكرهونه على فعل الفاحشة ،وقال هموا بأصياف سهم

وهده الحجارة من أنولع الحجارة العليتين البركانية الش رفعها اه تعالى إلى
الماء ثم أنزلها عليهم.
ءو وفد وصفوها بأنها

والمعنى :مشةل٢أ ،لي متا مثل الحجارة الحادية ،بل هي حجارة من نؤع
حاص ،والثوم هو :العلامة ،مثل .،٣٢^١
أويكون المعنى :مكتويا عليها اسم صاح؛هارء/
( )١يظر :انمي •قاتل(،؟ ،) ١٣١ /واشسر الطري!(؛  ،) OTY/Yواتمر السانىأ

وانقسم الجوي! ( ،) ٢٨٥ /،وءالكثاف! (؛ ،)٤ •Y/و«شير القرطيdlKlU ( ،
و،هسءراينممر! (^ .) ٤٢٢

( )٢يطر :اشم الطري• ( ،) ٥٣٢ /Y ١واشم المريدي! (م ،) ٣٤٠ /واتفمر الجوي!
(أ/هارآ)،و«شيراينممر! (.) ٣٩٣ /U

^^فراساوي!(ه/بم؛ا)،وأشرص!(م ،)٣٧٧
و«-فيراوراض! صآ/م)،واوماضس.

( )٤بمثلرت اشر المرتئي! (م  ،) ٢٨٠و٠ر١لوجيرا للواحدي (ص•  ،) ١٠٣وانقسم

المعاني! (ْ/حهأ) ،وامغاتح النم ،) ١٨٠ / YA ( !،واش.ءراينممر! (.) ٤٢٢ /U

جئلللنإاأ§اء؛

ويحتمل أن معناهات مرملة من عند ردكل ،،١فهو أمر مرب ومقصود من عند
اشتعار<ممحبح

والمقصود هتا االإمرافت أن أمرهم تطور إلى تعاطيها والإعلان بها،
والإصرار عليها ،والمفاحرة والمباهاة ،كما  ^٠لمن يماب بإيمان الجريمة حين
يتحدث عن قوته وبهلولته ،ؤيعى لإماع غيره ،ويحتقر من لا يوافقه!

تنأكلهين.ه:
ذيأ
 ٠ؤ ثلمتأسةاد>فبمامحآهمنئن.ثا
أي؛ أحرجنا تن كان في القرية ،وهي؛ تدوم ،وهي قي الشام قربجة من الحر
المترأ>.

والدين حرجوا فعلا هم آل لومل ،إلا امرأته فلم تكن مزمنة ،ولكنها في
الظاهر كانت ،محدودة من الم لمين ،والله أعلم كانت تتذلاهر  ،^ Llajلوط ،وصفها
افه في  ١٠سورة التحريم؛ ،بالخيانة ؤىءاساه-عا ه [التحريم؛  ،] ١٠فهي ظاما كانت،
من الم لمين ،لكن في باطنها كانت ،مع قومها؛ ولدللئح قال اش تعالى!
ه ،والمنافق معدود ظاما من الم لمين ،ولكنه ليس من
فبما

المؤمنين ،ولدا وصم ،اليت ،بالإسلام ،ولكنه حدد الدين أحرجوا وثجوا بأنهم
المؤمنون فحسبلم/

محازنصيلإ0ه؛
أي! جعلنا للعقوبة التي حلت بهم آثارا تدل عليهم ،وفي ذللث ،تحذير من
فعلهمل؛ا.
[ )١ينظر• اتضر ال مرقنديء( ،) ٢٨٥ /vوءتمر الرازيٌ (  ،) ١٨٠ / ٢٨واُمراح لبيد لكشف
مض القرآن ( »_ JIآ.) ٤٥٣ /

( )٢يفلر :ارشسر الطرى»( ،) ٥٣٢ ;٢ ١وءالهداية إلى بلوغ اكه1ةاا( ١ا ،)٧ • ٩٦ /وءالمٍرر
الوحيزا(،ه/هماا) ،و«شرالرازىاا( .) ١٨١ / yA

( )٣ينظر ما مياتي في ءسورة التحريم®.
( )٤يفلر» :تمر الطري® (  ،) ٥٣٣/٢١وارش؛ر الغوي" (أ/آخأ) ،و٠االمحرر الوجتز"

(ه/ه'اا) ،و«تمر الرازي® (  >.)\ A\fyAو«متر القرطي" (لأ\إ\>أه واتمر ابن ممر®
(ما/آأأ)،وافتحالقدير»(هَ/ا*ا)ء

و

المعنى 1ؤ وؤام؛مآه آية ،كما قي قرية توم لوط آية ،وادال3لان هوت الحجة
اليتة ،ومنها' الأيات التسع الي ،بعثه اش تعالى؛ . ٢١١١٠

ه ؤ ةركٌ هال ثؤرأرهثن- .آ ثص محبمؤدء<

ؤ ،آؤأ  ٨ثلم

:>0

ؤمحكٌه أي؛ بموته مزأئاع وج؛شأى•
سجفيآلإنممحأه :وءادة يكون «ااس للثيء الزهيد،
ه صفة لفرعون ،يعني ت
كشذ النواة أوسد الحصاة ،ورووؤ ه هو• الحررم،
ملوم ،آت بما يلام ءاJهر.،٤

هي؛ الريح التي لا تأتي يختر ،فإن  ٠٥١تعالمح ،يرسل الرياح
[ 4الخم ٢٢ :؛ ،لكن هذه الريح عقيم،
لوائح ،كما ش قوله؛ ؤ
وهذا استعمال قرآنمحا رائع مزر ،والعرب يفهمون هدا حيدا؛ لأنهم كانوا بحاجة
إلمح ،الرياح ،وهي علامة على المعلر ،وكانوا يفرحون بها ،ويتتفلرون ما يعادها،

ولدا وصفها < -ؤؤ\ل،يأهآ وعث محها بالمفرد؛ ليدل ،على أنها واحا ٥Jلا تختلف
( )١يطر :اضر.قاتل» (أ ،) ١٣١ /وأشءر الدرى»(  ،) ٥٣٤ ; ٢١و«شءر المرسيأ

ر  ،) ٣٤٦/٣واتمر المعاني( ،ه/بمْآأ) ،وأالكشاف ،) i'T/l (،وأزاد المسر( ،أ،) ١٧١ /

واتمر الترطص .صا/بم؛)،رأ-ضراين ممر ،) ٤٢٢ /U(،وءمحح القدير ،)١ • U/o (،وما ساتي
ر،سورة اكمر،ت ؤ رأئت-ءع ءاديلأألقدر
( )٢يظلر :ءالهدايت إلى بالوغ الهايت\\(،إلأ'  ،)٧وانفرالماوردي(،ه ،) ٣٧٢ /وافر

المعاني( ،ه ،) ٢٦٠ /وانفر الرازيA( ،؟ ،) ١٨٢ /وانفر الترطي ،) ٤٩/١٧ ( ،وءالمر
المحيهل؛ي النفير( ،؟.)٥ ٥٨ /

(م)ُ.طلر :اتفراسرى(،اأ/؛مه)،واسانى القرآن ،لالزجاج(ه/ا"ه) ،واالحُر الوجيز،
( ،) ١٧٩/٥واشيرابنممُا(^ .) ٣٩٤

( )٤يطلر :ءالتفير الوسط ،للواحري (  ،) ١٧٩/٤واتنمير الموي ،) ٢٨٦ ;٤(،و٠الكشاف٠

(  ،) I'T/iواتفرالإ.جي(،؛/هآا) ،والمادي الأمة.

©

منتها ،خلاف اواح اواشط<".
ه ؤ مادئر.ينشء

والمقصود 1الأشياء التي يتاز فيها الدمار ،ؤإلأ فإنها لم تهلك الأرض ولا
السماء ولأالجبالرأ>.

واوميم هو :التراب ،،وئلت الزؤع اليابس البالي الذي ومحلثته الأقدام وداسته
الحيوانات ،فلم يبق منه ما يعتل به ،وقيل :الثماد ،والمعنى المشترك بينهما أن
الثمم هو الثيء المتهى الخةير الذي لا شا.٣٢^ 0

ه

^دلذظلإسثوأخمج.هت

يحتمل أن يكون المقصود :التمع بهليثات الحياة الدنيا إلى الأجل المسمى
الذي هو الموت ،وعليه لهو عام لهم ?• ٢٤١٢ ^١-

ؤيحتمل أنه الأيام اكلاثة التي أمهلوها بعد عقرهم للناقة ،كما في قوله تعالى:

اؤ31قئوا يدالآ=ئائهأثاب ^ث،وعدمرهووت.هلْ؛ زهوي.] ٦٥ :

شمه يرتغنين.ه:
أوؤ ءتوأعئمر؛إم
وطا يرجح أن المقصود بقوله :ؤنتح\ ه يعني :كلوا من ؤليثات ما رزقكم
اف ،واشكروا له وأؤليعوه؛ ولهذا قال:

الثنععةؤعم

ه فكانوا

()١يظر• :تمر اتجري•( ،) ٠٣٧ / Y١واالضسر الوسط• للواحدي(،) ١٧٩ ;٤وأالكثافأ

سأ(\/آاإ)،وأشراينممره(؛-/مه)،وأنيضر»(ْ/يىا).
( )٢يطلر• :تمر انجري•(\^إ\أ0ه و«تمر اواتريدى» (آ ،) ٣٨٩ /واتمر اسي»
(و ،) ١ ١٨ /وءتمسير البغوي•() ،) ٢٨٦ /والمصادر السائقة.

)0بظر• :شتر انجري•( ،) ٥٣٩/٢ ١وءساني القرآن• مجاج(  ،) ٥٧/0و«الهاواة اربالوغ
الهاية• (  ،) ٢١٢٧/٣وأااضر الوسط• لالواح،وي (  ،) ١٧٩/٤و«اوكثاف• (  ،)٤- r/iو«شسر

ال؛رطي•(  ،)٥ • / ١٧ورمسر ابن كير•(،) ٢٨٦ /Uواذحالقدير• ره.)١ • ٨/
( )٤يظر• :المحرر الوجيز• ( ،) ١٨ • /0واشتر القرطي• (  ،)0 ١ / ١٧واتمر ابن جزي•
( ،)٣ ١ • /Yواغتر الخازن• ر أ ،) ١ ٩٦ /وأشر ابن كير•( ،) ٤ ٢٣ /Uو•ذح القدير! (ه.)١ • ٨ /
( )٥ينفلر :انحسر الرازي• (  ,)\ Ao/rAواشتر اJيضاوي• (ء ،) ١٥٠ /واشتر المني•
( ،) ٣٧٨ /Tوالصادر المابقأت.

ينظرون العذاب وهو يحل بهم ،ولا يتطعون له صزئ ولأ دفعا ولا ^. ٢١١١ ^٠،

•
^^ ^١وماَكاذوأثيمتث
ه ؤ ئآ
أي؛ ما اسهياعوا أن يقوموا على أقدامهم؛ لأن العذاب أرعبهم ،فأسقطهم
راءامم">.
أو المعنىت فلم ي تهليعوا مقاومة ما نزل بهم ،وهو المحاءقةأٌاآ ،ءؤوماَكاذوأ
شمهث ه أي; ما استطاعوا أن يطلبوا المر ،فلا هم انتصروا بأنف هم ،وما قدروا
أن يهللبوا المر من عيرهمر ٠،٤

ه ؤ ومم نبج من

يكارأ وأ ئسفين.ه:

وقوم نوح كانوا قبل هؤلاء جميعا ،ولكن أحرهم في السياق؛ لأن الأمم
المدكوره أقرب إلى العرب ،وأحبارها لديهم متداولة ،وهم يمرون باثارهم ،كما
في ديار عاد وثمود وقوم لوءللْ/
وبعد الجولة اكاريخية ش أحبار المكذبين وآيات الأنبياء ،ينتقل إلى آيات ،النه
تعالى في الكون.
( )١يظر :رشم الماتريدي• (\ا •  ،) ٣٩واشم الغوي• (؛ ،) ٢٨٧ /واتفسر الخالي٠
(ه/؛'م)،وهماكاسي«(بم/مإ)،و»ضواضض(،يآ1/؛).

( )٢ينفر :الشسر الطبري•( ،)٥ ٤ ٢ /Y ١وااشسر ابن أيي زتن» (؛ ،) ٢٨٩ /و»شير الخليء
(\ا\\\ة وءالهداة إو بلوغ الهاة» (اا/آ'اما) ،و«شر ارا3ي» (  ،) ١٨٥ / XAو«ضير
امطي» (با'/اه)،و«تمراينممر»(يم؛آأ>
( )٣ينفر؛ ®مير الماريدي• (\إ  ،) ٣٩٠وءالكشاف• (؛ ،)٤ ٠ ٤ /وءايجاز البيان عن معاني
القران•(آ ،) ٧٦٧ /والمادي اأامة.

( )٤يفتر :رالهداية إل بلوغ اكهاة» (\\ايم  ،) ٧١واشتر البغوي• (؛ ،) ٢٨٧ /وانمادر
السابغة.

( )٥يفتر :اتفير الخلي• (\ا\\\ة وءتمر المني• (م  ،) ٣٩٧و«مير ابن عرفة•

(؛ ،)٧ ١ /وافتح القل.ير•(ه ،)١ ٠ ٩ /وماسيأتي في ارر،ورة الحاقة• :ؤكئّئدوثرءادهابخأج؛'ه،
وءمحورة الشمس•:

©

دمدئ!عوءثهاج^؟ه.

والأيد ها :اكوةلا> ،كا في قوله نحار :ؤنآذمحثاثناثاتثذاأ'محه زص:
 ،] ١٧أي :ذا القوْرى ،وليس المقصود :الأيدي جمع يد ،كما يقلن البعض.
ؤوإ،شأمد>هت قيل :المعنى :أن ال ماء واسعة جدا ،وتتسع بازدياد .وهذا
ليس بعيدا من الناحية الحااميةل'آ.،

والاحتمال الثاني أن المعنى :ؤإتا لقادرون عالي ذلك ،،أي :في ومعنا أن نقحل
ذلك وأعظم منهل؛آ.
وهدا المعنى أحول؛ فنحن موسعون قادرون عر بتانها وبناء ما هوأنوي منها•

وها ئلحظ أن اض نمار يعبر فى القرآن عن الماء بالبناء ؤءأنمآتيحلئار
اشماآبثهأ

 ■،] ٢٧فالماء بناء يراها الناس محيطة بهم كالمة .كما

في قوله تعار• ؤ أرى جمدلكأآ'اديم ،ملثاؤألثهاءإن\ء ه [ ٢٢ :٠^١؛ ،وقوله•
* ؤ رألآلأم،رسها ؤن؛\ولهئو. 6ه:
عثر عن الأرض بالفراش؛ لأن فيها ساكن الإنسان ،فهي مقرونة ،ومع أن
الأرض كروية ،إلا أن التمير يالثنش يثير إر ء؛لثيعة الأرض في كون الإنسان
يستخدمها وينام عليها ويوظفها ر مصالحه ويني ويزرع ويمشي ويحفرل"؛.
( )١يطر :رتمر الطري•( ،) ٥ ٤ ٥ /Y ١و«.عاني القرأن• للزجاج(ه ،) ٥٧ /و«تسر UUUI
()> • /ا-،ا)،وأ-شسراسوردى•(  ،) T-Ur-Zoورالكشاف•( ،)٤ • ٤ ;٤واشسر القرض•( ،) ٥٢ / ١٧
و-٠ضراينممر»ر .) 0٧/٧

( )٢بفلر• :تمر مجاينن• ^ ،) VUOواشر الطري•(• آ ،)٤ • /داتمر ابن ام ،زمن'
(أ،) ٤٨/و"-فراواورديه(ه/س ■

( )٣يفلر• :تمر الطري•( ١؟ ،) ٥٤ ٥ /واش امآذ »،لازجاج(ْ ،) ٥٧ /وءالهداية إلمح،بلوغ
الهايت ،) ٧١ • ٤/\١( ،و»-فر اواوردي» (  ،)٣■ ٧٣/٥و«تمر الرازي• (  ،) ١٨٨ / YAوءتمر
القرض•(  ،) ٠٢ / ١٧و«تسرابنممر»(.) ٤٢ ٤ /U
( )٤يطر، :تمر ,قاتل• (أ ،) ١٣٢ /وءتمر اوأتردي» (ا>• /ه'ا) ،و«تسر المرندي•
( ،) ٣٤٧ /rوءتمر اوميا(أ ،) ٢٨٧ /وءالكشاف•(إ ،) ٤٠٤ /وءنتحالقدير•(.)١ • ٩/o

( )٥يطر ماتقدم في •سورة ؤ ق :•4ؤ لآمحرضتدظا...ه [.]٧ :،j

©

<نت؛؛مئوئمج :جل الأرض بمائا<'> ،رذا دلل ض هماُت الإن اذ
عند اش ،فهذا الخلق الذي تراه هو قفل من اض على هذا الإنسان؛ ولذلك جاء في

 .ج رٍئ منيم نن
آحر ال وره نوله تعالى; ءؤ وما قغ لين نآ لإص إلا
لة أن بملبميف و؟ءة آس هو١لرئيى ذوألئوؤ النتن روه •
يحتمل أن يكون في كل ما حلق افه زوجين ،وهذا يقع في الأساء الجب،
مثل• البشر والحيوانات والهليور ،ؤيكون في الصمات والأشياء المعنوية ،مثل
النور والظلام ،والفرح والحزن ،والرضا والغم ،،والعالم والجهل ،والشدة
واللين ،وما أشبه ذللئ.،
وحتى الملائكة ففيها; ملائكة الرحمة وملائكة العانابج ١٢ا.

والزوجية ليمت ،مهابلة بين الأضداد ،بل هي تبعن ،على التعاون والتكامل في
الباتات والحيوانات والبشر ،وليست ،المرأة عدوا للرجل ولا الرجل عدوللمرأة،

وهكذا يجب أن ئفهم أنها تكامل في الوهنائق  ،والمهمات ،وانسجام ومسير في
ؤلريق واحد تقتفيه الفهلرة ويوصي به الشريحة وتهلسب ،به الحياة ،أما حين يفتعل

الاس صراعا بين هذه الأزواج ،فان الحياة تف د والثر يهج ،ودائرة المشكلات
"©؟ه؛
٠
والفرار ار اض تعالمح ،هو فرار من كل شيء ،فن إلى اض من أعدائلئح ،لأنه
لا حول للخ ،ولا قوة إلا باق ،وفز س أصدمائلثح ،كما فيل; «اللهأ اكفني شئ
أصد مائي® ،وفز من ثن ملثؤ.
، ١١يطرماماتير•سروة ال~آ•؛ ؤأ'ذإءأس'يداهه•
( )٢ينفرت •نمير الطري• رارآ ،) ٥٤٥ /وامعاتي القرازا للزجاج (  ،) ٥٨ ، oU/oوااتمسر
اJاوردياا (ه٤ /م^' ،)٢و«الكشاف( •،أ ،)٤ • ٤ /وارالمحرر الوجيز• (ه ،) ١٨١ /ورتمر ارازي»
( ،) ١ ٨٨ /Y ٨و«تفيراوضاوى»( ه ،) ١ ٥ ٠ /وءشيرابن كيرا(.)٤ ٢ ٤ /U

0

ولهذا لكن.؛^ J،Iارأعوذ بك من شر مسيااراا .والأستعاذة هي نؤع من
الفرار.

ويهول® I،اللهم أعود برضاك من سخطك ،وبئعاظتiلئ ،من عقوبتك ،وأعود
ُكمك»رآ>.

وبقول ،سبحاه :ؤوكث\' 1ن لأعءمtئآتيإلأإنجه [ ،] ١١٨ :^١فالفرار من
اممه يكون إله ،والفرار من كل شيء لا يكون إلا إلى اف ،وكل أحد إذا حفته نفث
منه ،إلا افه إذا حفته تمر إلهل٣ا؛ فهو واسع المغفرة ،وأبواب التوبة مفتوحة للناس
كلهم دون استثناء ،وفي الومتا الذي يرفقون دعوته ؤيقولون عن رسله وأنسائه!

سحرة أوكهنة ،يفتح لهم أبواب رحماته ،ويدعوهم إليه ،ويصر عليهم ،ويمهلهم،
ؤيمد لهم ،ويقيم عليهم الحجج ،ؤيبعث لهم الاياُن ،،ؤيرزئهم ويعافيهم سبحانه
ودحمل.0

والمقام هنا يستدعي الخوف بعدما ذكر افه تعالى قصص الأنبياء السابقين
وعاقبة أقوامهم المكيين.
والتوحيد هو أصل رسالات الأساء ،وهو الفيصل بين المؤمنين والمكدبين،
(  ) ١أحرحه أحمد ( ، ١٦٢٦٩

وابن حبان (  )٩ ' ١من حديث

ين أيي العاص

واُرأة عن قس ذهه.

وب الطالي ( ،) ٢٧ • ٥ ،٩وأحمد (  ،) ٥٢ ، ٥١والدارمي (  ،) ٢٧٣١والخاري في •الأدب
الفرد ،) ١٢ • ٢( ،وأبو داود (  ،) ٥٠٦٧والترعذي (آآ■؟"؟) ،والمالي ؛ي •الكبرى، ٧٦٤٤ ( ،
 ،)١ • ٥٦٣وابن حبان (  ،) ٩٦٢والحاكم (ا/ماه) ،والضياء (ا/ما  ) ٣٢ - ٠٣( ) ١١٥ -١من

حدت ام* ،ريرة ؛؟.؛؛* ،ان الّس  .علم أبا بكر ضههفم' أن يمول إذا أصبح ؤإذا امى ؤإذا أحد
مفجعه .وينئلر! •السلسالة الهحيحة.) ٢٧٥٣ ( ،

( )٢أحرجه م لم (  ) ٤٨٦من حليّثا عاتثة ة؛.بمها.
( )٣يتفلر• :ضير القثيريX( ،ا^^٦ه واشير البغوي( ،؛ ،) ٢٨٧ /و«اوحرر الوجيز،

(ه ،) ١٨١ /واشتر الرازي ،) ١٨٩/٢٨ ( ،وافتر القرطى ،) ٥٣/١٧ ( ،ووشير ابن محير،

( ،) ٤ ٢ ٤ /Uوءالمحر اكيل في نفير القرآن المحيي(،ه ،) ٤٨ •/و•ذح القدير (،ه.)١ • ٩ /

awim

وهو يقتضي العبودية طه ،ونبي الألهة والأنداد من دونه ،والفرار إلى اطه هو من
التوحيد يقتضي التوكل عاليه والتفويض إليه؛ ولذا أعقبه بالّهى عن الشرك وكرر
النذارة؛ لأن متعلقهما مختلف ،فالأولى إنذار بالفرار إلى اض والإيمان به ،والثانية
إنذار من الشرك وعيادة آلهة أحرى ،ولأن السورة فيها وعيد وتهديد وذكر لمصائر
المكذبثن غلب جانب النذارة على حان_ ،التبشير.

ضقزينيللأفمحمحن©ه:
كما قال فرعون لموّىراز وكما قالت قريس عن الني ه ^^^ ،وغير
ذلك مما وصفوه

يفءبل،هممأئاءوئ©هت
هل أوصى بعضهم بعصا بذلك؟ كلارص؛ لأنهم لم يشهدوا بعصا؛ ولهذا أصرب
افه تعالى عن هذا وقال؛ ؤثلهممأء1اءوةه ،وؤبله للإضراب؛ ونفى السؤال
ممء1اءوي،يملْا ،ذالهلغيان هو الذي
ال ابقر؛ا ،كأن المعنىت لم يتواصوا به،
جعلهم يتوافقون على أن يقول كل ملأ عن رسولهم; إنه ساحر ،أو مجنون ،ففي

القرآن الكريم اكيدلهذا الهلغيان ،كمافي *سورة البقرة :،،ؤ'ةذلاك -يادأييكك
ر ٢ ١كماني توله تعالى ال٠تمدمت ؤ د4

آذحثتلكمحئبمم فينأ©انثكه'وئلظ

آذةؤن.ه ،وماميأتي في •مررة القمر :،ؤةث؛ثتلةلم مم لمج ظبواء؛د،رئالوأ ءنزن نأردجد
■
 ٢٢ ١بنلر ما تقدم في'سوية ؤن< ه■' ؤ؛وَةدبجأ الو  ۵ءنم لهن ومٌلأج
()٣بفلر• :تفسر.قاتل iiwxH (،وأميرالطري١(،آ،) ٥٥ ./و<.عانىالقرآن^;٧،
(ه/حه) ،و"ضير اسي(،؟ا •  ،) ١٢و«زاد المم(،ااسه و'فر الترطي،) ٥٤ ; ١٧ (،
واميراينممر(،ب/هآأ).

( )٤بم<؛ «تمر ابي العود ،) ١٤٤ /A(،واروح السان\(،ا  ،) ١٧٤و«ااضٍر الغلهري،
(ا'*/ا ،)،وافتح __0( ،ا'\\ه و«ذح ال؛ان ني فاصد القرآنT"( ،؛ ،) ٢١ •/وأفير
القاسي•(ه ،) ٤٥ /و'اكءرتر والتنوير•( ، ٢٢٢ UAوماساتي في •سوية المامة• :ؤأ،ينء"تن

ورمورة الأسقا :،،3ؤدااك؛بماَةنروأبكدصك.ه ،و'ّورة الروج•؛ ؤ؛وئوو،اة
و'سورْ الأيلى•؛ ؤ؛ل ،محروث آلحع• آلثةا.ه•
ره ،ينظر• ®نمير الطبري® (الإ ،) ٥٥١ /وءالمحرر الوجيز® (ه ،) ١٨٢ /وللعفاتح الغيبء
مض»(با/؛ه)،و«ااضواضرء( .) rr/Yv
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بن بلهم ثقل ئولهم دق؛يش ئزبهره [ ،] ١١٨ :٥^١١فب تواطئهم على هدا
المعنى هو تشابه قلوبهم وما فيها من الكبر والطغيان.

وربما ن تقيد من هذه الأية الأ نبالح فيما يمي بنظريت المؤامرة؛ لأن من
الناس من يتخيل أن كل ما يقع في الكون مؤامرة ،وأن قوى الشرق والغرب تتامر
فى حطة محكمة موحدة على الملمين ،ولا ثك أن قدرا س ذلك صحح،

ولكن كثير منه أيصا مما تشابهت فيه القلوب ومما يع على سيل الاتفاق س

هؤلاء الأقوام ،واف تعالى يقول• ؛ؤ وإن شّوروأ وثتموأ لأبمتيك؛اكاوم
سشاهلآلبن' :آا].

وتلك القوى المتآمرة لو وحدت فى الملمين قوة وبأتا وتوحيدا للمونف

ما اّتطاعتا النفاذ إليهم ولا بع مكرها مبلغه ،فأماس الفشل ليس هو كيد
العدو ،بل الضعم ،الداخلي والتهارثى والاختلاف ،ووحود أطياف وأطراف،
تمع لعل.وها وتخدمه وتنفذ توجيهاته وتتمثل أهدافه.

ه ؤ ثوللإإسأأثيخر أجأ ودؤ ؤ0أؤؤؤا ممغألثوخ؛< .ه:
هدا ثناء على الرسول ،.وكأنه يقول له! قد أديت ،الأمانة ،وينغت ،الرسالة،

وأقمت ،الحجه؛ فلا تلام وقد أديت ،ما عليك.
ؤولصبماه"حملس؛ن;
الأول! أن لا يدخل معهم في حيل لا يفيد حول دعواهم! إنه ساحر أوثاعر
أو مجنون؛ فإن الدخول أحيائا مع الخصم في مجادلة ومما حكة ربما يدهبا
الجهل• ويسبب ،ضيق الصدر والهم والحزن ،دون أن يأتي ،؛هلادل ،كما قال! ؤ؟

ثتائقمُه<ا>لصكْ:،ا].
الثاني• ترك الإلحاح والثالغة في دءوتهم ،، ١٢كما قال سبحانه! ؤ همين،
( )١يفر« :شير ُقاتل ،) ١٢ ' ٣/٤ ( ،وافر اواترلأوى» (ا"/،اا"،ا) ،و«المحرر الوحز،
(ه ،) ١٨٢ /وااشٍر القرطى\\(،اأ0ه والمصادر الأنة.

( )٢يطر" :تمر الطري^\(،ا\س واتمر المركوي،

واابم؛ة إلى؛لرغ

الهاةأ( ،)٧ ١ • ٧ / ١ ١و•ل٠لاش ،الإشارات(،م  ،) ٤٦٩والمصادر الماقة.

0

لنجع مسلىو؛ءاتمهمإن لتِ يؤينؤأ يهثداآلهلأث أسغا

 ،]٦وقال •

ؤوثُ ثزذ عقهن وثُ ئش ؤ ،صتق ننا يتآ=ظثوف '.ه [الحلت  ١ ٢٧ا ،يعني ت
اد.عهم وادع غيرهم ،ولا تحزن •^. ٢١١١٠٠

ؤؤ ولئن مإف ألثئةي تنيألموترى ه• تنفع الذين آمنوا ،فيزدادوا إيمايا مع
•، ١٢^١

وقد يكون من معاني الأية؛ أن الدكرى تنفع الذين لديهم استعداد للأيمان

وللصر ،،٣ولكن مشكلتهم الجهل ،وتشربهم للثبهات ،فتحتاج إلى أن ئكثف،
فإذا سمعوا الموعظة تتئفلوا وخافوا ،ففرق بين هؤلاء وبين المعاندين المستكبرين •
ءو ؤ وما  -ثلثث أيين ءأ'لإذم ،إلا

.اه •

لماذا بدأ بالجن ،مع أن الإنس منهم الأنبياء والرسل؟
قيل ش الجواب عن ذللث،؛ إن العرب كانوا يعبدون الجن ويعظمونهم ،ؤإذا

نزلوا بواد استعاذوا بسيد الجن من سفهاء قومه ،وبعضهم كانوا يعبدون الجن،
ويزعمون أن فه تعالى صاحبة من الجن ولدت ،له الملأJكةل ،،٤فيحص افه تعالى
أي :وو-تمدون<ْ؛.
هذْ الأئءاءات،
ومما تحتمله الأية من المعاني:

أي :ما حلمت ،الجن والإنس إلا لأمرهم بعبادتي وأبلغهم على ألسة رسلي
( )١ينظر؛ ؛اتف ير الطري ،)٤ • ٧ / ١ ٤(،ورالوجيز ،للواحدى(هرأ  ،) ٦٢وه نف ير ال معاني،
(*ل/للآ)،و»-شيراينممر»(إ/هلآ).

( )٢يفلر« :مير اJاترياى( ٠؛ ،)٩ • /وءتصبر اJاوردي( ٠م،) ٣٧٤ /

الإشارات،،

•  ،) ٤٧وءالكثاف( ،أ/ه-أ) ،وءتف ير الرازي( ،ا/آ/لهل) ،واشير القرطي،

صا/هه)،وافر ابنمحير،) ٤٢٥ /U(،وافتحالقدير(،د.)١ ١ • /
( )٣ينفلر؛ ءتفبر الخازن( ،؛ ،) ١٩٧ /وءفتح القدير( ،ه ،)١ ١ ٠ /وءمراح لبيد لكشف ،معنى
القرآن المجيد ،) ٤٥٥ /U( ،والمسير القاسبمى( ،ه ،) ٤٦ /والممادر السابقة.

(  ) ٤كما محياني تفصيله في اسورة الجن٠٠
( )٥يطلر :اتفير الطري ١(،أ ،) ٥ ٥٣ /و«مير الماتريدي ،) ٤ ٦ ١ / ١(،واشتر المرندي،
(م  ،) ٣٤٨واشترالرازي(،ل/أ ،) ١ ٩٢ /واشر القرطي.) ٥٥ ; ١٧ (،

ما بجب عليهم أن يفعالوهل.،١

ويدخل ني الأية مض المائة الاضطرارية؛ لأن الخلق كلهم مضطرون إر
اف ،فال ماوات والأرض والشص والقمر كلها نح اممه تعالى وتمده عيادة
اصطراؤية ،وهكدا خلايا الإنسان واعضازه تعبد اش تعالى عبادة اضطرارية،

ويبقى الاختيار في عبادة اض أو عدم عبادته فى عمل الإنسان وقلبه ؤإرادته.
ويدخل في الأية المادة العلمارتة ،فإن بعض الناس ربما يعبد افه تعالى في حال
الشدة ،كما حكى افه تعالى عن بعضهم ت ؤ لإدايضؤأ ؤ،آكفيى دعؤأأممه ^،٥١؟؛،

لد ألدن ئت عننهم إق أو إياهم ينجف.ه لالثتموت ٦٥ :؛؛،
في"كللىرحةن جم يمحيج ثجو رممحأ ها ١٠ -؛تثا ريح

ألمع

^^ ٠نظمأأم قحبمل دهتِ دعو١١قت محك-ثث له أاي؛ن ي أثثامذهنذءء
َنآلسِكتن أواه ليوس؛ .] ٢٢

جودأنشئون.هت
وهدا تفصيل وتوضح للمعنى ،وفيه نؤع س ال معاتثة للناست ؤ إلعإوخ\هك

لخادْآصرلأنظمحإلأاهمه لالز•رت  ،]٧قافه تعالى هو
الذي خلق السماوات وجعلها بناة ،وحلق الأرض وفرشها لكم ،وجعلها مهادا،
فأي حاجة له إليكم أن ترزنوه أو أن تطعموه؟!

ولهدا كان س أسماته بحانه ت ررالغنيا،ت

أثيى ؤأنتر ، ١٢^ ١٠^^١

[سد} ٣٨ :

وهده المعاني ينبغي أن ي تشعرها الحبي؛ فإن عبادة القلب ،س أعفلم العبادات،
( )١يطر :أضير المرندى A/Y ■( ،؛' ،)Tوأتمر اسي» (أ> ،) ١٢ • /و«-شير اسدى»
(ه ،) ٣٧٤ /وأشير المعاني• (ه ،) ٢٦٤ /وامير ارازي• ( U^U/XA.و<اوحرر الوجيز •
( ،) ١٨٢ /oوأشير ابن كثير• ( ،) ٤٢٥ /Uورالياب في علوم المحابه• صا/ه•  ،)١وأاكءرير
واكوير(،بأ/يأ).

( )٢يطر• :نف ير الخازن•() ،) ١ ٩٦ /ورفح البيان في.قاصد القرآن•(م؟ ،)٢ ١ ٢ /و«فير
المعدي•(ص ،)A ٣١و«ْع اش• للمؤلف (<؛_UA؟).

0

swm

وهي يورث تعظيم الثه وحبه ونكرم ،والشعور بالفقر الفعلري الضروري

المصاحب للإنسان في كل حال ،مهما ظن أنه قد استغنى وغفل ،وفي أول موقف
من مفاجآة مرض أونازلة أوحوف ظهر الافتقار وتنكشف الأستار.

* ؤ إ0أثتوآلجق ذوألتومحي0هت
فهو الذي يرزقهم ،ولا يريد متهم من ^ ،،١وهوؤذُرألذز< ه ،فلا يحتاج
منهم إلى م اعدة ولا إلى خدمة ،فهوالقوي
القوة والقدرة والشاتال'أا ،فليت
وؤ١لمبم ه من أسمائه الحسنى،

قدرته وقوته عارصة ،ؤإنما هي دائمة باقية ،وغناه ذاتي ،ليس عطاء من أحد،
أما الأغنياء من البئر فغناهم موقن طارئ مكب،،

هم فقراء بالفطرة

محتاحون إليه ،فسبحان ذي الجلال والجمال والكمال والكبرياء والمقلمة

والجد ،والدنيا والأحرة ،والليل والنهار ،والبر والبحر ،والجن والإنس ،يبني
أن يستشعر قلبلث ،معنى الحب ،لهدا الإل المغليم والامتنان للفضل والشعور

بالقرب ،،حتى وأنت ،تخْلئ ،فهويقول ت ؤسثوأءاث،آشه ،حتى للمشركين ،فلا
يحول؛ينلث ،وبينه سيء ،حتى إذا حفت ،منه فث إليه.

ثوؤ ةنلق؛ن لديأدمثامثل يمم ،آمحيم ئلأ
أي :ظلمواأنفسهم بالشركا،>،

•
.] ١٣

( )١يظر :أش؛ر اواردىأ (ا> ،) ٣٩٦ /وأتمر افمذدى» (  ،) TtA/rوالطاتف،

الإشارات( •،م ،) ٤٧ •/وض  ٠^١للواحدي () ،) ١٨١ /و»شير ص* (؛،) TAA /

ورالمحرد الومز•(؛ ،) ١٨٣ /،واتمر القرطى•(  ،) ٥٦ ; ١٧وأتح القدير•(.)١ ١ ١ /o
( )٢يطر• :تفسر الرازي• (  ،) ١٩٥ / YAو«روح او1ن• (آ ،) ١٨١ /وأاكمير واكوير•
(  ،) ٢٩ / TVوالمادر السامة.

( )٣يفلر• :تمر المرذانى» (م  ،) ٣٤٨و«"ضر اسي• (و ،) ١٢١ /و"إيجاز المان

عن ساني القرآن• ( ،) ٧٦٧ /Yو«با،در اJرUل فى ساني مشكلات القرآن• ( ،) ١٣٧٥ /Tوءتمر
القرًلي• (  ،) ٥٦ / ١٧و«تفسرالخازن•(؛ ،)١ ٧٩/وا.عاله• لاامؤلف(صاأأ).
( )٤يطر :اشر الطري•( ١أ/مهه) ،ورالهداية إلى بلوغ الهاية•( ١ا ،) ٧١ ١ ١ /و«الضر
الوسط• للواحدي()،) ١٨٢ /و«تمرالماتي•(ه،) ٢٦٥ /و«اكحر.بر واكوير•( .)٣ • / YU

محراس

والدتوبء أصله الدلو الذي يتقى به الماء من  ، ٢١ ^^٠١١فهو يتوعدهم يقدر
من العياب ،وكفى به عداتا.

ؤيئلدُني أءًث؛إم

سماهم ت ؤأًنيم ه؛ لألهم أمركوا مثلهم ،كقوم لوط

وقوم موسى وثمود وعاد الدين ص ذكرهم في السورة؛ ولدك يهددهم بأنهم في
فترة الإمهال والإمكازرى.

بن

ه

أرى,رسوف

حتم السورة بالوعيد المناسب لدبجا؛ حيث أقم ألهم ؤلإد،مإؤمحمج^ه
في كفرهم وعنادهم ،وحتم بان لهم ما داموا سوك على كفرهم لونا من العياب
مثل عذاب من نلهم من المكدبثن-
وقد عجل لهم وعيد الدنيا ،وتوعدهم بيوم وراءه هو يوم القيامة.

ومن النكت ،في السورة أثما بينت ،بوعيد ،كما في قوله تعالى ت

قللمؤأدئايثليمم،أءًثيآم وأد
ؤ
^^ ،^٥"،وحتمت ،بوعيد قمح،
دثضفي.،هلم ،وقد نزلت ،قل محركة يدر ،فكان هناك وعيد يعلمه اف وهم ال
يعلمونه ،ففي معركة بدر انتصر الم لمون وقتل عتاة المشركين الذين نزلت ،هده

السورة وغيرها تعاتبهم وتوبخهم ولهددهم وتصفهم بالعلغيان ،فجؤوا وسحبوا
إلى المليبج ،والقوا فيه ،فوقف الرسول ه على هدا المليب.،

ونلحفل هتا مناسبة قوله تعالى! ؤذزي ١مثل دمياأمحنمم ه ْع ثماية هؤلاء،
راآ يّقلر• اغري— ،الحديث ا لأبن قتيية (؛ ،) ٣٨٨ /وءمسر الطيريء(  U/YY؛؛) ،وامعاتي
القرآن• للزحاج (ه ،) ٥٩ /و"الزام ني ساني كيان الأس• ( ،) ٣٩٤ /Yواتمر bJU,_0
(؟iCrU /

اس» (؛؛/ه« ) ١٣ذ ن ب ،•،واتمر الرسى•( ،) ٣٤٩ ;٣واغرمق

الحديث" سماش(آ•) ٥٢ •/

( )٢يطر :اتمر مقاتل•(؛ ،) ١٣٤ /وافر ^_• ( ،) ٣٤٩ ;٣واشسر ابن ر نمين•

( ،) ٢٩١ ;٤ورالهدايت إلى بلوغ الهاية•(١ا ،) ٧١١١ /ورالممسر الوسط• لالوا<دى()،) ١٨٢ /
واشر المعاني•(ه ،) ٢٦٠ /وازاد المسر•(؛ ،) ١٧٤ /وااكءريرواكوير• ( .)٣ ٠ / YU

( )٣يطر :رملأك التاؤيل القاطع بذوي الإلحاد وانملل•(.)٤ ٤٨ /Y

0

محراس

حيث وقف عليهم وقال! ®يا فلاذ بى فلأن يا فلال بى فلأن ،هل وحدتم ما وعد

ربكم حما ،فاش وحدت ما وعدتي اف حما* .فقال ،عمرت تكلم أحادا لا أرواح
فيها؟ فقال 1،ءما أنتم بأسمع لما أهول ،متهماار . ٢١
فالوعد صادق وتحمق لهم دنوب ودلو وبئر كبثر بدر الذي كفتوا فيه ؤبنذ
ذنؤبب أصمم إلأ يسنلخن ه ،الأمر فريم ،،ويكاهم مداد بن الأموي ،وقالار آ!
وم اذا بالملتب يلب بدر

مى الشيزى تزين يالشام

وم اذا بلمييب يلب بدر

مى المنان والشند_ج الكرام

يحيا الثلاط أم بكر

وُ٠ز ،لمح ،بمد قي ثى للأم

يحدثنا \{ئسول يأن نثحيا

وكيفت حي اة اصداء وهام

فجاءهم الوعد الذي كانوا ستئجلون.
000

( )١أحرجه البخاري (  ،) ٣٩٧٦ومسالم (  ) ٢٨٧٣من حديث أنس بن مالك
( )٢ينظر• ءالسيرة السوية* لابن هشام ( ،) ٢٩ /Tواصحح البخاري'؛ (ه ،) ٦٥ /وُلالروض
(ه/هةأ)،وءالباواةراوهاة|(ه/أهأ).

وبكاهم همد اش بن الربعرى بنحوذللث •،ينظرت ءشعر عبدالثه بن الزثعرى* (  ٦٠٠ ٠٢٥؛—  ،) ٤٧وءالميرة

الموية*

0

ثام( ،) ١٦ - ١٥/٢و٠أشاب٠الأشراف ٠إاتلأذرى(ا/خءم).

ه تسمية السورة:

لهااسم واحد ،وهوت *صورة الطور* ،أوت *سورة ؤرأشيه*را•،

وتدوردفي حدث أم س لمة ة.بم؛اأنها ةالت،ت شكوت إلى رسول اض .أتي
أشتكي ،فقال؛ ُطوش من وراء الناس وأتت راكبة* .نالت ت فهلمت ،ورسول اف.ؤ

حيتثدبمرإلى جب  ، C_J1وهويقرأ :ؤأ\شيه خد_اتتشوههرأآأ.
وش حدث جسر ين مطعم أة.بمئ لما جاء إلى المدينة ومومشرك في فداء
المشركن بعد معركة بدر ،ودخل المجد ،ةالت ممعن ،اليى .يمرا في

الغرب بالطرر ،فلما باغ هده الأية؛ ؤ أم ■محإ *ذؤ ق أم هم أئٌقبك ?خ
آم<-لمأآلثثؤت و)'لأمآم،يللأمحن .آم بمدكم  ^^٤رظىلإمحإأدؤتطثلأ
كاد قلى أن بملير• وأسلم ^؛؛. ٢٣١،،

ءوسدآياتها؛ تع وأربعون آية ،أوشمان وأربحون ،أومع وأربعون؛ ثلاث
أقوال لعلماء الحجاز والكوفة والمرةر٤ا.
 ٦٠ /ه)،و«اصاف^( ،)٤• ٨/٤و«اسمواّ»( ،) ١٨٥/٥

وأشير الرازي•( ،) ١ ٩٨ ٨٨وأتمر الضطي»( ،) ٥٨ / ١ ٧و«اكمير والصيد•(٧٨
<)٢أخر-بمالخاري< ،) ١٦١٩،٤٦٤ويم( .) ١٢٧٦
( )٣أخرجه ١لخارى<•  ٤،٣٠٥ه ،) ٤٨وطم ( .) ٤٦٣

.) ٣٥

^<:المجآةا0ه.طلر:أابنفىس
آي القرآن•(ص ،) ٣٣٢ورالكشاف! (إ/يى  ،)٤وأدون الأيان م مئون علوم القرآن•(ص،)٣ ٠ ٩
واجمال القراءوتمال الإناء ،) ٥٤٥ /Y(،وأ.ماءدالطلرللإشراف على.قاس المور•(،) ٢٧ ٨
و»اكءريرواكويرأ(ي؟/أم)ب
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ه وهي مكية باتفاق الممئرينل . ٢١

هؤثامر : 40
يتفح تعالى السورة بقثمم ،كما في ررمورة الداريات ،،،ولكنه في ءاسورة

فا-لنينت
ينجنا درؤإ ?Q؟ هكلت ؤما
الداريات؛' جاء بمتغة الجمع■
بع أو؟ةلقثت آثإ أوأه• فأقم بالزاريات ،والجاريات ،والحاملأت،
والمعئمات ،أما هنا فجاء بصغة المفرد.

ولعل من الأسرار أن المقسم عاليه في السورة شيء واحد ،فانه قال في نهاية
في حنن أنه أقم في رامورة
المثم:
الداريات ،،على أمرين ،وهمات مسألة البعث ،،ومسألة العياب ،الدنيوي ،وأقل
الجمع اثنال<أ>.

ؤيحتمل أن يكون أفرد المتم؛ لأنه أمتم اعيان وليس بأشياء عامة ،كالئياح
مثلا ،فإذا أمتم بالرياح ،فالمتم يعم رح الصنا والدبور والجنوب ،ورج التلقح

وريح العياب ،لكن إذا أقتم بالطور ،فلا يحتمل إلا شيئا واحدا ،وهوجل الطور
محنه؟وشمبجبمهاه ،فهو طور
الن*ى أقم يه في  ٠سورة المحن • ٠
مئين ،أوطور 'نيتاء ،وهوالجبل الذي كلم ربتا علا عليه موسى . ٢٣١٣^٤

قال بعضهم :هو التوراة ،والألواح الش أنزلت ،على موسى ^ : ٠٤١٣١ؤ.1ثو
( )١ينظر• :الممر الوجتز• (ْ ،) ١٨٥ /وءزاد المسر( ،إ ،) ١٧٥ /و«شر الرا3ى»

(ه.)١ ١٣ /
( ،) ١ ٩٨ ٨٨واشرالقرطيU(،؟ ،) ٥٨ /وانح
( )٢يطر« :الإحكام في أصول ،الأحكام ،للامدي (  ،) TYY/Yو»اوزهر» للموطي (ا/آم)،

والالثلغة إلى أصول ،اللغة ،،لحديق حن حان (ص" ،)٨و ٠١النحوالوافي.)١ ٤ ٩ / ١(،،
()٣يطر» :فير اسيا(،آ،)١ ٢٣ /و،اشر القرطي،) ٥٨/١٧ (،،و،انحالقدير(،،ه،) ١١٣ /
و»اكحريرواكويراا

( )٤ينظر :اشر اناوردي/٤( ،ا■  ،) ٣٧وارزاد المر( ،أ ،) ١٧٥ /و«شر القرطي،
(  ،) ٥٩ / ١٧و٠الحرابل في التمر ;٩(،،ا-أ-ه) ،وانمادر ب والأية.
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محةُا«؛و
■ إل ءَ وب

ألاوخ

سىوجِمحلإواثمحل ا0؟ه

] ١٥٤؛ لأن

التوراة هرنهلة بجل الطور ،فهي الكتاب الذي أنزله تعالى على موسى هم
ثل أن يمها التحريف ،فإذا يت أن المم هنا بالتوراة ،فهودلثل على أن التوراة
في زمن المي .لم يهز التحريم ،إلى لفظها ،ؤإنما كانوا يحرفون معانيها ،أما
لففلها فكان م قدر من المحافظت عليه.
ولذللث ،لما حدثت نازلة زنى المحصن عندهم ،قال رمول اممه و .:اما

تجدور ٠فى انيراة على من رئى؟اا .قالوا :نسود وجوههما ،وحظهما ،ونخالث

بين وجوههما ،ويعناف بهما• قال :راقاتوا بالثوراةإن كنتم صادقين . ٠٠فجاووا بها،

فقرؤوها حتى إذا مزوا بآية اوجم وصع الفتى الذي يقرأ يده على آية الثجم ،وقرأ
ما بين يديها وما وراءها ،فقال له عبد الله بن ملأم~ وهو مع رمول افه

مره

فلريع يده• فرنعها ،فإذا تحتهاآيه اوجم ،فأمن بهما رمول اممه .وجمارا.،
ولا يمغ أن تكون بعض نح التوراة حرفن ،ونخ أحرى ُقسِث ،محقوظة،
فيكون المتم بالكتاب الذي أنزله سبحانه وليس بما عملته أيدي الناص.
ؤيحتهل أن يشمل جنس الكتاب ،فيثمل الكتسؤ ال.ماويةرآ :،صحف،
إبراهيم وموسى ،والقرآن الكريم ،واممه تعالى أنم بالكتاب المبين ،والقرآن
الجيد ،والقرآن الحكيم.
وهي إمارة إلى أهمية الكتاب الخعلور وما فيه من العلم والهدى والرحمة
والحكمة والبيان والقدر والحجة؛ ولذاكان نزول القرآن أعفلم حجة على الخلق؛

وتكمل اطة بحففله ،مع أنه نزل في أمة أي لم يكن لديها صبهل للكتابة ،وسمى
اممه القرآن :كتابا؛ لأنه سيغلل مكتوبا منذ نزل إلى يوم القيامة ،وسماه قرانا لأنه
( )١ا-مجبم الخاوي(  ،)١^ ٥ ٤٣وم لم( )١ ٦ ٩ ٩من حديث ،ب اش بن عمر ههء.
( )٢بمظر؛ 'تمر الاترbدى• (ه ،)٤ ' ' /واتمر المعاني• (م ،) ٢٦٦ /وءالحر المحمل ني
القسر• (  ،) ٤ ٤ ٢ / ١ ٠واتف ير ابن كير• ( ،) ٤ ٢٧ /Uو«ذح القدير• (م ،) ١ ١٣ /و«شر القامس•
(ا>/بم؛)،والمادر المابقة.
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ميحفغل فى الصدور أيقا.

ويتح ذلك أهمية اقتناء الكتب الاءعة ،وأن يختار الإنسان الكتاب اختياره
للصديق أوالزوج؛ لأن الكتاب رفيق تهلول ملازمته ومصاحبته ،وسواء كان كتابا
ورما أو مرقونا على أقراص ،فهو كتاب من حروف وكلمات وطور يقروه

الناس ،وللكتاب الورقي أهمتة باقية لا تغني عنيا البرامج الأخرى ،كما هو
موصح في ارم ورة العالقا،لا.،

اوق -بفتح الراء -هوت الجلد الذي كان يكتس ،فيه.، ١٢
وعادة ما كانوا يكتبون في الجلود الناعمة؛ لأن التكتابة فيها أحففل وأصبهل،
والجلود لا تتلف ،مع الوقت ،،وكثير س الكتابايتؤ القديمة المحفوظة كانت ،على

جلود ،وبعض نخ القرآن العتيقة مند القرن الأول مكتوبة على جلد غزالط ،وهي
محفوظة فى المتاحف.،

والمسور Iالمفتوحأٌأآ ،وفيه معنى جميل ،والكتب ،إنما يكون نثرها وفتحها
بمثابة امتنهلاقها ،فالكتب ،ال ماؤية المنزلة من عند اممه فيها الحق واليقين والعلم
والاعجاز-

ومن هنا لا يوجد في كتابنا المعجز ،ولا في سيرة نبينا .مي ء نستحي منه أو
نداريه أونكتمه أو نخشى أن يطلع الناس عليه ،فهومنثور مكشوف.
وفيه إلماح إلى أن الدين ليس أسرارا ولا طلاسم غامضة ،ؤإنما يقتبس الناس
( )١يطر ما سيأتي في ءاّوره العلق" • ^■^١؛ ،-ءؤإم-أه'ه •
( )٢يطر« :الكشاذ (»،أ ،) ٤ ٠ ٨ /و«-شير القرطي"( ،) ٥ ٩ / ١ ٧واا-فر ابن جزيء(،)٣ ١ ١ /r
(ه ،) ١ ١٣ /وراكحرض واكريرا( .) ٣٧ / XU
ورالياب في علوم امماب ،) ١ ١ ٤ / ١ ٨(»،واضح
ؤينفلر أيصا :ءالعيزا (ه ،) ٢٤ /واحمهرة اللعان( ٠ا ،) ١٢٥ /وانهليسم ،اللنهء (،) ١٢٣٠ /a
ورانمحاح"().)١ ٤٨٣ /
()٣

اشتر الممرقادى»( ،) ٣٥ ٠ /Tو»شسر المنى®( ،) ٣٨٢ ;٣وءالحر الممهل فى

الممّير® (و ،) ٥٦٦ /واروح المان® (ه ،) ١٨٥ /وBال٠حر الدين( ®.ه ،) ٤٨٥ /والمصادر المايقة.
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منه بحب أفهامهم وصماء قلوبهم وسلامتهم من الهوى المسقرا/
ؤإلماح ثان إلى أن القول ني المائل الدينية لا يحن أن يهجم عاليه المرء
دون بميرة لعلم ،فهي م ائل ملية توحد من الكتب المشورة من رب العالين،
والقول فيها بغير علم افتات على اش محانه.

ؤإلماح ثالن ٠إلى رفض الاتجاهات الباطنية التي تتواصى بحفظ وكتم أّمرار
الذم ،عن العامة ،وتلبى النص الإلهي معاني غريبة عنه ظاهرة التكلف ،،ستة
البطلان.

وهو في الماء المائعة ،يمي ت الصراح ،يضم الضادآآ ،،كما حاء عن علي
هءتادل'آا.

رالمت ،المعمور حاء ذكر 0في  ١صحح البخاري ،،عند الإسراء حينما قال!

افرنع لي المت ،المعمور ،مألتج جبريل ،فقالث هدا المت ،النمور ،بمالي فيه
كل يوم سعوف ألف ،مللن ،،إذاحرجوا لم يعودواإليه آحزماءليهمااا؛ا.
وهو؛مثابة الكعبة في الأرض.
ؤيحتمل أن يراد يالبيتا المعمورت الكعبةأُ'ا ،فهي بيتا معمور ،والمقصود

بعمارته ألا يخلومن طائفج أوراكع أوماحدت

^^اسبىمحلنيت\ن ءأذقيتُا

والئءقع'اصرد.أ'ه [اكرة ،] ١٢٥ :وقما نم مسم أش س ءاثى أس ه
()١يظر• :تمر القاسس•(آ.)٤ ٩ /

( )٢ييروى؛ الصريح .من ،المصارحة ،ومرت المقابلة

يفلر؛ •الصحاح•(ا،) ٣٨٦ /

وءالهاية•(م ،) ٨١ /و•ل ، ١jالرب• ) ٥٢٧ ;٢(•،ض رح.،
( )٣يفلر• :تمر الطري• (  ،) ٥٦٣/٢١وءشر الماوردى ،) ٣٧٨/٥ (،و•الحرر الوحءز»
فرالقرضهريا</أ)،وءشراينممره(يمخأل)،
ورالتحرير واكوير•(  ،) ٣٩ / ٢٧و«الال الة المحتجة•( .) ٤٧٧

(  ) ٤أحرجه البخاري (  ،) ٣٨٨٧ ، ٣٢٠٧وم لم (  ) ١٦٤من حدبث ،مالائ ٠بن صعصعة سنبمة.
( )٥يفلر• :الكشاف•(؛ ،)٤ ٠٨ /وازادالمتر•(؛ ،) ١٧٦ /وانتح القدير•(ه ،) ١١٤ /واشتر
القاسى•(آ ،) ٤ ٩ /ورالتحرير والموير ،) ٣٨ ; ٢٧ (،والممادر الفائقة ّ

)(١٠٠

 ،] ١٨وعمارته تكون بالتردد عاليه وزيارته ،وتكون ببنائه ،وتوسيعه ونظافته

وتطهيره ،ولعل الآية تثمل كل بيتر معمور ض ،كالصراح ،والكعبة ونحوها.

ءو ؤوألثمحاآمعه؟ه•
 ^١أن اسود :الاءر  ، ٢١كما قال :ؤ

تئنا محميا4

[الأساء؛  ،] ٣٢فسماها مقما محفوظا ،وسقما مرفوعا.

ورفعتها بحمايتها من الشياؤلين ،وقيامة الوحي الذي ينزل منها ،ورفعتها بأن
فيهاكل مايتعلق بالعباد من الأرزاق والاحال وسائرالمقاديرت ؤؤدؤ،ألةات ؤنءوما
رعدمحن.ه [است.] ٢٢ :
ويلحفل أن المتم في هذه السورة ليس متا بأشياء فيها منافع للعباد في
الحياة الدّنيا ،كما هو الشأن قي اامورة الاJارياءلأت ،®،بل هو ينم بأشياء تتعلق
بمصالح العباد في الدار الأحرة ،فيتحصل من هازا وذاك أن مصالحة الحبال تكون
بحفظ دنياهم وحفغل دينهم ،حتى الكعبة نمها قال فيها سبحانه؛ ^^. ٠٩ -أش
 ،] ٩٧يعني؛ قياما لمصالحهم الدينية
ه
ق؛جهى ،أؤت أئ^رام قثا
ومصالحهم الدنيوية ،ففيها من مصالح الدنيا الشيء العفليمرىّ

ءؤآثتهم 4أي :الموقد بالنار ،كقوله تعار :ؤولذَاآ'بممحتص
[الكوير ،]٦ :وتقول؛ مجريت ،التنور ،أي؛ أوقدته.

وهذا مروي عن حماعة من ال لف ،منهم علي بن أبي طاو_إ ^^، ٢٣١٥
( )١يفز :اامسر \كبويه (١آ ،) ٥٦٦ /وااشسر اواوردي» (< ،) rvA /،و«الكئاف»
شرارازى»( ،) ١٩٨/٢٨و(اضراكرض»( ،) ٦١/١v
واتمر ابن كبرا( ،) ٤ ٢ ٩ /Uو«اكم.ر واكوير،ا( .) ٣٩ ; ٢٧

( )٢يطر :اشر المراعي.)١ ٦ UA(،
( )٣يطر« :شر الطبري ١(،أ ،) ٥ ٦ ٩ ، ٥ ٦٧ /و«شر ال معاني» (ه ،) ٢ ٦٨ /وءشسر الغوى»
(؛ ،) ٢٩ •/وااالكثاذ( »،أ ،) ٤ • ٨ /و«الحرر الوجتز(،ه ،) ١٨٦ /و«مير ارازي،) ١ ٩٨ / ٢٨ (،

و«تمر القرطي ،) ٦١ / ١٧ (،و»قح القدير(،ه.)١ ١ ٤ /

0
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ويحمل هدا على أن البحار توقد يوم القيامة فتكون نارا.
الممتلئ الممتد المرثل ١١؛ ،بخلاف الثحيرات
ومن معاني
والأودية ،فإنه ربما يزيل .الماء فيها ،وريما يتقص ،وريما يجف ،أما البحار فالماء

فيها موجود أبدا ،فهذا من معاني

وفى ذللئ ،امتنان على الناس يهده البحار ،والصنم نف ه دعوة إلى التأمل
والتدبر والاعتبار.

ويالنظر إلى ما سق من كون الممنم يه هتا متعلما يأمور أحروية يترمح أن
ؤنامائورِه هو :الموقد يالمار يوم القيامة ،كما قال :ؤنإذَاآ*بمن؛َت
.]٣
[اككو.ر ،]٦ :ؤنإداألثثيَثهه

 ٠وجواب المتم •' ؤا^0؛١؛ ،تش اوج أزا ما لت.ثن دايج  ٢٥١ه:
إنها كلمة مزلزلة مخيفة ،ويد.اية الآيارت ،وعيد يالعدابج ،ومنم على أته واغ،
أي :ميقع لا ٠حالة، ١٢ب

والكلمة لها وير كبير على النفوس ،أكثر مما لوقال :االحاداّثإا ،،وفيها تهديد
شدياو للمكديين ،وتفمنت ،رحمة افه ولعلمه بالجى .ومن معه من المؤمنين،

نستشعر ذللثؤ في قوله:

فلم يقل:

فهو ريهم الرحيم:

صِبمآ'همنتيظاببي ? ■0ثز
ؤ ما مينداغألآ^ه :لا يت3لح أحد أن يمنعه ،ولا أن يرفعه يعد وقوعه أو
يقاو٠هر.>٣
( )١بفلر :أ-فر عد الرزاق•( ،) ٢٤٤ /rواشتر اتجري•( ،) ٤ ٥ ٩ /Y ٢ر»فر اياّ*
( ،)٤ • ٢ ;٩وأ-غٍُ المرسى•( ،) ٣٥ ١ /Tوأشٍراواوردى• ر ،) ٣٧٩ /0واJمادرال ابم

( )٢يفلر :ءضير الماتردي•(• ا ،) ١٩٦ /واشتر الخازن•() ،) ١٩٩ /وأتمر الجلألتن•

(ص ،) ٧٩٦واتمير الإيجي• (؛ ،)٢• • /واشتر أيي ال عود•(ا//أ)ا) ،و٠اJحر الديد في
تمسر القرآن المجيد*• (ه ،) ٤٨٦ /وااءتح القدير® (ه ،) ١١٤ /والقع اليان،ا • ) ٢٢ ٠ / ١٣٦
(مدطر«:سراص»(م

براب(ه/أخة)،و^ضراسى»(صأاح).

)(١٥٧

_______

ءو أما مض ذلك،؟ فلم يمهلهم أن يسألوا هذا المزال كما هي عادتهم ،بل
باغتهم Jالجوابف فقاوت ؤ ثممثآثآُسأ
والتورت الحركة والاضطراب؛ إثارة إلى ما يقع في الماء من زوال النجوم
وتكور الشمس وانخساف ،القمر وتنمق ال ماء لرول الملأJكةل.،١

ثو ؤ زيس؛زأكاو,؛^ ١وآه:
فالجبال الروامي الكسرة التي أفم اض بواحد منها في أول المورة وهو
رالطورا أصحت ،نير بعد أن صاريت ،كثيبا مهيلا ،أصحت ،مثل الثراب ،تمر
صالحاب<ى.

ه ؤ مثتيندِئهىه:
والؤيل :وعيد وتهديدص يحمل على أحذ حبر الأجرة ؤيومئمح'اصه،
ؤ زدسازاكال ه بجد واهتمام ،وألا تكون محلا للسخرية والامتبعاد والتشكيك.،
وكثير من الجدل الذي يثار حولها ناج عن عدم المبالاة ،وعن الانخراؤل
في المجريات اليومية والعادات ،التبعة ،وعدم الرغبة في الإيمان الذي قد يقمع

النفس عن بعض ملذاتها ،كما مالت
ص ل اكا.ة-0:ا■].

لئمممهبمقلاأ؛د،عمألإممح

بيضؤاء،بمبوف.ه؛
فالحدين ،هنا عن المكدبين ،وليس عن العصاة من المزمنين أصحاب
( )١يطلر« :تمر الطري( ،؛ ،) ٥٧٣ /Tواشير الغوي ،) ٢٩ • /i( ،و»شسر القرطي،

(يا/م،)1وأشسراينممر(،يم •مأ)،و«ذحاكدير ١ ٤ /0(،ا)،و»اكءريرواكوير(،لأآ.) ٤١ /
وينظر أثا :أءريبالقرآن ،لاينكة(،)،rY_,و،اوفرداتجفيءر_ب،القرآن.) rAU_<(،
( )٢بمظر :ااشسر اورسي ،) ٣٥ ١ /T(،و»الهواة إل بلوغ الهاية ،)٧ ١ ١ ٩ / ١ ١(،و«شر
المعال(،ه ،) ٢٦٩ /و،شر القرطي ،) ٦٣ /\U(،واضثر الض ،) ٣٨٣ /T(،واروح السان،

( )٣وأما أ _ إن ؤو،فيه :واد ني جهم ،فهذا لا يصح ب شيء ،كما سال ل أول• ،صورة
المهلففين ،،وأول ءصورة الهمزة.،

mm

جاؤلأ فليس المقام مقامهم ،كما نصت الأية الكريمةر.،١
ؤ آك؛را هم ق  -حوءس همبؤن ه! فهؤلاء المكدبون يخوضون فيما لا يعلون،
ويلعبون ولا يتورعون عى تحويل القضايا الجدية إلى الهزل والخربة؛ ولذا عبر

أنهم قي حوض ،يقتحمون القضايا الكبرى دون تأمل ولا مسؤولية ،وهم يلعبون
فى وقعك الجد؛ ولJلائ ،ذكر العلمام أن حكاية الكعك والطراف المتعلمة بافه

تعالى أوبالقرآن أوبالرسول .أوبالقيم الدينية لا يجوز بحال أن يتعاطاه الماس
مؤوعا أو مكتوبا.

ه ؤ بجم

ثارجهم دعا.ه:

والثع هوت الدفع بقوْلآا؛ لأنهم إذا رأوا المار أحثوا ؛لهيبها ،وحافوا منها
وكرهوها ،فهم يتقهقرون إلى الوراء ويتمنعون ،شأن أي مجرم يساق إلى ما ال
يريد ،فتدفعهم الملائكة فى أقفائهم وى.عهم دعا إلى هدا المصير.

؛1؛ ومع هدا اليغ والوقف الصعب بمال لهم' ؤه-يْألنارؤكتُبها
والخطاب دعرة للمشريى إلى أن يؤمتوا ،حش لو كان وعيدا ،إلا أنه دعوة

إلى الإيمان؛ حيث جاءهم قي الدنيا ،وعوجلوا به ،وأحيروا عنه قبل أن يسر •
فالنار التي كانت حبرا مستقبلا يتوعد يه الكافرون ها أنتم ترونها الإن بعيونكم
وتحتون حثِها ولهيبها أ

ءو ^لأسآأمأملأسك>ص:
كانوا يقولون! إنه

ساحر .فيأتيهم الجواب فى هده الأية؛ هل هدا سحر

وأنتم ترونه بأعينكم؟ ؤأمأثنلأمحروث ،4وهدا تحريض بما كانوا يقولونه في
( )١ننظر« :شر الطبري ،) ٥٧٤ /Y ١( !،و(اشير اومرقل.ىاا (م ،) ٣٥ ١ /واا-ض الرازي»

ه)،و«مححاسرا)(ه/ه؛؛)،و«فراكاب(ه'/ه).
( )٢يتظر :رتفسير ال؛لبرياا(؛ ،) ٥٧٥ /Xوامعاتي القرآذأأا للزجاج( ه ٢ /ا" ) ،واض الماوردي!!
(ه ،) ٣٨ •/وءالكثاف( )!،؛/ه•؛) ،و«زاد المتر ،) ٤٩٥ ;٤( !،وءتمر القرطي»(،) ٦٤ /\U
و«شيراينممر(،،يمام))،وا|اكحر_رواكويرّ) ٤٣/٢٧ (،1

0

الدنيا عن الني ،.وبيان أن الذكلة في غفلتهم وإغلاق قلوبهم وصدودهم عن
الص ،حتى كأنهم لا يبصرون الأيات من حولهم في الدنيا.
وقوله؛ ؤ

• ،]٧وقوله:

قوله تعالى؛ ؤ

صلأ^مح.آلظتنوك،] ١٦ - ١٥ :_[ .

كان راالصأي ا هنا من شأن الأفقي الدي كدب وتور ،أما المؤمن فربما تصيبه
النار بقدر دون أن يصلاها صليا كاملا ،ودون أن ييغ إليها دعا؛ لأن المسالة مسالة
أي:
آولاثهوأ
مملهير له ،أما هؤلاء فهي دارهم وقرارهم:

لا؛؛٠؛^ الصبر أو  ،، ٤١١^٠١١كم ،ةالوا هم )١^^ :عفي_نامعناأمص،؛رئاماتامن
نءجم >0س . ٢٢١
ءؤإقاضذمآكنترثملؤثه :وتأمل كيف أنه لم يقل :ارإيما تجزون بما كنتم
تعملوزاء؛ إشارة إر كمال العدل الإلهي؛ ص جعل الجزاء هو ذايت ،الفعل الدي

فعلوْرآ ،،والجزاء لم يزد عليهم شيئا :ؤولأيظاثرمم^،ندا.أه [اصف.] ٤٩ :
ه وةأإٌئبذ0ؤ-،حقتؤنجبوأوآه؛
مثلم-ا قال:

حننتؤبميؤن 'اج^أ'ه [الحجر;  ،] ٤٥والوعد يشمل أصحاب

القامات ،العالية في التقوى من السابقين والأبرار ،كما يثمل عموم المؤمنين
الدين اتقوا الكفر والشرك بالإيمان بالنه ،ولو قارفوا بعض الإثم.
أي :فرحين م تبشرين مسرورين ،وهده قراءة الجمهور ،وقرأها بعض الشيمة:
( )١بفلر :اساني القران• يازحاج (ه ،) ٦٢ /وأشٍر الغويء (؛ ،) ١٢٩١ /ر»الكثاف»
(أ ،)٤ • ٩/واتمر الرازي• (دآ ،)٢ • ٥ /واشر القرطي• (  ،) ٦٤ / ١٧وما ماتمح ،مح' ،مردة

الإمطار• :ؤبملإ*أاثممحلإ>.ه ،وامورة المهلففين• :ءؤ مإبأمتاؤاآمحر.ه ،ورّورة الليل•.
( )٢يفلر :امعاني القرآن• للزجاج ( ،) ٣٦'/٥واروح ايان• (و ،) ١٩٠ /وارتح __ •
(ه ،) ١١٠ /و«كح انيانني.قاصد القرآن•( .) ٢٢٢ / ١٣

0

بغير مدرا ،،والمعنى واحدأى ،فهم مسرورون بعطاء اض ني الجنة من

ألوان المداتج ،الص مها المداُن ،المسوية ،وأعنلمها النظرإلى وجه اض الكريم،

والملع لكلامه سبحانه والمرور برصوانه؛ ءآحل عليكم رضواني ،فلا أسخط

عاليكم بعادْ أئا٠أ٣؛ .ومثل ما أعهلوا من ألوان ماليات انمرفة في الجنة والخعة
بها ،وأيقا المليان الحسثة من الخلاءم والشارب ،والمآكل والملابس والمرر
وغير ذلك مما ذكر تعالى في كتابه<؛>.
مرتين ،وفته إشارة إر أن
كرر لمقلة:
المقام ليس مقام جزاء فحم— ،،بل جزاء وفضل من النه ،وهوالمعم التفصلرْ،،
فهو الذي وقاهم من النار ،وهذا وحدْ فضل عًليم' ولو لم يكن لهم إلا الملامة
من العذاب لكفى ،ولكنه جاد عليهم بهذا العهلاء الذي هو بغير حد ولا عد ،يصن،

عليهم صئا ،ولا يحتاج إلى جهد ولا معاناة.
*ؤوأنأض;!تيةحءةه;
فكل ثيء متاح لكم مع الهاءة؛ لأنه لا شيء يخيفهم ،لا الموت ولا المرض
ولا الانقطاع ولا الزوال ،فقد أمنوا ذلك كله ،وكل الغوائل والخاجات الش

اعتادوا أن يتوقعوها في الدنيا ،بل ءؤله<تءرمحظرزهه [_٨ :،^L؛! ،يعني:
غير
( )١يظر :أالبة قى القراءاتأ(YUn_,

) ،وأاوشر ش \  _ jiiانمقر!(0 - ٣٥٤ /Yهمآ،

 ،) ٣٧٧واسم التراءات.) ١٥١ ;٩(،

( )٢يطر؛ ٠الحجة للقراء السعةاا (آ ،) ٣٨٩ — ٣٨٨ /وماسياتي،ي اصورة المطفمٍنا؛
أمل؛تأإق آنيثانئنئأ«كهءو) • 4.
( )٣احرحه البخاري ( ،) ٧٥ ١٨ ، ٦٥ ٤ ٩وملم ( ) ٢٨١٢ ٩من حدين ،ايي ّ عيدهؤؤئ.
( )٤يفلر، :المحرر الوجٍز(،ه ،) ١٨٨ /ر«زاد المسر ،رإ ،) ١٧٧ /و«ذح اكوير» (ه،) ١١٥ /
وأاكءريرواكوير•( .)، n/YU

( )٥يفلر؛ ااآقسرالماتريدى(،و ،)٤ • ٤ /واالبحرالخودفي تقمرالقرآرأ ،المجيدا(ه،) ١٢ ٩٦ /
و|اكحريرواكوم|( .) ٤٦/٢٧
،) ١٦٩/٥ <lو٦ش؛رالموى|( ،) ١٢٥/٤و•اصافؤ،) ١٨٧/٤ (٠
و.الحررالوجٍز(،ه/ه)،

0

ؤدنيتثاأااظئ' ضآث0ه :قال هنا :بجئظئه ،وفيه ثناء عليهم ،فلم يكن هذا
نعيما لا ببا له ،بل هو ب ب— ،أعمالهم التي اسحقوا بها رحمة اض سحانه؛
،] ٥٦
ولهذا قال تعالى• ^إن لآءّك آقب قريب إنك ألمحستن أوآه
بخلاف ،الكافرين ،حين ،قال :ءؤإثا نحنيث مأَكت،و عملؤل'أجا'ه ،فبين قوله١^^ :

لأنطو.0ه بالن ية لأهل  ٠١١؛^> ،وقوله مخا ١^٠أهل الار^ :قJسالول

® ،4بين الخطابين فرق عخليم؛ فالجزاء للكافرين من غير زادة ولا نقص ،أما
المؤمنون فليس الجزاء مقابل عمالهم ،فإنما الحنة بسبعمائة صعق ،،إلى أصعانإ

كثيرة* ،نال اف :آعدديتح لعبادي الصالحين ما لا عين رألمر ،ولا أدق سممت ،،ولا
حطز على ئالي ،؛شر»اا .،أعمالهم كانت ،سبتا لتاهليهم للفوز بالرضوان والرحمة،
ولكن لا مقابلة بين عملهم وبين مصيرهم العفليم الذي هو منة من اش وفضل.
وهذا القول تقوله الملائكة لهم ترحيبا بمقدمهم وتهنثة لهم ،وهو نؤع من
المعيم الحغليم ،وقد كان الماس في الدنيا يفرحون يحن الاستقبال كما يفرحون
بكرم الضيافة ،حيث ،قال ^:٢٢

أصاحلث ،صيفي قبل إنزال رحله

ويخمؤ عندي والمحل جديبخ

وماالخنتؤللأصافأزثكثزاكزىل  ٢٣ولكنما وجه الكري ،حصبي،
^محةهممحعم  40ت
٠
يمكن أن تكون الثرر مصفوفة لكل واحد منهم ،ويمكن أن يكونوا على سرر
مصفوفة متكتين عليهال؛ ،،كما قال في موضع آحر:
[الواسة؛  ،] ١٦ففيه مرور الأحتماع والمراثي والأنس.

متفلإى

( )١أحرحء البخاري(  ،) ٣٢ ٤٤وسلم( ٩ ، ٢ ٨٢ ٤لألأ ،) ٤من •حديث ،أبي هريرة ضههققئ.
( )٢ينظر* .عيون الأ-محارا(م ) ٢٦٢ /منويا إر يعقوب المحريمي ،وهوفي اديوانهء(ص؟ .)١

ولم ،إرحاتم الطائي ،كما في •القد الفريد!(  ،) ١ ٩٩ ، ١ ٩٧/١ورالروض الأنف!(.) ٦٥ ;٢
( )٣الخمب،؛ ممرة الكرم ،والقرى؛ مايقدم للضفح.

( )٤بمظر :انفر ال مرقدي! (  ،) ٣٠٢ IXورتمر اسي! ره ،) ١٢٧ /ورالضير الوسط!
لأواحدى (؛ ،) ١٨٦ /وازاد الخير! (؛ ،) ١٧٧ /واشتر المراعي! < .) ٢٤ / ٢٧

محقداس

ؤوأقثنن4هم ءمرع؛؛نهت التزلج معناه■ .المرن ،أي؛ رثاهم بحور عيزرا،
وجعلنا الحور العين معهم أزواجا انتين اثنين ،هذا هو المعنى ،ؤإلأ فإنه لو لكن
المقصود الرواج  )^٠^ ١١هو العقد لعبر عن ذلك بدون الباء ،كما فى قوله تعالى!

ُؤكثا ش رندثنا ميمنا

ه لالأحزاب ،] ٣٧ :لم يقل؛ زوجناك بها.

وحور جمع' حوراء ،وهي تديدة البياصى •ع شدة الجمال والصفاء في

الألوان ،وعين جمع؛ عيناء ،وهي واسعة حدقة العين مع صفاء العين وحمالهارآ.،
ه ه نا اتي مزال؛ أين الأولاد الدين هم من أعظم العم؟

يأتي الجواب في قوله تعال؛ ؤءآرد ^١^١
بمآَك-ب تيس.ه؛
_؟t؛) و*آأكبجم تذ ءثلهِمح
قرأها الجمهور بإفراد الذرية؛

دزثرم

والقراءة الأحرى" وهي تبعية"

بالجمع؛ ^.>٩
ومعنى اؤوأبم؛تلمه أي :أن الدرية سارت مسيرتهم ،فهي ذرية ات؛عت ،الأباء
بالإيمان ياكريية الصالحة وتلقين الإيمان والقيم ولو في أحللث ،الذلروفل؛ا.
والإيمان محله القاو_ ،،فلا يمر الإنسان عليه ؤإنما يلقن الإيمان؛ يالدعاع

وحسن العامل والقدوة الصالحة وحن الخلق ،والقمة الحلال ،وصدق الية
( )١يظر :اشر ابنأيي زمن•() ،)٢ •A/وأالفر اوط €لتراحدي(•  ،) ١٣٣ /Yورزاد
المرا (؛/؛ا ،)،وافرالرازي• (  ،) ٦٠١٥ / YUوافر الترطي• (لأ\ا-\0ه وم القديرا
(  ٦٣/٤آ■)،و^اكحريرواضير»( .) ٣١٨/٢٥

^سي^(  ٥/٢١ا■،)٣< ٢/٢٢ (،) ٥٧٨ ،و٠سانيامآن٠يج( ،) ٤١٨/١
وافر اJاتردى• (  ،) ٢١٣٨واالمم_؛ر المط• للواحدي (• ،) ١٢٠ /Yو«روح _;_•
( X\Trl\r

( )٣بمظر• :المعة نى القراءاتYYY_«( •،

 ،)• ١١٢ ،وا.عانى القراءات •،للازمرى ( ،) ٣٣٨

وءحجة القراءات• (_؟  ،) 1Aوارلتسر في القراءات ،المع• (صرم  ،)٢ ٠وءالعتوان في القراءات،

المع! <صا  ،) ١٨وأالئرني القراءات العثر• ( ،) ٣٧٧ /Yواسجم القرا،اتأ <ا>.)١ ٥ ٥ /
( )٤يفلر :ا-ضير اسوردي• (< ،) ٣٨١ /،واالكشاف< •،؛ ،) ٤١١ /وازاد السير• <؛^/ا)،

وافر القرني•(  ،)• ١٧ ; ١٧وص القدير•(<.)١ ١ ٧ /،

@

والدعاء المالح ،فهي ائعتهم على الإيمان وليس مجرد الإسلام الظاهر ،وهي
أيما تابعتهم في س لوكهم الذلاهر وهديهم بإيمان وصدق واقطع.
ؤيحتمل أن يكون الممصود؛ الذرية المجار الدين بلغوا وتعلموا واسعوا
وآمرا.

ؤيحتمل أن يكون المقمحود! الصغار؛ فان المغير يتح حير والديه في

'ويؤيد هذا التأؤيل :القراءة الأخموأ•' ؤوأئ؛نثنلأا يزيتهم يابمتي،هلى؛ فالأية
تشمل الذرية المجار ،وتشمل المحغار الذين ماتوا دون الملؤخ وهم في الجنة بنمل
إشارة إلى أن المقمود هنا
اشأٌآ،؛ ولدللن ،لم  !، ٠٣بالإيمان ،إنما قال!

حتى لو كان يم شيء من التقصير ،أوكانوا أؤلفالأ لم يبلغوا ولم يفهموا الأشياء
على حقائقها ،وأن يستقلوا بمعرفتها ،لكن عندهم الأصل الذي تربوا وتعلموا

عليه من الإيمان ،فالجزاء هوت ؤمحاهادبمئبم)ه ،ومن كمال ،متعتهم وعيشهم
أن يلحق بهم أولادهم ،كما ورد عن ابن عباس ر.بممح قالط! ®إن الله يرفع ذئيه
المؤمن معه في درحته في الجنة ،ؤإن كانوا دونه في الحملاار ،،٤وحاء عن حمع
يلحق الأدنى
من اللف ،ما يقتضي ثبوُت ،صحة ^ا اامعئىأْا ،قافه
()١بمنلر•• :ضر الطري•( ١آ،) ٥٨ • /وأزادالمر! (أ،) ١٧٧ /وأذحاكل.رأ(<.)١ ١٧ /،
( )٢يظر• :المة في القراءات•(«_ ،)٦ ١ rورالحجة ني القراءات ،الح»(صس)،وااب
ني القراءات ،انمثر•(،) ٣٧٧ /r
للقرا .اب•( ،) ٣٢٤ ٨واح،بم القراءات(•،ص،) ١٨٦
وامعجم القرا.ات(•،ه/أها — .) ١٥٥

 ٢٣١بمظر ط '؛أتمح ،مح* ،سوئ؛ اككدتر'ت بجؤآ مئلئه•4
( )٤أحرجه البزار('  - ٢٢٦كثف ،)،والطحاوى ني اشرح ثكل الأتار•( ،)١ • ٥٧والطراني
ش • انمجم الكسر•(  ،) ١ ٢٢ ٤٨وأبونمم لي •حلة الأوبء•(أ )٣ • ٢ /مرنوئا.

وأحرجه باو الرزاق ،في •تمر ،)٣ • • ٩(•،والحاكم(أ ،) ٤ ٦٨ /واJهقي (•  )٤ ٥٣ /١موهوئا.
وينظر؛ •اليالة المحيحة•(• .) ٢٤٩

أحه)،وا-ضصا(؟/حأا)،واااشرابأ
للواحدي <أ/ماغا) ،ورشثر الغوى•(أ ،) ٢٩١ /وازاد المر•(  ،)( UU/iواتمر ابن ممر•
.) ٤٣٣ M

0

بالأعلى ،من دون أن ينقص من أحورهم شيئا ،فان كان الابن في منزلة أعلى ألحق
والديه به فى الجنة ،ؤإن لكن الأب في منزلة أعلى ألحق أولاده وذريته وزوجه
به ،فتجمع الله تعالى الأسرة كاملة ،وهذه بركة الاقتران؛الطيبين والتأئي بهم،
وءؤد'إك هئزه ئونو شثآ؛'ه.

ءؤومآأمحمئحمرينمحمه أي؛ لم تنقصهم شيقا من أعمالهمل ،،١وفى
تفو\أقث
القرآن الكريم موضع آحر ذكر اممه فيه هذا الفعل في قوله تعالى ت
لالخمات ،]١ ٤ :أي :لايقصكم من أعمااكم ، ٢٢١
فهتا المعنى :لم ينقص افه تعالى الأباء من عملهم شيقا ،ؤإنما رغ الأبناء إلى
منزلتهم ،قفلا منه وكرما.

ؤكلمىآقبىهإن?لآ^اه :وهذه قاعدة عامة ،فكل شخًس رهين بكسبه،
] ٣٩ - ٣٨؛
.اإلأأمحآبي.ه
كقوله سبحانه:
ولهذا قال ،يعضهم هناُ :ؤكومىآةسب;ه؛زه أي :من غير المؤمنين.
من المؤمنين وغيرهم.
وقالآخرون:
وهذا أولى؛ لأنه حمل للمعنى على عمومه ،مرتهن بما كسب من حير أو
تررص ،وفضل الله تعالى وراء ذلك وفوقه ،ولا يمانعه ولا يعارضه.

ه

م مبمكهوةحبؤثاِثلأ'وأ'ه •

هد.ا على سبيل المثال لا الحصر ،ومن عادة الملولئ .والمرئهين في الدنيا إذا
اجتمعوا بأولادهم وأسرهم أن يجتمعوا على موائاد الهلعام ،فكذلك في الجنة،
ولكن بنعيم أوفى وأكرم ،فالأسرة مجتمعة على خر وعلى سرر متقابلين ،والمدد
[مريم؛ .] ٦٢
يأتيهم بكره وعشيا•
( )١يتغلرت المسير الطبري ،) ٥٨٤ /X ١( ،وءيمير الماوردى( ٠ه ،) ٣٨٢ /والتصسر القرطييء

( ،) ٦٧/١٧و٠ءح

اضرضر،) ٢٦٦/٢٦ (٠وانم١درالآب.

( )٢ينظر ما تقدم في ااسور ٥انحجراتء.
( )٣يطر« :اكفثر السطء للواحدي ( ،) ٤٩١ /X ٠و«اشسر

(  ،) ٢١٠ ! ٦٨وءالممسير

المظهرياا (ه/ماه) ،والمصادر السائقة ،وما سياتي في السورة المدثر.،

0

*<صأختالأمحسص
أي؛ يأحذ مضهم س مص صامحلون الكؤوسأاآ ،والكأس ممق يادة عر
الخم"'.

فهم يتعاطونها بعضهم من بعض على سل المرح والمتعة وكج المم،
كا,ذث ذللخ ،قي الدنيا لمن كل مروره ،لكن الكأس ش الجة <لأويةا
ه مل س فيها ئةر<م لأن المرء إذا نكر ثدي وأصح يلغوبالكلام الذي
لا^؛ ،،5ولمى فيهاتامحم ،وم• الإثم الذي يلحق الثارب،لا،؛ لأنهالمست ،محرمة
عليهم ،ولمى فيها ما يدعوإلى الإثم ،نفى عن الخمر كل عيوب الدنيا ،وهي

القآكر أوالعول ،حيث ناوت ؤ

^ .^^5ه

• ] ٤٧

والعيب الثاني• اللغوالناتج عن تراُ؛ع الحقل وسطوء الخمر.

والثالث :هو اكأثيم ،والإثم \ّ ءن ارتكاب الكبيرة المويقة ش الدنيا؛
ولذا ورد عن المي* .من شرب المحمر في الدنيا ،ثم لم يسج ،منها ،حرمها في

'*'ؤةلدئيبمصسة0ه:
أي :بالقيمة ،وهولأم الغلمان حلقهم اف تعالى لمهمة الخدمة ني الجنة
ولموا عييدا .، ٦١٠٠٠١
( )١يم :اشر اتجري!(؛ ،) ٠٨٧ /Xواتمر  ^^١رْ ،) ٣٨٢ /وانفر الغوي!

(أ/مبمآ)،وأشءرالرازي! (  ١ ١ ; ٢٨آ)،وأتفراينممر!(يم أمإ)،وأهحاكوير!رْ/م؛ .)١
( )٢دفتر :اتفمر الماتريدي! (آ ،) ٤٠٦ /وانفر الترطي! (  ،}" w/wوااكءرJر والتنوير!
(  ،) ٠٣ ; ٢٧وانمادراس.

( )٣ينظر :انفر اسي! (M؛؛؛) ،وانفر المعاني! (ه ،) ٢٧٥ /وانفر الرازي!
(  ،) ٢١١ / XAوانفر القرطي• ( ٥ا ،) ٧٩ /دءالياب *ي علوم الكاب !،ص؛.) ١٣٣ /
( )٤يطلر :انفر الرازي! (  ،)٢ ١ ١ ; ٢٨وانفر ابن ممر! ( ،) ٤٣٤ /Uوااكءرير والتنور!
( .) ٠٤ / XU

سي(هيهه)،ولم(م- -أ)سحدط،اينصريا.

( )٦يفلر :انفر ازوردي! (ه ،) ٣٨٣ /وانفر الرازي! ( ،)٢ ١ ١ ٨٨وانفر القرطي!
( ،) ٦٩/١٧د٠سفىءالوماعاب ،) ١٣٣/١٨ (!،وءاكءر.رواكشر! (.) ٥٤ ;٧٢

©

هُاإلإه

وهم قي هذا المقام ويهذْ الصفة ؤ؟مم ولوقة؛ون ه ،ؤإذا كان هذا هوجمال
الخدم ،فما بالك بالمخدوص؟!

وقال سحا>0ت ؤمتئدفتهأوإرآ0؛ثلمياإداُأبميم"ميموراثشلأوآه [;،( iVU
 ،] ١٩وتأمل عناية القران بتوصيف الخدم الذين يطوفون على أهل الجنة بالشراب
وال قي والهلعام والمتمة ،فكيف  ،بحال أهل الجنة أمهم؟!
ءو ؤ

J؛ _ IJالحدفث ،وءلاب الكلام وؤياب القام ،فبينوا يتساءلون هم وأولادهم
وأهلوهم الدين اجتمعوا في الدنيا على حير ومصالحة دنيوية أو دينية ،ليس فيها
معصية ض تعالى ،فجمعهم في الدار الاحرة على أحن حال.
وهذا دليل على أنهم يتذكرون كل ما كان في الدنيا ،كما يذكر الكافرون ،لكن
المؤمنين يتذكرون سثما والكفار يتذكرون حرة وأمما.

ولأهل الجنة من كمال الحقول والأفهام واتساع الحارق ،وقدرائت ،التذكر
والأستحضار والأستمتيع ما لا يخهلر على بال ،وهو صمن قوله سبحانه ت ءؤ ثلأ

تلممسمالهرمنج،هسمه [الجدة ت  ١٧ا .وقوله .فيما يرؤيه عن ريه ظ•'
ااأعددءت ،لعبادي الصالحين ما لا عين رأيت ،،ولا أدو سمعت ،،ولا لحؤ على قيج،
يرارا .،وليس النعيم مقصورا على المهياعم والمشارب ونحوها ،بل نعيم الرؤية

والسماع لقول افه والرضوان والمعرفة أعظم من ذلك وأوسع.
ءو

بجو'صاعيانأواه•

أي :في الدنيا حانقين من عذاب افهل٢ا ،كما قال :ؤوآل;بممننءداي،ريم
مسغشا اؤاءة عذاب ،رمم عمحّمآملؤ

[ ،] ٢٨ - ٢٧ :^_iوهو الخوف ،الأي

يحمل على ترك المحصية وفعل الهلاعة ،وليس الخوف ،المرفإ الذي يتحول إلى
( )٢يظر• :شر اقري• (ص ،) ٥٥١و«شٍر اتجري• (  ،) ٥٩ • / ٢١و«شر اسي•
رو ،) ١٣ •/واالوجطّ» للواحدى (صه'آ*ا) ،واستر القرطص• (  ،)٧•/ ١٧د'ذح القدير•
)X\\A/o

0

jmm
وسوسة ،ولا الخوف من الموت الذي يتحول إلى مرصن يقعد الإنسان حتى عن

عمل الدنيا ،كما قيل في وصفهم:، ١١
وإن جى الم اء فلا تراهم

من الإشف اق إلا ساجدينا

ويحتمل أن يكون المعنى أنهم كانوا حائفين على أولادهم وعلى ذراريهم ألا
يصالوا إلى  Uوصالواإليه.

وجلتثومحِ  iهي :اويح الحارة التي تنفي الترا>ت،رآا الحار ،واسعارْ هنا

مددعويجضآمحأمحن.هت
دش قراءة بمح الهمرة :ؤددءوْ انه م البر اارجتمهل؛ا' بمي •،لأنه بو
الآأقينبمْ>.
وهده إشادة بمنزلة الدعام ،وأنه من أعفلم الأعمال ،قال تعالى :ؤأدعوي>

ئنؤئتءه [غاز ،] ٦٠ :ورامن لا يس أل اف ،يغضن،

لما في الدعاء من

انكسار التقى ،والتواضع فه سبحانه ،والاعتراف بالضعف ،والعبودية والعجز
للنفي ،والاعتراف بالكمال والقدرة ط ،4فاجعل لمانالث ،رهلتا بدعاء اطه سبحانه،
 ١ ١ا يظر• 'ديوان عاشم الرغاءي( ٠ص؛حم).
(  cl_;^(Yأو ذرته.

( )٣بطر• :تمر.قاتل•(أ ،) ٤٩٥ /ورالكثاف•(أ ،)٤ ١٢ /و«شر القرطي•( ،)٧• ; ١٧
واشسراكاس»(بم/آ.)0

()٤يطر• :البةش التراءاص

 ،)٦وأافرني القراءات ،المع!(<_ ،)٢ T٠وامعاني

التراءاص للأزهري(م.) ٤٣/

ره) يطر' :الحجة في القراءات ،افرا(صأ'آ'آ) ،ورالسة
القراءات،،

البة ،) ٢٢٧ /!(،ورحج

.) ٦٨٤

( )٦كما في حدث أبي هريرة ن؛؛ؤؤبمل .أخرجه أحمد ( ،) ٩٧٠ ١والبخاري في 'الأدب المقرئ،
(  ،) ٦٥٨وانزار(  ،) ٩٤٢٥وااترطي ('  ،) Y'Y'Urوالحاكم(ا ،) ٤٩١ /والمهقي ني •ثمب ،الإيمان،
(  .) ١٠٦٥ويطر' :اليالة اكحيحة.) ٢٦٥٤ (،

0

ولا تعتمد على نفك في شيء قهل ،واحذر أن يكلك اف إلى نفك فتهالك؛ ولذا

قال ® !.دعوات المكروب؛ اللهم رحمتكر أرجو ،فلا تكلني إلى نمي ^^4

ص،وّليئنيمم،لأإلخإلأسرا/
وءؤأل؛رهت صاحب البر والجود والكرم وانمناء.

ومن معاني ولأه' الصادق ،تقول® :فلأن بار ،بث فى يمنه ،،،أي :صدق
ولم يكذلب ،وكلاهما داخل هذا الاسم السريف الذي هو من أسماء النه الحسستى،
الثثؤه ه ،وأوصلهم إلى ما يريدوزرآل
فرحمهم ووقاهم

^^،هإ؟اهتيمألآعغ'.ه•

ه ؤ

كما يدعي هزلاع الذين اجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا ،وقال بعضهم؛

كاهن؛ لأنه يخبر يعلم الغيب وما سيكون.
وقال بعضهم؛ مجنون؛ لأنه يدعي أمورا لم تقع ،فأمر 0الله أن يذكر ولا ينزعج
أو يقلق مما قالوا ،فلت ب ب— Vما أنعم الله تعالى عليك من العقل واصهلفاء الله

لك بالوحي وُتعادتيآألآمحئنه كما يزعموزأم.
ثم جاءت محاجة الكفار بهذه الصيغة ؤ أم ه حم ة عثر مرة في هذه السورة
بملريقة لا مثل لها في القرآن الكريم•
ه ^ أم يقولؤثساءردريسدءويبآدولً©ُ،؟4؛
هذا مما ادعوْ لما قالوا؛ كاهن ،أومجنون ،فنفى تعالى ذلك ولم يتويف ءندْ؛
لأنه واضح البهللأن ،فهم يعرفون أنه ليس بشاعر ،والشعر صنعتهم وبفاعتهم.
( )١أخرجه اسوي(•  ،) ٩١وس('مأ •  ،)٢والخاري ني رالأدب اسردا( ،)٧• ١وأبو

داود (•  ،) ٥٠٩والن اني في رال نن الكبرى ،) ١ ' ٤ ١ ٢( ،وابن حبان (*  ) ٩٧هن حديث أبي ؟قرة
رء؛.بمئئ ،وله شواهد• ينظر• ءاليلة ااصححةه ( .)٢ ٢٧

( )٢ينظر؛ ااأمسير اكداJي( ٠و ،) ١٣٠ /وال مسير اّوردياا (ه ،) ٣٨٣ /وءالمحكم والمحيط
الأعظم»( ٠ا ،) ٢٤ ١ /وار ١Jفردات في غريب القرآنء(ص؛ا  ،)١وال"فر القرطي،) ٧٠ ; ١٧ (،
وءالمان الرب» (أ ) ٥٢ /اابرر».

( )٣ينظر ما
أبمم؛يز

في اسورة القلمءت

^^رطنبمفبمؤنج^ه ،والسورْ الحاقةاأ

وؤولنثة١د  ٢٥٤١٧١لإلمأك
•

جةُاس

وهم كانوا يلمسون على الجهلة والعوام بأنه رجل يتعاطى الشعر ،ومثاله مثل
الشعراء المابقين الذين علكوا ولم يحدثوا تأثرا ني الحياة ،وكأنهم بهذا يعزون
أنمهم أيضا بأن مال ،هذه الرسالة إلى روال ،وحفوت وهلاك صاحيها ،فيكفي
معها ومعه مجرد اكربص ،ولذا هال ،سحاته ت ؤ ةللكمثثو<ى<إآإلأإتك،

أوص-مءن ؤبمن ئارثس يكأ أن لصعث\ي آه إىن\مح> تث بمطدءء أؤ ادينا
أإماسءظميرصوزك.ه [.] ٥٢ :^١
يحتمل أن يكون المقصود يه^ الموتل ،،١كما تال ،أبوذؤيب
الهذلير ،،٢وك مات سوه الميعة يالaلاعون في عام واحدت

والدهر لتسر بتجب ض يجئ

أنس النتوج وريها ثوجع

ؤيحتمل أن يكوزت حوادث ،الدهر ،وتحوله من حال ،إلى حالر ،بالمويت ،أو
ءيرْرى.

في القرأزت شالث ،،إلا مكاثا واحدا في
وقالط ابن هماس.بم؛؛؛ات ءكل
يعتي؛ حوادث الأمور»ااا.
الطورت
وكما قال اكاءر<ْ>:
( )١يطر :اتمر .قاتل!

وأشير صد الرزاق! (م/أإآ) ،ووشم الدريأ

(\ ،) ٥٩٣ - ٥٩٢ /rوأشءر اّوددي! (ه ،) ٣٨٤ /و»ذاد المءرأ() ،) ١٧٩ /و<-فوالواني!

(A؟ ،)٢ ١ ٢ /و«ممالترام•(  ،) ٧٢ / ١٧وااكءريرواكويرأ( .) ٦٢ / yy
( )٢يطر' :المi،ضاJارت( ٠٠ص ،) ١٢٤و!حمررة اشعار الاراس( !،ص ،) ٤٣٥واكتار ،_.الألنايل!
لابن السكس( ،ص •  ،) ٣٣واء؛ارالثعر! (_.)A،

( )٣طلر :اتمر مجامد! (ص ،) ٦٢ ،و«شر اتجري!( ،) ٥٩٢ ! ١٦وأتمر ال\رديأ

(ه/يىأ) ،ورالفر البل! للواحدي (•؟/أ»ه) ،واروح العاتي! /\0حم والمادي
ايايقة.

( )٤اءر-بم ابن الأناري قي •الوقف والابتداء!(  .)١ ١٧رطلر :اتمرالترطي! (\\ا،) ٢٧
ورالحر الحط قي المسر! (  ،) iUA/Aو<الإمان! ( ،) ١ ٦٢ ٨ورالتحرير والتوير! (\م .)٦ ١

(ه) طلر• :سجم الشعراء! (صزوام) ،ورالجلس المالح! (ص ،) ٣٢١وامارع الشاق!
(آ ،) ١ ٥٩ /و«سامرات ،الأدباء! ( ،) ٢٣ • ;٢والصائر ايامة.

0

جةُاس

تربص بها ريب المنون لعلها

يطلى يوما أو يموت حليلهأ

أي" يتر؛3س تعيرا سهح بالوصول إلها ،فيكون العتىت تربصوا بمحهد،
فربما يمويتج ،أو يعجز ،أو يضعم ،،أو ينتصر عليه غيره ،أو يكمى بغيرنا.

والأفربر الأول ،وأنهم رأوا انتظار موته ،وظنوا أنه بموته سموت شأنه،
وتتتهي ّر الته ودينه•
ولعل القصود !-انب المنون* قي المن هوت موت حليلها ،لا ءير ١١؛.

إما أن يكون العصوي أصل التربص ،فيكون العنىت أنا أتربص بكم مثلما
أنتم تتربصون •، ٢٧
ك،ألختإن وعس
وهدا يتهلابق مع قوله تعالى؛ ءؤ

ك؛ آن

تث عن_ اوهةأو أدينا

معبمكم

مرثثوى.ه [.] ٥٢ :^١
أو أن القصود هو أن الشأن إذا كان شان الموت الذي تتريمونه بي ،فأنا
أتربص الموت مثلكم؛ لأن الموت حق علي وعلتكم ،ولت بجنع من الورت>
ولا أبالي أن ألقى افه تعالى ،ؤإنما الثان بكم !، ٣٧١
وهذا ينهلق على اليهود حن كانوا ياتون الص .ؤيقولوزت ارالثام عليك
يا أبا القاسم* ■ يتذلاهرون بأثمم يلقون الملام ،وهم لأ.عون عليه بالموت ،والثام
هو؛ الوتر٤ا ،ولما غفبت ،عائشة ئ.بمءا وستهم ،نهاها ^^ ،وقال! امة يا
( )١ر؛ءا-اذكر ،الطري (؛آ/أهه) صمن الأنوال التي يعنى بهاالموت ،وذمْ ءٍر ،صمن القول
الأحر.

( )٢ينظر :اشر الطري• ( ١آ ،) ٥٩٤ /واشتر الاتريل.ي ،) ٣٣١ /)( ،واشتر ابن أبي
ذمتتن•(أ ،)٣ • •/واشتر الخلي•(}> ،) ١٣١ /وازاد السير•(أ.) ١٧٩ /
( )٣بظر؛ •الكثهاف• (؛ ،) ٤١٣ /واشتر القرطي•(  ،) ٧٢ / ١٧واشتر الرازي•( ،)٢ ١ ٢ / YA
واشتر اويق.,اوي• (ه ،) ١٥٥ /وانح اسير» (ه ،) ١١٩ /وءالتحرير واكوير• ( .) ٦٢ / ٢٧
()٤ينظر :ربالمدث ،لأبنشة( ،) ٣٥٧/١واالأّتلؤكار»(.)٤ ٦٨ /A

0

عائشة ،قإن اطه لا يحب الفحس واشحساأر •،١وقال النثي.ت رروعليكمآا .يعني
سحن ؤإياكم سترل فى المومت ،فهو امر مسسرل بحنا ويحكم •

وفي هذْ الأية إعجاز لأنه قال لهم :ءؤرقثإ ،4دكان أولهم موتا أبو جهل
والنعماء الذين قتلوا يبدر ومحبواإلى الثليب ،وعاش الني يعدهم ،وانتشرت
دعوته ،وعشت ،رسالته ،واسعت ،أمته ،حتى جاوزوا اليوم مليارا وتصف مليار،
كالهم يشهدون أنه رسول اف!،

*ج؛؛أتتم^بملمممسص:
مزال استفهام على سبيل الإنكار والتعجمب ،منهم ،والأحلام جمع ت حلم،
وهو العقل ،، ١٢والمعنىت هل عقولهم تأمرهم بهيا الإنكار والمحدود والإعراض
ءن  ٧١؟

ءؤآمثتإمأء1اضثه :وهم أدرى يهلثيعة الحال أن هدا لا يصدر من حلم
وعقل ،ؤإنما يمحي ر من ؤلغيان؛ أن يمحفوا رجلا ٌثإا الّكا.بأنه شاعر أوساحر
أوكاهزرم

.ه:
صلآ<
ه ؤ
وقد قالوا؛ إن الني .تقول هدات وافه تعالى يقول؛ ءؤوؤ^>3عكا
ا'و^'بحددايثه آشثن م ئتنايتمأرتونُو^أ'ه [الحاقة ت  ،] ٤٦ — ٤٤فان أحدا يدعي
على اطه '[١^^١٠٠٣؛) ويعلن بأن هدا من عند افه ،وأن افه أمره ولهاه ،يم يمنكن اطه
(  ،)٢ ١ ٦٦ ،٢ ١ ٦٥وءتسير

الطري•(  ،) ٤٧ ١ - ٤٧٠ / TYورأساب الزول ،للواحدي(صرا .)٤ ١

( )٢يفلر، :المحكم والمحط الأءظم» (م  ،) ٣٦٤واااوفردا-ت ،ني ب القرآن•(ص*اهمآ)،
وارلسان العرب•(  ،) ١٤٦/١٢وُتااج العروس• ل  ٥ ٢٧ ^٣ ١آ *ح ل * ٠٢
( )٣يمملر :اشر الطري•( ،) ٥٩٥ /Y ١واتمر المرقدي•(م  ،) ٣٥٤و٠االهداة إلى بلوغ
الهاية•(\١إ •  ،) ٧١٣ورزاد المسر•( ،) ١٧٩ ;٤و«شٍرمطي»(  ،) ٧٣/١٧و«شراينكير»
(  dlT/yو٠التمرالقرآنى٧قرTن•(  ،) ٥٧٣/١٤و٠اكحريرواكوير•( X٦٣/٢٧

( )٤يثلر، :تمر المعاني•(  ،) ٢٧٧/٥وأتمر الرازي•(  >.) y\r/iAورالياب في علوم
الكاب»( ،) ١٣٨/١٨و،اكحر,رواكويرX٦٤/٢٧ (٠

©

تعالى له في الأرض وينمحرْ ويعزم ويظهر كلمته ويبقى على العصور والقرون

والأجيال متثوعا محبونا مريدا منصورا؛ هذا لا يتازأ قافه تعالى يفع أولئك
الذين يتقولون عليه.

نم إن فى دعواهم هذْ أنه ه تقول القرآن من تلقاء نمه تناقصا؛ فكيف

تزعمون أنه تقول هذا القول المحكم اللخ العغليم ،الذي يعجز العقلاء ويبهر
العظماء ويفر به التحدى لهم ولغيرهم فينقعلعون ،وتزعمون فى الوقت نف ه أنه
مجنون؟!

ءو ولهذا قال بعدها! ؤ محأقوابمديث تّإمحءءنكازأشببمى ؤأه•

يلم يقل ت ؤدأمأبمدرم؛نبجه
وتأمل أنه مالت ؤ
[اكرة ١^^ ،] ٢٣ :دثوزرتثمحء ه ليرس ،!: ٣٨ :أو :ؤدامأثض.م؛^ ،4ه [هود:
 ،] ١٣فتحداهم افه تعالى بائل قدر ،فلم يسممليعوا ،وتخيل كيف هو حالهم وهم
يقولون مثل ،هذا الكلام ،ويسمعون هذا الرد القرآتيإ فلو لم يكن .مرسلا من

عند افه ويتلوكتاب افه لما تحداهم بهذا؛ لأن أحدا من البشر لا يستطح أن يتجزأ
على مثل هذا التحدي إلا وهويعلم أنهم لا يسممليحون أن يأتوا ؛مثله.

ه ؤ أم-ثلمأيذشش أمهلمآّمث.ه:
انتقل بهم إلى المجادلة في شأن الإلوهية ،فهل حلقوا من غثر حالق؟
ويحتمل أن يكون المعنى :من غيرمقصدوغاية؟لا ٢ؤ زنا-ثكت آين نآلإص
[ الداريات.] ٥٦ :
^

أهم الخالقون لأنفهم؟ لأن هذا أقرب مذكور في
الأية ،هل ينكرون أن يكون اممه تعالى حلقهم أم هم الخالقون أنفهم؟
وهذا محال ،ولا يمكن أن يخلق الإنسان نفه؛ لأنه العدم لا يخلق نف ه ولا
يخلق سيئا ،فهذا من المتحيلاثنتج.
(ا)يفلر:ازاد الم؛ر»(أ• /خا)،واشسرالخازنا(؛ ،) ٢٠١ /واشتر اكُاوى»(©،)٣ ١٧ /

و«ذحااقلير»(ه.) ١٢١ /

ؤ)

ه ولهدا عم ،يتحد أكبر ،ءقال 1ؤ آم-ئمح\آكخ؛ب وآ'لأرم ،بل لايؤفؤن
فهده السماوات والأرض التي يرولها أمامهم بهذه القوة والضخامة تصدمهم
وتجبههم في كل وقت ،هل هم الذين حلقوها ،أويعرفون أحدا ادعى أنه حلقها؟

كتف ،وهم يحلمون أن اض تعالى هوالذي حلقها ،ولهذا ^^١
لأنهم إذا نئلوا في الجاهلة :نن
فضحهم بالهم ؤإن كانوا يرددون
والأرهم؛ ،لكن هذا ليس يميئا
رددوها ،دون أن تستقر إيماثا في

ميوذ ه؛

حلق السماوات والأرض؟ قالوا :اض .ولكن اض
بألسنتهم أن اش تعار هوالذي حلق السماوات
في نقومهم ،ؤإنما ثقافة توارثوها ،وكلمات
قلوبهم.

ه ؤ أم بمدخم  ١٢؛؛> رلأى ؤ

.ه:

حينما احتجوا على رسالة الني .ورأوا أنه ليس حدينا بها ،وافتر حوا

أن تكون الرسالة إر ؤدحلندآامه؛تيعظيراج^ه لااز-؛مفت  ،] ٣١أي؛ إر كبير
من كبراء الهلاف أوآحر من كبراء مكة ،، ١١فهل حرائن افه عندهم حتى يقوموا

بقسمتها؟ في حين يلغ تواصع النمب .أن يقول •،ؤ ؤ لأيد لك،وعنيءا -حزين
عولآأؤلمح؛اؤعهليىم.]٥• :
ه :تقرأ بالصاد عند حماعة ،وتقرأ بالسين :ؤألثسيطزوله،

وكلاهما قراءة 'ّب'تةلآ ،،أي• ألهم اليهلرة والمالك والغاJةل ،،٣وكالهم أرباب
<صئفوو في الأكوان ،أو بيدهم الأمورر؛.،
( )١يطر :اتمر اممري• (\ ،) ٥٩٢ /Yواشسر المرسى» (م ،) ٢٥٦ /واتفسر ابن أبي
زمن• (أ ،) ١٨٢ /راشيي الماور (.)٣٣/A

()٢بفلر :اب«ي(^٠١٠١^١ص،) ٣١٦وءالتسير فيالقراءات،انح•(ص,:^ ١١٠١ ،)٢ • ٤
في القراءات انمشرا( ،) ٣٧٨ ;٢واسجم اكراءات.)١ ٦٧ - ١ ٦٦ ;٩(*،
()٣بمثلر:

للقراء البة»(،) ٢٢٨ ;٦واحجت القراءات»(ص٤٨٦

).

( )٤يفلر :اشير انماوردي• (ه ،) ٣٨٥ /واالمم.سير الوسعل •-للواحدي (؛ ،) ١٨٩ /وأزاد

المسر• ( ،) ١٨ •/٤واشر الترطي• (  ،) ٧٥/١٧وءالياب ني علوم i(\ir/>A ( ٠^١
واشيراكّابوري•(.) ١٩٥ /٦

mm

ؤ أم ثم صز بننمؤن همه ه • يملوُه إلى الماء ؤيقعدون عليه فيتمعون أو
يسترقون ال.معل ٥^ ،،؛^ ،مستمعم بالطثن تيهن ه ولى بادعاء مثلما يدعي
الكهنة أو غيرهم ،ؤإنما بحجة قوية نستا أنهم فعلا يستمعون ،قي حين أن
الرسول .لكن يأتيه ■مريل بالوحي بكرة أوعشتا ،ويتلوعلى الناس هذا الوحي

المعجز ،والحاوي ألوان المعرفة والحق في أحبار الماضي وأحكام الحاصر،
ومواعيد التقبل وأسرار الصنعة والكون ،مما لا يستطيعون أن ينكروه ،ولا أن
"٠

وذللث ،أنهم كانوا يدعون أن الملائكة بات
هل طلبن ،منهم مالأ على دءوتالثv؟ فالدللث،
وجه الخهلاب< إلى الني
هم مثملوف بهذا الدين الذي تطلبه منهم ،ولا يتهليعون أن يمحوا ،ولا أن
يتحيبوا؟!رى.

*ؤأءبمنهمأويمةمحة0ه:
هل اطلعوا على الغيب ،ولوأصبح عندهم لم يعل غيبا ،فقد عرفوه ،وهذا نؤع

من التعجيز ،فليس عندهم ءؤسئّدسنمونسه ،وليس

ئم هكنؤن ه

( )١يطر :رتمر اتجري•( ،) ٥٩٨ /X ١ورشتي ال-اوردي•(هْ/هم) ،و"مير ابن جري'
( ،) ٣١ )/Xواشٍراضانى|( ،) ٣١٨/٠و|انمرير ^_|( .) UX/XU

( )٢كقوله لآُالم •،ؤدءظوث قيأوني ،نيثننقدلهم ثابمثثمحثوه [١لحل ،] ٥١٢ :وتوله:
ؤ

 .] ١٤٩يطر,! :عاتي الهمآنأ لالزح1ج

يبرأيجأكاتزٍآمحى.

( ،)X •٦ -X • ٥ ;٣ورشير الخاريدي(،أ( ،) X1U ، ١٩٤ /ه ،)٤ ١ ١ /و،زاد المتر!(،) ١٨ • ;٤

واشتر الرازي ،)X ١ ٩ / x٨ (،ورتلمير القرطي•(؟ا ،) ٧٦ /ورضتر ابن محير•(.) ٤٣١٢ /U
( )٣يطلر :انحبر انجري• (الإ ،) ٥٩٩ /واشتر اوغوي» ر؛ ،) ٢٩٥ /وازاد الخسرا

شممير^( ،) ٤٣٧/٧و٠اسبفىطلرمامماب•

( ٨ا ،) ١ ٤ ٤ /و٠ذح البنان يي.قاصد القرآن.) XUT /X ٤(،

©

محراس

أي! يتسخون ما اطلعوا عاJه/١١

سةؤص!سرة:.
وهذا هو المقصود أنهم يريدون كندا ،وكل ما يقولونه ليس على سل
المناقشة المعرفية ،ولا الجدل العلمي ،ولا الحجة ،ولا على مسل الئبهة التي

تحتاج إلى كشمح ،لكدإ بل على سيل الكيد والتحذير من دعوته ومحاربتهارى•

رؤةفيبم>كنةأهرألمكدؤن ؟ا*ت وقد يكون هذا مرتبطا بقولهم! ؤدرىسدءري_ا
آلممحزوآه ،والمعنىت أنهم كانوا يضعون حلأ لقتله ،.ؤإلأ فهل كان عندهم
الغيب فاطلعوا عل5ا أن صر النهم . ،أقصر هن أعمارهم ،وأنه يموت قيلهم؟
ه
كلأل بل الذي حدُث ،أن افه مكر بهم مقابل مكرهم ،وقال؛

ممداما كوله:

ه؛اوادأكديا.ه [الطارق ،] ١ ٦ - ١ ٥ :فقد ماتوا هم،

وبقي هو حتى استقريت ،رمحالته ،وانتصرت دعوته ،وآمن بها الناس.

.ه:
أش حما
أي؛ آلهتهم التي يدعونها ؤيعبدونها ،ما منزلتها ،وما مكانتها وما تاث؛رها؟ هل

حلمت،؟ هل رزقت،؟ هل أعطت،؟ هل عبمت ،غيتارص.
ه ؤ وإن؛رياكتئا تيىألّة ساةئامورأسماد ،ظ_م.أه•

وهذا لميحدمثر ،لكنه شيء كانوا يقترحونهت ؤ،أنتتل ءكن\كتعاينآكعل؛
إنكنقم>أمحد'خ!وا

 ١٨٧ء ،قافه تعالى يقول• ؤوإنررؤأكتنا تن

الرقدي ،) ٣٥٦ /U(،ورتف ير المعاني ،) ٢٧٩ /ْ(،و«ض القرطي»
( )١بظرِ :
(  ،) ٧٦ / ١٧و«الحرانحط فيالضر(،ه ،) ٥٧٦ /و«ذح^( ،م ،) ١٢٢ /و»اكمضوالمير،
( .)٦٧; ٢٧

( )٢يظر :افر الطري•(١آ ،)٦• • /واشر المرسى•( ،) ٣٥٦ ;٣واتفسر اسي،
(آ ،) ١٣٢ /و٠الكثاف• (إ/؛اأ) ،واذاد المير•(أ ،) ١٨١ /و«فر القرطي•( ،) ٧٦/١٧
وافتح القدير•(م ،) ١٢٢ /وراكحريرواكويرا( .) ٧٧ / ٢٧
( )٣ينظر'« :شير الطري•( ١أ ،)٦ ٠ • /وامحعاني القرآن ،للزجاج(ه ،) ٦٧ /واشتر ابنممر،
( .) ٤٣٨/٧

0

آمحت ساقف  4فلن يزمتوا

تيونس:

 ،] ٩٧ولورأوه لقالوات ءؤس٠اب رقم ه ،إنه سحب تراكمت ،واجتمع يعضها على
هذا الحشد من الأسئلة الذي لا نفلير له يؤكد على حرص القرآن الكريم على
رفع الغشاوة عن الناس وكثف ،حالة الغفلة؛ ليحمل القارئ على مواجهة أسئلة
الكون والحياة بجد ،ويحاصر العقول ،والقلوب ،من كل ناحية؛ ليكشف ،غشاوتها

ويحئكها ويحملها على النفلر والتفأكر ،ولعل هذا هوأحهلر ما يتلى به الناس ،أن
يمروا على الحقائق معرصن ،ويرددوا كلاما حففلوه واعتادوا أن يقولوه ،دون أن
يعنى إيماثا وهناعة.

حتى القرآن الكريم نف ه كم يقرنه الناس وهم عن تدبره غافلون ،دون أن
يدركوا مقاصده وصاميه ،فلا تلامس حقائقه شغاف ،قلوبهم ،ولا تحئك ضمائرهم،
ولا نص واقعهم.

أو يقرؤونه وهم منهمكون فى جانب لغوى إعرابي ،أو فقهى بحت ،،أو
؛لاغي ،،ربما بالغوا فيه حتى حجبهم عن حقيقة القرآن وعفلمة آياته ،وهداياته إلى
يهدك ،من لفاءإق محمط
الله العظيم وأسمائه وصفاته ووحدانيته وعبادته،

نمتقبمر.ه [الترة.] ٢١٣ :
ه ءؤ هدؤهم -ثئ يثنتإ يومهم ^١؛ ،فيهبمعمن ؤأبب •
ليس معناه ترك الدعوة ،بل ترك الجل.ل ،العقيم معهمر ،حيثإ يصح بلا قيمة،
ولا تحزن عليهم ،والكفار آنذاك كانوا حلما كثيرا فى مكة وغيرها ،وكانوا ألواثا

وصرويا ،فيههر الملأ المتكبرون الذين يحاربون الإسلام ؤيحاصرون دعوته،
وفيهم العوام الذ.ين ينتفلرون أن تح مر المعركة حتى يذهبوا إلى ما تمليه عليهمر
( )١يطر« :مير السسي» (م  ،) ٣٥٦و«الممر الوحتز» (ه ،) ١٩٣ /ورشسر القرطي،
الممط في اشر(،و ،) ٥٧٦ /و«شر الإيجي(،؛ ،) Y>n /و«اكواتح
(آا/ارا/أ)،

الإلهة والفاتح الغسهء ( ،) ٣٦ • /Yو«روح المانء (؟ ،)٢ • ٤ /وءالمم الديد في تفسر القرآن
المجتدا(ه/آ؟أ).

©

محراع

قناعاتهم ،وليس عندهم امتعداد أن بمحوا ش سيل نالك القناعات؛ ولهدا
ئمحى ؤ ،أش ئ بمدتا آمقبمب لث< جئثم داجمة بمد
ئال تعالى•

زم؛إ ه [الشورى ،] ١٦ :وقالت ^٥١جثآء مرآش وآثمتخ ه ورأيت,آقاس
بم-غئوثفيدنيآشأمث [ ٠٤٥التمر :اءآ] ،هولأء الذين دحلوا قي دين
اه أفواجا هل جاءت حجح جديدة لم يسمعوا بها من قل؟ كلأ؛ هي الحجج
والأيات نمها ،ولكن الموانع التي كانت في موسهم وعقولهم لحول ينهم ومحن

الأمتماع والتفكير واتخاذ القرار زاك سب تغئ الوصع الساّمي والاجتماعي
اترك الملأ
والقالي ،فدحالوا في دين اش أفواجا؛ ولهذا قال هنات ؤ ينغم ه
المتك؛رين الذين كتب أن يموتوا على الكمر ،كأبي لهب وأبي جهل والملأ
من فريش ،دن هزلأء ،ولا تحزن عليهم ،ولا تلتفت إليهم ،وانشغل بدعوة من
يستجيب لاإدءوة/١١

ؤعبخأقءافي،يىمونه أي! تصييهم الصنقة ،والصنقة قدتقتل،
وقد تجعل الإنسان في غسوبة ثم يسقط ،فيحتمل أن كون العنىث الموت،
ؤيحتمل أن يكون المقصود 1أهوال يوم القيامةر٢ا ،على امحلأف القراءاتين بصم
الياءت وبمعمؤزه ،وفتحهات قنقدذه ،وكلاهما قراءة سعيةل٣أ.

أيت لا يتفعهم شيئا كيدهم في الدنيا؛ لأنه قد زال ،وفي ذلك الومم ،لا كيد
و C ١يتئلر، :رشير المرطيء(  ،) ١١٢١/١٦وءانمرالمصون في علوم الكتاب المكتونء(ه ،) ١١٧ /
وأكحاكوِّرأ(ْ'/اأا> ،و«شٍرالراما( X٣٨/٢٧
( )٢يطلر-» :ض الطري»( ،) ٦٠ ٢ /Y ١و«شير الاردى» (ا ،)٤ ١٢ /،واالضسر الوسط»

للوا<دي (؛ ،) ١٩٠ /وازاد المسرا (أ ،> ١٨١ /وانفر ااقرطي» (  ،)v٧/ ١٧و«دح القديرا
(0اس.

رطلي أيضا :أالحج في النداءات المح! (.؛ ،) Y-Y-i ^،وءالمجت للنداء - TYU/Y) t_l
 ،) Y٢٨واحجة التداءات! (ص٤٨٦

).

( ) ٠٢يقلد، :المج في النداءات! (ص'؟اا") ،وأاكسرفياكراءات المح! (ص؛  ،)Y ٠و٠الدر
في النداءات الثرا(أ/بمجم واسم ااقراءاتا(بم/ا>آا).

لهم ،ؤولأهمبجث4ن ه من قبل طرفآخرُ ،ؤدلكن

ع.ه.
أي :يصيهم في الدنيا مل  :، ١٢^ ١١ؤ
وتحمل أولا :على الدونية الزمنية ،أي :أنه في وقت ْسكر قبل يوم القيامة،

فهو في الحياة الدنيا ،كما قال سبحانه ؤدزنذ"بمثهم *نىآنددابآلارن يؤن
".ه [الجدة ،] ٢١ :وهدا يعني كل ما يصيبهم من
ألدفآزأمتلهم
عذاب ،الدنيا أن يكون فيه توجيه لهم إلى التقوى والإيمان والهلاءة وإقامة الحجة.
ؤيحمل على عياب القبر ،كما قال بعض المفئرين ،فانه قبل يوم القيامة،

وهوعذاب البرزخأ'ا ،،وهودون ذللث ،أيما من حبث ،الندة والقوة؛ لأنه لا يقارن
بعذاب الدار الأحرة ،فعذاب الدنيا أهون من عذاب الأحرة ،كما قال ^.، ١٤

أوؤ رآءآؤِ-ة؛دطيى ؤداىإأءثيثاوسج بحتد^ ١٥حينش رجأ'ه •
وهذا تثنيت للّمح ،.،وتقوية لقلبه ،يأمرْ رثه أن يصبر لحكم اممه تعالىأْ:،
؛ؤآصج_ةقمايمؤن ه [ص؛  ،] ١٧اصبر على الشريحة ،اصبر على ناحر الفتح والفرج
( )١بنظر« :تمر اتجري ١( ،آ ،)٦ < ٢ /و«شسر ابن أبي نمض ،) ١٣٩ /١(،وازاد المسر،
() ،) ١٨١ /واتمر الرازي ،) YYU/TA (،و«ضتر الخازن(،أ ،)٢ • ٢ /وءالحر اكوي في تمر
القرآن المجد(،ه ،) ٤٩٧ /واقع القدير(،ه ،)١ ٢٣ /ورالتحرير والثرير.) ٨٢ / YU (،
( )٢يم• :معاني القرآن ،للزجاج (ه/ما) ،واتمر الماريدي\( ،ا  M\xواتمر
الممرقدي( ،م ،) ٧٥٣واشتر الماوردي( ،ه ،) ٣٨٦ /واشتر القرطي ،) ٧٨/١٧ ( ،و«فح
القدير( ،ه ،) ١ ٢٣ /و«اكحرير والموير.) ٨٢ / YU (،

( )٣يطلر :افتر انجري ،)٦• ٣/٢١ ( ،وامعاني القرآن،

(  ،) Y-A/iوأفير

الماريدي ،) ٣٤ ١ /A( ،واالءسبر الوسبمل ،للواحدي ( ،) ٤٥٤ ;٣وقالمح,لإاف ،) ٥١٣ ١٢ ( ،وءالمحرو

الوجيز،) ٣٦٣/٤ ( ،

الرازي( ،هآ/خ؛ل) ،واشتر القرني ،)١• ٧/١٤ ( ،و٠التحرير

واكوير٠) ٢٣٣/٢١ (٠

( )٤كما في اصحح م لم ) ١٤ ٩٣ (،من حدث همد اش بن عمر
( )٥يطلر :اشر انجري( ،اآ/ه*آ) ،واشتر الماتريدي ،) ٤١٣/٩ ( ،واالكث.اف،

(؛/ه  ،) ٤١واشتر القرني ،) ٧٨/١٧ ( ،واشتر الثيضاوي( ،ه ،) ١٥٦ /وءالتحرير والموير،
).(٨٣/YU

©

^^١
والنصر والتمكهن •

ؤؤثكإأءءيثا؟ب فإن الد تعالى لايغفل عن هؤلاء الظالمين ،ولايترك أولياءه
^سهم،بمكجملعلشء ^،١٢

أي :بمرآنارى ،كما قال سبحانه :ؤمىإئاهلال؛نمر ،] ١٤ :وكما

مال عن مومى ءقيألقلأم :ؤممحغءقتي.ه [طه ،] ٣٩ :وقال لموسى وهارون
ظيقاآلقأ؛؟أ :وهسككع أفل ص [طه.] ٤٦ :
.ه ،وفي اصحيح اليخاريء :اركلمتان حميفتان
^٠٢٤

على الثسان ،ثميلتان م الميزان ،حسنان إلى الرحمن :ميحان افه ويحمده،
سيحان افه انمثليم»لص.
وللت بيح سر في تقوية القالب ،ونعزيز التمس ،والصبر على صعوJات ،الحياء،
وتحقيق النجاح ،وتحصيل العادة والرضا والقريج؛ ولألكا فإن إدمان التسبيح

ترياق ،وبخاصة للدين يواجهون مواقف ،صعبة ،أوأصالأ شاقة ،كما أرشد الشثر
 .ع الئا وفاؤلمة ة.بم؛؛ا ار ١٠ :.سحان اطه ٠ ،الحمد فه٠ ،اظه أك  ٠عد اك م،

^ول، :لهومحمماسحاتمء<ا؛.

والمعي• حين تقوم من الوم ،فالت بيح مشرؤع أول ما يصحو الإنسان،
في بم رثه ؤيحمده؛ وليلك ،شرء ْثل :ارالحمدطه الدى أحيانايعدماأماتتا ،ؤإليه
الشهمث»<ْا.
( )١يتنلر :أنمير الشتري• رصهْا) ،واروح المان) (آ ،) ٢٠٦ /واالتحرير واكويرا
(٧٨

> ٨٤

( )٢يتثلر«•.شر اممري(،ا؟ ،) ٦٠٠ /و«شير اسي*( ،) ١٣٣ ;٩واتفسر المعاني*
( ،) ٢٨١ /0واشر الرازي* (  ، ٨٢٩٨٨واتمر القرطى*( _/\Uوراكحرير واكويرأ
(.) ٤٨/VT

( )٣احرجه المحاري(  ،) ٦٤٠٦وملم (  ) ٢٦٩٤من"حديث ،أمح* ،ريرة ،٤٥٣؛•
(؛)أخرجه المخاري(0ام،ههمام) ،وم لم(  ،<•) ٢٧٢٧حدبث،ضني.
( )٥أخرجه الممحاري ( ) ٦٣١ ٢من حديث ،حذيفة بن المان• iii.
وأخرجه ملم (  ) ١٢^ ١ ١من حدبمث ،ايراء ()•tS.

0

وفي ررصحح اوخاري،اأ ارتزثعار من الاJلر ،،١فقال; لا إله إلا اف ،رحيم ال
شريك له ،له المالك ،وله الحمد ،لهو على كل شيء قدير ،الحمد ف ،ورسحال

اف ،ولا إله إلا افُ ،وافُ أمحز ،ولا حول ولا ض؛ إلا اف .ثم ثاو ^١ :اغمز لي-
أوت دعا— استجيب ،فانتوصأوصر ئاث صلأته*لآا.
هذا وعد عغليم أن يستحق المغفرة إذا ما انقاب من جب إلى جنبا وقال هدا
الال<ءاءت'اللهم اغمر لي'• وهدم من الغنيمة البارئة.

وحمل بعضهم نوله تعالى :ؤنثئبجدهبمم،اه على القيام من
الميلولةل''أا؛ لأنهم كانوا ميالون قبل صلاة الفلهر ،فإذا صحا سح ربه.
وقيل؛ حين تقوم من مجلم لثار؛ ،،وهدا ما يمي :كفارة المجلس ،وفي

الحديث* :،من حلس في مجالس ،فكثر فيه لثطه فقال نل أن يقوم من مجال ه
ذلك :سحانلث ،اللهم وبحمدك ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،،أستغفرك وأتوب ،إليالث،ب

إلا ني; له  Uكان في مجال ه ذللث،ْ<»،ؤ
وهذا -£•^١؛ ،ورد من حلرق كسرة ،حش جمع فيه ابن كثير ؛؛؛ ١٥،،حزءا خاصا

في جمع ؤلرقه ،ؤإن كان كثير من ؤلرقه معلولة ،لكن في مجموعها لها أصل،
( )١أي :اسقط.
( )٢أحرجه البخاري(  ) ١١٠٤من حدث عبادة بن ااماع.تا خ.بمتئ.
( )٣يطر :اتمر الطبري• (\أإ\'\-ه وافر اJاوردي< ٠ه/يغ"ا) ،وأاوحرر الوجيز •

(< ،> ١ ٩٤ /،وافرابن حزي•(آ ،) ٣١ ٥ /والمصادر الأنة.
( )٤يطر؛ ات؛وير مجامد• (ص؛مآآ) ،واتفسير الماتريدي• (ه ،) ٤١٤ /واشير الثعلثي•
(>'إصه وافر الماوردي• (ه ،) ٣٨٧ /ورالوجيز• للواحدي (صما'ا'ا) ،وازاد المسير•

()،) ١٨٢ /واشر القرطبي•( ،) ٧٨/١٧وافتحالقدير•ره.) ١٢٣ /

( )٥أخرجه أحمد (ه  ،)١ • ٤ ١واكرطي (  ،) ٣٤٣٣والماتي في •المن الكبرى•( ،)١ • ١ ٥٧

وابن حبان(  ،) ٥٩٤والمحاكم( ،) ٥٣٦ / ١والبيهقي ني اثعب ،الإيمان•( )٦ ١ ٩من حديث ،أبي هريرة
(آ ،) ١٥٥ /واعلل ابن أبي حاتم•
؛؛؛؛ .،:٠٥٥١ويتنلر• :التارخ الكثير•(؛ ،)١ ■ ٤ /و٠المعفاء•
( ،)٢ • ٨٧و٠اءلل الدارممي•( ،)٢ • ١ /٨وءالكتح عر محاب ابن الملاح• لابن حجر (آ- ٧١٦ /
.) ٧٤٥

@

قتختم بهيا التسح ؤ حمن تمم ه،
شتحصل مما سق :المح قبل الوم ،حش سام على تسبيح ،وعد

الأسيقافل؛ ليكون اكبيح أول ما يباشره عقله وتلبه ولسانه عند صحوه ،وأثناء
تقليه ني المنام من جنب إلى حنسا ،وأثناء تقلبه؛ي الحياة وأعمالها.

* ؤ رةمحيلأت.رمحصت
والممصودت صلاة الغرب وصلاة العثاءرا ،،فهما من الليل ،والصلاة

ت بح؛ ولهذا نمى صلاة الصحي؛ ثبحة الصحي؛ لأن المصر ني الركؤع
يقول؛  ١۵^ ٠٠١،ريي العثليم ،،وفي الجود؛  ١مسحان ربى الأعلى.،

أمجا ؤعدترألق؛مبجه فهو؛ ونت ،الفجر ، ٢٢١إذا الجوم أدبرت ،وبادات> تغس_،
عند الإسفار.

ونال بعضهم؛ ؤمإد؛ثألةممحهت راتبة الفجرص ،فقد تال الميُ •.ر.تحتا
الفجر خن من الدنيا وما فيهاءر؛ .،و *لم يكن المئ .عر شيء من النوافل
أمد منه تعاميا على ركعتي الفجرالْاؤ وروي عته .أنه تال؛  ١٠لائدعوا ركعتي
الفجر ،ؤإن طردتكم الءتل*را" •،وكان .لا يتركها في حضر ولا في ممر ،يقرأ
( )١بمئلر :رتمر الطري ، ٤٦٨٨١ ( ،؟•ا") ،واتمر اواوددي» (  ،) roU/oواتمر
القشريT(،ا^ص وأزادالمسر( ،أ ،) ١٦٠ /واشم الخازن( ،؛،)٢ ٠٢ /
( ٠> ٣٢٨/٢٦واJصادرالآتةلأ

( )٢طلر، :الكشاف(،أ /ه  ،)٤ ١و،شر القرطي ،)٨'/\y(،رأ-ضر الض(،م،) ٨٨٣
و،شسر القاممي(،؟ ،) ٥٦ /و،ش؛رالعيي(،صرح  ،) ٨١والماديالمايقة.
( )٣يطلر، :تمرالطري ،)٦ ٠٩ /T ١(،وأتمرالماتردي(،ار ،) ٤٢٥ /وأتمر الماوردي،
ره،) ٣٨٨ /وءالضٍر الس0لأ للواحاJير ،) ٥١ ٤ /Y ٠والصائر المايتة.

()٤أخرجه ملم( )١^ ٢٥محنحاومث،ءاسة ء؛؛وبمء>■
<ه)اخرجه اوخاري(ا>أاا)،ويم<؛أي)سحرثظئ.بموّ
( )٦أخرجه أحمد (  ،) ٩٢٥٨ ، ٩٢٥٣وأبوداود(  ) ١٢٥٨من حديث ،ايي مريرة ئءق؛؛ل ،ورم
اوواريدي وممه .طلر، :علل الدارممي/\( ،س وءمحان الوعم والإيهام،

وءتم،ااُاة<،أ،) ١٦٠ /وأسأبيداود،) ٢٣٣ (،و،إرواءالغالل.) ٤٣٨ (،

^،) ٣٨١

wm

فخير ما يتزود به الداعيةت القرب من اض ،واصطحاب ذكره وتبيحه ،وألا

يشغله عنه شاغل س ازدحام الناس أوكثرة الأعمال؛ فالالقاو_ ،حى لا سغي نسيانه،
ولا ديمومة للموس على نشاطه وجد 0وعماله ،ولا باق والقرب منه وكثرة ذكره

ونبيحه آناء الليل وأطراف النهار.
000

(  ) ١كما ني •صحح ملم• (  ) ٧٢٦من حديث أبى •ريرة
وكان يقرأفيهما بغيرهما ايصا* يفز• •الللة الصحيحة ،) ٦٤٦ ( ،و• أمجل صفة صلاة النّي٠.
لأبتي(آ/غ؛إ-آهأ)،و»اووم اوريا(صآل).

©

ءو سسمات

تثى• أسورة اثبمم" ،أو• أسورة ؤءأاتجء-هُ ،أو• ُصورة ؤرأكتوّإدا
تثن ه* ،ومي من السورذات الأمم الواحدرا/
وقدوردأن اليي .ترأهإفي مكة ،فسجد ،ومجدمعه الملمون والمشركون
والجزوالإنزرة.

وورد أنه مجد بها ومجد من معه ،غير أن شيئا أحل< كما من ترابإ ،فرفعه إلى
 ، ٩٣٢ونالا يكفيني هذا.

فال ابن مسعود (؛*.هئ راوي الحديث ت افرأيته بعد ذللث ،قل كافرا ،وهوأمة
ا؛نحلف»ص.
 ٠ع دد آياتها :اثتتان ومتون آية ،أو واحل ومتون آية ،على اختلاف بين
سالعدر.،،
( )١يطلر :رمر مجاس! («_< ،)•\Y،ورمسر عد الوراق!

وأتفر اسيرى»

(  ،) 0/YYورتمر __! (/0بمسم ورتمر اوميأ ر؛ ،)٣٠ •/ورتمر الترطي!
(  ،) ٨١ ; ١٧ورروحاوعاتيأ(أ\/أأ) ،ورالتحريرواكوير!( .)٧٨/ YU
^ىراي'ا،أآمإ)سحمثاينبسبم.
(لإ)اخرج!

(")Yاخرجمالخاوي(،) ٤٨٦٦ " ،١ ٠ ٧٦وملم( .) ٥٧٦

( )٤يدل اخلفدا ني ثلاث آيات :ؤبنثاقثة0بم <ششمؤه [اكٍم; < ،] ٢٩ألتز;
 . 40٥١١رطو• :المان م يد أي القرآن! ^ ،) i-YYورنون الأيان ش مون علوم القرآن!
يوكالالإةُل!(آ/أأْ)،ورشرالقرض! صا/اخ)،وربماأرذوي
اكء؛ز!<ا'/آل)).

©

________

أووهي مكية عند جماهير المذسرين ،وهوالراجح•، ١١
وقد روى عن الحس أنها مدنية ،، ١٢وهوقول صعيف جدا.

وقال بعضهم! إن فيها آية مدنية؛ وهي قوله تعالى! ؤ آل؛ن تيود>ك،رآلإر
وآلثوجشللأأٌأم ص.] ٣٢ :
وطا أيقا قيه نظر؛ فال ورة مكية كلها ،ولعلها نزلت حملة واحدة ،وافه أعلم.

يق م رينا ئبمة؛رثاق دراالنجم  ، ٠١ويحتمل أن يكون المقصود! أي نجم من

المجوم ،كما في قوله! جلا أسسئءجآشوره [الواقة ،] ٧٥ :وقوله!
.] ١٦ - ١٥
. ^١ألئفيأئروارآصبم؛،

وقل ،يكون المقصود نجم خاص ،قل .يكون ٠االؤي اال ،؛ فهونجم معروف ،عند
العرب ،وكثتر من موافتهم في اوغي والزيخ وغيرها ،مرتطة ي<انوء الثزثا»؛ ولدللث،

كانوا يقولون! ررطلغ الم عشاة ،فاقغى اواعي

كاية عن مجيء البرد،

فالثاءي يريد الدiإء ١ويقولون!  ١طلع النجم عديه— أي! الفجر" فادش اواعكب
ثكته  . ٢٧١٠٠والشكثة! وعاء من جلد يوضع فيه اللبن أو الاء ،، ١٨معناه! أنه جاء وقت،
( )١يفر :اامسير اواوردى» (ه ،) ٣٨٩ /و«زاد المر» (  >.)\ AT/iورشير امطي»

( ،)٨ ١ / ١ ٧وافتح القديرا( ه ،) ١ ٢ ٥ /وءروح المعانيء (  ،) ٤ ٤ / ١ ٤وءالتحرير والتتويرُ ( .) ٨٧ / YU
( )٢يقلو« :ذنج الدرر في تمر الأي واوور»( ،) ١ ٥٧٣ ;٤وانمادر اس والآي؛ن.
( )٣يطر« :شر اوعاني» (ه ،) ٢٨٣ /و«اللاب في عالوم الكاد.)١ ٥ ٢ / ١٨ (»،
( )٤يطر :اتمر ( ،^ jLJlه ،) ٣٨٩ /ورتئسر المعاني( ،ه ،) ٢٨٣ /واتمر اونوى»
(؛• •/آ) ،وء3اد المتر( ،؟ ،) ١٨٣ /واشتر القرطي ،) ٨٢/١٧ ( ،وأاكحرير والثرير،

(  ،) ٨٩ / yuوما مسامحي في اٌسورة الواقعة ،،واصورة التكوير.،
)،وlضراسرى،ر ،) ٥/٢٢و٦ضراينمم؛ر،) ٤٤٢/٧ (٠
والممادر السائقة,

()٦يطر :انثر الدر،) ٢٩ /•\(،وءالمحررالوجيز(،ه ،) ١٩٦ /وءالتحرير واكوير) ٩٨/ YU (،؟
( )٧يفلر؛ امرور النفس ُماوارك الحواس الخمس(،صرا  ،) ١٣والمههادر المايقة.
()٨يطلر« :تهوس ،اللغة ،) ١ ٦٥ /١ •(،واال 1ن العرب )٤ ٤ ١ /١ ٤(،اشك . ٠١

0

ه.
الحر ،فتحتاج الراعي إلى الشراب.

أو المم ي—لاتجم السعرى،ا  ،وهو مدكور في السورة دانها ،وهويجم تقدسه
بعض العرب ،وورد أن خزاعي كانوا JعباJوتهل.،٢

وهو لم يق م د® النجم ،،مهللئا ،ؤإتما أمم به في حالة خاصة؛ وهم ،ودا
يئ>أى:ثلص.

ييحتمل المعنى :غاب ،، ١٤كقوله; بكب جن عقه أيل

دالهنئاني،

فثوثاولآلخأوِمح  iس .] ٧٦
والقسم بهذا الحال ،هوأول ،تفنيد لعبادة النجوم؛ لأن ااالنجماا يغيب ؤيختفي،
فكيف ،تعبدونه؟!

ؤإذا قلنا :إن معنى ؤ تنئ ه  Iمضل ،فالممصود :الشهاب الذي يرام الماس
وهويقض ساقطارْ ،،كيا

تحالى:

لأث1؛ط\ن ه [  ،]٥ :، iliJlوقال :ؤ إلأس<-طم،آقلمه ثأقعه,سياب؛اثه [اامافاأت.]١ ٠ :،

ه ؤ ما٠ثلصاظثوماص أو؟"4

الخطاب للسركينل ،،٦والواضح أن الخؤناب حاء مثاستا وقويا وسريعا؛
في علوم الكاب ،ص\إ؟\0ه
( )١يظر :رالمم الممط ني الضير» ( ٠؛،)٩/
( .) ٨٩ ; ٢٧
و«روح العاني ٤(،ا ،) ٤٥ /و«فح اا_انا>(  ،) ٢IT/\Tو«اكمير
( )٢يفر-« :ضر مقاتل ،) ١٦٦/٤ ( ،و«مير الرذدى» (" ،) ٣٦٦ /Yورمم المملى،
(آ ،) ١٥٧ /واتمر اكرطى»( ،)١ ١٩/١٧و«اكمير واكوض.) ١٥١ / YU (،
( )٣يتفلرث اشر عجاهد( ،صء  ،) ٦٢واشير الطرو،ه ( ،)٥ /Y ٢وءالتفسر الوسط ،لالواحاو ّى

(؛ ،) ١٩٢ /واشترالمرطي/\\( ،س

الممؤف في علوم الكاب ،المكون•( ،ا،) ٢٨/

وءالتحرير واكوير ،) ٨٩ ; ٢٧ (،والصادر الآت؛؛ن.

( )٤بظر :اشتر الاتريلبي ،) ٤١٦ !٩( ٠واشتر الاوردى( ٠،ه ،) ٣٩ • /واشّتر المعاني،
(ه ،) ٢٨٣ /وء3اد المتر(،أ ،) ١٨٣ /والصادر المايقة.

( )٥يفلر :اغتر الاوردكا( ٠ه ،) ٣٨٩ /وازاد الخير( ،أ ،) ١٨٣ /واغتر المرطبي،
(  ،) ٨٢ / ١٧واشتر ابن كثير ،) ٤ ٤ ٢ /U(،و،اكءرير والثوير.) ٨٩ ; ٢٧ (،

( )٦ينظرت اشتر ابن أبى نصين(،ة ،) ٣٠٥ /وءالكثاف(،؛ ،) ٤١٨ /واغتر المنى،

( ،) ٣٨٩ ;٣واغتر ابن جزي ،)٣ ١ ٦ /٢(،وافح القدير(،ه.)١ ٢٦ /

ولذك جاء السم مخممتا في آية واحدة وبثيء واحد ،هو ارالجم إذا هوى*.
اصاحبا لهم ،،كما  '. i}\iؤو•تاصاحء سبمومره [التكويرت ،] ٢٢
ومحثى نبيه

^مابما-حبختن جنت بآرا[،ما.] ٤٦ :
وش هدا إشعار لهم وتدير بأنه متهم ،ولد وعاش بينهم ،ويعرفون نب
وميلاده ،وعقله وحلقه ،وليس غرييا عليهم في ولادته ،ولا نشأته ،ولا تفصيل
حياته وسلوكه ،فكيف ،يتتاش لهم أن يتتت5روا لرسالته ،ؤين بوا إليه ما هومنه بريء،

وهم أحلهم ،الناس بقبول دعوته؟ إ وهوعزهم ومجدهم ،وهو صاحبهمأ؟اإ
وكما قيل ت *كل شخص لت ،تعرفه ،ككتناد_ ،لت ،قارئه  ، ١٠فالشخص الذ،ى

تجهله قد لا تحسن فهمه ،وقد يتكلم بكلام ونقلن أنه يقصد معنى آحر ،فإذا ءرف^تإ
الشخم ،فقد كشمتا الكتابؤ ،وعرفت ،الر ،وفهمتا المغزى ،وهم عرفوا صد،3

الهي ،م وسلامة قصده ،وعزوفه عن الرئاسة والجاه والدنيا والملداُت ،،وبعده
عن الممشر والاستشراف ،وتغريم عنهم بالتحبد في غار حراء ،ومجانبة الأصنام
والخمر والفواحش واللهو ،ولم يعيبوه قل الميوة بني؛ ألبتة.
دش هذه الأية نفى لشين :الصلأل والغواية؛ فالصلأل هو :عوم الهداية؛

كوصفهم إياه بالجنون ،فهذا نهمع من الئلألأ"آ؛ ،وبعض الناس يتبعون صلألأت
نسية تتلبمهم ،وتخرج بهم عن حادة العقل والرزانة ،كادعاء أحدهم أنه المح
ابن مريم أوأنه المهدي أويدعير النوة ،وحينما تجال ه تجده بلا علم ،ولا معرفة،
ولا فقه ،ولا بصيرة ،ولا عقل ،ولا اتزان نفي ،ؤإنما هو مبتلى بآفة نق ية سيت،
 ٢١١يطرن رددح المان ( ٠ه ،) ٢١٠ /وام_ر القاممي•(؟ ،) ٥٨ /واتمير المراعي•(• أ،)٦ • /
ورالتحرير و١كوير*•( ٠آ ،) ١٥٧ /وما سأتي في امورة التكوير•.

 ٢٢١يظر• •التبيان في أن ام القرآن•(صرأ؛  ،)٢وءتمسر أبي المعود• ( ،) ١٥٤ /aو• التحرير
والتوير•( .) ٩٢ ; ٢٧

 ٢٣١يتفلر• :تمر الرازمح •،ر  ،) ٢٣٤/٢٨ورالناب ني ظوم الكتاب( •،حا7/ها)ا و،ضٍر
المابورتم)• رآ/اها) ،ورٌراح لبيد لكشف ،معش القرآن المجيد• ( أ ،) ٤ ٦٣ /وءالتحرير والتنوير •
( .) ٩٢ ; ٢٧
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له هذه الضلالة ،والصال هتا يظن أنه صادق ،ربمدق نفسه؛ سبب تلس حالة
مرصية لعقاله.

نتقسم تعالى على نفي هذا الاضطراب أو الجنون الذي ادعوه ،وذبو 0إلى
أما الغواية فمعناهات تعمد الكذب عن نصد ،وسق إصراررآ ،،بدعوى يريد

من ورائها دنيا أوجاها أوما أشيه ذلكؤ ،وقد يدخل في الغواية! الشعر ،وقد كانوا

يقولون! إنه شاعر ،وافه تعالى قال! ؤو\ئ؛!نك\ يسعهمأكائن ^\[ ١٣٢ثو\ء.] ٢٢٤ '.
ءو ؤ و.،نف(ذءي،ألةاههت
ونائل التناب والتجانس بين قوله ت ؤواكمّلداثوهه ،ونولهت ؤ ثتاثطى

ءي>آئوقه ،وؤأئوةه! ما تهواه النفس ،وتميل {^ ٤١٠،؛ ،فهذا الني المصعلفى

المختار س ت<رتم عن ؤ\صه >.ولا يظم من قبل نفسه ورغبته ،وأول ما يدخل
ني ^ا! القرآن الكريم؛ لأنه الوحي الذي

ولا يمنع مع إرادة القرآن أن

يكون ذلك ،تزكية لمهلقه ه عامه؛ ولذلائ ،كان يمزح ،ولا يقول إلا حمارْا ،وكان
يقول الحكمان ،الجوامع من الأقوال ،حتى إن من العلما• ،من جمعوا الأحايين،

التي جرت ،مجرى المثل والحكمة في وجازتها واختمارها و0-كمتهارا" ،،فقدأوتي
( )١يظرعا تقدم ني *سوية الذايئات'• ؤإةةتفيمإوئفو^ه،تم،تحئ^ه•
( )٢يقلو« :الممرالوجيز• (ْ/آ-بم؛) ،واتمر ابن جزى• (؟■،/ام ،واتمر ابن ممرا

ص/م؛؛)،وأشٍراين

^أسركالأمانفيسزمآن(،آ.) ٤٣٧ /

( )٣يفلر :أفير اJارbJي• (\'U/؛  ،)٤واشير الرازي•(A؟ ،) ٢٣٥ /واشير المابوري•

(آ ،) ١ ٩٩ /واتمر انراغي•(  ،)٤ ٦ / ٢٧ورالتحرير واكوير•(U؟.) ٩٣ - ٩٢ /
) ،وأاسح اوتيرأ( ،) ٦٤٣ ;٢و«اوفردات،
( )٤بفلر :اغر_ب القران! يص
في غريِح المان• (ص؟  jA • ) ٨٤ي! ،و!اكحرير واكوير! ( .) ٩٣ / ٢٧

( )٥كما في 1مد أحمدا (  ،) ٨٧٢٣ ، ٨٤٨١ورالأدب اسرد• (  ،) ٢٦٥واجامع اكرمذي•
(•  ،) ١٩٩وامتن ال-هقي• ( •  ،) ٤ ٢ • / ١ورالاداب• لييهقي (  )٣ ٢ ٥محن حديث ،أبي هريرة غهت ،أنهم

نالوا :يا رسول ا؛بم ،إنك ثد\ءغ\\  : Jljاإ؛ي لااضو،إلأحما• .ييطلر :أاوال الة اكححتأ( .) ١٧٢٦
( )٦وند ذكر الحاففل ابن رجب ني اجاعع العلوم والحكم )٥ ٦ / ١(،العلماء الذين جمعوا جوامع
كيمه .في مؤلفات خاصة.

@

ه جواُع الآكلم بخواتمه ،، ١١ودان له يدلك البعيد والقريب.
فإذا صان تعالى منْلقه .ؤعنأ1وئه ،فقات صان ملوكه واعتقاداته وأحواله

ومشاعره أيص-ا ؤ عزآلؤكا^ ،، ١وصنعه على عينه ،واصطفاه في أفعاله وأهواله؛
ولدلكر لما كان فح مكة أثن رسول ،الائه الناس ،إلا أربعه نفر وامرأتين ،منهم
عبد افه بن معد بن أيي السرح ،وقد احتيأ عند عثمان رأ.بمثئ ،فلما دعا رمول اش
 .ا لنام ،إلم ،اليعة ،جاء به حتى أوقفه عر الّكا ،.فقال،ت يا رسول ،اممه ،باع

عبد اض .فرح رسول ،افه .رأسه فننلرإليه ثلائا ،كل ذللث ،يأبى ،فبايعه يعد ثلاث،

تم أتبل على أصحابه،

رأما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلمح ،هذا حتئ رم

كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ .،فقالوا! وما يدنينا يا رسول افه ما فى نفك> ،هلا

اومأيثؤ إلينابعينل،-ا فقال• رُإنه لاينتض لنثي أن تكوذله حانة الآءئناار'اأ.
فلم يقبل .على عدو مهدر الدم" لأنه انتهلئ ،الحرمات" أن يغمز لأصحابه
بهلرف عينه ،أن عاجلوه بالقتل ،فتعامله في غاية الوصوح والتجرد والصفاء.
* ؤ اةنوإلأوحممح0هت
ومرد الضمير للقرآن اتفامال؛.،

والوحي هوت الموت ،الخفيرْ ،،واف تعالى بعثإ جبريل بجيالثيأ بهيا الوحي
(ا)بطر• :صحح اJخارتم ،)٧ ٠ ١٣ ، ٢٩٧٧ ( •،واصحح س الم•( .)٢ • • ١ ، ٥٢٣

والعض؛ ليجاز ااالفظ ،مع تناوله العاني الكيرة جدا ،ؤيختم عر المعاني الكيرة التي نفثنا
اللفغلّ الء~ير ،فلا يخرج منها شيء عن ٠لاJه ومبله؛ لعن-وبه لقتله وجزالته• يتظر■ 'شرح صحح
ء الم»للنووى(  ،) ١٧ • ; ١٣و«هدى انرى(،صا،ه).

( )٢يطر• :التحريرواكو؛را(.>* ٩٣ ;٧٢
(" )١أخرجه أبوداود(  ،) ٤٣٥٩ ، ٢٦٨٣والنسائي( ،)١ • ٥ /Uوابر يعر(  ،) ٧٥٧والطري ني
•شءرء» (\\اسى >.والحاكم(م ،) ٥٤والمهقي ( ٦/٨ ( ،) ٦٣ /Uه ،)٣والضياء( - ٢٤٨/٣
•  ٥،١ • ٥٤ () ٢٥ه' )١من حدث سعد بن أبي وناص ةأه؛ئ .وينغلر؛ •اولّر المنير•(— ٤ ٤ ٩ /U
 ،) ٤٥٠و«اسص الحبير ،) ٢٧٤ ;٣(،وءالمياة الصحيحة•( .) ١٧٢٣

( )٤ينتلر"• :ضر الطري• (أأ/لأ) ،واشير المرندى• (  ،) ٣٥٨/٣وءالممير الوسيط•

للواحدي(؛ ،) ١ ٩٣ /و•اJحرر الوجيز•(ه ،) ١ ٩٦ /وءتف ير الرازي•( .) ٢٣٦ / ٢٨

( )٥يتغلر؛ •الممرداُت ،في غريب القرآن• (صهه\) ،وءمختار الصحاح• (ص)مم) 'وح ى•.

0

إلى محمل .را/

ءإ؛ ؤ ْقهرسديدألإكاه'ه•

 ٧١علمه حيريل  ١٣^٤القرآلل'اأا ،فالضمير يعود إلى المي ،.أو؛عود إلى
القرآن الكريم ،أي'• أن -مريل هتءآلقثم علم المئر ه ،أو -مريل علم القرآف للمي
.>٣(.

وحبريل ءثءألقهم هوالذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء السابقين ،فهذه وظيفته
وحده اختصه اض بها مع الرسل حميعا.
؛،؛■ ؤذو؛رمحظسوكا هأه•
هذا وصف لجبريل ^^٠٥١^٥؛؛ بان بنيته سديدة قويةر ،،٤وقد ورح أن النثى

راه مرتين على صورته الش خلق عليها ،وقد سد الأفق ،له ستمائة جناح ،سادا عظم
حلقه ها بين السماء والأرضرْ/

وقثه تعني ت القوةل ،،٦لكنها تعني نوعا من القوة المعنوية؛ قوة العقل والفهم
والحكمة ،وما أءهلاْ تعالى وميزه عن سائر الملأئكةل/٧
( )١بمظر :؛انفير اJنوىاا (! ،) ٣٠ ١ /وارنف تر اوماوى» (ه/ماها) ،ورانمر ابن جزي"

(آ/آ"؛م) ،وارتفسير اكُاوياا (م ،) ٣٢٢ /وارتف تر اكاس» (ا'/ا"ه) ،و<أ\ك<ومح والمير»
(ماأ/أه)،واومادراوابمة.

( )٢ينظر« :تف ير الْوريأ)

 ،)٩وص اومرقدياأ(مخ0آ) ،و،اشير اكرطي»

(U؛ ،) ٨٥ /وص ض ي ( ،) ٤٤٤ /Vو«اكحريرواكريراا(لإآ.) ٩٥ /
( )٣يفلر( :رالمحدر الوجيز( ،ه ،) ١٩٦ /وراتفير الرازيA( ،؟ ،) ٢٣٧ /وراتفتر ابن حزى»

(أ ،)٣ ١ ٦ /وااالدر انمون في علوم الكتاب اوكرن»(.)٨ ٤ / ١ ٠

( )٤يتثلر :ااتفسير الطري(،آأ،) ١١ /

القرآن ،للزجاج(ه ،) ٠٧/وارنفير ال مرقندي،

ر  ،) ٣٥٨/٣وااالتف يرالوبل» للواحاوي()/مها) ،واااكحريرواضر»( .) ٩٥ / tv

الخاريا(هآأم،ههخ؛،آهح))،وار سنح يم) ١٧٧،١٧٤ (،ا
( )٦يفلر ١٠ :نفير مجاهد(،صهأأ) ،وااتفسير مقاتل(،؛ ،) ١٥٩ /وارغريب القرآن ،لابن قتنمة

 ، ) ٤نفير القرطي ،) ٨٦ / ١ ٧(،وااتفس.ير ابن كثير ،) ٤٤٤ /U(،والخادر السابقن.
( )٧يفلر« :شير الماوردي( ،ه ،) ٣٩٢ /و«ماب ،النفير وعجائب التأؤبل( ،آ،) ١ ١ ٥٢ /
وارفح القدير(،ه ،) ١ ٢٧ /وارتفير القاسي(،و ،) ٥٩ /و٠ااكحرير واكوير.) ٩٥ / rw (،

0

ومعنى

ه! اعتدل وتهيأ وا'٠ستاءد لهده المهمة الجاياة العذوّهةر ا.

*ؤئمالأيألآء0ه:
أي• جم؛ل ^ ، ٠٢٣حض رأى الني .بالأفق الأعلى ،لتل• الني .رأى
حيريلةبمأئم'<أ/

والأفق هوت ملتقى الأرض والماء فى نفلر الراشل"اا ،فالني ه رأى حبريل

صم:سامحلج
 ٠ؤ ئردثاقلل ه  ٧١٥قاب مس؛تي أوأدق

ث

أي• نزل ،فليلا فليلا ،حش كان ُن الض .ؤثابمصواآوآدنهلْ ،،وهذا
نمير معروف ،تض أنه تريب.

والموس معروف ،وص الذي ترمى به السهامرا".،
وقل -يكون ص؛ الدريع ،أي؛ كان ق-ر ذر؛ع أو ذراعض من الني ،.

وقوله؛ ؤ أوأدق ه ليس للث-لث ،،قاف يعلم الأشياء يحقائقها ودئائقها ،فالمعنى!
( )١بمفر :ا"فير الطري ،) ١٢ ; ٢٢ ( ،ورتمر اواوردى» (ه ،) ٣٩٢ /واالاJاب ش علوم
اعاب•(  ،) ١٦١ / ١٨و«اكءرير واكو؛ر ،) ٩٦ ; ٢٧ (،والمادي السامة.

( )٢بمغلر :اتمر الطري ،) ١١ / rr (،واشتر الماريدي(،؟ ،)٤ ١٨ /واتنسر الماوردى،

(م،) ٣٩٢ /وازادالمتر(،؛،) ١٨٤ /واشتر المرطي،صاسوا-غٍرابنمحير.) ٤٤٤ /U(،

()٣بمغلر:ءالمحكموالمحيط الأمفلم\(،إ ،) ٤٧٨وءالمتاحالمتر) ١٦ ;١(،ءأن،ق.،
()٤بمغلر :اشتر القرطى،) ٨٨/١٧ (،واقعالقدير،) ١٢٧ /،<(،ؤبمظر أينا٠ :إءراب٠القرآن،
لكءاس( ،) ١٧٩/٤و٠صإءراب ٠القرآن ،وكيينرطالم(،أ/أهآ).
( )٥بمظر؛ اشتر اتجري(،؟أ ،) ١٣ /وافتر المرندي(،م ،) ٣٥٩ /واشتر ازوردي،

(ه/آهم) ،واشتر الرازي ،) ٢٣٩/٢٨ ( ،واشتر القرطي ،) ٨٨/١٧ ( ،واشتر ابن محير،
(،) ٤٤٦ /Uو٠اكءرير والخوير.) ٩٦/٢٧ < ،

(ا) بمغلر :امقاييس اللغة(،م•/؛) ،و«اوفردان ،في <_ ،القرآن(،ص ) ٧٨٦اق و_.،
( )٧بمظر؛ اشتر الممرتندي ،ر  ،) ٣٥٩/٣واشتر ابن أبي زمتين ،) ٣٠٦/٤ ( ،واشتر
المنوي< ،؛ ،) ٣٠٣ /واشتر القرطي ،) ٩١ / ١٧ (،وافتح القدير(،ه ،) ١٢٧ /و«اكءرير واكوير،
ر ) ٩٧/٢٧ؤ

لكن أتل من ذلك وأنرب.

ويحتمل أن له حالتين ،لكن ني إحداهما ؤ قاب مٌ-إن ه ،وني الأحرى
ؤمحهسذلكرا.،

ولكنتا هذه الروية الأولى في أوائل البعثة بعد ما جاءه حبريل ءيهألقأم أول مرة،
فأوحى اطه إليه صدر *سورة ؤ آزأها> ،ثم م الوحي قرة ،حتى تبدى له جبريل
ورمول اممه  .في أجيال في صورته التي حلمه اض عليها ،له ستمائة جناح ،قد
صد عظ؛؛ حلقه الأفنرأى ،فاقترب ْنه وأوحى إليه عن اممه عوجل ما أمره به ،فعرف
عند ذلك ،عظمة المللث ،الذي جاءه بالرسالة ،وجلالة قدره ،وعلو مكانته عند حالقه
الدى بعثه .، ٠١٣^١

وهت5دا بدأ الص .يعتاد على نزول جبريل قيألثمحأ ،وعلى مجيئه ،ولكن ياتي

أحياثا بصورة رجل ،مثل؛ دحيه بن حليفة الكلبي نهبمئ؛ لجمال صورتهل• ،٤
وهنا تلحظ أنه تعالى يخاطب بهذا التفصيل المشركين ،ويصفا لهم كيفا

ينزل جريل صج' بالوحي ،وكتف يلتقي بالمى.؛ من أجل أن يتدربوا علك ،مثل
هذه المعاني التي قد تبدو غريبة على بيثة أمنة مثل بينتهم ،ولا عهد لهم بها ،كما

حكى افه حالهم في قوله:

أطمتيكرتنظثث%ه لالقصعس;  ،] ٤٦ولم يكن

لهم علم بالكتب والأنبياء والرسل ،والملاذكة والوحي ،وطريقة نزوله ،وأنواعه؛
^لذلكصلنمالى لهمذلك ،هتا.

* ؤ ابجلقس«ء مآأدمن<ههت
ّماْت ءؤع؛د،ءه ،والعبودية تنكث ر في سياقامت ،الوحي ،كقوله سبحانه؛
ؤنن١رت١مقءدذ١ه [ ،] ٢٣ :^1وقوله :ؤ>ممنألإئ آننئ م ،ه [،]١ :^<١
()١ينظر• :تفسر ابن^،) ٤٤٦ /U(٠وانمادري.

( )٢نندم يند قويه؛

( )٣باخممارمن •شرابن مم؛را( ،)٤ ٤ ٥ /Uؤيطر• :أخار.كن ،للخاكهي( ،) ٣٨٦ /Tوانح
ابري»(  ،) ٢٣/١والصائر اوابق،ن.

()٤يطر• :صمح الخارى ،) ٣٦٣٤ (،و«صححساام»( .) ٢٤٥١

_______

وقوله ث ؤ بايق أرى رن ألمئان ؤ عتدء ،ه؛  ١؛ [الفرقان ،]١ :فهي اصطفاء وتكريم،
وعلامة التواضع له سحاته؛ ولذللثؤ مغ اطه رحمنه وفضله الذين يتكبرون ،وافه
يحم— ،المتواضعين المتنزمن عن العجب والغرور® ،قال اطه ءيج؛لات الكبرياء رداش،

والعفلمة إزاري ،فمن نازعتي واحدا متهما قذفته في الاراا ١٢ا.
التعظيم والتفخيم لهذا الوحي ،أي؛ أوحى
والمقصود مولهت
شيئا عظيما كريما ،يكثف ،الناس من أسراره ومعانيه بقدر عبوديتهم وتواضعهم
لربهم حووتعارص.

ه ؤ محالئزائ'تاآئ

أي :فواد المي ،.لم يأكن قد كذب ،فيما رأى ،بل رأى صدما وحمال؛.،
ه ؤ امحثث'ءمرئصت
ؤ أاض،ثع.ه يا معشر قريش وتجادلونهلْا ،ؤ هدماينزه ،وهويرى يسه،

ويرى يقليه وةؤاد ،0أفانتم أيها الجاهلون يجادلونه في محسوسه الذي را 0بعيتي
رأسه ،ورآه بقلبه ،على أنه تعالى حجبه عنكم بجهالتكم وكثافة حسكم؛

أي؛ رأى الني ه جريد ئيألثثم مرة ثانيه يوم الأمراء والمعر ،،٦^١ؤ عث
( )١بفلر ما سأتي في رصووة الجن•؛
العلق• :ؤأرآنثأئىبجرجساإداغواه.

ورعورة

( )٢ماتي تخريجه في رسورة الحشر• :ؤموآق،أدىلآإلتإث١ئواتإق<ألئدوسآلثلم
و|المءررسا(ه،) ١٩٨ /و|فراينجزىا( ،) ٣١٧/٢

و«فراكعاوي• (ه ،) ٣٢٣ /وراكءرضواكرير• ( .) ٩٨ / YU

( )٤يظرت رشير الطري• (  ،) ٢١ / YYورتف ير اين أبي زمتين• ر ة ،) ٣٠ ٦ /وءالمحرر الوجيز •
(ه/حه  ،) ١ورمير الرازي•(  ،) ٢٤ ١ / YAورتفير القرطي•( .) ٩٢ ; ١٧
( )٥بظر• :الضر الوسط• للواحدي(أ ،) ١ ٩٧ /ورشير الرازي•(  ،)٢ ٤ ٢ ; ٢٨وانمادر.^١
()٦ينظر* رتمير المرقتدي•(م،) ٣٦١ /ورتفير المعاني•(ه،) ٢٨٩ /ورتفسير اليغوي•
^كرطيا(لأا/أه)،رراكحريرواكويره(يأ.)١ ٠ ٠/

يتو!{إئتقوب ه ،وهي محيرة حلقها اش نبم١ةثرةJ١ق قي ذلك المكان المةاوسأا/
وهذ 0معان عفليمة ،لا يستطع الإنسان أن يدرك كنهها ،ولا أن يحيط
يتفصتلاتها ،ولوذهب العقل يتأمل أوبمكر ما حرج من ذلك ب0لاثل؛ فإنه لم يكثف
له من هدا الغسي ،إلا أن نمة شجرة تسمى! ؤ _!<؛ الثمي ه ،فوق الماء السايعة،
في الإسراء والمعراج ،حيث محمع عندها صوت صريفج
ذهب إلثها النيئ

الأقلام ،والملائكت يكتون أفعال ،العباد ،وأقدار العبادرأ.،

وهدا المحن وأمثاله شح عقل المؤمن ليتسع ؤيمتد ،ؤيدرك أن الخلق والكون
أعغلم مما تراه العين أويدركه الحس ،فثم سماوات وعرش وكرسي وما شاء اف
بعد مما لم تره عين ،ولم تسمع أذن ،ولم يخهلر على قلبا بشر.
جثهآتآئ وأه:
ءو ءؤ
وهذا من الأدلة على أن الجنة في ال ماء عند اممه سبماةلؤJاق ،وسماهات ^•؛؛^١٤
آه4؛ لأنه,صير إليها المومنوزرم.
ه ؤلدبمم،ألمنر،مابج.هت

كأن الرؤية التي حصلت ،لليي .هناك لجبريل ٢٣^٤

كانت ،في الوقت

الذي غثي الندرة فته ّّي،ء عقلتم ،وقد هال ،الني  .في حديث ،الإسراء!

*يغشيهاألواة ،لأأدري ما ٠٢٤١٧
وةيلت إنها اللأئكةأْ ،،وهي في هذه الئد.رة كأنها الطيور على أغصان
( )١يتنلر؛ •الهدايت إلى بلؤغ الهايت• ( ١ا ،) ٧١ ٥٢ /وازاد المسرر (؛ ،)\ UA/و،شٍر ابن

جزي! ( ،)٣ ١ ٧ /Yو«ش؛ر ابي العود! (.)١ 0 ٦ /A
( )٢يفلر؛ اصحح البخاري! ( ،)٣ ٤ ٩واصحيح م لم! (.) ١ ٣٦

( )٣ينظرت !نمير الماتريدى! (ه ،) ٤٢٢ /واتمير ابن آبي زمنيزا ( fإ ٠ ٨؟").إ واتفسير
البماوي! ( ،) ١ OA /0واروح او؛ان» (ا> ،) ٢٢٦ /و«اكحرضواكوير! (.) ٢٣١ ;٢ ١
،) ٣٣٤٢،٣وبمر ) ١٦٣سح.ث١سينuستهل.
(أ)أ-؛م-بم
( )٥نظر« :شير ااماترياوى» (\> ،) ٤٢٣ /وءتمر اورسي»( ،) ٣٦ • /rو«-شير اك»اوي»
(ا ،) ١٤٣ /،وامير الماوردى ،رْ ،) ٣٩٦ /ورزاد المسير( ،؛ ،) ١٨٧ /درمثر امح ،جزي"
رأ ،)٣ ١ A /واتفير ابن ممر!(.)٤ ٥ ٤ /U

0

الأشجار نح اش

وتفعل ما أمرت به ،فغشي الثدره تلك الأشياء الش

قالصهاالمي :.االأأدريطي.
ه ؤ تاد!عأل؛تزوماءلق.ه•
مع ذلك كله ،وما فيه من المفاجاْ والهول والعجب لم ينخ بمر التي،.
ولم يقع ءند 0اصعلراب في الروية؛ بل كان وافر الميرة والحكمة ،والاستعداد
^دا الموهم ،يما آتاه اش من اكوة واكاتل.،١
ه ا لبصر بأن يتجاوز أو يتعدى ،فما حكاه هو ما رآه ،.من غير ٧٥٢

سببه الزخ ،ولانيادة سبها الطغيازرآ.،
هؤقتأهينءسخآمةآ'ئ^ه•
إما أن يكون رأى الأية الكبرى ،أورأى آيات محر ،وهذا أقرب،لم ،فتكون قد
رأى شيئا من آياُت ،ربه الكرى فى هذه السماء ،مما أحبر عنه الني

فى حدسث،

الأمراء الطويل.

وع ذللث ،فقد كان المشركون يستغلون ما حيلهم به البي مما رآه في
في صدقه واتهام عقاله ،وهكذا هم يرون أن كل ما ال
الإسراء والمعراج؛
تهليقه عقولهم ولا تصدقه يعدونه أسامحليروصاحبه مجنوثا أوبه ص ،أما المصدق
برسالة الني .فهويفوض الأمر كله ف في حبره وأمره ،فإن أحثره الوحي بما ال
يحيط به عقله ولا حثه صدقه وآمن به ،وجعل عقله حيثا ياليق به.
( )١يطر« :شير الطيري» ( ! ٦٦ص واتفسر المرسىأا (م ،) ٣٦ • /و»فير

(؛ ،)٣ •٧ /واشتر القرطي ،) ٩٨ - ٩٧ ; ١٧ (،واشم اينئٍر»( /Uإ .)٤ ٥

الترآزالاكحاس .) ١٨٣ ID
ؤبفلرأينا :امعاني القرآن• للفراء(م ،) ٩٧
( )٢بفلر؛ امعاتي القرآن• للزجاج (ه ،) ٧٢ /واغتر ابن ايي زمتين' (أ/خ'آ) ،واغتر
المملي• (و ،) ١٤٤ /واغتر ( •^ ٧١ه ،) ٣٩٦ /واضير المعاني• ( ،) ٢٩٣ /oوءانمرير
والخوير•(UA

 ،) ١٠١والصائرالماتة.

( )٣ينفلر٠ :التفسير الوسي3ل• للواحدى (؛ ،) ١٩٨ /واغير الغوي• (  ،) ٣٠٧/٤واالمحرر

الوجيز•(؛،)٢ ٠ • /،و«زادالمير»(  ،) ١٨٧/٤واغتر القرطي•( .) ٩٩ - ٩٨/١٧

0

وهدا أبو بكر الصديق ة.بمغ يأتيه مشركو مكة يقولون له؛ هدا صاحبك يزعز
أنه قد أمري به إلى بيت المقدس ،ثم رجمر من ليك! فقال أبو بكر زْ.بمتن؛ ءأو
ئل ذلاك؟» .قالوا :نعم .فقال« :فإنى أشهد إن كان قال ذلك لقد صديى» .فقالوا:

أتصدقه بأنه حاء الشام في ليلة واحدة ،ور"؛ع قبل أن يصبح؟ قال ١٠ :تعم؛ إني
أصدقه بايعي من ذلك ،أصدقه بخبر الماء بكره وعشيا؛؛• ومن يومثد ئمى:
ااصديقر.،١

فهكذا المؤمن لا يجعل عقله محصورا في عالم الماديات الضيق الحدود،

والبشر يدركون أنهم م نهلون عالي المائة يكتشفونها ويتمفون على قوانينها
ويوقونها شيئا بحد شيء ،وربما كانوا ينكرون بالأس شيئا أصبحوا يؤمنون به
الأن ،فالعقل المؤمن ليس عقلا امطوريا أو حراما

الخرافة دون آية أو

حجة ،وهو أيصا ليس عقلا ماديا صريا لا يؤمن يالخيب ،ويحصر نف ه فى حدود

ن ؤ أوتم فؤإلتنئ ?0زتؤةآفاكهآلأٌ 0آصأآلآئثولأآمح ?0؟
غكإذامقُمخئ.إن،فِإلإص صآ لإنتاآدiثآ١رلآمح 1؟ ثن نللإ
إن يئعؤن إلاأظن ومايهؤتم ،ألاشى واق •  ٠١٠ذم بن ر؟إم آثدة أ .ه •
وقد كانوا يعبدون هده الأصنام ،وكانوا يعدونها إناثا ،كما هو الذلاهر من
أسمائهارأل

أما ؤ ألك ه :فصخرة مربحة بيضاء متقوشة ،وعليها ييت ،ياله!ادف ،له أمتار
ر  C١ينْلر* ءمصنم ،عبد الرزاق®(  ،) ٩٧١٩وأتميرعيد ارزاقء ( ،) ٣٠٢ /yوااتفسير الطريء

(؛ا ،) ٤٢٢ - ٤٢١ /ورالمجم الكبير® سبراني (أ■؛ ،) ١٠٥٩ ( ) ٤٣٢ /و«اكريم» للاجري
(•م»ا ،) ١٢٥٩ ،و«المدرك» (م ،) ٨١ ، ٥٦وردلائل الموة» ،) ٣٦١ - ro<\./y) _J1J

و«تاريح دثق»( ٠م  ،)٥ ٥و«مير ابن ئير» (ه ،) ١٤ /و«الواة والهاية®() ،) ٢٨١ /و«الااوان
محة® ( ،)٣ ٠ ٦وءح انمطفىU_( ٠.؛).
()٢يطر« :سانيالقرآن•للزجاج(ه،) ٧٢ /واالكثاف»(؛،) ٤٢٣ /ورزاد السير®(؛،) ١٨٨ /
و«-شيراين جزى•( .) ٣١٨/٢

و

وتدنة ،وحوله قناء معظم عند أهل الطائف ،،وهم ميما ومن تابعها ،يفتخرون يها
على نن عداهم من أحياء العرب ،بعد قريش.
وة؛لت موضع صخرة كانت ،لرجل يلتا للحجج قي الجاهلية الثويق ،فلما
مات ،عكفوا على قبره فعبدوه.

^^ ١٥؛> ه! كانت ،شجرة ،أو صنم فيه صورة شجرة ،عليها بناء وأستار نحلة،
وهى بين مكة والطائف ،،كانت ،قريش يعفلمونها.

ءؤو،نوه؟بت صخرة كانت ،بالمثثل عند قديد ،بين مكة والمدينة ،وكانت،
حزاعة والأوس والحزرج في جاهليتها يعنلمونها ،ؤيهلون منها للحج إلى الكمة•
وكل هذه الأصنام معروفة عند الحرب ،،وقد حكى تفصيلها ابن الكلي في
كاي ،ررالأصنام))را.،
فكانوا يعتقدون مثل هذه الصيغة الوثنية للعبودية ،ويتعاطونها فيما بينهم ،فاض

ينقالهم عن هلءا المستوى المتحط من العبودية للاحجار والجمادات،

التي هي أقل من مستوى الإنسان ،ؤيرفع آفاقهم وعقولهم إلى عبادة الإله الواحد
الأحد اإصما ،٠ؤإلى الإيمان يالغيي ،والملائكة والوحي.
وما عبد مثركوالجاهلية أصنامهم إلا لتمئبه.م إلى اش ،وبعضهم يزعمون أنها

بناته ،ولذا أنكر عليهم وقالت ؛اؤآللإألدئثولمآ'محعئيم؟ وكأنهم ححلوها تماثيل
للملأئكة يعبدونها لتقربهم إلى اه ،وكأن هذا مر كونها تقربهم إلى اف؛ لأنها
في ال ماء قريبة إلى اش ،ومع زعم بنوتها يصح الأمر أشد قربا ،وكانهم لفرط
سن.احتهم وجهلهم قاموا على الكينونة العائلة

وظنوا عبادتها لا تصير

المعبود الأكبر ،وقاسوها على طاعة أولاد الخللث ،أوشيخ القثيالةا
(  ،) ٣٠٩ X'Afiواالمحرر الوجيز،
( )١يفرت الالأصناماا لابن الكلي ،وااش.ير
(ه ،)٢ ٠ ١ -٢ ٠ ٠ /وراتف ير القرطي ،) ٩٩ /\v( ،وامعجم اللدان( ،إ( ،)١ ١٦ /ه ،)٤ /و«تمير
ابن محيرا( ،) ٤٥٦ — ٤٥٥ /Uوءاكحرير والتنوير ،) ١ ٠ ٤ / YU ( ،و ،معجم المالم الجنرافية ني السيرة
اJرة»(ص)٣• ٢،٢٧١،٢ •٦ا

ؤ غذإداممةتيية اوآه أي! ظالمة  ، ٢١١فإذا تجرأتم وجعلتم ض ولدا ،وهدا
باطل قادح في الريوبية ،فلم جعلتم له الناُت ،قي الوقت الدي يتوارى أحدكم من

القوم حين يتئر بأش؟
وهذا كالنص 'على أنهم كلهم أو بعضهم يعبدون تماثيل ينعمونها للملائكة

مموذالإن:اآمحه ،فانمى :أن هدْ الأصنام ليس  145من
الألوهيه موى ما صتعتموه وادتدعتموْر
ولئن كان هدا قد وقع في الجاهلية حيث الحياة الدوية البيانية البستعلة ،فقد
وغ في عصرنا هذا محلنيان اامادياتا ونفوذ العلم المادي بشرك قريب من ذللثخ
أو مثله.

وكأن الدين في منهلقة معزولة داحل العقل لم يصل إليها النور ،ولم تستفد

من التفوق *ي العلوم التجريبية؛ ولهذا قال بحانه ت *^ ،4ييمن إلا اقى وما
يهؤتم،الأمساوثثو ،؛'ءيممنر؟زممموئوآه ،فهم يتبعون الظنون واكمص في
أصول الدين والاعتقاد التي لا مبل فتها الفلن ولا بد من اليمين ،واممه تعالى يقول:

آل!ث ءاممأ أجيرا كبجإ نر)أمناإى بمص اير إئر ه [الحجرات ،] ١٢ :ويقول
الض^« :إثا'قموالظن؛ فإن الفلزأكذب الحدح .فهزلأءيتثعون الظن في
أعظم القضايا وأقدسها؛ وهي قصية الألوهية والعبودية ،وهو ظن موروث ،ليس
قائما عر شبهة أو احتمال.

ؤ وما

ألأمل ه أي :يئعون ما تهواه نفوثهم ونمل إليع .ومجرد

مد القس لا بمم تبا'؛>؛ نالض نمل إر المهل ،م اوالُق ،ض t
( )١ينظر :ااتمسر يو الرزاذا(ّا ،)٢ ٥٦ /واتق—تر اJاوردي• (ه/ا'؟"ا)هو»شير القرطي•
(  ،) ١ •٣ / ١٧وااالضر انتلهري•(ا> ،) ١ ١٧ /وااكحريرواكوير»( .)١ • ٦ ; ٢٧

( )٢يفلر• :الهداة إلى بلوغ الهاة»( ،)٧ ١ ٦ ١ / ١ ١واضير اJميا ( إ ،)٢■ ١ • /وأذح القدير•
(ه ،) ١٣١ /واتمرالقاسي•(ا.) ٥٧/،

( )٣أحرجه البخاري(  ،)٦ • ٦٦وم لم(  ،٢ ٥٦٣من حديث أض مريرة صي؛؛إ.
( )٤يفلر"« :ضر الطبري ،) ٥٥/٢٢ (،واتفير اومرفدى» (م  ،) ٣٦٢و«تسير ااقرطي»
( ،)١ • ٣/١٧و«دحالقدير(،ه،) ١٣٢ /و«روحاوعانى»(.) ٥٨/١ ٤

يعزز جابها وجانب الشيلة أوالبلد أو الجنس أو
والقس إذ اعتاديتج شيئا وترئت ،عليه أذعنت ،له وأحقه ،ولدا أحب بنو
إسرائيل العجل ،وكان الفراعننة يعبدونه ،ئلما مروا على لخم وجدام ،، ١١وكانوا

يترانمون حول صتم بقرة منحوتة حنواإلى مالونهم وؤناؤأيiموشآبمللاإلها
َكا  ٢٥ءاية ه لالأءرافت  . ] ١ ٣٨ولما ذهب ،موسى ءثبألثأ؛ر إلى ميقايت ،ربه صغ لهم
المامري العجل فعبدوْ ،ولما أمرهم ربهم بذبح البقرة ترددوا وأكثروا الأستالة،
وما

قاوت

[القرة.] ٧١ :

•؛اءدم ثن رغم  ٥^١ه ت فإعراصهم عن الهدى بمتل النفس والهوى
والغم؛ هوغاية الخْلآ ،نعم الظن يمكن أن يعمل به فى مجاله ،إذا لم يكن يمه ما
يعارصه؛ ؤيوحد بغلبة الفلن ني الأحكام الفقهية إذا لم يوجد ما هوأقوى منه ١٢ا،
ولكن أن يجعلوا الظن ال»مد العارض فى قفية قهلعية يعارضون به وحيا ئطعى
ااشورتاقْلعى الدلالة ،فهده غاية الضلال؛ ولهدا قال؛

ه ؤ

مح،ماء©محآ'محْ وآلاوك ■©؟ه؛

الاستفهامإنكاري ،نصد به إ؛هلال نوال الإنسان ما يتمناه ،وأن يجعل ما يتمناْ
باعثا عن أعماله ومعتقداته ،بل عليه أن يتطلب الخن من دلائله وعلاماته ،ؤإن
حالم ،مايتمناه ،وهذامتمل بقوله تعالى؛ ؤيا ييمزإلأألظس وما يهؤك ،الأنمى

•؛اءيم تح ،يغم آئده ?©ه •
وقد ثمل قوله؛ ؤناتئه كل _ دعاهم إل الإعراض عن كلام الرسول
 ،.فشمل تمنيهم شفاعة الأصنام ،وهوالأهم من أحوال الأصنام عندهم ،ودك
 ١١إ لغم؛ بطن عظثم ،بم ،إر لخم بن عدى ،وجدام :بملن من كهلأل ،من القطانين ،وكانوا
يمدون المشترى ؤيحجون إلى صنم في مشارف الشام ،بمال ،له :الأقمر ،ويحلقون وورمهم .يطر:
رالإنباه على قبائل الرواة(،ص ،)٨٩ورنهاية الأرب في معرنة ان اب ااعربا(صء• ،)٢ * ٦ — ٢
(صااأ)،وا.عجم قبائل الخرب اكويّتوالخوتة(،ا/؛7ا)(،م.)١ • ١٢ - ١ • ١ ١ /

ِةالخكامفىاصول،الأكيةوماءجالأذكام•
(ا/حأا) ،وأالةواءدوالصراط الفقهية الخضثنيرأرآ0/م.)1

0

ما يؤذن يه نوله يعد هذات ؤ جِ من مللي ق ألتمن؛ت لا جل ثسهم ثء ...ه.
وتمنيهم أن يكون الرسول ملكا ،وغر ذلك ،نحو قولهم• ؤؤبماؤأ وإلا لإل ثدا

ألمءاق ءا

بثألمي-؛تيهيغ.ه ا-الزخرف؛  ، ٢٣١وقولهم -ؤآئي ،إمزءارأا

عم،نوا أوبؤ لد ه [مس; .] ١٥

وهدا تأديب وترويض للنفوس على تحمل ما يخالف أهواءها إذا كان الحق
محالما للهوى ،وليحمل شه عاليه حتى تتخلق يه.

وهمع على الإنكار أن يكون للأت ان ما تمثاْ ،وأن اممه ماللث ،الأحرة والأولى،
أي! فهويتمرن ،في أحوال أهلهما بحسب إرادته ،لا بحسب تمتى الإنسان ،وهذا
إ؛ءلال لمعتقن.امت ،الم ركن الى منها يمنهم س.ماعه أصنا ^ ٢٠٠٠

ه ؤ وؤ من مللث ،ق أيتثوت لامي ثمعمم ثقا إلائ بمد أن يأدن أس لش
مق اثميئ ?3؟ه:
دثلأك اأ0أالةأيقلامحنوذ امحنة ثتثون
بعدما ذكر الألهة التي يعبدونها بزعمهم أنها تشفع لهم ،ذكرهم بحدود ندرة

الملائكة ،وأن علو مكانهم لا تعنى همادتهم ،فهم ؤثادءموبمت< .لا
يلممؤثه( إلمودس ؤمميآممهء دممفيى ^^؛ه ،ؤوثُ يثممذى إلا,لي أهنئ
 ،] ٢٨ - ٢٦ولوبذلوا شفاعتهم لم تغن شيئا،
ؤعم ين ثت.اتدءنغقونج^'ه
نأشيىندناُيلأئه ،فهم لا يتقدمون؛الشفاعة بين يدي اممه
سبحانه ،إلا إذا أذن لهم ،ولا اذن إلا لمن يرضى اف تعالى أن تدركه الشفاءة<ى.
فإذا كان هذا شأن الملائكة في الماء ،فما بالكم تعبدون آلهة في الأرض

من الحجارة مما لا يفر ولا ينفع ،قفلا عن أن يشفع؟ أ وما أنزل اممه تعالى؛هذ.ه
الالهة المدعاة من ملطان ،ولا أذن لكم يعبادتها؛ وحض لو كانت هده المعيودات
( )١ياحتصارعن ءالتحرير والتنويرا (^ ،) ١١١ / nyؤيتظرت ااتم٠ير ألطيريا (  ،) ٥٦ / yyوالتفسير
الماتريدي Yn /،\(،؛) ،وءشير الماوردي! (،}،\/0م وءالكشاف•( ،) ٤٢٤ ;٤وءشير الرازيء

(  ،) ٥٦ / YYوءاتسير الماتريدي* (}،إ
( )Yينظرن الشسر
صف»(؛/؛؟؛)،و^فرص»(م .) ٣٩٣

وااالهواأة إلى بلؤغ

0

تماثيل للملائكة في أصل بنائها ،أوكانت ،كدللث ،في اعتقاد عابديها ،فهدا لا يغير

من الحقيقة شيئا؛ فالملائكة لسوا إنائا ،بل ؤبمساد ه ،وهم بهدم المنزلة من الدل،
والطاعة فكيف عبدنموهم؟

وةآمحفلُيفيتونإمحنزلإظوئ٤^١٥؛سكالأقه :سجل عيهم أنهم أل
يومنون بالبعث ،،وهدا حال غالهمأركلهم ،ومايخهلريبال ،أحدهم من احتمال ،أو
حيال لايسمى إيمايا؛ فالإيمان هواليقين الصادي ،باعتتقاد حروج النام ،من قبورهم

إلمح ،ربهم •،١^ ١٣

*

جبءينذإنيو0للأآئئةسلأني ،مين آلإثءا.هت

فلم يبنوا هدا الزعم الكاذب بأنوثة الملائكة ولا ببوتها فّ على علم ،بل هو
أمر أحدوه من الفلاسفة ،وتوارثوه فيما بينهم ،أو من بعض الأمم السابقة فبلهم،

وهم يذللئ ،يئبعون الظن ،قيم؛" القي لائني ،بذ آئي سي؛اه ،ولم يذكر هنا ما تهوى
الأنفس؛ لأن هوى) النفوس في هذه المسألة غير ظاهرلىِ

ءو ثم وجه الخناب إل ،5ني ه فقالت ؤ ي،ششمئمواوؤتحدللأ
آلثزتاوا©ه:

أكان أعرصن عن هؤلاء المصرين عر كمرهم ،وقولهت ؤ آءلآم،ه هو مثل
نوله:

[الأنمام،] ٩١ :

لظ<٠٥ ^ ،]٨ :

،] ١٢٧

\\ؤءف ،] ٨٩ ■.ؤسفيعثبم

محزن يؤن ه

حئ حثن ^[ ، ١٣المؤ»نون.] ٥٤ :
( )١يطر :اظم الطري( ،أأ/يه) ،واشتر امطي»(U؛ ،)١ • ٥ - ١ • ٤ /وامير ابن
ممر ،)٤ ٥٩ /U(،و«ذحالقدير< ،ه ،) ١١٠٤ /وءالتحريرواكوير.) ١١٥ ٧٨(،
ممال:
( )٢ينذلر :افتر الطري ،) ٥٨ / YY (،وافتر ابن محير ،)٤ ٥٩ /U(،و L.تقدم ني

محت دم0إلأ ألكي ونا

ه [الجم.] ١٢" :

( )٠١يطر :امعال القرآن ،للزجاج(؛ ،) ٤٧/،وافتر اJاتردي( ٠ه ،) ٤ ٢٨ /وءالشير الهيط،

للواحدي( ١آ ،)٥ ١ /وافتر الغوي(،أ • /اءآ) ،واشتر الرازي ،) ٢٦ • / ٢٨ (،واروح اوعاتيأ
( ٤ا،)٦ • /و«اكحرير والتنوير.)١ ١٧ / ٢٧ (،

0

 ^^٠من إلا آييوء أذي ه؛ لأنهم لما كانوا موصوض بأنهم ُاؤلأخمحا
اثفن؛ ه شاري همهم ؤإرادتهم لا يتعدى هذه العاجلة ،وهذا حرمان أي
حرمان ،أن يتخ المرء نف ه عن ذلاك| الامتداد العظيم المح اللائق يالإنان،
ويقصر إيمانه وحلمه وطموحه على مدى الخمر المحدود الذي يقضيه على

الأرصن ،وهو قد لا يتجاور عسراُت الحيزإ كيف يحرم العاقل نف ه من حلم

الخلود وجوار الرب العظم في جنات المم؟إ ؤ«مم،صشملصؤآاوؤمت
للأا'مح;آلثتاه.

ءب ؤ لتلك ميإهربىألندإة د،ث نوأعلم يمن

سبجيي ،وئرآعيريمي،آنتدكا

فحلمهم صعيم ،محدود ،نالاحرْ ليس لها اعتبار عندهم ،ولد جعلوا

جهدهم وعقالهم للعاجلة ،أما الآ■حرة فهم لا يؤمنون بها ،فان هم بعثوا فظنهم أن
هده الالهة موف ،تشفع لهمر.،١

ءؤإة ره ختمؤااى0تذتى سييدء وئوأعلر ستيآ٠ندئ ه؛ وهدا تقرير لعلم اش
الذي لا يخش ولا يجهل ،فحين يقول :إنهم صالون ،فهم صالون ،وجن محن

الهدى لهم ؤيأمرهم به ،فهوالخق بلا لمحا•
وفي الأية تهديد ووعيد بأن يأحذ اط 4العليم أولئك الضالين ،فهو بهم محيهل
ؤإليه المصير.

 ٠ؤ نبمي • ١-ؤ ،آلتحوب محنا ؤ ،آمح؛نج, ،بمف أفيث أتترأ بما ممحأ ؤبميي أؤه
أنتءأص©ه:

وهذا في شأن الفصل بين هؤلاء الخكدبين وأولئلثج
على الأية السامة التي ئت علم اض بالضالين والمهتدين.

وهو تفريع

( )١يطر :اشترالطٍرىأ(  ،) OA/TYوأتمراواتردىأ(\ا\ص  jJc*jالمرسىا

(" ،) ٣٦٣ /Yو٠ااJحرر الوجءز» (ه/ما' أأ) ،واا"فبر امطي» (لأ\ابى\ه وارتسم ابن جزيء
( ،) ٣١٩/٢و٠اJحرابلفي١شر»(• .)٢•- ١٩/١

ؤج

وفيها بيان أنهم لا تنفعهم شفاعق الثافعين ،وإنما يوحدون بأعمالهم ،ويجزي
اض المؤمنين بالحنى؛ لأنهم أحنوا تمل وحي افه ،وأحسنوا ؤنامة رسله،
وأحسنوا إلى عباده بالبر والخير وانمناء والبدل ،ذءالجزاء من جض السلُ'،

وحتى إذا أدركتهم الشناعة ،فقد أدركتهم بأعمالهم التي جعلتهم أهلا بأن يرصى
اه تعاا ،5عنهم ،ويأذن  ،<٠١يشنع فيهم•

ءو ؤ

نقى <معآشتإهمأعيح

إي  ^^١جى ألاك تإد أنثن ينه ؤ ،بملوم صت؛ثزلأ ؤخ\'
بحد ما وصفهم بالإحسان ،اليتم ،يحتي،ت فحل الحنايثا ،في ،مقابل الدين،
أساؤوا بفحل السيئات ،وصفهم ثانتا يالتجنس ،والترك للكبائر والفواحش.
والترك يحد ذاته لا يعتبر إحاثا ،إنما الإحسان الأصلي بالفعل ،ولكن
الاجتناب منآثار الإحسان ،ثم فيه تعمد الترك ومجاهده النفس مع الرغة الفهلرية
في ،المثزاسراس•
وفيه أيصا النية الحنة ومراقبة الباري جل وتعالى والخوف  ،منه ،فبدلك،
يصبح الترك فحلا ،وتتمحص القس للخير والطاعة وتتوحد وجهتها.

و؛اؤؤلإآلإدءّ ءآلمربجثر> ه تعني; الذنوب العفليمة  ، ٢١١كالع الموبقات
مرفوعات ءاجسبوا الغ الموبقاتء .قيل ت يا
الواردة في حديث ،أبي هريرة
رسول افه ،وما هن؟ قال« :اكرك باممه ،والشم ،وقتل الممس اكي حترم اطه إلا

؛الم ،،وأكل ،مال اليتيم ،وأكل الئ؛ا ،والتور يوم الرحق ؤ ،وقدف ،الث.حصنات
الحافلات الؤْتات))(أ).

وقد سئن ،ابن عباس ئهنمحا عن الكبائرت أمع هي،؟ فةالت *هي ،إلمح ،العص
( )١يطر« :مير اوضاوؤ( »،ه ،) ١٦ • /وااشسر الخازن( ،أ ،) ٢١ • /وءتف ير ابن كيرا
( ،) ٤٦ • /Uو«تمر ال عاوى( »،صرا  ،) ٨٢وءالتحرير واكويرUA(،

( )٢أحرجه الخارتم ،) ٦٨٥٧ ، ٢٧٦٦ (،وملم(.) ٩٨

0

.) ١٢١

همن>«>.

وهي• الذنوب العظمة التي ئوبق صاحبها ،وتال تعالى مصدائا لهذه الأية;
^إن ءمن<أًك؛؛اإرما نمو 0ءن_ث دكنزظم مسثام وئوجتهظم ئدحٌ
َؤُ_ثا ه [اس.] ٣١ :

ومن اساء من صط حد الكبائر بما له حد ني الدنيا ،كالثرتة ،والزنا ،وقل
القس ،والقذف. ١٢٢

ويندؤج فهان ما ثوعد عليه بلعن أووعند في الآحرة ،، ١٣كقوله تعالى قي شأن
الكذب على اض! ؤ نتجمل ثئنت اف ءق  ١لخطنذ.لإرى ه زآل عمران ،] ٦١ :وكذلك

الرقوة• *لس اف الراشي والئرسي،ال؛ •،وأشياء ورد عليها اللعن ني القرآن الكريم،
أد مح ،سّة الّم ،.،فإذا تعلق بهذا الذنب عقوبة متصوصة ني الآحرة أوفي الدنيا
دل على أنه من كبائر الذنوب.
( )١أحرجه معم نياجاسه•( ،) ١٩١ ^• ٢ومد ارزاق فياشرم•( ،) ٤٤١^/١والطيرىفي
ا-فرْا( ،) ٦٠ ١ !٦وابن المذرني •تفرْا(  ،) ١٦٦٩وابن رحاتم في •فرْا(،) ٩٣٤ ٣
والمهقيبنم،الإبمان»('هأ).

( )٢يظر :اتوت الةاوب>ا(آ ،) ٢٤٩ /و٠المحرر الوج؛ز*(ه ،)٢ • ٤ /واشرح صحح ءسالماا
للتووي (آ ،) ٥٨/واالك»ائرا للن .مي (_ ،)Aو'فتح الاريا (\٠ا'  ،) ٤١واتمر العلّيا
(صآم\ا).

()٣بفلر:اتمرالقرطي(،ه،) ١٥٩ /وانحالقدير•( ،) ٥٢٨/١و«اكءريروالتتويرا(ه،)٢ ١/
والمصادر ال.ايقة.

( )٤أخرجه اتجالمي (•  ،) ٢٣٩واحمد (  ،) ٦٩٨٤ ، ٦٥٣٢وأبو داود (•  ،) ٣٥٨والترض
(  ،) ١٣٣٧وابن اجه(  ،) ٢٣١٣وابن الجارود(  ،) ٥٨٦وابن جان( ،)٥ • ٧٧واتجراني ني «الوءا• ،
(  ،)٢ ' ٩٣والحاكم(؛/أ'ا~آ.ا) من حديث مل• افه بن عمرو ه.بممح.

وأخرجه احمد (  ،) ٩٠٢٣والترمدي (  ،) ١٣٣٦وابن الجارود (  ،) ٥٨٥وابن جان ( ،) ٥٠٧٦
والطراني ني •الدعا ،) ٢٠٩٥ (•،والحاكم(؛ )١ • ٣ /من حديث أبي هريرة نإ؛.هل•

وحديث أبي هريرة ء.قن أحان اوجه الخلاف عر أبي صالمة بن عبد الرحمن ،وأححها حديث
ابن عمروخ؛.بممح ،وله شواهد .ينفلر :ءالبدر المنير•  ٩١ا  ،) ٥٧٣وءإرواء ١لغاليل ،) ٢٦٢ •( ٠وءالن الة
الضممة»(ه .) ٦٨٦٩،١٢٣
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وقد يخ للمرم تردد محي يعضن الذنوب ين كونهاكبرة أولي متا بكييرة ،وحينثذ
عله أن يتذكر مقولة بعض الساااما!  ١٠لا تنظنإلى صغر الخهلثة ،ولكن انفلرإلى من
صت1لا/

بل ليتذكر قوله 1.ءإياكم ومحمرايت ،الذنوب؛ فإنما تثل محمرائته الذنوب،

كقوم نزلوا قى يطن دال ،تجاء ذا يعود ،وجاء ذا يعود ،حتى أئصجوا حتزثهم ،ؤإن
محقراُت ،الذنوب متى يوحل بها صاحبها تهلكه)اآآ/

وكان يعص السلف  '.){ jAjالاصغيرة ْع الإصرار ،ولاكسرة مع الأستغفارءأآ/
وهذا لا يصح حديثا عن الني ،، ١٤.ولكن له مض جد•
والمعتيت أن الذوِا المغيرإذا أدمن العبد عليه وأكثرمنه ،فإنه يوجد في القلت،
الظر ،ومحادثة
وحشة ،وجرأة على المعاصي ،كالشاب الذي يت اهل
الماء ،ؤيقفي في ذلك ،اا اءات ٠الطوال ،،فلا يزال ،الأمر يه حتى يجريه ويعريه

ؤيغرس في قليه صا الزنا ،وكل شيء يمهد لما هو أشد منه ،ما لم يكن المسلم
فظا.

( )١كما تال بلال بن معد لآثثآمن> يتظرت ءالزهدا لأبن المبارك ( ،) ١٧وءالزهدء لأحمد
واكايبخ• <  ،) ٤ • ٦ /Yوأالن الكيرىأ للنماش(،) ١ ١ ٨٥ ٤
<ص ،)٣ ١ ٢ -٣ ١ ١
الأولياء• (ه ،) ٢٢٣ /وائجب الإيمان•( .) ٦٨٨٥ ، ٧٥٩ ، ٢٨٢

وبنحوْ عن أوص المزني ئبمهئت .يتظرت اتاريح دمشق• (ه ،) ٤٤٨ /واصفة الصنوة •
(.) ٣١ /Y

وزوي مرتوقا ،ولا يصح .طر• :الخالل الخامة•(.) ٢٨٨ - ٢٨٧ /Y
يىنى(ه،)١»٦واسرانىفيlالأرط»(  ،) ٧٣٢٣والبيهقي
في ءشعب الإيمانء (  ،) ٦٨٨ ١واJغوى (  ) ٤٢٠٣ين حديث سهل بن معد ةا.بمئ .ؤينظرث ارالسالسلة
الصحيحة• ( .) ٣٨٩

( )٣بمثلر :اشرح أصول اعتماد اعل المة• للألكائي( ،) ١ ١ ١ • /Iوأثعّ ،الإيمان•( ،) ٦٨٨٢
ورالهداية إل بلوغ الهايةه(أ/؛ • .) ١٣

رإ ،وقل ردتم ،مرفوعا ،ولا يصح .يثفلر• •التوبة• لابن أبي الدنيا(  ،) ١٧٣واالترغي-با قي فقائل
الأعمال• لابن شائن (  ،) ١٨٧وا<س,ناو الشهاب ،القضاعي•(  ،) ٨٥٣و٠امعجم ابن عساكر•( ،) ١٤٩
واتخرجأحاديخ ،اهشانإ•(  ،) ٢٢٧/١و٠ا  JLJالة الضعيفة.) ٤٨١ .(،

0

وكذلك في قوله ت ررلأ كبيرة مع الامتغفارا؛ ليس على إطلاقه؛ فقد حاء في

أحاديث صحيحة كثيرة عن بعض الفضائل الش تكفرالذنوب؛ كحديثت امن ح^
فّ ،فلم يرفث ،للم بمس ،رّثخ ك؛وم ولدئه امهُله• وتوله ^،^ ١١؛ المكتوبة
إلى الصلاة التي بعدها ،كفارة لما بيتهما— قال— والجمعة إلى الجمعة ،والشهئ
إلى الشهر— يعتي 1رمضاذ إلى رمخاف— كفارة لما؛؛؛  .،٢^ ٠١٠٠إلى غير ذلك ،من
الأحاديث.،

وفي بعض الأحاديث ،ورد اشتراط *اجتناب الكبائر ٠٠لاستحقاق الوعد ،كما
في اصحيح م لم® من حديث أمح ،هريرة ج.بمثن السا؛قأ''آ.،

ومال بعضي أهل العلم إلى أن العمل الصالح يكمر يعص الكبائر ،إذا توثرن
الأسباب؛ كأن يكون عند العبد انكسار تام طه ،وأن يأمح ،بالعمل) على أكمل وحه
في أسبابه ومقدماته وأحواله ،ولا يخالطه ثيء من الإعجاب أو الغرور أوالغفالة،
فربما يكون هذا سببا في توبة العيد إلى ربه ،ؤإقلاعه عن الذبؤ ،وتخفيف  ،الذنبا

أوالتكفير ،وفضل الله تبارك وتعالى واسع.
وتد أشارإلمح ،هذا المعنى ابن عبد البر وابن تيمية وابن رحب ،وغيرهمر؛ّ،
وأما ^  ^)٠٠٥١فيثمل) ثيمحن•
الأول؛ الذنوب الصغار المنصوص على تحريمها ،ولذللث ،مثل له بعض
العلماء بالقبلة والغّمزة والصمة والفلرة ،فهي داحلة في دائرة  ،٣^٠١١ولكنها
(  ) ١أخرجه الخاوي (  ،) ١٥٢١وم لم (  ) ١٣٥٠من حدث أيي هريرة ح.بمت.
( )٢أخرجه احمد(  ،) ٧١٢٩والحاكم(ا ،) ١١٩ /والمهقيفي اشبالأيمان•( ) ٣٣٤٨من
حديث انح ،هميرة

( )٣يطر؛ اصحٍح مسلم•(  ،) ٢٣٣ولفظه* :ااكاوا<ت ،الغر ،والجمعه إلى الجمعت ،ورمضاق
إر رمضاوأ ،مكفرات ما بهة *,إذا اجتنب الكيارا.
( )٤يتظرت ءالتمهيدأ (  ،) ١٨/٧وُمجموع الفتاويء (ب/اُخ؛) ،وءالفرؤع وتصحيح الفرؤع•
 ،) ٢٣٤ - yrr/^Oوءجا،ع العلوم والخكمء(ا/هآ؛) ،وءالنتاوى الفقهية امرى•( ،) ٩٩٨
وءالفواى الدوانى»(هبم).
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لبست من قبيل ررالفواحشاا ،يل من قيل المة-لطت والممهدات التي قد تفضي
إلى ما هوأشد منهاراا.

وقد ورد في

قصة الرجل الذي جاء إلى المي ،.وذم

أنه أصاب مجن امرأة مله ،فأتى الني ه ،فدكز ذلك له ،فنزلت; أؤ وآد ِو
ه
 ٤٧^٥١٢كري  ^١٣١٢يمحأما  o^i^oiمحقت يدهال آلتظُتب د؛لش
لمدت  ،] ١١٤فقال رحل من ٣^١١؛ يا نبتر اممه ،هذا له خاصة؟ ؛  Itjiرربل للتاس
كائه ) . ٢٢١

فعلى من ابتلى بهذه الذنوب ،الأ ييامحى من رحمة الله؛ فالياس خطره أعفلم،

وقد حدر سبحانه س الناس من رحمة اض؛ ؤإثه< لا يأنثس بن ثلج ءاب ألمم
ألكيميزه [يوّنا،] ٨٧ :

^سبمغثتسلنثتكءإلأآمحاليك<ه [الحجرت

 ،] ٥٦وأن يجعل قلبه معلما بالله؛ يرجو رحمته ،ولا يغتر يعمله ،ولا يناص س

رحمته ،وأن يكثر الدعاء ،والعمل الصالح؛ كالمبادرة إلى الصلاة ،وصحبة
الأخيار ،والامتغفار ،وبر الوالدين ،والصدقة ،والإحسان إلى الزوجة والأولاد

والجيران ،فالميزان له كمتان ،ؤإن أنت ،ابتليت ،بشيء س هذه القاذوراُت ،فاجتهد
فى التوبة ،وأكثر س الهناعت؛ عسى أن ترجح كمتها على كمة الذنوبؤ ،وعسى
أن تكون سببا فى توبة النه ومغفرته للث ،،ولهذا قال .لجيم بن ،جرام نيققيتئ'.

ر؛ أسلمث ،على ما أنلفت ،من حيرارأم .ؤ

رادرهدتم ،ر؛تائيلم منهل ؟؛>

زمحمدت  ١٧؛؛ ،قافه تعالى بمهلفي ،للتوبة الذين ،يعلم رغيهم ش الخير ،ونقرتهم ْن
الشر ،وحبهم للخلاص.
()١ينفلر« :شر الطري ٢(،آ ،) ٦٣ /وامعاتي اكرأن» للزجاج(ه ،) ٧٤ /و»شير المرقدي،
،)١•٦و«-ضlينهم،) ٤٦ ./٧(٠واذحlسم،) ١٣٦/٥ (٠
والصادرالساقة.

( )٢يقلو :اصمح البخاري ،) ٦٨٢٣ ، ٤٦٨٧ ، ٥٢٦ (،واصحح سلم»(  ) ٢٧٦٣من حديث
ابن م عود.بمني.

 ) ٣١احرجه الخارتمر  ١ ٤٣٦١ا ،وم لم  ٢ ١ ٢٣١من حديث حيم بن جرام.؛؛.،

0

الثاني• المرور  ،،١^^^١ومنه تقول ت ألم بالمكان ،أي; مزعليه مرووا سريعا ١٢ا،
وقال القائل^:

إذ هفب اللهم ئعفن جما

وأي عند ل لث ،لا ألما

فالمقصود هنا ب-ؤألدمهت إلمام مريع لم يتحول عنده إلى عادة أو إدمان،

بل كانت ،رثة قاهرة ومقطة عابرة أفاق بعدها وندم وتاب وأناب ،،وهذا شأن
ذنوب المقث؛ين والسابقين ،حتى ربما حمل أحدهم الذب ،على الاستزادة من
الصالحات ،وقهر النفس على الهلاءادت ،والقربامت ،،وربما وير المزمن في الدب،؛
لكنه لا يقيم عليه ،ؤإنما يؤع النهوض والخلاص ،ؤيتجد باش■ ،ليتحرر من
أسابه.

وة لكك نح آلمثفتة ه ت وما أحسن التعرف ،إليه سبحانه بأسمائه الحستى
الئحيم ،الغفور،
التي معفلمها يدور على الرحمة ،فمن أسمائه؛
الئوابء  ٠وليس من أسمائه! الياحلس ،ولا المعدب ،ولا شديد العقاب ،فهدا على
القول الراجح ليس من الأسماء الحسنىر؛ ،،ؤإنما أسماء الله الحسنى هي التي

فيها الرحمة ،والبر ،واللهلم ،بالعباد؛ ترغينا وتحبيتا لهم ألا تغلبهم نفوسهم الأمارة
( )١بظر• :تمرالطري! (  ،) ٦٣ / XYو«تمرالرقدي( ،م  ،) ٣٦٤واالشٍرالو,سطا

للواحدي(أ،)٢ • ٢ /وءتمر اينممر»(م؛،) ٤٦ • /و«ذحالقدير!(ه.) ١٣٨ /
( )٢ينظرت ءتهن .ب اللغة! (  ،) ٢٥٠ / ١٥واللساز ،العرب( !،آآا/هةه) •ل ،م م! ،وء التحرير
واكوير! ('\آ/آآا).

( )٣يفلر؛ •ديواي ،أمة بن أيي المي( !،ءسخه).
وثب إلى أبي حراش الهدلي .يئفلرت ارالح٠اسة المرية! (آ ،) ٤٣١ /وءحزانة الأدب!
( ،) ١٩٠ /Uو«شرح أشعار الهاولين!( ،) ١٣٤ ٦ ;٣و«ل ان العرب!(• )١ • ٤ ;١ ٢ج م م!.
س.رنوقا .أحرجه الترذي (  ،) ٣٢٨٤وايزار(  ،) ٤٩٦٠ ، ٤٩٥٩وأبو يعلى ( ،) ١٩٠
والخراتطي قي •امحلأل ،القلوب!(  ،) ١٢٦والحاكم(ا ،) ٤٦٩/٢ ( ،) ٥٤ /والمهقي(،) ٣١٢ ;١ ٠
و.؛يا • شعب ،الإيماذ(!،؛هآآ)،والضياء(  ) ١٨٢ () ١٩٥/١١من حديث ،ابن عياس زأ.بم؛ئا.

( )٤يننلرت •مع افه! ووٌؤلف ('،مره  ،) ١٨ — ١وما سآتي في اسورة الحشر!؛ ؤ دوآالاتأليك _ا
آتقج ئبمة آئو ^١
١لتئومح ،أم ألمحن ألثس
مح=ظءبم.ه•

0

بالسوء ،أو سياطنهم على الإصرار على الدفب ،أو اليأمحى من التوُب ■

محي أه ثإد آنئر دنه ق.ي محلإه•' فهو
م أء؛م خ إل
أعلم بكم نل أن تكونوال ،،١وهو أطم بكم يوم أن يتم ؤد؛ثمحفي؛قؤن محهضؤمه،
أو مواليد صغارا ،لا يوجد هوى في نفوسكم ،ولا ميل ولا شهوة ،ولكنها كانت
كامنة لم تفعل بعد ،لأنكم حلقتم من الأرض ،ففيكم ثقلة الطثن وداعي الهوى

ومركب الثهوة والميل والغريزة ،ؤتأؤظ]'

ه :فلا تقولوا

عن أنمكم ما يزكيها من الادعاء ،ؤإنما عليكم التواضع فه بحانه ،وهذا حطاب
للفرد ألا يندغ في ادعاء لا يتناسب مع حقيقته ،أويتظاهر بما ليس فيه؛ فيجمع
بين العصية الباطتة والكذب الظاهر؛ فإنه ربما أوريث ،الذنب تواصعا وازدراء

بالشس ،وحمى صاحبه من الكتر أوالاغترار أوالتعاظم ،ما دام يعرف ،أن الذم،
ذنب ،وأنه عاصن مستحق للعقاب ،إلا أن يتجاوز الله عنه.

كما يدخل في هدا النهى أن تزكى قييالة نفسها ،أو عرق ،أو شعب بمثل هده
1تتواأش وأحكوص ه
الدعاوى العريقة ،كماكان اليهودوالصارى يقولوزت
[  ،] ١ ٨ ;، xLJlور يحل ألجنة إلا من؛ان همدا أوثبممئ ه لاوقرْ ،] ١١١ :فتتحول
^. ١٢٢
بذلك ،الديانة عصبياته قومية وعزقية وثلثة ،وص سبحانه

ه و أiو٠تآثتمارك ©أ
نزلت ،هذه الآيالتإ في شأن رجل معثن ،قيل! الوليد بن الغيرهأ"ا ،،هإ أن
ي لم ،وقدم شيئا من الخير ،وكاد أن ينقاد للهدى ،ثم نكس على ءقثه ،، ١٤قافه
( )١يقلو، :رمير الطري*( ،)٧ • /Y ٢ورالضير الوسهل ،للواحدى (؛ ،)٢ • ٢ /واتف ير ابن
ممرا ،) ٤٦٢ /U(،وارشيرال عدى(،صرا .) ٨٢

( )٢يقلو :امير السرب (م ،) ٣٦٤ /و،اشير اJغوي( ٠أ ،) ٣١٢ /وءشير القرطي»
(٧ا ،)١ ١ • /و»فح القدض•(ء ،) ١٣٦ /وارالتحريرواكويرا( .) ١٢٥ / YU

( )٣وقل•' نزك قمح ،العام ،بن وائل الئهمي ،وقل■' ني النفر بن الحارث ،وقل■' هم ،أمح ،جهل•
( )٤يفلر :ااشسر الطري* (  ،) ١٧/ YYواام؛ر الماورديء (ه ،) ٤٠٢ /وارأساب ،الزول»،
فير الرازي،) ٢٧٢ ; ٢٩ (،و^ضيراكرض(،يا،) ١١١ /ورافحالقدير،
<ه ،) ١٣٧ /ورالتحريرواكويرا(٧٨

0

.)١ ٢٧

_______
يوبخه وأمثاله ،على أنه أعرض بعد ما اقترب ،ولم يغتنم الفرصة التي سنحت له/١١
أي 1تويمارم،
ؤ مرقؤاه من الخير ،أومن التوجه والأستعدادأى.

والئدية هي 1الصخرة ،كأنه تحول إلى صخرة ،لا ثبص يقطره من الماء ،أوواجه
صخرة من ظلمة نف ه ومججاملتها لمن حولها وعروقها عن الانتقال استمرارا
لالءالأل؛ا.

وكأنه ممن نال ت ؤ ولين نجمت ،إك رث,،إر> ل عأثْأ للحسئ ه [فصلت،] ٥٠ :

وعزف عن الإيمان اغتراوا بهيا الظن الموهوم المبني على غير أساس من علم
أو موىلْ.،

 ٠ؤ أم أم حألتاة صغفامحمن .واؤمنألك ،وه .ألارر
وهذا التعقيب يرجح أنه كان ممن يزعم أن له في الأجرة مردا حنا وعمى
صالحة!

وؤ'مح،إثيبم ه كانتا عشر ورقات ،قي كل صفحة نحو أرع آيات من جنس
( )١ينفلر؛ •التفسرالوسط• للواحدي(؛ ،)٢ •٣/ورالمحروالوحمزا(ه،)٢" ٥ /
واكوير.)\ YA/YU ( ،

( )Yيفلر :أضير القوي•

وأزاد المسر• (أ ،) ١٩١ /واتمر القرطي»

(  ،) ١ ١ ١ / ١٧و«اوحر الحط يي الضر ،) ٢١٠ ;١ •(،وءالضر المنلهري•(آ ،) ١٢٤ /و«اكمير
واكوير»(بأّ\/أا).

( )٣يقلو :أفر عد الرزاق•(م  ،) ٢٥٤و«مبم ،-القرآن• لأبن ذنمة (صه؟أ) ،درالرجتز•

للواحدي («؛_Y؛ '  ،)١واش؛رالقرطص• (م ،) ١١١ /١١ورشر ابن جزى• (أ/آا'ا) ،ورروح

( )٤يفتر• :المحاح•( ) ٢٤٧١ /Yأك د ى• ،وأتفسر البغوي•

وأ-فر القرطي•

(  ،)١ ١ ٢ / ١٧وراكحريرواكوير• ( .)١ ٢٨ / YU

( )٥ينفلرت •غريب ،القرآنء لأبن ئتيبة (ص٩٢٤

) ،وءالمحرر الوجيز• رْ ،)٢ ٠ ٥ /ورزاد الخير•

(؛ ،) ١٩١ /واتمرالقرطيء(  ،)١ ١ ٢ / ١٧وانتحالقديرء(0اس.

0

________

آيات القرآن الكريم ،فهي ،نحو أربعين آية ر ،، ١ؤإنما ذكر موسى قءألثلأم؛ لأن صحفه
أشهررآآ ،والخوراة معروفة ،ومها كشر من ،اليان والهدى ،وموسك ،من الرمل الدين

لهم أمة ثائمة ،وصحفهم تشمل ،التوراة المح ،أثى عليها اُثه تعالى بقوله• ؤ.يبما
 ،] ٤٤وتشمل ،الألواح التي فيها الوصايا العشر وغيرها•
ذدىومره
ؤإنما بدأ بمومكر تم ثم ،بإبراهيم لأحل ،هذا ،واض أعلم ،أو لأنه يريد أن يثني
على إبراهيم بالمزيد ،فدكر موسى إجمالا تم انقل إلى الخلل مح ،على ذكرْ

أحبارا وثناء بقوله• ؤ وإبرمر٢قكاوئ ه.
ؤ وإبنمرآكك،وئهت أتم :،أنجز ووش بوعدْلم ،ومن ذuئ :،ذبحه لأمه:
ؤت؛تىإفأمم فيألثثاءِوآ أذبمثق ،ه [ .] ١ • ٢ ; o_i

أما ماذا في اصحمح إبراهيم وموسى  ٠هي ،هدا الماق؛ فهو• ؤ ألأمروإزره'يييّ
لمكاه ،فلا يزحد أحل يدني ،غيره ،وهدا اليتم ،أعطك ،قليلا وأكدي ،وقلن أن شمه
أحدا سوفج يفديه أو ينفعه ،قد ركن إلى وهم لا أصل له في الشراع كلها ،قافه
تعالمح ،يخرم بأن هذا لا ينفحه ،وهدا معخم ،قرآني ،عفليم ،فيه غاية الحيل ،فلا يوحد
أحد بجريرة غ؛رْ ،ولا يعير القوم أوالشيالة بخطأأحدهم.
وهذه معاني لا تختص باشملأ من قريش ،بل هي قواعد أخلاقية دنيوية
وأحرؤية ،ألايواحذ أحد بجريرة أحد ،ولوكان أقرب قريب ،حتى الزوجة لائوحن.

بنءنب زوجها ،ولا الزوج يذن يج زوجته ،ولا الابن ،بأييه ،ولا الأب بابنه ،ولا الجار
يجارْ ،ولا يشغي ،أن نم در الأحكام العامة على الناس؛ بناء علك ،سلوك قرئتم،،
فتقول :أئمة المساحد فاص ال.ون ،أوأ اشمدرسون مهملون ،أو :الدعاة منافقون ،أو:

الأطباء غشاشون ،أو :التجار طماعون ..فهذا التعميم لا ينبغي؛ لأنه لا ؤريّوإزرء
()١بقز* :ض والتتويرا( .) ١٣٠ / YU

( ،٢يتظر• *اتفسير ر السعود• ( ،) ١ ٦٣ /aوءروح المعانيء (؛ا ،) ٦٥ /وءالتحرير والتنويرء
( ،) ١٣٠/٢٧و٠اشراض.) ١٢٥/٢٧ (l

( )٣ينظر؛

القرآن• للزجاج (ه ،) ٥٧/وءتفسير ابن أيي نمين• (؛ ،) ٣١٣ /وءتفسير

اومي»(؛/مام)،و^فرأبي العود»(ح.) ١٦٣ /

ؤج

فموولية الإنسان تقتصر على فعله ،وهذا من ررصحف إبراهيم وموسى؛ال،،١
في شريعتنا من حيث الجملة ،ؤإن كان اش تعالى جعل في معنى ارمعى
وهو

الإن ازار سعي ولده ،كماقال.ت ررإن أطيب ماأقل الرحل من كنمه ،وإن ولدم من
كسه،اأآا .وءإذا مايث ،الإنسان اممح عته عماله إلا من ثلأثت إلا من صدقة جارية،

أو علم يتي به ،أو ولد صالح يدعو له،ارم .والحج عن المتوقي ،والصوم عنه،
والصدفة عنه ..كل ذلك ثابت في السنةأ؛ ،،وبعض الأعمال الصالحة يصل ثوابها
إن شاء افه ،والدعام للمؤمن وال٠ؤمنادت ،،وهدا كله لا يتنافى مع الأية الكريمة،
ولا حاجة إلى أن نقول ت هذا ثؤع من قبلنا ،وهومنسوخ؛ لأن اممه تعالى ساقه لما في
سياق الاعتبار بهلْ/
ه  Yؤآذ سعيهء سور،مكا مئآه •

سوف ،يراه الله تعالى والمؤمنون والناس ،ؤيعرض يوم القيامة.، ١٦

إن حيزا فخير ،ؤإن شنا فشر ،والجزاء الأوفى تقتضي استيعاب الجزاء
( )١يقلو« :تمر اممري» (  ،) UA/YTوءالممسر الوسط» للواحدي (  ،) Y't/lواا-شسر
اوميأ)( ،) ٣١٤ ;٤ورشتر القرض ،)١ ١ ٤ /\U()،و«اكميرواكوير»( .)\ Ty /YU

( )٢أحرجه الطتالي (  ،) ١٦٨٥وأحمد ( ،) ٢٤ • ٢٣وأبو داود (  ،) ٣٥٢٨والترمذي ( ،) ١٣٥٨
وابن ماجه(  ،)٢ ١٣٧وازني ( ،)٢ ٤ • /Uوابن حبان (•  ،) ٤ ٢ ٦والحاكم( ،<•) ٤٦ /Yحديث عاتشة
ؤيفلر، :البدر الم؛ر»( ،)٣ • ٨;٨وءاكلخيصالخبير(،؛ ،) ١٦ /و«إرواء الخلل).) ٢١٦٢ ( ٠

( )٣أحرجه م لم ( )١ ٦٣ ١من حديث ابي ،مريرة ئهئ.
())يطلر، :صححالخأرىأ(سما،ماهخا،مها>ا)،وأءححبم(€؛< »ا،م؛اا).
( )٥نظر• :تفسير الخبري• (  ،)٨• / YYو،الهوايت إلمح ،بلوغ الهاية ١( ،ا ،) ٧١٧٢ /و«المر
الخيط• لأواحدي( ،) ٦٩ /Y ١و،زاد الخير•( ،) ١ ٩٣ ;٤واتف ير القرض•( .)١ ١ ٥ / ١٧
( )٦يفلر« :ضير الخبري• (  ،)٨• / YYو«الهداية إل بلوغ الهايه• ( ،) ٧١٧٢ ;١ ١و»شر
الرازي• (  ،) ٢٧٧ / Y٩وااش؛ر القرض• (  ،) ١ ١ ٥ / ١٧وااتفسير ابنكثير• (.)٤ ٦٥ /U

ؤغ

صلى المالح وتءام* 4ع الفضل ،رالجواءعرالقيء*ع الدل ،وربما اكامح
رايفوءا/

*<ثانالثهأتمح>0ه؛
أصح معاني الآيةت أن الناص صاترون إلى اش ء،؛و ،نهي من الأيات الدالة
عليىاسم

ومل :ساها:أن كلمحرف Jعاقل يوصل الإنسان إر الإيمان باه ظ

* ؤ لآقنمسمةه©هت
أي• حلق غريزة الضحك والتكاءرأ ،،وهدم ص خصائص الإنسان ،ينفرد بها
دوزعامة الحيوان ،إلاماندررْ؛.

وهولنا* الحمامة تنوح على كدا ،فهو على سيل المجاز ،واف خلق لكاء

الإنسان أممابه ،ولضحكه أمسابه ،ولي ذلك صناعة المعادة؛ ولهذا تدم ءالضحك^
على،لاليكاء'ا ،وهدم منة على الاس؛ أن الحياة فيهاكثيرص الجماليات ،وأسباب
العادة والمرور ،والرضا وفرة العين ،وحش البكاءفيه معنى التنفيس والإحساس

بماعرالاحرين ،وربمايك^^ المرءيسب ؤلخان المرور ،كمادللا،ء
( )١يطلو• :شم

(\ا  ،> ٤٣٤درالمداة إلى بلوغ الهايآ*( ١ا ،) ٧١٧٢ /داودح

اس(ا/،مْأ)،واسمسم.

( )٢طر• :شر ادلمي• (  ،) ١٨/ YYواشم المعاني• (ه/ا'م) ،واشم الغوي•

(؛ْ/ام) ،وهشرالةُطي•(مااْ/اا> ،و•فءراينممر• (  ،)، ni/Uوالم١صالآتLن.
( )٣طر• :فير الرازي•(\>  ،> YUA/Tوءشر اين جزي• ( ،) ٣٢ • /Yوءشر الخازن•
(؛ ،)Y ١ ٤ /وءالتحريرواكوير•(  ،) ١٤١ / YUوانمادراس.

(؛)طر• :فيراينأبيزصه(؛/مام) ،وأ-ضءُالاوردي/0(.؛»؛)،و»ءراب الممير
وءجاد،صه(؟/خ0اا)،وءامشاف،ه(؛/مأ؛) ،و«-شيراينممره<ب/أ1؛)،وءهمرر
العود• ( ،) ١٦٤ /Aوءالتحريروالصر•

.> ١ ٤٣

(ه)طلر• :شُاواُردي•(© ،)٤ ٠ ٤ /وهميُالترطي•
<أ>طر• :ديوان صني انميناسي• ب\ا.
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'.؟اأؤللإا؛غ
من عظم ما قد ء أيكاني
طفح ال روئ علئ محي إنه
ومن جمالية الحياة أن نتعامل ْع تغيرات الحياة بقدر من الرصا والإيجايية،
وال عادة والتفاؤل ،والأمل والإشراق ،هدا معنى يجب أن نتدرب عليه ،ومما

يدربنا عاليه يكر القه |ثتح\تموةناإي والتطهر والتوبة من الدنوب ،والمعاصي ،دون أن
يغلبنا معها ياص أوقنوط من رحمة النه ،أوأمن من مكره سبحانه.

ه ااؤنأثهمآناثلأثا.ه:
فالموت والحياة له سيحامم ،ودلك وفق حكمة عليا يعلمها اش وقد يجهلها

الناس ،والموت عبور نملرة إلى عالم آحر ،فليس فناء محصا ولا عدما ولا
هيءؤدمت هرا،لاوؤمون.]٨• :
انقراصا ؤ

فهدا من حكمته سثحاه ،وهي عامة في الإنسان والحيوان والهلير ،والأقرب
أن المقصود هنا! الإنسان؛ لأنه قال بعدهات ؤمنئئعولإاقئه ،وهدا ما لا يكون

للهليور ،وبعض الحيوانات ،فهده النطثة من الماء الذي يراق ويمنى هو يتصل
يبويفة المرأة ،فيكون من ذلك حلق الإنسانلى.
والمقصود! امتنانه سبحانه على الناس بخلق الزوجية ،والأستمتاع بها،

وعلاقة الحئ ،والمودة والثراكة التي هي شراكة في بناء البيت ،،والعمل،
والاقتصاد ،والمشورة والرأي ،والفكر والثقافة ،والحياة والوفاء.
وكثير من البيوت إنما تعانى ما تعانى بسس_ ،الأنانية وتجاهل معاناة الطرف
( )١طر :اشتر اللريء (  ،) ٨١ / YYو«شٍر اوار؛دىاا (ه ،) ٤٣٥ /وءالضير المعن»

للواحدي (\  ،) UY/Yوأ\س الوجيز ،) Y'U/o ( ،واشير الرازي( ،؟ ،) ٢٨ •/Yواضر
القرطيِ(،اا/مااا).

( )Yونل :المقمود؛ آدم وحواء ،ونل :الذم والأنثى من أولاد آدم ،ونل؛ الذم والأش
من كل حيوان .طر« :مثر الطري ،) ٢٨/ YY ( ،ورشتر المعاني( ،ه/مم) ،و«شر
البغوي( ،؛/لإل ،)٣وءالمحرر الوجيز ،)٢ •V/0( ،و«زاد المير( ،أ ،) ١٩٤ /واشير القرطي،
 ،) ١ ١٧و»زتح القدير(،ه ،) ١٤ * /وءالتحرير والتنوير.) ١٤٥ / YU (،
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الآ-محر فى هدم الشراكة ،مما يوجب علينا أن نعيد النظر فى طيعة العلاقة القائمة
بين الزوجين•

ه ؤ رأنمحأقأءمح0هت
فاض الذي حلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم للنشأة الأحرى يوم  ١١^١٠^١؛،
والذي قدر على أن يخلق الإنسان من عدم قادر أن يعيد حلقه يوم القيامة،

ألكا تدثاألخئد<ِ دعيدْءهمهرأهوءت\عثه ه [الروم؛ .] ٢٧
وهذه حملة مناسبة لما قبلها؛ حينا حاءنا تعقيبا على الخالق الأول لتذكر

بالخلق الأحر يوم القي١مة.، ١٢
ه ه مآمحوأفي.هت

وزه :أعطى الماس الغز واص،،
يقتنونها،

أعطاهم القية م

متممة وراأعز ،١١وليت ،مقابلها ،كما قى قوله ت ؤمحأءك،

وإذئن،ه وؤ١ماقوثصاه،

الغنى ،وأءaلاهم الأشياء الش يقتنونهال؛ ،،أو

أعطاهم الرضا بهذا انمي ،على الممر الاحرأى.
ءو ؤزأنث.يرشألإننئ.ه:

هزا كلام متانم ،حديد ،قالواو للاستئناف،؛ لأن عبادة اشرى لم تكن
موجودة فى عهد إبراهيم وموسى ،ؤإنما وحدت ،قي الحرب ،بعد ذللئ ،،وهذا
( )١يفلر« :فر اللهري ،) ٨٢ / TY ( ،ورتمر المرسىاا (م  ،) ٣٦٦و،اشتر الترطي»
(  ،) ١ ١٨ / ١٧واشتر ابن محير ،)٤ ٦٧ /U(،واشتر القاسي(،آ.) ٨٣ /
( )٢يطر :ءالتحرير والتوير.)١ ٤٧ / YU (،

( )٣يطر :اشتر اتجري ،) ٨٢ / ٢٢ ( ،واشتر اواوردى» (ه ،)٤ • ٥ /واالوح؛ز» للواحاّى

(ص*؛؛ ،)١ ٠واشر القرطي ،)١ ١٩ -١ ١٨/١٧ (،واشتر ابنكثير.) ٤٦٧ /U(،

( )٤يطر، :العين( ،؛ ،) ٢١٨ /،وءالمحاح( ،آ ،) ٢٤٦٨ - ٢٤٦٧ /وامختار الصحاح،
(صرا ،)٢ ٦والمال العرب ،<(،،ا )٢ • ٢ /اق ن ا ،،واتاجالعروس )٣،<٧ / K'T(،اق ن ى.،
(؛ )،يفلر :االممسير اب ،للواحدي (\أإ  ،) ٧٤وازاد المتر(،؛ ،) ١٩٤ /واقع القدير،
(ه ،) ١ ٤ ٠ /والممادر المايقة.
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عطف في نهاية السورة إلى بدايتها ،حنث أقم دررالنجم إذا هوى؛؛؛ لينكر على
عابديها ،فعاد ليذكر بالمعنى الأول/١١

ءو ؤ وآه أدلش عاداأ أدراد،وه:
وارعاد® واحدة ،ولكن محماهات ؤألأوق،ه؛ لأنها قديمة ،ولأنها الشيالة العربية

المشهورة ،ولأنها ذات عنلمة وقوة  ، ٢٢١كما حكى تعالى عنهم* ؤوبمالوأ«س1سدمنا
م؟ ه [ضلت؛  ،] ١٥وهم متقدمون؛ كانوا بٌد قوم نؤح.
* ٧^ ١۶ص0ومممج تنئدإيركمإلإ^ه©ه:
ؤ ممي نأئد iأي :أكثر ظلما ،وأكثرْلغياىرم.
تلحظ هنا تسارع الياق ،وكانك أمام مشاهد سريعة متلاحقة في آية واحدة،
تختصر الورة قصة كاملة مفصلة فى موصع احر.

ؤوألموئمك؛ه :قوم لوط  ٠١٥^٥؛؛ ،وقراهم نمى١ :االومكاتاا ،أي:
النقلباتر؛ا؛ لأنهم غيروا الفهلرة ،فعونوا بقلب قراهم وتدميرها ،ثم رماهم اممه
تعالى ا_ؤ-يٍ\ره من س<،يإبمنضود ه [هود.] ٨٢ :
( )١يفلر :اتمر الرازي! (آآ ،) ٢٨٣ /وافر القرطي•(  ،)١ ١٩ ; ١٧واشير اوماوىأ

(ه/أا-ا) ،واشتر ابن حزي!( ،) ٣٢١ ;٢واالممسر J١فلهرى! (آ ،) ١٣٢ /و•روح
(أا/اآ■) ،وأاكميرواضيرأ(ي؟0./ا).

( )٢بنلر :انحير الطري! (  ،) ٨٨/٢٢وءالمحرد الوجيز! (  ،) r-A/oواشتر الرازي!

(  ،) ٢٨٣/٢٩واغتر الترطي! (  ،) ١٢ • / ١٧وءايحر الحيط في الضير! (• \ا  >.) ٢٦واروح
اوعاإي!()ا/بما").
( )٣يطلر :ارمراب الغران! __ (أ/آخا) ،واشتر المرقل.ي! (م ،) ٧٦٣و٠غير
المعاني! ( .) T'T/o؛ و٠الممر الوجيثِ! ره/بمأ) ،وأف؛ر الرازي! (آآ،) ٢٨٤ - ٢٨٣ /
ورغير ابن ئير!(يم .) ٤٦٧

( )٤يفلر :اغتر •قاتل! (؛ ،) ١٦٧ /واشتر اJاتردي! (ا ،) ٤٣٧ /واغتر الرقاJي!

( ،) ٣٦٧ /Tواشتر الموي! (  ،)٣ ١ ٨ ;٤واشتر ابن محير! ( ،) ٤ ٦٧ /Uوافتح القدير! (ْ،) ١٤١ /

وما

في اسورْ الحافة!؛

فتمث دس لثن

ه ه•

©

ءؤثس»هائئتىه أي! من تلك الحجارةل  ،،وهي ئرى 'ث-دومل  ،،ويمر
الحديث عن بعص أحبارها وتفصيلها في مواضع مختلفة من التمر.

ه ث م يأتي السؤال العفليم المزلزل؛ ؤ نأي«الإرهسعارءاُج؟هت
وقد يكون هدا حطابا للض ،.فيكون المعتى؛ أي آلاء ربك أعفلم عندك؟
فكلها آلاء حنة عظيمة ،وهم يريدون أن تتمارى فيها ،فباى هده الألأء تتمارى
أو:ثك؟ص ،هدام١لأمجالذه.

أو يكون حطابا للناس كلهم ،ولكل من بملح له الخهلابث أن هده الألأء
العفلمة التي ترائ؛ بأيها تكدب أوتثك أوتجادل؟ر؛أ.

ه ؤ ثدادئئمحامح.هت
أي؛ هدا القرآن من حض

ه ،والني .ؤرٌودق حك ثن ميم

ألقثلبمْألألبن.] ١٤٤ :
أي؛ حمن ،الحاقة ،ووقعت ،الرافعة ،وأزف• انربل ،،٦وؤآلآؤبمثهث الساعة،
( )١يطر :اتمر الطري• (  ،)٩• / YYواشسر \ييا> (؟ diTV /واتفسر اومىأ

ممر»(يميآ؛)،و1نياص(ه/ا؛ا)،وااضوابي(لأآ/ه0ا).
( )٢مدوم؛ ترية من قرى توم لوحل هألثثم ،حيثح كاستن ،أتمر القرى ،وص بض الحجاز والثام،
كانت ،أحن بلاد اش وأكثرها مياها وأشجارا وحبوبا وثمارا ،والأن عبرة للناخلرين؛ يعد أن أهالكها افه

عز وحل؛ حيث ،كان أهالها يعدلون الخبائث ،،كما ذكر ذلك ،ني ممابه .يفلر :اآ'ار البلاد وأحبار العباد •
(_ ،)٢ ' Yورالروض المعءلار في حبر الأتهنار• («_.)٢" • A
شرالر١زى»( / ٢٩ه ،) ٢٨و٦ش؛رانماوي•( ،) ١٦٢/٥

واشيرابنممر•( ،)٤ ٦٨ /Uواقع القدض• (ه ١) ١ ٤ ١ /ورالتحرير واكوير• ( .) ١٥٦ / YU
( )٤يطلر« :مير الطبري• (  ،) ٩٢ / YYواشير السرقدي• (■ ،) ٣٦٧ /Yوااش~ر اواوردى»

( ه  ،) ٤ ٠ ٦ /و«زاد المير• ( ؛ ،) ١ ٩ ٤ /و«شير القرطي»( ،) Y Y ١ / ١ ٧والصائر
(ه)يفلر-« :شيراواوردي»(ْ • ٦/؛)،وااالخثّاف(»،؛ Y ٩ /؛)،و«اوحررالوحيز•(ه،)Y • ٩ /

وافر القرني• (  ،) ١ Y ١ / ١٧واروح العاني• ( ٤ا ،)٧• /و•اكحرترواكو^ر• ( .) ١ ٥٧ / YU
( )٦يطلر :امقايس اسة» (ا ،) ٩٤ /و٠ادفردات ،في غرم ،القرآن•(صه ،)٧و«ل ان العرب•،
(؟/؛)«ازذؤ».
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آلثاعق ^. ١١٢
فهي بمعنى ال ورم التالية لهات
ئونأشماثىن.اه:
ه
لا يكشفها أحد إلا اه ءغ؛لرآ.،

ؤآثئثناأمحثمحنه يا معشر قريش ض؟<م

'و^؟محأنتمتدمحأجأ'هت غافلون لاهون مشغولون بالطرب والنم_ ،والضحك،
بينما الأمر جد ،وفيه كرب وأهوالر؛ا.

ءو وهنا بلغ التأثير نهايته ،وجاء الختم الرباني العفليم :اؤة'تبمووأفوآءثلإه
وهدا موصع سجود عند طائفة من أهل العلم ،خلايا للإمام ماإاك(ه ٍ)
وقد قرأ النبي هده السورة مره ،ولم يجدل ا ،وقرأها في مكة ومجد،
ث1تلا(،) ١ ٦٨ /٤ورشيراممري،) ٩٥ / Y٢ (،

سم١مني( ،) ١٢٢/١٧وِنياب»( ،) ١٦٦/٨
و«نتحالةدير»(ه'/ا؛ا).
( )٢يظر* :تمر.قاتل(،أ ،) ١٦٨ /و«الشٍرالوسط» لأواحدى (! ،)٢ • ٥ /وازادالمسرا
(؛ ،) ١ ٩٤ /واتمر ابن ممرا( ،) ٤٦٨ /Uوراكحرير واكويرأ( .)١ 0٩ / YU
()٣يقلو« :شٍرالطيرىأ (  ،) ٩٦ / YYوانمادر السابقة والأنة.

( )٤ينظرت التفسير عبد الرزاق ،) ٢٥٦ /Y*( ،وءمسر

(و ،) ١٥٧ /و«تمر البغوي،

واتمر القرطبي،

(  ،) ٩٦ / YYوارشير اكuJي٠

واشر القاسي،

(و.) ٤٨/

( )٥بمظر« :شر العاني( ٠ه ،)٣• ٥/و«فٍر القرطبي7(،ا ،) ١Y٤ /وءالتحرير واكرير،
( .) ١٦Y/Y٧

ؤيطلرأبما، :الهداية في نرح البداية ،) ٧٨/١ ( ،وا١لأمحار سل الممحار(،ا ،) ٧٥ /وراكاج
والإكلل،) ١٠٦١ /Y(،و،المبموع،)٦ • - ٥٩ /٤(،و«مغيالممحاج،)٤ ٤ Y -٤ ٤ ١ /١(،ورالغني،
( )٦كمافي صحح البخاري (  ،) ١٠٧٢واصحيح سأالما(  ) ٥٧٧من حليث> زيل ين ثابت،
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وسجد معه المسلمون والممسركون وال^^ئ والإسى

•

والعجيب أن يسجد المشركون ،وقد أحدتهم روعة السورة ووهلتها ونوتها

وسرعتها وتأثيرها وحمارها لهم يالوالات المتتابعة التي تهزهم من أعماقهم،
وتكنف الغفالة عنهم ،فأفاقوا قليلا على وقعها وصداها وسجدوا دون تأمل ،نم
عادوا إر  Uكانوا عليه من الكفر والماد.
000

ا أحرجه البخاري(اي"ا ،أآآ'ح؛) عن حل .ث ابن عباس.بمه ،وتقدم أول السورة.

©

 ٠تسمية السوية:

نمى؛ ارمورة الهمر؛ا؛ ليكرم ش صدرها ،وهوالأمم الغالب ش المصاحف،
وكتس ،التفسير ،والمbليثال.،١

ومن أممالها ١٠ :سورة ؤآثريت> ألثاعث
محاصُه»،وأّورةمحيم

آلمثث ه* ،وتختمرإل؛ ،؛سورة

وقد حاء هدا؛ي حديث أبي واتي القص ة؛.بم؛ئ ،أن الشي .كان مرأ د
هأ دآص أهممح0ه ،وجثتمحآثاسقمحآقثث0ه مح ،الفطر
واس^.
 ٠ع ده آياتها؛ حمس وحمون آية ياتفاق عياء المدل؛ا.

 ٠دمي  ٠٠٥٤٠عتل الجمءورأْا•
()١يفر :أفير.قاتل،> ١٦٩ ;٤(،راجامعاكر.نىأره،) ٣٩٧ /وءالمنالكمى» لكاش
(.ا ،) ٢٨٠ /واتمر الطري! (أأ/م»ا) ،واتمر ّ* () ،) ٣٢٠ /واضر الترطي•
<يا0/؟ا)،وهمرحسنى<1؛</مي)،و1اضرمر1
( )٢يتظرت انفر مجامد! (  ،) ٦٣٣٠٠٣وامير مد الرزاق( !،م ،) ٢٥٧ /واصحيح الخاوي!

<آ/أأا) ،وأش؛راينرزء/0!،هام) ،وادحاكوير!(ه/؛إا).
( )٣أحرجه ملم (  ،) ٨٩١وتقدم في أسورة وق ه! .
( )٤يتئلرت <الءان م ،عد آي القرآن! (  ،) ٢٣٦٠٣واردزج الدرر همر تمر الأي والسور!
حمنفيصنشممامآن(lص،) ٠١٣وIسرص.) ١٦٥/٢٧ (l
( )٥يتفلرت ،نمير الاوردي0( 1إ\'  ،)٤ورالمحرر الوج؛ز! (م ،)٢ ١ ١ /واشر القرييه!

نياكJيُ!( ،) ١٤٤/٥وiروحانمlم،) ٧٣/١0 !٠
ورالتحرير والصر!(,) ١٦٥ ;٧٢

©

وذكر بعضهم أن فيها آية مدنية ،وهي قوله تعالى؛ ؤ

ؤيوئكألدبر

أو^ُهلا ،،وأنهاكانت في مناسة غزوة بدر.
والصحح أن الني اسشهد بهده الأية في غزوة يدر ،ؤإلأ فال ورة كلها
مكية ،نزلت ،قبل الهجرة بخمس 'سوالتا ،وقد صح عن عانثة خ.بمءا أنها قالتا؛
 ١كد أنزل على محمد  .بمكه ،ؤإنى

ألس_ات ؤ

*وؤوهب ؤألثاعذ

أذمحآثز0بملى.
وحادثه انشقاق القمر كايت عشي المحمقين من أهل العلم قبل الهجرة بنحو
حمى <سواتر .٢

؛و ؤأعشت ألثاعع محآيتثىألممر هُه؛
اقتراب الساعة؛ دنوها ،فهو اقتراب زم؛يل؛ ،،وقد حاء هدا مسجلا في القرآن

في مواضع ،كما في قوله تعالى؛ ؤآش،حاسمحتاسوس ؤ،ئوميؤدن ه
[الأساء ،]١ :وقوله سحاه 1ؤومايذر«إتم،دلأكائ ذء 0نربا ه [الأحزاب،] ٦٣ :

وقول الني.؛  ١بعثت ،أنا والساعة كهاتين® .وقرن بين السثابة والوسهلىأْ .،وفي

لفثل :ررإنكادُت،كثي»رآ.،
( )١يفلر :ااشسر ال معاني* (ه/أ'م) ،و«زاد المر» (؛/آ\'ا) ،وااالإتقان» (\أ ح
والمصادر السابقة.

الخاري(ا"ما\<؛).

( )٣يفلر:

الباريء( ،) ٦٣٢ /nوءالواهب اللدتية*( ،) ٢٥٤ /Tوافتح الييان في مقاصد

اكرآن»(ما/س؟)،وااسمرواب(لأآ/أأا).

(؛)يطر:

لآ( ،) ٣٦٩/٣و٦فراسدى٠
بماب»(؛/بها)،وااضاينهمه(ب.) ٤٧٠ /

( )٥أحرجه البخاري(  ،) ٦٥٠٤وملم(  ) ٢٩٥١من حديث أنس صهيقهئ•
وأحرجه البخاري (  ،) ٥٣٠ ١ ، ٤٩٣٦ومسالم (  ) ٢٩٥٠من حديث سهل بن سعد ;ء.بمانا •
وأحرجه البخاري (  ) ٦٥٠٥من حديث أبي هريرة نأ.بمنت •
وأحرجه ملم (  ) ٨٦٧من حديث جابر بن عبد افه ثةأ.بممحا •
(  ) ٦أحرجه أحمد (  ) ٢٢٩٤٧من حديث بريدة ين الحصسس ،لآ.بمثت.

ؤ)

وثم قرب عام من حيث إن كل وقت بمضي يقرب الساعة ،والمي .آخر
الأنبياء والمرسلين؛ وكانت بعثته من علامات الساعة الدالة على قربها ،وقد

ألم ،الثيوطئر رسالة سماهات '؛الكشف قي مجاوزة هذه الأمة الألف® ،ومحاق
فيها أحاديث وروايات تدل على أن هذه الأمة قد تتجاوز ألف  ،محسنة ،وهذا صار

تاريحا ماثلا ،واللميوطى حين كتب كان قريتا تاريخنا من الألف ،حيث توفى سنة
(  ١١وه)

إن موصؤع؛؛نهاية العالم® ،وتحديد ميقات ؤألت_اعان ه من الموضوعات التي
تشغل بال كثيرين ،وقد ينجون حولها الأساطير والروايات ،وكل شوب العالم
تتحدُث ،عن موقعة؛؛هرمجدون® ،وهي المعركة بين الحق والباطل ،وهذا معتقد
عند النصارى واليهود ،والمسلمون يؤمنون أن للساعة أسراطا وعلامات ،ولكن

هذا لا ينبغي أن يكون أداة لتروبج القصص الخيالية ونج الحكايات الوهمية،
ولا أن يكون ستا في عزوف الناس عن مصالحهم وتحقيق مقاصدهم؛ فان النبئر

 .يقول! ؛؛إن قامت ،اي اعق ،وبيد أحدكم مسٍلهأا ،،فإن اسممللغ أن لا يقوم حتى
يغرسها فليفعل® /١٢فالشرع يؤكد أهمية العمل والانغماس فيه والدأب ،،حتى ولو
قامت ،الماعق ،وحفز الناس على العمل الصالح ومصالح الحياة الدنيا التي لا يقوم

معاشهم إلا بهارص.
أما انشقاق القمر :فقدوردعن الحسن البصري وعطاء أن الراد؛الانشقاق في
الأية؛ انشقاق القمر يوم القيامة ،ون به بعضى المرين إلى الجمهورأ؛.،
( )١أي ت نخالة صغيرة.

( )٢أحرجه الطيالي (  ،) ٢١٨١وأحمد (  ،) ١٢٩٨١وانخاري في،الأدب الفرد،) ٤٧٩ (،
^.رظر:ااسلأاس؛حة(،ه).

( )٣بمظر ما سيأتي ني اامورة القيامة !،ؤيث؛لاوثعمألإبمءهاه •
( )٤يفلر« :شير ال مرقدي ،) ١٠٦٩ /U(،و«مير 1لاوردي(،ه ،) ٤٠٩ /وءالممير الوسيط،

لألواحدى (  ,) y-U/iو«زاد السير ،)\'\ U/i (،وامير القرطي d\r-\/\U (،و»فح القدير،
( ،) ١ ٤ ٥ /oو«فح البيان في.قاصدالقرآن\.(،ا ،) ٢٨٣ /ورالتحرير والتوير.)١ ٦٨ / yU (،

والأقرب أن هذا نول لبعضى الأئمة ،وأما الجمهور فذهبوا إلى أن المقصود
حادثة ونمت ،في مكة قبل الهجرة ،حيث طالب المشركون— كعادتهم— من المي

 .آيه ،فأراهم اض تعالى انشقاق ،القمر ،وأخرهم النتي ه أن القمر موف ينشق،
ونظر الناس إليه فيما يثبه الخوف ،فرأوه فإقتين ١١ا ،ونال التبئر  .للمحاية ت
ءاشهدوا® .كما في حديث ،ابن م عود زه.بمل ،وهو في الص<1يحأآ• ،
وجاء هذا المعك ،عن جمع من الصحابة ،كابن عباس ،وابن م عود ،وحذيفة

ابن اليمان ،وابن عمر،
وادعى بعمهم أن
وند تردد البعض
الفلكيون والمورحون

وأنس ،وغيرهم هبممح.، ١٣
الخبر متواتر ،والصحيح أنه مشهور وليس بمتواترأ؛.،
في صحة الرواية؛ بأن الانشقاق لو كان وقع فعلا لذكره
من غير المسلمين والعرب ،ويبعد أن يقع هذا ثم ال

سممض خرم ش أرجاء الأرض•

فيقال جوابالذللث '.،إن القمر في تللث ،الساعة فد يكون لأحرين مختماغابا ،أو
يكون حدوث ذللئ ،لبلد آجر ُي ،آجر الليل والناس نيام ،أو تكون لحنلة الانشقاق
قصيرة ،كما يحتمل أن يقدر اش الانشقاق بطريقة لا يتأثر بها جرم القمر ،ؤ وما
د;لك،عنآشتززه.
( )١يظر :اشر اتجري•( ،) ١ • ٣ /Y ٢وأالش؛ر الوبل•

( ،)٢ • ٧ / ٤وص الدرر

؛ي مٍر الأي والسور•(؛ ،) ١ ٥٨٢ — ١ ٥٨١ /ورالمحور الوجيز•(ه ،)٢ ١ ١ /واشير القرطي•
( ،) ١٢٦ - ١٢٥ / ١٧و»روحاوعا;ي• \0ر ،) ٧٤وااكءريرواكوِر•( .) ١٦٧ / rv
(أ)أحرجه اوخارى(ا>آم"ا)،وسالم(• • .) ٢٨
(ُّا)ينظرتءمسنداتجالي•( ،) ٢٠ ٠٣ورامصفعيدالرزاق•( ،) ٥٣٨٥وءامصنفابنأييشيبة•

(  ،) ٣٤٧٩٨واسيأحمد•(  ،) ١ ٦٧٤ ٩ ، ١٣٩١٨واصحبح البخاري•( ،) ٤٨٦٨ ، ٣٨٧ ٠واصح؛ح

سير•

•( ،) ٣٢٨٩و•تكلالآثار•ساوي( ،) ٦٩٦و•خ

ابن حيان•( ،) ٦٤ ٧٩و٠المممرك• (؛.)٦ ٠ ٩ /

( )٤ينظر :رالثفا• (ا ،) ٢٥٥ /واضير ابن محير ،) ٤٧٢ /U(،وأاووام ،اللدنيث•(،) ٢٥٤ /Y

وءالمحر المديد ني تفسير القرآن المجيد• (ه ،) ٥٢٢ /واروح الييان• (  ،) ٢٦٣/٩واروح اوعاتي»
( ٤ا ،) ٧٤ /وانظم الختاثر•(ص\ ،)٢ ١وااكحريرواكتوير.)١ ٦٨ - ١ ٦٧ / YU ( ٠

جقا.اي
لقد احتار اهه ّسحانه أن يكون محمدا

جاتم الأنبياء والمرّلين ،وأن

يمهل الناس ولو كدبوا ،حيث موعدهم يوم القيامة ،كما قال• وؤل ثهءِثوعد ش
محدمحأمندوذمءمويخ ه [  ،] ٥٨ :، - ٥٠٥١أما الأمم السابقة فكانت ثوحذ عادة بما
يمي ت عداب ،الاستئصال ،فإذا لم يؤمنوا نزلت عليهم العقوبة ،وامتاصل اش
تعالى شأفتهم وأبادهم وانتهوا ،أما هده الأمة فإن اممه تعالى يمد لهم يحسن ،ال
يهلكهم يسنة اعامةل ،١حتى يأتي أمر اض.

* ؤ وإندتزأئيوإومِؤأ محءمئن؛آرههت
فإذا رأى هؤلاء المشركون آيه من آيات الله تعالى ،فإنهم يعرصون عن تدبرها،
ويكتفون بن بتها إلى الحر ،كما قالوا عن القرآن ذاته~ وهو أعفلم الايات—ت
ؤإنسآإلأم؛هلسر.] ٢٤ :

دم*نى ؤءستزه • ؛• ،، ٠١٢^١فكأنهم يقولون إن هدا الرجل يأتينا بألوان وأنمامحل
س ا لحر متغيرة ،فالئحر مستمر ؤإن تغيرت مظاهره.

ه ؤ وصقدمحإؤأبتوا أموآتلآوءئل أمرمستفز^٥؛

فهم يكدبون بالرمل ،ويكدبون بالايات ،ويتبعون أهواءهمت ^^ ٠شمن إلا
ه [.] ٢٣ ;٠٠^١
آظن C,
وأما نوله؛ ؤوًًفل آمرمسثفر ه؛ فهو يجرى مجرى الحكمة ،فلكل
أنر قرار ونهاية ينتهي إليها ،فالحق نهايته البقاء والتمكين ،والبامحلل نهاته الزوال

^^ ،كما قال ^^: ١٧٠

لأثاثاثجمحئ؛،في

 ،] ١٧وكما قال :ءؤ1تةفيمنمتهمه [الأناُام ،] ٦٧ :فكل نبأ س الأنباء

أو حبر س الأحبار له متقر ونهاية يتضح يعد  ، ٢٣١١٠فالأية تقئر الئنة الإلهية فى
( )١وة .دعا النئر .رثه ءي.؛ز أي ،لا؛٠٧؛ ،أمه ستة عامة ،فاسجاب اف له ذلك .،ينظر• :صحح
م لم•( .) ٢٨٨٩

( )٢بفلر؛ ااما>اني القرآزا لازحأج (ه ،) ٨٥ /و*الكشاذؤاا (إ ،) ٤٣١ /وأتمر الرازك"،
(  ،) ٢٩٠ ; ٢٩و«تمر القرطي•( ،) ١ ٢٧ / ١ ٧و٠اJم الممط ني التمر•(•\XTT /
( )٣يطر• :تمر اتجري• رو ،) ٣١١ /و«ضير اسيأ \0\/0لم وأتمر الجوي•

(أ ،) ١٣٣ /و<ووح المان•(}>إ  ،) ٢٦٨واتفسر الماس•().) ٣٩٢ /

0

■لإأؤا.يغ

 ١٤^^١بين الحق والباطل ،وهذا تنبيه لالناس ألا يغتروا يالظوامر ،ولا يتعجلوات
ءاينؤ٥١،متنيشإن,اه زالأنياء] ٣٧ :؛ فان من طبيعت البشر الاستعجال،
ؤ
وهم بحكم جبلتهم يرون باطلا ينتثر ،فيدعون اف تعالى أن يزيله ،ؤيرون حما
يضعلهد ،فيدعون الاثه تعالى أن ينصره ،وهم متعبدون بهيا الإحساس وبهيم الروح

وبهيا الدعاء ،ولكنه سبحانه يريد ْع هذا الدعاء الذي تعبدوا به ،ومع فعل الأم ثاب،
المادية الممكنة ،أن تتثغ نفوسهم بالحكمة الإلهية والاحتيار الرباني والتوهست،
ه [مود.]١ • ٤ :
الحكيم :ؤ ومائر.حثثو إلا

ه ؤ وكد جتآءهم ينأ'لآثتماي مزدير
الأنباء جمع* نبأ ،وغالمح ما يهللق في القرآن الكريم على الخبر العظيم،، ١١
مآظ أش ين
كقوله :ؤ وختاك^■ س مإ ء ضن ه [المل;  ،] ٢٢وكئوله:
لمسار^كم ه ل١كوةت  ،] ٩٤فهو حبر له أهمية وتتوافر الدواعي عالي نقله ،وهؤلاء
الناس حاءهم س الأنباء المذكورة في ال ورة وغيرها ،ومنها إهلاك الأمم المابقة،
ما هوكاف للزجر أن تزدجر قلوبهم عن الباطل وتتعفل وتتعامل بصدق مع الوعيد
والوعد والأحبار والبوة.، ١٢

^^/11ممهثامأهرهه:
والحكمة هي :البصيرة التي تضع الشيء في موضعه ،وهى المعنى الحنليم في
عبارة موجزة شومحألإةم
وهى هنا بالغة منتهاها فى جودتها ؤإتقانها وصبهلها ،والمقصود :حكمته
( )١يطر• :نفير الرازي•(آلإ ،) ٢٩١ /وااأابب ني علوم الكظب»(A؛ ،) Urr /وءالراج
الض•للخفالثرسي(أ،) ١٤٣ /ورالتحرير واكوير.) ٤١٢/١ (،
( )٢يطلر :اشر الطري•(؟أ ،)١ ١٥ /واشتر اورسى»( ،) ٣٧ • /rواشتر اJمى٠

(؛ ،) ٣٢٢ /واتمر القرطي ^\ yA/\v (،واشتر ابن ممير•( ،) ٤٧٥ /Uوءالتحرير واكوير•
(يآ/هيا).

( )٣بفلر :اشتر اواتردي» (آ ،) ٢٦٢ /واشتر اسي• (  ،) ٢٧٧/١واشتر الرازي•
(  ،) ٥١٧/٦وااكحريرواكوير» (م.)٣٦

©

جا.ايء
بحانه ،فمن أسمائه! الحكٍم؛ ولهذه الأية معنيينت
الأول؛ حكمته تعالى في تصرف الأمور ،وحلق الإنسان سمية وعقلية وطبيعة

قابلة للهدى والضلال والخير والشر؛ ؤوسيمآصتيه [  ،]١ • : jJLJIوحكمته في
إرسال الرمل ،وحكمته في منح الناس مشيئة بأن يصدقوا أويكدبوا! ؤ ^، ١٢،
ةل؛وين هممن شاء قاوكرر ه [الكهف ،] ٢٩ :وحكمته في إنزال العذاب
بالأمم المة،وفيإم1لمين<ا/
ومنها! الحكمة في صنعه ،الحكمة في حلقه ،وكل ما بمحدث في الكون له حكمة

ؤإن كان الناس يغفلون عنها لا ميما في المجريات التي يعيشونها أو Jثاهالونها،

فنحن نمع من الأناء ما فيه مزدجر؛ من حوادث لفواجع وزلازل ،ديراكض،
وفتاصانات•• إلخ ،ولكن كثير س الناس يكتفون بالامتعاض دون الأساط.

والناس يغفلون عن الحكمة في حوادُث ،الكون ،ولكل شيء ءاؤ<-امح:كمئ
إن الإيمان بالحكمة يمنح الم لم عصمه س اليأس والقنوط والكفر؛ لأن س
الناس من فد يرتد بسبب ما يراه ص تلهل الأعداء على الأمة أو تسلهل الفلا j٠ين
وكثرة الفال وانتشار التخلف في مجتمعات الم لمين ،وقل يدفعه هذا إلى الشك

في الدين أوكرهه لأهله.
وهزه الحكمة يمكن أن نسميها! الحكمة الكونية ،أو! القدرية ،وننلير هذا فول

بمهبجابمرد،ثمنمهه

تعالى؛
[الدخان-٣ :؛].

الثاني! حكمتته حةس'و0و\{خ فيما يرمله إلى عباده في القرآن؛ وليلك عمب بقوله!

النذرهل'آ .،ولذا نمى القرآن! حكيما؛ لأنه مبني على الحكمة في الأوامر

جآ

( )١ينفر :اشتر الرازي• (  ،) ٢٩١ ! ٦٩و«فر ابن كيرا ( ،) ٤٧٥ /Uواتفسر القاسي•
(ه'/ه).

( )٢ينفر« :شٍرالطيرى» (  ،)١ ١٦ ; ٢٢ورالض الوبل» لتراحدي (أ-/\/آ) ،واشمر

المعاني•(ه،)٣• ٨/و<امير الةرطي»( ،) ١٢٨/١٧و«تسير الخازن•(إ.) ٢١٨ /

ؤ)

والنواهي والأحكام والأخار والسياق والترتيب والوصل والفصل ..والشريعة
كلها حكمة منزهة عن العبث ،ؤيدرك المتأمل من أسرار التشرح والبيان يقدر سعة
عله وقوة نفلرْ وطول وقوفه عنال الأسرار الربانية المذهلة.

وموله* ^؛• ١،تئن أكذ.ر ه يحتمل أن تكون اما ،نافية ،والقدير• ملأ تغني عنهم
النير ،كما قال سبحانه؛ ^^١تاديىآرد"بم،محألثذرعن بثمحهنونه ليوس; ،] ١٠١
فهؤلاء طبعواعلى الكفر والإعراض ،فلا تنفعهم الن.رلا،ؤ
ؤيجوزأن تكون ءما* هنا استفهامية ،وفيها معنى الإنكار ،ؤيكون المعنى؛ أي

شيء تغني الذر عن هزلأء القوم؟ ماذا ممي الدررأ،؟

دالنذمح -جمع■ نذير ،ؤيشمل؛ نذير القرآن ،ونذير الآياتا ،ونذير الحذابال • ،

* ؤ مول عنهم ينم يبغ آليغءل سءتحًًهم ه-غئثاأبمثثم

ين

ألأبمداؤج ٣٢مح.صو،إئم محلالكمحك ندابجم
ؤ موق عنهتر ه هنا وقف  ،،كما قال ءؤهأع-يص عمم ه لاوساء ،] ٦٣ :وق ،تقدم
واجبة.
ومن معانيها؛ عاوم الإلحاح ،ؤإلأ
ومن معانيها؛ ءال<م الوحول في مجادلات لا تقدم ولا تؤخر ،ؤإنما الواجب
دعوتهم إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم•

ومن معانيها؛ الإعراض عن فئة منهم من أشخاصهم وأعيانهم ممن علم اممه
( )١يظر« :الممر الوجءز» (؛ ،) ٢١٢ /،وءتفسر ابن جزي• ( ،) ٣٢٢ ;٢و«ال،ر الممون•

< ٠ا،،٥^ ،) ١ ٢٣ /

ره ،) ١ ٤٦ /و«اكميرواكويرا(  ،) ١٧٥ / yyوالصادراس.

( )٢يطر• :تمر ابن مم؛ر»( ،) ٤٧٥ /Uوالمعاير الماي؛ة والأب.

( )٣يطلر :اشر الطري• <  ٢أ ،) ١ ١ ٦ /وامعاني القرآن• نالزجاج(ه ،) ٨٩ /واشم الماتردي•
(^،) ٤٤٤ /ورالتمرايسط•لالواحدى<آأ،) ٨٠ /واالكشافه(أ.) ٤٣٥ /

ؤيفلر أثا :اغرب القرأن• لاين قتب (ص ،) ٢٣٤وأالفردات في غريب القرآن(،ص) ٨٩٧

ذر؛) ينذلرُا تقدم في •محورة النجم•؛ ؤ آي،ششملصؤ؛ادؤتحنإلآمح'أذ©ُ 0اه•
©

لإقا,لبمةغ
أنهم لايهتدون ،وهؤلاءماتواعلى الكم ،من أّثال أبي جهل وأيي لهب-
ومن معانيهات تصير الني ،.فلا يحزن ولا تدم ،نف ه عليهم حرات،

فقد بلغ اللاغ المتن ،وأمام حجة اف على المعاندين ،فدعهم وأيؤرهم إلمح ،يوم
الدينرا>.

ثم استأنف ،حديثا ■؛؛^•^ ١بقوله• ؤ يوم بيع اليغ إق ّيىوتحكر ه ،يإذا
فدر للإنسان أن ي مع هده الايات المزلزلة بموت مقرئ جيد ،ويعيل ،اٌمتماعها،
ؤينصت ،لها لجوارحه كلها ،فانها سوف تعيد ترتيب نفسيته من جديد ،ونهره هزا،

حيهسإ ذكر تحالى قرايه همسر مفردامت ،مشملمالة ،لا يسعر يها المماص^ إلا إذا وقف
عندها متأملا!

الأولى :ق؛  ،4وفيه أنه أجلهم وأمهلهم وأنظرهم إلى ذللث ،اليوم ،وفي
ؤق ،ه تهديد ،والتنكير في اللغة من معانيه التخويف ،والتضخيمل ،،٢فهدا
يوم واحل ،.ولكن له ما بعدءا

الثانية؛ وصمنه بقوله ٢-^^ :ينعآليلع ه ،فها هنا دلع يدعو من فبل اممه تعالى،
ولعله إسرافيل ءثيألقأ؛إ ،فكأنه يدعو الخلق جميعا إلى شيء واحدرم.

الثالثة! ؤإلاّىوه ،وؤ'؛يىوه هنا مذكر ،فهو مهول عظيمل ،،٤فلو اقتصر
على فوله ؤسء ه لكان كافتا ولوقيل للث،؛ ءإنه في ذللثؤ اليوم موف ،يلوعوالداعي
( )١بمنلر :افر الطري•(^\اا\\-ة وأتمر المرقدي•(م ،) ٣٧ • /وافر الرازي•

(  ،) ٢٩٢ / Y،lوافر ابن ممر• ( ،) ٤٧٦ /Uواقع القدير• (ه/ا-أا) ،وءالتحرير واكوير•
( .) ١٧٦ / YU

()٢بفلر• :اليرص ني يلوم القرآن•(م ه ،)١ 0واالإمان• (.) ٣٤٧ ;٢
( )٣يطر :اشتر اJمرJدي• ( ،) ٣٧ • xjواشتر ال معاني•(/0بم • ،)٣وافر البغوي•
( ،) ٣٢٢ ;٤واالكشاف• (؛ ^ ،) ٤٣٢ /المر•(  ،) ١٩٨/٤وا.ناتح الغس،) ٢٩٢ ; ٢٩ (•،
وافتح القدير•( .) ١٤٦/٥
( )٤يللر :اشتر اناتريدي•(و ،)٤ ٤ ٤ /واشتر المرقدي•(  ،) ٣٧ • IXواراكمر الوسعل •

للواحدي (؛ ،) Y.A /واغتر القرطي ،) ١٢٩/١٧ ( ،واشتر ابن ممرا ( ،) ٤٧٦ /Uوراكحرير

إلى شيءار كان هذا كافتا ولم يحدد ماهيته ،يل اقتصر على وصفه بأنه
يدعى الناس إله•

ه أي؛ منكر عقلتم هائل يتنكره الناص؛
الرابعة• ثم وصفه بأنه
لأنهم لم يعرفوه ولم يتعودوا عليه ولم سظروه؛ ولهذا إذاثعثوا قالوا :ؤسبمثنا
ينمهي■داه ،ثم يعودون إلى أنف هم ؤيقولون أويسمعون من يقول لهم :ؤساما
[ ، ١١^ ٠^^^ ١١٥ص.] ٥٢ :

الخامسة :ءؤ.ئشثا أبمثئئز  ، ٠١٤كقوله:

ؤسهلمذلآُه [القلم،] ٤٣ :

والخشؤع هنا تحريض بهم أنهم كانوا معرصين عن الخشؤع ه تعالى في الدنيا،
ففي ذلالثإ اليوم أصبحوا خاشعين بأبصارهم ،حنؤع ميلة وانكسار وهوان وشعور
بأن الفرصة فاتت ،ءأايهملأ.،

ال ادأاسة :ؤ؛مجيز ينأ/أ؛نواثه جمع :جديث ،،وهو القبرأم ،كقول عبد ال،ه
ا؛نرواحة.قنل؛،؛

أرشدك الائه من غاز وقل• رث دا
حتى يقولوا إذا مروا على جديي:
أن ترى الناس يخرحون من قبورهم سراعا بعدما ئفختا فيهم الأرواح وأذن

الله تعالى بعودتهم إلى الثسيهلة؛ كما قال :ؤؤثآيإ نحرة وحد؟?و^اظداهمألأاهلإق
( )١يطلر :امسر اتجري\\( ،ا\0أ ،) ٤٥٨ -ورالهداية إلى بالؤخ الهاة» (ا،)٦• ٥١ /،
وءشمير الينوي(،؛ ،) ١٧ /و ،المحررالوجيز(،؛ ،) ٤٥٨ /وه تمميرالقرطي ء(يا  ،) ٤٢ /وءتمسر
ابنئير(،ا■.) ٥٨٢ /

شراينأبيزئين(،؛/بام)«ُ،شرالماني•
(ه ،)٣ • ٩ /راتمرالقرطي ،) ١ ٢ ٩ / ١ ٧(،وا-ش؛رابن كير.) ٤٧٦ /U(،
( )٣يؤفلر« :شير انجري ،)١ ١٧/٢٢ ( ،وانحير الماني( ،ه ،)٣■ ١٠/ورالمحرد الوجيز،

(ه ،)٢ ١٣ /و«شير القرطي ،) ١٣ • / ١٧ (،واروحالبيان ،) ٢٧ • /،\(،و«ضح القدير(،ه٠)١ ٤٧ /
ؤيتظر أبقا :ااىا<_.أ فه لغات القرآن( ،ص ،)٨٩و٠اإءراب القرآن ،للنحاس ()،) ١٠١٣ /

رءالمفردات في غريمي ،القرآن ،) ١٨٨٠ ^(،ورتاج العروس* ، ) ٧٤ ! ٦٢١ج د مث١ ،،
( )٤يتفلر :ءديوان عيد اض بن رواحه( ،ص ،)٨٩واالهرة الهوية* لأبن هثام (آ،) ٣٧٤ /

و»المجمالكبير ،لنجراني( ،) ١٥ • ١ ١() ٣٧٧/١ ٤ ، ١٣وءدلاثلاديوة ،للبيهقي(؛،) ٣٥٩ /

©

 ١٤ " ١٣ا ،أي' عر ظهر الأرخى أحياء اعالما كانوا في طنها
أموانارا.،

السامة ت وأمم جاد _^^ ،والجرادت حشرة معروفة ،تطير أفواجا ،فتأتي على
الحرث الأحمر واليابس.
اكامنةت وصم ،الجراد بأنه ُؤئش/ه ،وقد يكون معناه من النشور ،تنبيها

بالجراد الصغير الذي تخلق  ،١^٥فكاءن الإشارة إر أنهم حرجوا من الأرضي
ونشروا إر الأرضي إر ظاهرها ،والسور هو• الحياة أوالبع—•، ١٢،

أد مض

أي؛ متفرقر'أا ،والجراد هنا يهيم عر وجهه ،ؤيضرب

يعضه بعصا ،ؤيطا بعضه بعصا ،وهذا من طبيعة الجراد.

وفيه إثارة إر ألهم هائمون عر وجوههم ،ليس لهم وجهة معثتة ،ولا يلتفت
اكام٠ة;

ه ،والإقطاع قته مض الإ-ر؛ع والركض عر غتر

بصيرة ،وفيه معنى الدل والخضؤع ،والمهنييتجه ببصره صوب وجهة واحال.ة ،ال
يكاد يلتفت إر غيرها ١

والإقطاع لا يكون إلا مع حوف ووجلأ؛ا ،ومثله قوله تعار:

ثثبج ،رءوًميئلإيا

 ،] ٤٣ؤيقال :يعير ئهخمع،

( )١يقلو :اضر الطري( ،؛ ،) ٧٤ /Yواتمر الرقدي• (م ،) ٥٤٣ /واشير اسيا
(•  ،) ١ ٢٦ /١وامير المعاني ،) ١٤٨ /٦(،و»مير الغوي(،م.)٢ • ٧ /

( )٢يفلر« :تمر ابن آبي نمين ،)٣ ١ ٧ / ٤(،وءاتمسر الرازي ،) ٢ ٩٣ /X ٩(،و«اكءرير واكوير،
(ي:أ/هيا) ،وئ سآتي في •مورة المالك:،

يرلآظمح١مح.
( )٣يفلر :اتفسر المنوي( ،؛ ،) ٣٢٢ /وراتمر القرطى ،) ١٦٥ /Y•( ،واتفسر المفي،

( ،) ٤٠١ /Vوالتم..ير أبي المعود ،) ١ ٦٨ /a( ،وما راسأتي ش ءلر،سورة القارعي :،ؤ يوم هرن ألناش
.فأتءق؛ص0ه.
( )٤يتفلرت ءالمفردات في غريب القرآنء (صآ؛خ) ،وامائر ذوي التمييز( ،ه،) ٣٣٠ /
العروساا ( « ) ٣٩٨ / YYاهطع».

ؤ)

إذا مشى وقد مد عنقه وصوب رأمحهلا،إ

العاشرة؛ ؤإدآلثلع ه ،فهم ذاهبون إلى جهة الصوت الذي يدعوهم أويناديهم،
عاقلون عما حولهم ،ومن عادة الذي سهع صورتا م تغي  ،أو م تنجد ودسمرع إليه
أنه يكون راغ الرأس ،وقد يظهر ْع نلكا ميل فى رقبته وهومتجه إلى الصوت ،كما
تقول الرب• ررلأ يري على شيء» .أما هولاع فهم مقنعوا روومهم مطاؤكوها،
لأنهم خائفون وحلون مكروبوزأى.
الحادة عشرة؛ ؤبموئآمربي،ضاطيوه أي؛ عسير ،كما قال؛ ءؤ ثدنلك

ثمجمهي'أهمنو,له[ 4المدثر ،]١ '،٩ :وفي قوله؛ ؤيرأ،آ'ءلأ4
إثارة إلى أن عسره ،ليس على عامة الناس ،بل هو خاص بالكافرين ،أما المؤمنون

ألثايت مح ،ألروَ

فيصبهم منه ما يصيبهم ،ولكن ؤ يثبت أذو 4ألنإت^< ءامتؤأ
آلدنا ورآمح-نأ .] ٢٧ :_[ ، ٣٩

ومحظلات;،ةوأصةةصص:
ينتقل المياق إلى عدد س القصص ،ويسوقها مساقا عجيبا مرع الوتيرة،
عفليم التاثير ،بما يتضح معه أن المقصود ليس حكاية تفصيل القصمى؛ بل هز
القلوب الغافلة ،وتحريك النفوس المعرضة ،ؤإحداث الاعتبار والحفز على
التفكر؛ احتجابا على الملأ س قريش.

بؤ؟ مج ه؛ إنما ن بهم إلى نهمح ءقيألثالم~ كما فى سائر الواضع في الكتاب
العزيز -لأن هذا أمع في اليان والبلاغ ،ولم يكن لهم اسم معين ،ؤإنما هم
( )١يفر« :شر الطري(،آآ\/محا  ،)١وااشسر الماوردى» (ه ،) ٤١١ /وءمير المعاني٠
(ه • /ا"ا)،و«شٍرالمرطي»(با"• /اا)،و»اااوابنىضامماب(،ا  • ٧/١إ)،و«تح القدير،

(م ،) ١ ٤٧ /وم ،سآتي ني •صورة العارج :٠ؤ

تثإي؛ث

•

( )٢بمفر :اشترالممركري ،) ٣٧١7٣ (،وأالفرالسطء ،للواحدي ( ،) ٩٧ /Y ١واضر
اJغوى( ،؛ ،) VTV /ورتف ير المفلهري.) ١٣٧/٩ ( ،
 ،)١و«شبر الماريدى(،ه ،) ٤٤٥ /واااوفسير ارسبمل،
(" )١بمفر« :شير الطري،
للواحدي(؛ ،)٢ ٠ ٨ /واشتر ارازي ٩(،آ ،)٢ ٩٣ /وافتر ابزممتر.) ٤٧٦ /U(،

ؤج

قومه' ١١

ؤظثم\عدثاه Iوصفه بالعبودية ،وجاء بضمير العفلمة؛ تمهيدا لذكر النجاة
له ؤإجابة دعوته ،فهو عبده الذي يستغيث ،به ،وتمهيدا لذكر ملأك المكدبين

المعاندين ،والغالب ،في القرآن الكريم أن ن بة العبيد إليه سبحانه ت بة تشريف
ء.ا
وساء

رآ)

^^١ليا محتؤن وآرد-م ه '.وصفوه بالجنون ،واحتار الله تعالى هذا  ^٥٥٠١١من
كلامهم عن نوح ^ ١٣؛ لأن المشركين في مكة كانوا يمنون الني س بمثل هذا،
فكأنه يقول ،ت إن قيل للث ،هذا فقد قيل هذا لمن قبللث ،من الرسل والأنبياء ،فلاتحزن،

ولا تجنع ،كأنهم تواصوا يه ،فهي كالمة قديمة يرددونهارم.
أي؛ أنهم زجروه ءتءألثمحر ولم يرعوا منزكه؛؛ ،،وما بعث ،الله يعده

نبئا إلا وله مكانة في قومهلْا ،ومع ذللث ،لم يرعوا منزلته ،ؤإنما زجروه وهددوه
كني ه لالثمِاء^ ١ ١ ٦ :

وروى عن مجاهد أن قوله تعارت ؤمأرد:آره أي هذا من تمام قولهم له
فيكون تقدير الكلام! هذا مجنون ومع جنونه قد ألم به شيء يزيده اندفاعا وعتوا،
( )١يقلو» :شر الواني•( ٥آ ،)٥ ٤ /و"الاواب في علوم الكاب ،) ٣٥ ٢ / ١ ٥(،وص المان في
.قاصد القرآن•(• ل ،) ١ ٩ • /ورالتحرير والثوير•( .) ١٨٧ / T٩

( )٢يفلر :اتمر الرازي• (آآ ،) ٢٩٤ /ورالمم الممط ني التمر• (• ا ،)٧٣/و«شٍر

القاممي•(و ،) ٩١ /وما مدم في

النجم®؛ ؤ فاتق إلمدي .مآأوُت،

وما سياتي في

•ّووة الُمح•،؛ ؤأد*بم-أئى؛خم0تنابمغ0ه•

( )٣يتفلر ما تقدم في •سورة الداروادت،ات ^. ،^٤٥٠آ أث ،اقيا ين لجيهم تن ثبمؤل إب  ١^ ١٠ثدرؤ_بجرن
^سرشيكاموإلآعغ'.بح
.اه ،و• محورة الهلور• :ؤ
( )٤ينتلر :رالهداية إلى بلوغ اوهاة»( ،) ٧١٨٨/١ ١واشتر البغوي•(؛ ،) ٣٢٣ /وءالكشاف•
( أ  ،) ٤٣٣ /واشر الرازي•( ،)٢ ٩ ٥ ;٢ ٩ورالتحرير واكوير•( .)١ ٨ ١ ; ٢٧

( )٥كما في حديث ،أبي هريرة وء.بمثت افما بث اش يعدم نبيا إلا في ئرؤغ من قومه• ،أي! في
عرة ومتعة• يقلو؛ ام ند أحمد• (  ،) ٨٩٨٧ووالأدنم ،المقرئ• (  ،) ٦٠٥وءجامع الترمذي• ( ،)٣ ١١٦
وانحير الطري• ( ،)٥ ١ ٠ / ١ ٢واشتر ابن أبي حاتم• (آ ،) ١ ١ ٠ ٦٧( )٢ ٠ ٦ ٤ /واصحتح ابن حنان •
( ،) ٦٢ • ٧و٠المت١رك• (آ ،) ٥٦١ /وءاللألأ الصحتحة• ( .) ١٦١٧

ؤ)

'.لإبجا:يء
وقول الجمهور أقوى ١١ا.

ه ؤ سةاَهآيىظزب ُ':
ولم لا يدعو ربه وهو عبده ا وقد لبث هدا النبي الكريم ١٣^٥

في قومه

ؤينت>^تإلاشمهىعامأه [الرنك؛وت ،] ١٤ :والسياق اختصر هده المدد السهuولة
اختمارا ،فما بين تكذيبهم ووصفهم له بالجنون وما بض يعانه

ستنإلأ

ضبمت<عاماه ،فهو قد صبر عليهم هده المدة الطويلة قبل أن يدعو
ولكن السياق هنا ليس لتفصيل القصة وسرد أحداثها ،بل هو للتخويف

والتحذير ،فناب فيه تليتفصيلأت الأحداث ،ؤإبراز الأهم منها.
وتامل قوله! ءؤألمثلور،هت غالبوه على الأجيال الناشئة ،وحالوا بيته وبينها،

ولم يمقنوه من الدعوة ،وهددوه ^^ ،٠٢^-ؤإلأ فهولم يدخل معهم في حرب ولا
منازلة ،ولكن امتأيروا يمناير التوجيه ،وسيطروا على أدوايتج التأيثر ،ولم يتركوا
متقصة إلا وصموه وأتباعه بها ،فها هو توصل إلى هده النتيجة ،أنه

ه،

وللم ،النصوص الأخرى على أنه لم ييع عليهم حتى أخبره ربه :ءؤأدمءلنثؤ؛ثا
عنميلث،إلأسم ءاسه [هود!] ٣٦ :

فأض هدا من داعية عجول متسئع ،لم ينزل عليه وحي ،ولا حاء بآية من الماء،
ولعله قصير الباع في العلم والتجربة والتربية ،وسرعان ما يهجم عل )5المدعوين

بالدعاع عليهم أوومجهم بالكفر أوالضلال دون بصيرة ،أوالأسرلع إلى المواجهة
بالقوة والعنف صد أناس لعلهم لم يعرفوا دعوته ولا أدركوا غايته!
وقوله :ؤ ،،نمحز ه أي :لدينلث ،يا ريتج ،وليس لشخصه  ، ٢٣١٣١٥٥٥ولأن نوحا
( )١يظر« :تمر اتجري ،) ١٢١ / YY ( ،و«شٍر اسي» (أ>/مأا) ،وااشر العاني»
(0إ •  ،) ٣١واشسر اومىأ (؛ ،) ٣٢٣ /وأاوحرر الوج؛زأ(  ،)٢ ١ ٤ -٢ ■\ T/oو«ضير ابن ممر،

( ،) ٤٧٦ /Uواروح اوعاني(،أ ا.) ٨١ /

( )٢يطرماسأتي في امورة نوح.،
( )٣يطر، :أتمر المعاني( ،ه ،) ٣١ • /و«-فر الرازي٦^( ،إ  ،) ٢٩٥واتمر ابن ممر،
( ،) ٤٧٦ /Uوافر اكه ابوري.) ٢١٨ !٦(،

)(m

محقا,اقةء

 ٠١٣^٤كان مخلصا في دعوته ،وبذل الأسباب ،فإنه لم ينع عليهم إلا ُعدما
الوسع ونؤع الأساليب.،
وفى ،هدا درمحس عظيم للدعاة ألا ستثهلووا هدايه النامي ؤييأسوا متهم ،وا ال

سارعوا إلى الدعاء عليهم ،مع أن الدعاء هو التماس من الله ،فمن باب أولى ألا
يتسرعوا في محاربتهم وقتالهم ومناحزنهم من أول وهلة يرون مهم فيها بغتأ أو
ءلا|ما.

ةةثامحمحثامحصمث

«•

كان السماء استحالم ،أبوابا ،تصمي ،الماء صبا كأفوا 0القربل١ا ،ونائل
الاستجابة الإلهية العاجلة!

وكأن الأرض استحاك عيوئا تفيض ،يل تتفجر.

ؤ ُك آنتتث ه يعني؛ التقى الماءازت ماء ال ماء وماء الأرض ،ؤء أترمل
دره أي :قد

وربما يقول بعض علماء الأفلاك أو غيرهم إن ذللث ،قد

وافق نوءا معينا أو وافق محلوئا خاصا ،وأن ثمة أسبابا أحدثت ،الفيضان من الأرض
ونزول المهلر من ال ماء ،ومن م حصل العلوفان.

ولكن اممه سبمائثرةداق يقول• ؤخؤ أمرثلفدر ه أي• قد كتب ،ونر"؛ع هنا إلى
قوله  ^'٥١٧ -في أول السورة ؤ.حا==كثه ثلثه ه ،حى الأشياء التي تكون

مرتمة ولها أسبابها الكونية لا يعي أنها عرية عن الحكمة الإلهية ،بل هي مقصودة؛
ولهلءا قال؛ ءؤع>أمرثفره ،فاين المفر وقد حق عليهم أمر اض تعالى؟
( ، ١ينظر؛ رمعاني القرأن ،للزحاج(ه ،) ٨٧ /ورالتمر الوسط ،للواحوي(؛ ،)٢ ٠ ٩ /وءشسر
الغوي(،؛ ،) ٣٢٣ /واتفير الرازي٩(،آ ،) ٢٩٦ /و«فح القدير(،ه ،)١ ٤٨ /و«اكحرير والخوير،
( .) ١٨٢/٢٧

( )٢يفلر• :ساتي القرآن ،للفراء(م\\' -ة واشتر الطري ،) ١٢٣/٢٢ (،وامعاتي القرآن،
للزجاج (ه/س واشتر الغلي(،آ ،) ١٦٤ /واشتر الغوي ،) ryr/i (،وأاوحرر الوجيز،
(< ،)٢ ١ ٤ /،وازاد المسير(،؛ ،) ١ ٩٩ /وانحير ابن كثير.) ٤٧٦ /U(،

©

إنك حين تقرأ هذه الآيات فتحس تمثل المشهد أمام ناظريك طوفان عفليم
بأمر حالقه ،الذي إن ثاء جعله عذابا ،كما في هده القصة العظيمة ،ؤإن ثاء
جعله رحمة وحفظا ،كما فى قصة موسى ؤبخنم التي حاطب اض فيها الماء بحففل

الأمانة ،كما يفعل أحن البشر وأحرصهم; ؤ أزآهذمهيىأكانيةفضفيآتزكألذه
ايأألثا.ءفيه[طه:هص.

*ؤنثقتءمح#نم0ه:
أي! حمالنا نوحا ذلك ،العبد الصابر ،ولم يذكر من معه؛ لأنه هو الداعي
الأعظم ،وهو المقصود ،حمالهم تعالى وحمل معهم ما نهى به الحياة على
الأرخى على ارمفينة،ا ،ونمى! اافلتكاا ٠أيما ،فهما مترادفان تقريبارا ،،ولعاله أول

من صغ المللث ،،والله تعالى ألهمه كيف  ،يصنعها ولم يذكر هنا الفينة ؤإنما وصفها
بأنها

والألولح معروفة ،وهي منع من الخشب ،غالتا ،وجاء ذكرها في قصة موسى
 ،، ٢١٣٥١^٥فقيل ت كانت ،ألواحه من حش_إ ،وقيل ت كاست ،من حجارةأ'آ ،،وافه أعلم.
أما الدثر فهي -عند جمهور المفسرين :-المسامير ،أو الروابهل ،من حبال أو

عوارض يثيبها بعض الألواح إلمح ،بعضر؛ل

ه ؤ ي،أمح،ؤءمحمافلإ.هت
ؤؤتي,،أء؛ؤاه أي؛ بمرأى منا ،قافه تعالى يراهم ؤيكلوهم ويحفثلهم.
()١يمملر* :ج الصحاح ،)٢،Y'_«(،و»وان الرب•( »،؛« ) ٤٧٩ /ف ل،ك».

( ١٥ )٢في •سورة  :•، ١٠^١ؤ
ئندثاموةؤأمز

ا-ءدوأيلنسؤيا

 ^4ينصمح،
دارالثنسة؛ن

( )٣يظر-« :ف؛ر؛ ( ،،yixJأ/أ؛أ) ،و«شير الغوي"/r( ،؛  ،) YTو<ااوحرر الوجيز،
( ،) ٤٥٢ ٦١ر«ميرالرازي ٤(،ا،) ٣٦ ٠ /و«شير القرطى.) ٢٨١ /U(،

( )٤ينظرت •ععاني القرآن ،للزجاج ره ،)٨٨/وامسير المرفندي ،) ٣٧ ١ ١٢١ ،واشير
اناوردي ،)٤ ١٢ /0(،واشير القرطي ،) ١٣٢ l\s (،واشير ابن كثير ،) ٤٧٧ /U( ،و«اكءرير
واكوير.) ١٨٤/٢٧ (٠

)(٢٣٦

جة؛ااي
ؤجرإءإش'ين،ره أي• لنوح  ١٣١^٤الذي كفره قومه ولم يؤمنوا إه/١١

*ؤوكد-صآءاقملثنم.هت
أي؛ الفينة ،بقيت ورأتها الأمم ،حتى أوائل هده الأمة ،فقد ذكر قادة وغيره
أن ال لف رأوا آثار هذه السمينة على جل في ااعرايىأ ،،٢والاه ئالت

آ بوتجيه ١؛^؛  ،] ٤٤وهوت جبل في العراق ،قريب من الموصل ،وهناك مدينة الزالتا موجودة اممها ُباقرذىُ عندها جبيل صغير يقال إنه الجوويُ ،همح ،قمح ،ذلك
الزكان ،قركها اش

ليمكن أن يكون المقصود! تركنا هدم القصة آية لض يعتبر ،فهل من معتبر
متعظ؟ فهي دعوة للناس أن يعتبروال؛/

ُؤدهلبنمدؤ_ه • حتام تكرر في السورة ،وهونؤع من المناشدة ،كما يقول من
يحرض سلعته؛ هل من مشتر؟ وكما يقول الداهم ،والسائل؛ هل) من مجيب؟ وفته

دلالة على قلة المعتبرين ،وأصلها ٠اءنتكراا فأدغمت ،وقالمتإالذال ،دالالتقاربهمارْ.،
( )١ينظرت رتمير عقاتل،

واتمر المعاني( ،ه ،) ٣١١ /واتمسر الغويرا

(  ،) Trr/Iوءالكثا؛( ،،؛/ءم؛) ،ورشتر •،^,^١

د"اكمير وص•

( .) ١٨٤ / YU

( )٢بمظر :انحير مقاتل( ،؛ ،) ١٧٩ /واشتر همد الرزاق( ،،م ،) ٢٦ • /واشتر الطري،

واشتر ال٠رقدى ،) ٣٧٢ ;٣( ٠واغتر ابن أبي نمين ،) ٣١٨/٤ ( ،واله؛ر
القرطص،) ١٣٣ ; ١٧ (،واغتر ابنممير،) ٤٧٧ /U(،وءالتحرير وص.) ١٨٦ ; ٢٧ (،

( )٣بفلر :اشتر مقاتل ،) ٢٨٣ /U( ،واغتر الطري( ،أا/ا>ا؛) ،واشتر المرقدي،

( آ  ،) ١ ٥ ٢ /واغتر الثعلي( ،م ،) ١٧١ /و٠غيرالموي ( ،أ ،) ٤ ٥ ١ /و٠فيرالقرطي\( ،إ ،) ٤١
وءاكحريرواكويرU(،؟ .) ١٨٦ /وطر ابما•، :عجم الباليان.) ٣٢ ١ ;١(،
( )٤ظر :اشتر الطري ،) ١٣١ ; ٢٢ (،واغترالمرJدي ،) ٣٧٢ /T( ٠وءالوجتز ،للواحدي

•  ،) ١واشتر المعاني(،ه ،) ٣١٢ /واغتر القرطبي ،) ١٣٣/١٧ (،واغتر ابن ممتر،
( ،) ٤٧٧ /Uوءالضترالمفلهري ،) ١٣٨ ;٩(،واشترالقاسي.) ٩٢ ;٩(،

( )٥ينظر :امعاني القرآن ،للفراء (^ ،)١ •Uوامججاز القرآن ،) ٢٤ • ٨( ،واشتر الطبري،
(أأ/اآا) ،وامعاني القرآن ،للزجاج (  ،) ٨٨/٥واالكثاف» ( diTo /1واشتر القرطبي،
( ،) ١٣٣ / ١ ٧و٠ذح القدير(،؛.) ١٤٩ /،

)(٢٣٧

مح1ا.ص
ءو  ۶ذؤفه 0عر\بيودرئه:

والسوال يتكرر مع كل نمة؛ كيف ترى أيها القارئ أوالتع العذاب الذي
نزل بهؤلاء القوم والطوفان الذي اجتاحهم وأهالكهمل،١؟
عئاؤ،ودره ،ولعل
وهناوحد *العذاب* ،وجمع *النير* ،فقالت ؤ

هذا من الرحمة؛ لأن الثذر التي ت بق العذاب كثيرة ،واه تبمةثلآناق لا يعاجل
عباده ،بل سعث إليهم ثذرا كثيرة وحججا عظيمة ،أما *العذاب* فكان واحدا،
ولكنه الضربة القاصية؛ فلذ ،Uiوحد *العذاب* وجمع *النذر® مالت ؤ هكماَكان
والعذاب واضح ،وهوالطوفان ،لكن محا مر مجيء *النير* هنا؟

والجواب• أن الذي حدث هومن آثار الثذر ،فهم فد توعدوا بها مرارا وتكرارا
إن لميؤمنوا ،فلميؤمنوا ،فجاءهم العذاب الذيأنذروه.
وهذه لازمة فى السياق بعد كل قصة يالكر تعالى بهذا المعنى؛ دعوة إلى

الماس أن يعتبروا.

ونسر القرآن هنا هوت تيسيره للتدبر والاتعافل في المقام الأول ،فتتلقاه
القلوب والعقول والأّماعرم.

وهي دعوه إلى الإيمان والحث ،عنه ،فهو سر قريب ممن أرائه وتخر عن
موروثه الفاسد ومصالحه العاجلة ،وهى دعوة لأن ت تجسب ،له القوس ،وترق
القلوب
(  ) ١يتثلرت امسير السمرتتاليا (م ،) ٣٧٢ /وءشير اوأ أاءدىا (صء  ،) ٨٢وءالتحرير والتتويرء
(UA

.) ١٨٧

( )٢يفلر• :تمرالرازي!( ٩أ ،)٣ • ٥ /ورالياب ني علوم الكتاب! (خا/مهآ-ا>هأ) ،وأروح
السان! (ا.) ٢٧٣ /،

()٣بمنلر :اشر الطري•(٢آ،) ١٣ • /و،الهاواةإربلوغالهايت!(،) ٧١٩ • /١ ١و،الكثاف!
(؛/دم)) ،واشتر الرازي!(ا،آ ،)٣• • /واش؛رالمني! /n؟•؛).

ؤج)

ومن النمير ت تسهيل تلاوته وحفغله ،حتى يحفظه الطفل الصغير والأس
والأعجمي ،وحى يحففل عامة الم لمين منه ما تصح به صلاتهم ،وتطيب به
حانهم ،وتعظمبه أجورهم•
ومثالهت تسهيل أحكامه ،ومقاصده ،وما يترتب على معانيه ودلالاته س الأوامر
والنواهي وتفصيلامحت ،الحياة ،فكان ذللئ ،كله مما امش افه تعالى به على هده الأمةل١

وهنا تلحفل أن الله تعالى لم يعطف ،عطما ،ؤإنما ذكرها نمة جديدة مستأنفة،

وكأنه لا علاقة لها بالتي قبلها ،فكأنالث ،في مشهد نمة حديدة منفصالة ،مع حتم كل
نمة بخاتمة واجدة; ؤثكثاكا0عدلإ،ةوره؛ إنارة إلى أن كل نمة بمفردها لو
لم يذكر غيرها لكانت ،كافية لمن يعتبر ،فكيف ،إذا اجتمعت ،كلها؟

تائىآ'لآيشت،

د١لثدرعنمبلأيؤطوثه [يونس.]١ • ١ :
ولأن السياق تهديد ووعيد كانت ،القصة تبدأ بذكر التكديس،؛ تحضين ا لدكر

الجزاء ،وفي هذا تنبيه لقريش ومن بعدهم أن يتداركوا الأمر فثل أن يصيبهم ما
أصابهم.
ولم يقل; رركذبتا قوم هودا؛ ،بخلاف،

والذي يظهر أن الست ،هو

أن امم ارعادا ،معروف  ،مشهور ،أشهر من أن يقال; ®قوم هود ،،،وهم من العرب
العاربة ،وهم العرب ،الأولى المعروفون القريبون من ذاكرة المخاطبين؛ ولدللئإ

كان ذكر اسمهم الأول أدعى إلى الذهن وأبلغ لأثينا.

ؤَة-يقعادثكث،كاثعدامح،ونذره; وهدا تحجسس ،من العاواب ،مع أنه لم
يذكره ،ولعل ذللن ،لأنهم قرمحون من أهل مكة ،وهم يحرفون
()١يطر :امير ( Ujb_LJiا/،ا،إأ) ،واتمر المرسى»( ،) ٣٧٢ /rوأءرائ_ ،الضر

وعجائب،التاؤيلوعجايبؤ التأؤيلء(  ،) ١١٦٤/٢واتمير البغويء(،) ٣٢٤ /،وءتفسر القرطيء
(  ،) ١٣٤/١٧واشتر ابن ^(  UA/U؛).

( )٢يظر« :تمر الرازي٩٨( ،

 ،)٣• ١وءالياب ثي علوم اعاب» (  ،) ٢٥٣/١٨وأاكءرُ,ر

واكوير.) ١٩١ ; ٢٧ (،

ؤ)

جا,لقةه
والريح نفسها حين تكون مرسلة ،فوف تكون مهالكه ،فكيف إذا لكنت

ؤصتبمر١هنوية ثديية ،حتى إنه يسمع لها صفيئ ثديي ،فهدا هو ااالصزصر»،
وكدللث ،هي شل• يدة الروية ،ومنه الريح الصر ،كما م ،قوله تعالى• ؤحك٠ثفي

ر<ج فهامرأءا؛ق حزث

آمسهلم ثأ،نلخكتثجهر TJ[ ، ١ءمران ،] ١١٧ :ومن

هدا نول العربي<آ> لغلامه:

أن؛ ن ن إف ال ل؛و ليل قر

وال ربح ي ا واقي ريح صر

عل ي رى ن ارك من يمث إن -جاكت ،صيما فأنت ،حز
ؤلُو،يءنيمثؤه وليس المعنى أنها في يوم واحد فحسب ،،كلأ؛ فإن اف
تعان ،ذكر أن عل-ابه-م لكن في أيام ،فقال :ؤؤآأيامبجاتاته [_^ ،] ١٦ :sوقال:
 ،]٧والجمع يينهما~ وافه
^^مسحثتافيوسثئلإايحسوماه
أعلم" أن ذكر اليوم إثارة للءاية العذاب ،،وليلك ،ذكر ؤؤ سّعقال ،ويعييه أباب ه
مما يدل على أن تلءاية الرج كانتا في الهار ،وذكر اليوم يل،ل عالي أن الريح
استمرت ،فلم تتوقفح ،فكأن الأيام يوم واحد ،وعلى وتيرة واحدة لم تتمر ،ولدا
وصنه بأنه ؤنسمزهرمٍ،

والحس إنما يكون من فعل الإنسان ،وليس من شأن اليوم.
وهذ'ا دلتل على أن وصفج ؤيوء-هبأنه ؤءتسه لايعتبر من ب ،الدهر ،كما قد
يظن بعضهم ،بل هووصفإ للحال التي سمب الاس.

واعتقاد أن هدا اليوم كان أيوم أربعاءا اعتمادا على حديث،؛ ُاحر أربعاء من
(. )١طر• :تمر.قاتل ،) ١ ٨ • /٤(،واتمر اتجري ،ر ،) ١ ٣٢ /Y ٢و«الهوا؛ة إر بلوغ الها؛ة•
واشثر الماوردي• (ه/لاا) ،واشير ابن ممر• (  ^ ٤٧٩٣داددح الناف•
(ا'/ليأ)،وااكم,رواكوير»(7أ/آها).

( )٢ينظر• :الخد الفريات•(،ا ،) ٢٤٢ /وانهايه الأرب ،في فرن الأدب(،،م/ا )٢ •/ضوتا إلى
( )٣ينظر عا سيأتي قى ءاصورة الحاقة.،

0

الشهر يوم نحس مستمرم اعتقاد باطل ولو كان هذا اليوم بعينه يوم نحس لكانت

أيام الأسمع كلها أيام نحس لأن افه تعالى سخرها عاليهم ثمانية أيام مكون كل
الأمحبؤع كيلك! والحديث موصوعر.،١
والذي نعتقد ٥هو أن الحياة كلها نحس على المأسور بالجهل والتشاؤم
والإحماط والياس المقطع عن اغ سبحانه ،ؤإلأ فليس في الأام شيء نحس في
نف ه ،والئطير من عمل الجاهلية.

ألا إث 'الأي ام أس-اء واح_د وهذي الليالي كلها أح_وات
الأيام كلها كأنها أبناء رحل واحد ،والليالي كأنها أخوات ،فلا فرق بين ليلة

وليلة ،أيام العين تللث ،الأيام التي أحن الإنسان توؤليفها واستمتع بها ،وأيام
النحس! تلك التي أحهلأ الإنسان فيها أوعصى أوتشاءم أو انقطع وصله بحبل اه
سبحانه أونفلر بسوء فلن إلى الحياة ،واض تعالى يقول! ارأتا عند ظن همدي

ؤيىيومِءتيىتضزه! والمتمر! وصف للئحس ،أي! دائم ،أو! شديد
وقوذأ؛•،

ؤثلإعآلناسه! فاويح مرسلة إلى الناس ،ليت إلى النخل أو المباني،
فيصح الرجل الهلويل الثديي مهلروحا ساقطا بلا حراك ،كانما هو عجز نخلة
حاوا
( )١ينفلرت  ١الموصرعادت> ® لأبن الجوزي ( ،)٣٧/Yوءالنلة الضعيفة .)١ ٥٨ ١( ٠

صر»(ه\'/ه؛)،و«زهمالأتمفىالأءثال،ويم»
(ا ) ٣٣٣ /ترنا إر أبي العلاء ص.
( )٣أحرجه البخاري (  ،) ٧٤٠٥وم لم (  ) ٢٦٧٥من حدث أبي مرير ة؛؛؛هئن.
للزجاج(ه ،) ٨٩ /وراتفيراكث.يرى»( ،)٤ ٩٧ /rو«الشير الوسءل»
( )٤يفلر :اام»انى
للواحدى (؛ '/آآ) ،واتفبر البغوى" () ،) ٣٢٤ /وءرمير القرطّي ،) ١٣٥ /\U( ،واشبر
الضء(  ،)٤ ' T/Tو«شيرالقاسا)(.) ٩٢ ;٩

0

وأنت حى سمع كلمة ؤ مع ه تعرف أن هولأم ليسرا ناما ئد٠ين ،فإن اطه
تعالى أععلاهم قوة في أيدانهم وسهلة؛ فكأن هذه الريح مع شيئا متأصلا متجذرا
في الأرض•
وى< ورد أنهم لما رأوا اويح شرعوا يدفزن أنفسهم ش الأرض ،ضزعهم

منها نزعا ،ثم ترمهم على ظهرها ؤلأمأ؛اأغ؛ثارءثفيثشيه ،وقي ءسرره الحاقة;،
وكل ما كان الفارق فيه يين الفرد والبمع هوتاء التأنسث ،،فإنه يجوز تدكيره
وتأنيثه• ،ثل؛ •شجر ،وشجرة ،،فيذكر باعتبار اللفغل ،ؤيوئث باعتار الم؛ىلآا،

فهتا قال :ؤأءا ١٠رءئفي٠منيه ،وفي الموصع الآ•محرتال :ؤأغجارءثإ،خاؤتفه.
وأعجار المحل ص؛ أواحر الخل ونهايتها ،والأليق بوصف العجز هوطرف

النخلة من جهة الأرض ،وهويناب التنع ،فكأنما أحدهم نخالة قلعت من أسفالها.
ؤيجوز أن يكون المعس :قطع النخل مجن أعلاه ،وانفصال أغصانه وعبه عنه،
وهذا يشعر بأن رزومهم فارJتا أحالهم؛__ ،الضربات ،الثديية الموحعة،
يراهم ءل ،5الأرض صرعى•
*<ءث،مانسبص
يعيد الموال مرة أحرى بعدما ءرمتإ الحداُثج ،ورأيته أصابهم ،وشاهدمت،
،ولاء الأشداء تمف صاروا كالنخل الخلوال النلقى على الأرضءم.

هؤةثنمحأصمحثلم©ه:
وكان بإمكانهم أن يتجشوا مثل هدا المصير إذا كف'\وأصاحوا لداعي افه
سهمءزأ(/0أاآ)،رأ-ضامضأ(يا/سما)،

درالممادسلفيص<*ا/؟؛)،و«اضدص( .) ١٩٤٨٧

( )٢يم• :شرح اسل ،لاين يمش <م ،) ٢٨٣واشم امطي»(  ،)\ rU/\Uو<هح
اشر<،ه/اها) ،و»هحاوانفىثءدامآن| <ما/حآأ).
( )٣يطر« :الوءز• لأواحدي(_ ،)١ • wiو»-مجم ابوي ،رأ ،) ٣٢٤ /واشم اين جزي،
(،) ٣٢٤ ٨و«دحالتدير(،م،) ١٥١ /وأاكءريرراكورأ(,) ١٩٤ ٧٨

تبماةزق\ك.

^^هامح>مومص:
لأنهم يشبهون قريثا فيما قالوه من امتنكاضم،

فصل اش في شأن

وقولهم! كيف نتع شخصا واحدا هومنا ومثلنا لا يتميز علينا بشيء ^^ ٥١ه إن

اسعناه وأطعناه ؤنيصLنللإعره ١١ا ،فالضلال في عقولهم ،والثعر إما أن يتكون
الجنون ،فان من معاني المعور! المجنون ،وليلك ،يقال! (رناقة متعورة)) ،إذا

كانتآ يمي بسرعة ،ومن غير  ، ٣١١٥^١أصابها معارر ٠،
وبمكن ان يكون المقصود يالسعر! النار ،مواء كان مقصودهم نار الدنيا أو

نار الآحرْ ،فهو شبيه بقول قريش!

ثبع أئتدئ معليا مءحظن_ ،ين آثتينأ هل،٣

لالقمص:لأه].

ه ؤ

^عمحئتثاJمكJ١ب

^^^١

يأص\ثلأثِ>

ؤثإمح،آؤةرعلمحثنمحناه! امتفهام استنكاري منهم ،كيف ،يختص من
بيننا ؛الرّ الةل؛،؟ ؤ ك ،هوكداب هآ  ! 4وصفوه بالمبالغة فى الكديب ،فما قالوا!
رركاذب ،٠١،بل ؤةJاد ،ه على صيغة المبالغة الدالة على كثرة الكدُب ،فهو يكئر

فيه ^١؟؛؛^ والثطر والكتر ،هدا أصح المعاني، ١٦٢

الكدب ،ؤيكثر منهلْا،

( )١يقلو :اتمر اتجري• (  ،) ١٣٩ / YYو«الهاواة إر بلوغ اوهاة» ( ،) ٧١ ٩٥ ;١ ١ورالتحرير
واكوير• (  ،)Y ١ ٦ / YUواJصادر\بي.
ني،ه ( ،) ١٣٨ / ١ ٧والسادراسبم.

( )٣ينظرت ااشسر الماتريديء (\* ،) ٤ ٥ ١ /وااتفسير السمرقنديء (م  ،) ٣٧٣وءلشسر الماوردي؛اا
(ه ،) ٤١٥ /وءزاد المسره (؛  ،)٢ ٠ ١ /وءتفسر القرطى ء ( X\ta/\v

( )٤ينظرت اشسير ابن أبى زمينء (؛ ،) ٣٢ ٠ /وءأتفستر القرطى'* (  ،) ١٣٨/١٧وءالبحر المحيط
سيرء(ه/اها)،وءسمتروامير•( .) ١٩٧/٢٧

ره) ينظر• ُرتفسير الرازيُ ( ٩آ ،)٣ ٠ ٨/وُلتفسير اثن كثير* ( ،) ٤٧٩ /Uوالمصادر المامة.
رآآ ،)١ ٤ ٠ /وءاتفسير السمرمحوىاا رم  ،) ٣٧٣والتفسر البغويء
راُ) يتظرإ ااتفسير
^لرازي،) ٣٠٨/٢٩ (٠ولآاكحريروب ( .) ١٩٨/٢٧

ؤ؛)

،ادصا أنه •ع الكذب بطر متكبر متعاظم معجب يدانه؛ ولهذا ادعى الموة ،وص
فعل ذلك لكون سدا أوزعيماعلنا.

*كذا واجهوا سهم* ،ع أن الرسل الذينيختارهم اه صدمعروفون بالصدق
والوضوح في سيرتهم وسلوكهم وأهوالهم وأفعالهم ،محولون على التواضع
والانكسار ،ولم يكن أحد منهم سرم ،الوسالة ولا سثشرف ،لها ،كما فال عن
ؤو٠اكثيوأ\ة^ؤ؛يإداك<ألخكتتبإلأطمةننر،قه [الاضص:
محمد
 ،] ٨٦وكما فوجئ موصى ^ ١٣بالخaلاب الإلهي دون اقفلار :ؤ ؤبمد

هزةدا'محقهلا ،ل\ذدس•  ،]٣٢وؤ\سممحصفيكامم iص
 ،] ١٢٤فالرمل أناص ٠تميرون يمكانتهم ش قومهم ،وسعة عقولهم وعلمهم
وصيتهم وأحلاتهم ،ؤيتميزون بصفاء نفوسهم وقلوبهم ،حش مل الرصالة ،فضلا
عما يكون يعدها.

ولذاقال تحارتأديتاوتأنساوJهدياJات ؤسةتلمنعدامبأأكدابأ؛ؤزهرأ.،
والسياق يتحدن عن العد ،ؤستعمل حرف السن الدال طى الممسقيل،

ومه إلماح لما موف يصيسا قريشا وكل اJكديين اJجتردن على الرسل ،إن لم

يرعووا يئندموا ؤيتداركوا يومهم قل غدهم ،ولأن ردهم كان سفها لا طائل مجن
وراله ولا حجة فيه كان مناّبا أن يقابل بالتهديد فى الأية ،ورد الأمر عليهم فيما
نسوم إر الشى ءءألق^م ،فهم أور به ،وممه ترك الأمر مرسلا مفتوحا محتملا فى
الفلاهم،فلميقل :اهمالكاذبون...،إ

٠

^^؛اأ 00؛طجموض

مح©ه:
قد ًللثوا ٌُه آية ،فأحرج اه تمار لهم من عرض الجبل ناقة ،فكانتا آية
بيئة ،ولذا قال •،ؤءنتة لهم ه أي• ستكون ّسا فى الأخلاق بيتهم ما بين مزمن
 ٢ ١ ١بم مامتأني م'مود؛ اامزُلُت

وأول •محورة الُالقا.

(-« :<-)٢ضرالرازي! (هأ/م»م) ،وأتمرابن ممرا(  U<\/U؛).

أي :ارمهم وأنظرهم ،وااارئما»
وكافر ،وستكون منا في هلأكهمل،،١
أبلغ من ®ارق،-اا ^^٥٠٠،^ ،أي؛ اصبر ،ولكنه أبلغ ،بالغ في الصبر والانتظار ولا
'^)^)^ • ٢٢
ؤ وتيمم أ 0أياء ق ة يمم ه أي* بينهم وبين الناقة ،فكانت شرب من الماء
يوما ،وهم يشربون منه يوئا ،وربما كانت حلما عظيما ،فإذا جاءت إلى الماء نفرت

مواشيهم فلم تشرب منه ،فأمرهم صالح  ٠١^٢^٥أن يكون الشزب يوما للناقة ؤيوما
لهم ،فاحتلفوا في ذللث ،وأصبحت بعض قبائلهم يقولون لبعض لا تشربوا في يومنا
لأن يومكم هو الثوم الذي تشرب فيه الناقة ،اذهبوا واطردوها واشربوا الخاء ،فوغ
يسبمب دلل اختلاف عط|هم ■

ُؤيو ثميوئمحره يعي :يثرب هؤلاء الناس اليوم ،وتشرب الناهة غدا ،ويحفر
هؤلاء لشربهم ،وتحضر الناقة لشربها ،ولا يجوز لهم أن يشربوا في يوم الاقةلٌآ/

ءوؤ تادوأصاظ'ضاشم)ء.هت
ؤ تادنأتاحم ه :صجروا من هال 0الق مة ،وأجمعوا أمرهم على صر الناقة،
ولكنهم تهيبوا أن يباشروا ذلك ،فعمدوا إلى صاحب لهم مشهور بالجرأء والعليش
والعجلة ،ومن طيعته مباشرة المهمات ،التي يتردد الناس فيها دون مبالاة ،وليس

ارانيث لها رجل عرير
شخصا عاديا ،بل هو زمم في قومه ،كما قال الني
واسم هدا الرجل :مدار بن سالم ،،وفي
عارم ،ميع في زههله ،مثل أبي
( )١يطلر، :تمر الطبري ،) ١٤١ / XT ( ،و«شير الرازي\( ،م<\ىط وص اوان»
(و ،) ٢٧٧ /وءالتحرير واكوير.)١ ٩٩ / XU (،

) ) Xينظر :اتهمر الطبري ،) ١ ٤ ٢ / XX (،وانهمر ابن أبي نهمن(،أ ١ /أ"ا) ،وانهمر الغوي•
فراش ممر،ر ،) ٤٧٩/٧و،روحالث؛lن،(x٧٧/٩ (،
وءالتحرير والتوير.) X • • /XU (،

(■)٢يطر :اتهمر الطبري ١٤"/ XX (،ا)،واشسرالمردي(،؟ ox /؟ ^ ،) ٤٥١* -المسر،

(؛ ،)X • ١ /وانهمر الرازي • ١٦٩ (،ا■؟) ،واتف ير القرطبي ،)١ ٤ ١ / ١٧ (،والمادي الابقة.

(  ) ٤أحرج ،،البخاري (  ،) ٤٩٤٢وم لم (  ) X ٨ ٥ ٥من حديث ،عبد اض بن زنعة

•

0

'ه \س'

وصمه ب -ؤثاحم 4إثارة إلى أن العمل لم يكن مبادرة فردية بل عمل جماعي
تواطووا عاليه ؤإن باشره واحد مهمل.،١

إما أن يكون المعنى ت تعاطي السلاح ،أوتعاض الكلام معهم،
ووصل إلى هذه النتيجة ،أوتعاطي هده المهمة ،فعمر الناقة ،فرماهابهم فقتلهال ز

ني؛ .^^^^١٤^١ه:
ؤ

أ عاد السؤال هنا فبل العياب ،ويلاحفل أنه في هده

القصة ذكره مرتين ،فبل العذاب وبعلهأ"أ.،

ؤإئاامحتأهؤمتحدو-ث ،ئارأ

ه :فأهلتكوا بالصٍحة ،وماتوا

عن آحرهم؛ فأصبحوا ْثل الهشيم الذي تذروه الرياح ،كبقايا التبن والأشياء
اليابسة ،والمحتظر هو الذي يبني حظارا ،أي؛ بناء من المس ،فيبقى من المس بقية
مبثوثة في الأرض يعد استعماله في البناءأ؛.،
أويكون الممصود؛ هشيم الحذلار الذي تقهله الرج ،ومع الوقت يمهل مثلما
بقط من الجدار بعض الرمل أو الطين ،هؤلاء الناس يقوا مح ،الزوايا مثل هشيم

المحفلر الذي وطئته الأقدام؛ إشارة إلى نقاهتهم وأنه لا يحثا بهم أحدرْ.،
( )١يطر• :تفسراواترياوى» (ا> ،) ٤٥٣ /واشير القرطي•(U؛ ،)١ ٤ ١ /و«تفير ابن كبرا
(،) ٤٧٩ /Uوااكءريرواكوِرا( .)٢ • ١ / YU

()٢يطر :اشر الطرى»(  ،)١ ٤٣/٢٢و«تمر المرسى»( ،) ٣٧٤ ;٣و«شير اواوردى»

(ه،)٤ ١٦ /وأالكثافاا(؛ ،) ٤٣٨ /واشترالرازي ،) ٣١ ١ / Y٩ (،واشر الءضاوي»(م،) ١٦٧ /

وا-ضر المني ،)٤ • ٤ ;٣(،وا-ض_رأبي العود.) ١٧٢ /A(،
()٣يطر ^٠ :التأويل ،) ٤٦ - - ٤٥٩ /Y(،وانمادر الأيقة والآت؛ث.
( )٤يفلر :اشتر الخلي( ،ه/خآا) ،واشتر الغوي ،) ٣٢٥ ;٤( ،واشتر المرطي،
(  ،) ١٤Y / ١٧واشتر ابن كير ،) ٤٨٠ /U( ،و٠ذح الشوير( ،ه/مها) ،وءالتحرير واكوير،
( .)Y<٣/ Y٧

( )٥ينظر :ا؛فير السمرقناوي( ،م ،) ٣٧٤ /واتفبر ابن أبي زعنين( ،؛ ،) ٣٢١ /واتمير
القاسي( ،ه/مه) ،وءالتحريرواكوير.)٢ •٣/ Y٧ ( ،

0

لم يدكر

فالمقام يتدعي مليها والاختصار والعناية ينؤع العياب

الذي نزل•' ؤإJا^رظثاتيلمئ١بماه أىأ ؤيحا ترميهم بالحصباء ،أوأ المقصود
الحجارة الش أنزلت ^.، ٠١١١

ؤإلأءال،اوطهت وآل لوط! هم أمرته الذين آمنوا معه ،ؤ إب \ثرد<ه [الحجر:
 ،] ٦ ٠فمد أصابها ما أصاJهمأ.،٢
؛ؤ عنتهم لمآره أي! قبل الفجر؛ لأن العياب سوف  ،يباغتا قومه صباحارم.

ه ؤ ثتهتنجمُاكمح،نيو>شسلإلو!ا

^مبملشقا

أي؛ عالي لوط ومن معه ،فلوط هيخثم' أندر قومه بهلثة الله سبحانه ،وهدا

مناظس_ ،لقوله تعالى تهديدا لقريش! ؤ يم طش آممشه ألكني إيامنفو 0ه
 ،] ١٦والثطس هو! الأخذ القوي الشديد بغضسب ،وانتقام ،ولم يقل!
فإنما كانت ،واحدة ،لم يستلع الأمر أكثر
اابهلثنا» ،بل عثر بالمفرد!
منها ،فهي بالغة المنتهى في قوتها وشدتها وأخذهال؛ا.

ؤثتثارثأالCJره مع أن الرسول أنذرهم ،وذكرهم .أنها بثطة افه القوي

القادر ،إلا أنهم جادلوا وثقكوا وأنكروا<ْ.،
()١ينفر•ءتمير اكعليءرو،) ١٦٨ /وءميرالماوردي*(ه/لإاة~غاة)،وْرتضميرالبغو,ىُ
(إ ،) ٣٢٦ /و»-شٍراكرطي»( X\iT/\U
( )٢يقلو« :اشر اومي)ا(أ ،) ٣٢٦ /ورزاد المرء(؛ ،)٢ • ١ /و«شٍرالخازن*(ة،) ٢٢١ /
وُروحاليان'(ه.) ٢٨ ' /
( )٣يقلو :اشتر ازوردي< ،ه/ما  ،)٤واشتر الرازي< ،ا>؟ ،) ٣١٤ /واشتر الجلالض،
(«_ ،) U'Uوءالتحريرواكوير.)٢ • ٤/ fw (،
ا)،وأغيرارازى(،وأ/هام)،و^ضراوي ابورىأ
(أ)يفلر:أالوجيز،

( ،) ٢٢١ /٦وااضيرأ;ي العود ،) ١١^٣ ;٨(،و«روح الماني ٤(،ا.)٩ • /
( )٥ينفلر :اغ؛ر الطري ،)١ ٤٩ ; ٢٢ (،واشتر القرطي»(  ،)١ ٤ ٤ / ١٧وارالبحر السيط في
الشتر،) ٤٦/١ •< ،و«شسرشئير ،) ٤٨ • /U(،و٠افتح القدير.)١ oT/o (،

©

هأؤإّ

 ٠ؤ ؤإثلةودو« نمءًثأأسمذووه'م1وثئ.ه•
ؤرلثدم2مدو،صصغوعه من  ،،١^^١٧١والمراودة تعني ت أن يريد المرء
الشيء مجرة بعد أحرى على سل الإلحاح ني الطلب ،وغالبأ ما تكون في مساق
اى زيومف•] ٢٣ :
الفاحشة ،كماقال نبم١ةلرةتقت ؤوإو1ودخمأؤ ص ف هتهاص

ؤذفلمسنا مغأم ه! اللمس هتا يحتمل أن يكون القه تعالى أعماهم أوموى
آعينهم بوجوههم ،وكأن عيونهم محيتا وطم تؤ ،أويكون المعنى أن اض تعالى
غش ■ملتهم بممث لم يروا هؤلاء الرمل•
وئل• مل الوجهان عن ابن عياس .بمئ ،والأقرب أن اة تعالى ذهب،

بأبصارهم ،وذهبوا لا يعرفون اياب حى أحرجهم لوط ئءألقأم من
ؤئن.رءأعئاإارننيه فكانت ،هلْ بداية العل<اب ،ولذا كرر الأمر بعد نزول
العياب العام.

*<وقتظتثمبج؛ثثصص:
أي• صح القوم كلهم هذاالعذاب ،إلالوط  ٢٥٢٠$ومن حرج معه ،والعذاب
المستمر هوت العذاب اللازم اللازب الذي لا يغادرهم ولايفارقهم ،وكأن الحالأاب
الأول بطمس الأعين مقدمة وليس هو المذاب الذي أنذرهم إياه رسولهم
يلظوم'ر.>،

( )١يظر :اساتي الترآن* لازجاج ر  ،) ٩١/0ورتمير اومةمميأ (م ،) ٣٧٥ /و«شسر
ضا(لأا/إإا)،وأساينحي*(آ\0/م)،وضاين

ممم»(،) ٤٨٠ /Uوأمححالتديرا( .) ١٥٣/0
( )٢يطر :االكشاف» (آ ،) ٤٥٤ /واتمر المني(،أ ،)١ ٠٢ /وأالمم الممط ش الفر!
(ا"/أه؟) ،و«-شير المامري» (؛ ،)٧٧/واروح اوان» (أ ،) ٢٣٤ /و«الضر اوظهري«
(ه،) ١٠٢ /و«هحالندم(،م ،) ٢٠دراكحريرواكوير*(.) ٢٠٦ ;٧٢
 ،)١و«الهاوايأإربلوغ اوهاة»( ١ا ،) ٧٢ ٠ ١ /و«شير
( )٣بفلر« :شءراممري•
التوي(،؛ ،) ٣٢٦ /درالمحور الوجم ،)٢ ١ ٩ /ْ(،و«اكميرواكومح.)٢ ٠ ٥ / ٢٧ (،

( )٤يتثلرت «شءر الرازي( ،اأ/حام) ،د«فخ القدم( ،ه ،) ١٠٤ /د«اكءرير داكدم،
( . ٧٨٧أ)،واسرىبم

0

لإأؤا.يخ
*<محثأمهر0ه:
وعبر بالدوق ،من باب الحرية والتنكل؛• ٢١١٣ -،
ءو ؤ

هده القصص هى س تسير القرآن ،نفيها آيات وعبر يستدل الناس بها على

الهلريق ،وس تسير اف للدكر أن يكون القرآن بهده البلاغة والتجانس في المعاني
والأيات ،أو التقابل والتشاكل؛ لمهل فهمه وحفظه وتدبره ،كما قال تعالى!
^عكثكئ؛امحهاه [.] ٢٣ :،٠٢^١

ه ؤ ؤقومآت

^هلإ١شنمتذحمنقيرأواه •

بدأ قصة فرعون يذكر النير؛ لأن موسى ،؛^ ٣٥٢بعن ،إلى فرعون وهامان

وقارون بالإنذار والتحذير ،ثم أتاهم بالأيات التسع العفليمة ،ومنهاث ؤآئو،وال

وأ-إراد وألثثثر وألقعا١ئ ؛ ٢^١عي

«آنةكياوأ ^^ ١^^ ١.شثذت ه

لالأعراف .] ١٣٣ :ومنها! اليد والعصا ،والتنين ونقص الثمرات ،والطاعون ،وهو

 ،^١واضأءلم<ى.

ومن كدب بآية فكأنما كدب بجمح الأيات ،فالمقصود أن كل آية ترد عليهم
حقيقة وحديرة بالتصديق ،ولكنهم يكدبون بها ،ثم إنهم قد يترددون أو يخافون أو
يعدون موصى بالإيمان والتصديق ،فإذا رغ الأس عنهم نكلوا وعادوا لما كانوا

عليه ،كما بينت ذللث ،ااسورْ الأعراف® ،و٠١مور ٥الزحرف®! ؤثآة،آلثايم_آنغأنا
تغئ،ساتيد.عثلش ه لالز-؛مف:ا'؛].

ه ف أحذهم الله أحذ قوي قادر ،وأهلكهم
هلاكا عاما شا.يدا يناسم ،قوتهم وحلغيانهم واعترارهم بالجنود والأعوان.
( )١يقلو• :التحريروالمير»( .) ٢١٦ / ١r٧

و،الهداة إربلوغ اوهاةأ (\١ايم  ،) ٧٢و،فر
( )٢بمظر• :تمر اسيا
المعانى»(/0ياآ)،وا-ش؛راوغازن»(أ^،) ٢٢١ /ادحاسر«(ه/لها)،و«اسمرواكوير»
(آا/أأأ).

0

.لإقا.يغ

؛و ثم عب على ذلك كله يالمقصد من السياق _ lj،Iؤ أ~لجائ1رؤ-ىتيأرلغمح
لتؤبآ؛مأمحصت
وهو -محهلاب لكفار قريش ت هل كفاركم العاصرون حير س أولئك الناس
الذين أهلكهم سحاته ،فلا يستحقون العقوبة كما استحقها أولتك؟
كلأ ،ليسوا خترا متهم وند كفروا بأفضل الرسل وحاتم الأنبياء ،وجحدوا
القرآن الذي هوأعفلم الآيارت ،وأتم الحججل,،١

ؤأرلكّبرآءة ؤ ،ألزؤ ه هل عندكم من اف تعالى كتاب ،أوميثاق يجعلكم بمآمن
ألأبمسكمئسر^؟أ
هؤو:محنّمح0ه:
أم يحتجون بأنهم جماعة وقبائل ،وأن احتماعهم سيكون ميتا لنصرتهمأ'اا؟
.ه؛
 .ؤ
وهذا وعيد في المتقبل القريب ،وهو إشارة إلى أنه إذا كان إهلاك الأمم
المايقة بالأسثمالا؛ فإهلأك الناس بعد بعثة الض

والمن ،كما قال سبحانه:

يكون وفق النواميس

بمدنلأ أقه شهظ؛إ وعئزهتر

.]١ ٤
عثهحّ وبثه'،ثديي م مدطتى 4
والورة مكية؛ لأن ذللئ ،وعد أنجز وعده في معركة بدر؛ ولذللث ،ورد أن

'عمر ئ.بممم قال لما نزلتج :ؤ متينمأيح  O^Jألدبر ه جعلت ،أقول :،أي جمع
سيهزم؟ فلم يكن يعرف تاؤيل هدم الأية حتى رآه بعثنه مح ،معركة بدر ،ورأى النئ
( )١يظر• :تمر .مانل ،) ١٨Y '/٤( ،واتمر الطري،< i/YY ( ،؛) ،وافر اكديأ
(آ ،) ١٦٩ /وامير الغوي( ،؛ ،) Y-YY /ورتمر القرطي ،) ١٤٥ ; ١٧ ( ،واشسر ابن كير،
( /Uا\/أ)،و<ااكءريرواكوير»( .)Y ١ • / YU

( )Yيطر• :التمر الوسط ،للواحدي

واظسرالمعاني( ،ه/با"ا) ،واشير

الخازن(،أ ،) ٢٢١ /وانمادر اس.

( )٣ينفلر• :الهداة أل بلوغ الهاية ١(،ا ،) ٧٢ ٠ ٤ /واشير ابن كير ،) ٤٨١ /U(،وءانمرير
والتنوير ،)٢ ١ ٢ / YU (،والمادي ازبقة.

0

 .يتلوهذه الأية يئفول• ؤ نءرممح؛عنيمحأمح هل• ،١
وهو
ه ؤ ؛* ٤٥^١،وؤدهم نألثاعم أدم تأثرو؟ ه •
الساءةت يوم القيامة في لغة القرآن والمسنة ،وورد هذا الاستعمال ني مئات
المواضع ،مميت بذلك ،لموقيتها ،ومرعتنها ،واض أءلمر . ٢٢
والمعنى! أنه لم ينتنه الأمر عند عياب الدنيا ،بل لهم موعد لا يتخلفون عنه،

ؤوأل؛؛\ظ أدما تأمره أي! أشد وأءظم ،، ١٣ونوله! ؤ1دهم ه من الداهية ،إذا دها،٠
يعني! أشد مرارة ،أوأشد نوة ،فعذاب الأحرة أشل
أي! أصابه أمر عقلتم،
وأبقى وأهول وأطووأ؛.،

ه

ضاؤ،ظر)وم'.ه*

ؤؤ،صلفيه في الدنيا،

في الأخرة ،جمع! نعير ،وهو! الماررْ/

أي سحبهم الملائكة ،وهذا بعض العذاب ،وهو إهانة لهم أن يحبوا على
وجوههم في المار ،فليس م عذاب ولا هوان يحيط بهم أشد وأعفلم منه ،ومع
( )١أحرجه عد الرزاق في«شٍرْ»( ،) ٢٦١ /rوابن معد( ،) ٢٢ /rوالطري ني «فرْ»

( / ٢٢م ،)١ ١٥والطراني يي رالمعجم الأوسهو•(  ،) ٣٨٢٩واصله ش'صحيح الخاوي•(.) ٤٨١^٥
الكثأفأ( ،) ٣٩ ١ /Tوأقح .) ٦١٩ /A( •^ ٧١
ؤيفلر :أ-خر,ج
( )٢طر :أتمر م• (أ ،) ١٨٤ /ورالهداة إر بلوغ الهايه! ( ،) ٧٢ • ٤ ;١ ١وأالبب،،
مض( ،) ١٥٤/٤و|افراينىسرأن.) ٦٤٦/١٤ (،
( )٣ينفلر؛ ءععاتي القرTنا للزجاج (ه ،) ٩٢ /وءتمير الماتريدي• (؟/يء؛) ،وارتفسير
المرقدي"( ،) ٣٧٦ /yو»-شير المعاني" (ه ،)٣ ١٨ /وامسرالماس" (\.) ٩٥ /،
( )٤طر :أ-فر اسيا ( ،) ١٧ • ;٩واشٍر اواوردي» (ه/هاأ) ،وافر اوغوي»
يا/أإا)،وِالخازلأ(؛\/أأ)،وأنياكيرأ(ه/هها)،
و٠اكمير واكوير•( .)٢ ١ ٤ ; ٢٧

( )٥طرت أتمر الماتريدي• (ه ،)٤ ٥ ١ /واتفّير الرقنل.ي" ( ،) ٣٧٦ /Tواتمير الغوي٠
(؛/لأص وافر المضاوي• (  ^)\\ A/oواضر ابن جزي• (  ،) ٣٢٥/٢وافر القاسي•
( ،) ٩٦/٩و٠اكءريرواكوير» ( ٠) ٢١٦/٢٧

0

هدا يأكتون ويوثخون ،ؤيقال لهم؛ ءؤ دؤمحأ ص دوه على سيل السخرية بهم،

مثر

وؤٌءتره• اسم من أّماء النار ،كما قال تبماةئوةناق 1ؤ ثلنلوعثر'ج^روة
مح.هسمح0ه ١١؛لسر.]٣•- ٢٦ :

*<اذامحم/مح0ه:
إنهم جاحدون معرصون ،قد امتلأت ةالورهم كبرا وعنادا ،وامتلأت حياتهم
ظلما وبغتا وعدوايا ،وتمحفوا للشر ،فمهما جاءتهم الأيات ،والحجج،
والقصمى ..نهي لا تزيدهم إلا طغيائا ،وحين يسمعون هدا الوعيد البلخ ،فإنهم
يصدون عنه ،ويسألون موال الساحر المستهزئ ت أليس اض بقادر على منعنا من

ثلآ;اذائثاثييتاين

الشرك والكفر؟ ويقولون:

.

سمهأ  ٢زالأسام؛  ،] ١ ٤٨فرد عليهم سبحانه بقوله• ؤاداكلّيىء

وهده من الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ،وهومن أركان
الإيمان• أن تؤْن بالقدر حيره وشرم ،فهوالركن السائس مثهال''أ ،،ونوله سبحانه؛

الإشارة إلى أن كل الأشياء حالخها اض تعالى ،ذؤأشُ.كلقطإ،محءه
 ،] ٦٢والخلق س القدر ،فان اش تعالى هو الخالق ،وهذه مرتثة من مراتب

القدر ،ونوله تعالى :ؤثدره من معاتيه! حالقناه بتقدير لايزيد ولاينقص ،كما قال

سعحانه :ؤثدحثدصثةلسءءدك ه
لن؛يله

 ،]٣وقال :ؤرحلىءءفدشبمد<م

 ،]٢والأجال معروفة ،وكل شيء له نواميس وسنن وأسباب ،وكل

شيء مكتوب عند افه ئبماةئرةتقأ ؤ ؤي ،ثيء لحمينثه ؤآ إماب م؛ان ه [يس ت ،] ١٢
واضأ اليان في

( )١ينظر؛ 'تمر مقاتل• (أ ،) ١٨٤ /واتمسر ابن أيي زمت؛نا
•قاصد القرآن ،) ٣٣٤ / ١٣ ( ،وااكءرضواكويرU( ٠؟.)٢ ١ ٦ /

( )٢رني اصحح م لم" (  ) ٢٦٥٦من حال بث ،أبي مريرة

يخاصمون رسرل ،اش ه في القدر ،مرلت

تال،؛ ااحا« مشركو نرئس

محه)درمأم،ء.ائاومح؛

قإئممسيههُ ويطلرث «أساب ،الزولءللواحدي (صرا• .)٤
( )٣أركان الإيمازت الإيمان باش ،وملائكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم
وينظر ما مدم في *صّورة الحجراتا،ت ءؤثاثث،أمحِ،ابءاقا...ه [الحجرات.] ١٤ :

0

والقدر حيره وشر.0

فالكتابة هى من مراب القدرأثارا/

ؤ-غكممقمه جانب

والقدر سر اش تعالى في الأرض ،وقي قوله

الإلهة الذي لا يدركه البشر ،ولا بد من التسلم والإيمان باش الخالق الذي كل

شيء بإرادته ،ولا يع شيء إلا بعلمه

ءؤ

ألإؤآه لالأنعام؛

 ،]١ '٧والقدر لا ينافى إرادة الإنسان ولا بمادرها ،فليس أحد يثعر بأن ثمة نوة

غيبية تجبره على شيء هولايريده ،أنا  -^١أن أتكلم فآتكلم ،وأييدأن أحمل القلم
فأحماله ،وأريد أن أمحعه فأصعه ،وأريد أن أشرب أو آكل شيئا يلذ لي ،أو أنوم أو
أقعد فافعل ذلك ،كله ،وأنا مؤول عنه ،ولوأن أحدا قهرني على ما لا أؤيد وأجبرني
عليه لكانتا التبعة مرفوعق عض ،وكان هو المؤول عن فعلي القري الذي ال
اختيار رفيه ألثتة.

فالمكثف يشعر بداخاله بأن ثمة مشيئة خاصة به تتح له مساحة واسعة محن
الاختيارات؛ مما يحس ،وما يكره ،وبناء على هذا الاختيار البشري يحاب ،فيكافأ

أو يعانت ،أو يجازى ،فأهل الجنة يقال ،لهم' ؤدثأك؛تن ساؤفه [الطور ،] ١٩ :وأهل
النار يقال لهم' ؤبماك;تر تملؤن ه لاوسجدة؛  ،] ١٤فلم يعاقبوا على محا لم يذنبوه.
فالقدر ليس حجة تسوغ فعل المعصية وركوب الضلال وتنكب ،المراحل ،ولا

حجة للفاشلين والجاهلين والمتخلفين بالقدر ،فهم لم يحاولوا الأمر ولم يعالجوه،
ولا تعامحلوا أسبابه فأخفقوا ،لماذا يكون الجهل والفقر والمرض ررقدرا؛؛ ،ولا يكون
العلم والسعي والتخهليهل  ١٠قدرااا كذللث،؟!

إن من أعظم الأخهناء توحليمؤ القضاء والقدر للاحتجاج به على المعاب
وعلى الذنوب وعلى الأخطاء ،ؤإنما القضاء والقدر يحتج به— كما يقول العلماء —
في المصائب ،،لا في المعابل٢ا.
كو٠الهJاةإرطوغس،) ٧٢.٦/١١ (lو٠ضاين
جزي•( ،) ٣٢٦ /Yوأشير ابن كير• ( ،) ٤٨٢ /Uواشسر القاسي• رآ ،) ٩٦ /و«اكمير واكوير •
^^لرl:بوعاكاوى•( ،) ١٢٣/٣و٠شفاءاسله(صخا).

@

ومعنى ذلائ 1،أن المرء إذا أصسا بمومتا قريب ،أو شيء خارج عن إرادته،
فاله أن يحتج JالقاJرت ؤ ماأصبماب ،ينمحّب؛~محإلأطدتي أهووس يقبمزإم تمدثل؛ه<ه
 ،] ١ ١أما أن نجعل القضاء والقدر تكأة نهرب إليه من مواجهة مؤولثاتّا
الني كلفنا تعالى بها ،فهدا نشته يالشركين ،ولوكان العبد مجبورا جبرية مهللقة

^^صولأّهيس،فاسدولضأنالإنان
نادر على ذلك ،،مختار متهلح أن يفعل أو لا يفعل ،فهدم من الأشياء الش ينبغي
على الإنسان أن يرعاها بصورة حيدة ،وألا يجعل مسألة القضاء والقدر سبتا في
تعويم عن العمل ،أوناحره ،أوكثرة التفكير والجدل حولها ،بما لا طاتل تحته!

*ؤنءمآإلآئط'بيهم©ه;
فاممه تعالى على م شيء قدير ،ؤأئنآ أمر؟ 1إدآأرلد كحقا أف يمل ،ق؛ى
مكؤيض ه [ص؛  ،] ٨٢وقوله! ؤ وجدة ه أي '.كلمة واحدة ،وهي ؤ؛) ^؛•،١
وهتج ابجر ه ومن ذللث :،الماعة الي ذكرها هنا؛ ولهدا قال سبحانه :ؤرمآ

مألك]علبمجألئضؤهنوب ه [النحل؛  ،] ٧٧يعني؛ بل هوأقرب من لمح
البصر ،فلما يقول :ءؤ؛لتج ابجر ه أي :مثلما تغمضي عينالثإ وتفتحها ،أو تلح
بسرعة ،فهكذا يفر أمر اممه سبحانه ،فهو أقرب من ذللت ،،ولكن هدا لتقريب الأمر

ه ؤ ولمي أتذكت\يرآم' يهل ،بن مثًًُم.ه•'
أي :أهلكنا الدين من قبلكم ،أفلا تعتبرون بهلاكهم؟! وسماهم :أشياعا؛
ضفىالخهلدسل،والإءراضص.
( )١يطر :ا"شير الطري! (آآ ،) ١٦٣ /واتفسر المرسىأ (م٧٧٣
( ٩آ ،) ٣٢٧ /واشتر ابن ممر! ( ،) ٤٨٦ /Uواتفسير العيي! («.) ATA_،

) ،واشسر الواني!

(  ) ٢يفلر؛ اغتريحنى بن سلام! (  ،) ٧٨ / ١واشتر المرلدي! (أ ،) ٢٨٤ /وانحير ابن ايي
نمين! ( ،)٤ ١ ٢ /Uواغتر الغوي! ( ،) ٨٩ /Tو٠المءر السيط ني الضير! (.) ٥٧٣ ;٦
( )٣يطر :اشتر .قاتل! (أ ،) ١٨٤ /واشتر الطري! (  ،) ١٦٣/٢٢وافتر اسي!
(  ،) ١٧٣/٩ورالضير الوسيط! للواحدي (  ،) ٢١٦/٤وافتر المعاني! (ه ،) ٣٢ •/وافتر

التغوي! ( ،) ٣٣ • ;٤واشترالقرطني! (  ،) ١ ٤ ٩ / ١٧وانتح القدير! (ه.) ١ ٥٥ /

0

ه ؤ و؛و ض ث-ئلءفيآير.هت
أي :مكتوب ؤفيأل<ثره ،وؤ١لإثهمه جمع :زبور ،والزبر  -بقح الزاي
وسكون الباء— :الكتابة ،فكل عا فعلوه مكتوب عنده بحانه محصى ؤلأبمسل

ينلأمحهر.،١

ه ؤ

يجقي؛-مثلر.ه•

أي :مسطور مكتوب ،صغيرا كان أو كبيرا ،من أحوال الأمم والأفراد،
والحركة ،والفلرة ،إلا اللغو الذي ليس فيه حاب ولا تكدست ،،ولا ثواب ولا

ءقاب.، ١٢

وافه تعالى يذكر هذه الأشياء ليس من أحل أن نتجادل ،ما معنى مكتوب؟

وأين؟ وما هذا الكتاب؟ وما شكله؟ وما لونه؟ وهل هي كتابة حقيقية مثل الكتابة
التي نعقلها نحن أم شيء مختلم،؟

هذا ءبّتا عند افه سبحانه ،والمقصود أن يكون فى قلوبنا يقظة ؤ آفحسجترآيا

خلمنت^م عيثا ه زالمومنوزت  ١ ١ ٥ا ،فكل محيء مكتوب ،وحين ت تحضر هذه الحقيقة
الغيبية فانلث ،تكون على نف الث ،رقيبا تحجزها عن التعدي باللسان أو الجوارح.
إنها قيمة عفليمة للإنسان أن تكون أعماله كلها مكتوبة محصية عليه ،ؤإذا كان

الناس يتميتون لأن يكسّت ،عنهم فى التارخ ،ولو سهلر أومهلور ،فكيف ،يغفلون
عن أنهم مكتوبون بالتفصيل في كتاب حاففل ،لا تزؤير فيه ولا تردد ،وؤلأبمادز
صغيأ ولأَةارء إلا لنصهاه [  ،] ٤٩ :، ٥٠٥١ؤيتشر بين الخلق ؤفيرومغنمثدارءأ

خمسانأقبحه

 ،]٤والصالح البار يعرضه ويقول :ؤهآؤمأر«'وأكههه

()١طر٠:اشرب٠ماحJى(  ،) ٢١٦/٤وأضرمضأ(با/آأا) ،و«فراين
سماينهم•( ،) ١٦٣/٦و«ضواضر|( .) ٢٢٤/٢٧

ريظرأيضا :أساني م\ي لازجاج (ه ،) ٩٢ /و•الزاهم يي ص كلمات الأس! (\ا،) ٤٧
وضس_ ،الس»(  ،) ١٣٥ l\rوامجخار

(ص؛مآا).

( )٢ينظر؛ •اتمير الماوردي(،ه ،) ٤٢ •/واشير المعاني ،) ٣٢ ' /ْ(،و'اشير القامميُ
( ،) ٩٧/٩و«اكءريرواضض»( .) ٢٢٤/٢٧

)(٢٥٥

 ،] ١٩والفاجر الشارد يتأره و<قننى'.

ؤألأكنفنج^اُوزلأرنحنيه ه

لالحائت.] ٢٦ - ٢٥ :

ه ؤ إ0للمم\نفيحنم>ةمج^أ' ؤ ،نعيمتق؛َّد ّيلمحأتمحي

ه•

حتم تعالى بهيا الخام العظيم الرائع ،والأية همإل جاءت ي _ؤ-بمةته بصيغة
بصيغة المقرئ ،إلا أن المقصود الجس ،أى• وأنهار ،ؤحستي
الجمع،
بيصياألآيزهلاآ[صة.] ٢٥ :
فعندهم المآكل والمشارب من الجنات والأنهار ،وعندهم الأنس والفرح
الذي لا

في مقعد الصدق ،وهدا وعد الصدق ،واف تعالى صادق ال

الميعاد ،والدين فعدوا هدا المقعد هم الصادقون ،ؤ،ثدا

ألئندتين يدقهم ه

 ،] ١١٩ؤوعدأتيدؤ،آكىماما'ؤممون ه [الأحقاف.] ١٦ :
فالصدق حلق نبيل ثفيس ،يريد اه سبماةئرةتاقأ ممن ينتظرون هدا المقعد أن

يتحلوا يه :ؤ كأثبمأأرمتن ت\ظ\ظ\' ه ؤؤيوأ

^[ ، ١٢الوة٠]١ ١ ٩ :

000

( )١ينفلر :امعاتي القرآن! للفراء ( ،) ١١١ !٢وامجاز ال؛رأزا ( ،) ٢٤١ !٦وافر الطيرىأ

(_\ ،)١ • ٥واشٍر المعاني!
ورالوجتز!
(لإلإا\\\-ة واشتر اسي!
^بوى!(،) ٣٣ '/٤و٦ش٠يرالقرطي!( .) ١٤٩/١٧
( )٢بمفلر :اغتر الطري! (أآ ،) ١٦٧ /وانحير المحيي! ( ،) ١٧٤ ;٩واشتر المارردي!
رم ،) ٤٢١ /واشتر المشتري! (م\'0ه واشتر المعاني! (0ا\^؟ه واغ..ير اJغوي^
()• /مآ'م)،وااوحرراسأ (ه.) ٢٢٢ /

0

 ٠تس4ية السورة:

سمى• أسورة ؤأاثيتس ه* في المصاحم ،،وكتِح الستة ،والتفسير ،وجاء
هدامرفوعا في غيرماحالو<ث،ل
وقد حاء في ذلالئ ،حدين ،عند
وسماها التيوطي ،وغيره• أعروس
 ،،وعلى الهول ،محنه فهدا وصم ،للسورة وبيان لفضلها ،وليس امئا؛

ولذا لم يذكره المعنيون بأسماء السوررى.
؛ه عدد آياتها :ثمان وسبعون آية ،أو مع وسبعون؛ باعتبار أن

ه عند

بعضهم لا ئعد آية مسمملة ،أو ست ،وسبعون آية؛ باعتبار أنهم مختلفون في عدد من
 ،^^١نملا ووصلا ،كآية:

ي.0يؤنتةانين

■ءسمءارخ?ؤأه هل مي آية أم آيتان ،ثلاثة أنوال) لمياء العللْ/
( )١طلر; اساني امآن» للفراء (م ،) ١١٢ /واشٍر همد!_» (■ ،) ٢٦٥ /Yوأصمح
الخارتم،ا (أ/أأا) ،و»حا.ع اكر.ذى» (ه/آهأ) ،و«السن الك؛رى» للشاتي (•ا/ه\ّأ)،
واتمير الطري،

واتمير القرطي• ( !.). ١٥١ /^Uوما تقدم ني امورة الفات،حة>.

( )٢طلرت ،مصاعد النفلر للإشراف ،على مقاصد الررّ( ،آ ،) ٤٤ /وانظم اليرر قي تناسبي الأي
والسور ،) ١٣٩ / ١ ٩( ،و،الإتقاذ،أ ( .) ١ ٩٥ / ١

( )٣أحرجه الثعلي في ،تفسيره ،ره ،) ١ ٧٦ /واليهقي في ،شعب ،الإيمان ) ٢٢٦٥ ( ،من حدث
علي مؤبمئل ،وعده الفيروز آبائي من المنكرات اش وردت في فضل السورة• طلر; ،بماتر ذوى
الممييز ،)٤ ٤ ٩ ;١(،وءنض القدير(،ه ،) ٢٨٦ /وءان اللأ الضعيفة.) ١٣٥ ٠ < ،
(؛)طلر; ،التحريرواكويرU(،؟ ،) ٢٢٧ /والصادر المامة.

( )٥طلر; ،البيان في عد آي القرآن( ،ص ،) ٧٣٢وافنون الأفنان في عيون علوم القرآن،
(ص• ،) ٣١و،روحاو؛ان(،ه/مخأ).

و

*ُضثتشاراجحا'>.
وقد قيل في سب نزولهات أن-الس  .لما أراد أن يعقد 0ع المثركن صلح
الحديت تال لعلي غ.بمثه 1اكتب؛ يم اف الرحمن اارحٍم® .فقال صهيل بن
عمرو؛ أما االرحمن ا فواف ما أدري ما هو ،ولكن اكتب؛ باسمك اللهم ،كما كث

نكتت .،فقال النثر

اأاكت|سا؛ باسمك ،اللهمء .ونزلتن ،هذه السورةلآ/

فعلى هدا تكون مدنية ،ولكن الرا،-ح أن السورة مكية ،ولا يلزم أن يكون لها
ّجب نزول حاصؤر ،لكن العرب كانوا لا يعرفون هدا الاسم فير الجاهلية.

وأثرب من ذلك أن يكون نزول السورة جوابا

استنكارهم لعبادة اف

الرحمن ،،كما في اّورة القرنان*؛

اسِدامحئاه [ب ،]٦■ :فجاء الجواب؛ ؤأوئ0مآص0
ئؤَاص0عأكان0ه.
وند ورد أن ابنر مسحود؛محهبمثن قرأ هده السورة فؤر مكة عند الكعبة ،فضربوه
وكادوا يقتلونهأ"آا.
وهدا من ،العجب ،،فالقو ،_nالماليئة بالفللمة لا تهليق الحدسثج عن الرحمة

ومتعلقاتها ،وتكاد تسهلو بالذين يتلون عليها آيايت ،اض الرحمن ،الرحيم.
ه ،وأن
 ٠و من ،لهنائف الكتاب العزيز أن تكون سورة كاملة تمؤ،
يختار اف تعالؤ ،هن<ا الاسم ليجعله افتتاحا لها ،وهو اسم ينقمن ،صفة الرحمة،
( )١يطر\* :ب الوجيز• (ه/مآمآ> ،و«شير اكعالي• (ه ،) ٣٤٥ /وامصاعد الطلرا
( ،) ٤٤ /Tو<الإمان• (ا ،)٤ ٩ /وأروح __• ( ٤ا ،) ٩١ /و»اكءرير والخوير• ( .) TYA/YU
( )٢يطر• :اكمر الوجيز•(ه ،) ٢٢٣ /ورالبحر المحيط مح ،ادفير»( ٠ا  ،) ٥٤ /وراكحرير
واكوير•( .) ٢٢٨٨٧

وثمة صلح الحاويبيه أحرجها البخاريي (  ) ٢٧٣ ١من حدين ،الخور ين مخرعة ة.ةتن ،ومالم
*(  ) ١٧٨٤من ،حديث ،أنس نهأ.ةتئ.

( )٣يطر• :الخيرة اووين» لابن هشام( ،)٣ ١ ٤ /١ورفمائل اكحاة• لأحمد(  ،) ١٥٣٥و«فير
م ،علوم الكتاب،) ٢٩ • / ١٨ ( •،
وامير القرطم،) ١٥١ ; ١٧ ( »،
اسي»،
و«.ماءد النفلر•(م  ،) ٤٨و«الراج الخير• للخلم ،اكريض(،؛٠) ١ ٥٦ /

ا@

ولا يثمى به غير اف ءغ؛و ،بخلاف بقية الأسماء\£ ،لإحيمإ أوالعزيز ،أوالحكيم،
فإنه قد يوصم ،بها بعض العباد ،أما

ه

ه فلا يسمى بهما إلا اض

آسرآدضاأوسهلهلالإبء* :اا] •
هذا التخصيص فيه كثير من الإيحاءامت ،والمعاتيت ؤأقثكرئتمحإ ءقمءسع
ألؤحثة ه [الأنعام ،] ٥٤ :اكرف إلى افه تعالى برحمته ،الهلمع في رحمته ،الشعور
برحمته في كل ما حولنا ،انتذلار رحمته ،وهويقول! ررأنا عند قلن مدي بى ،فليظن
فلفلن ربنا الثح٠ن \{ئ-بأ أن يسرع إلينا بالخير ،وأن يفيض علينا
بي ما
من جوده وركته ورحمته ،وأن يعفو عن ذنوبنا ،وأن يستر مؤبنا ،وأن يصلح
أحوالنا ،وأن يجمع شملنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا بما علمنا.
إن التعرف إليه سبحانه من بوابة الرحمة ،فيه معنى جميل ،وهو لا ينافي
الخوف؛ ولهدا تضمتت ،السورة الكريمة تللث ،الأية العفليمة ،وهى قوله سبحانه!

ؤدإ'ر)ثئمممربجءةأفي'.ه•

ها هتا كلمة وآية واسم ومبتا.أ وحبر ،يمتلأ بها الفم نهلئا ،والعقل تألها،
والروح إثراما ،والقلب إحبائا.
هأ الرحمة صفته ،وفعله ،وشأنه ،وحلقه ،وشرعه.

وؤس ه! الذي وسعت ،رحمته كل شيء ،وسبمت ،رحمته غضبه ،ورحمته
يتراحم العباد والدواب والبهائم والهلير والوحش والجن والإنس.

ه؛ الذي حلق مائة رحمة ،أنزل منها رحمه في الدنيا ،تشمل كل
مفلاهر اللطف ،والفضل والعهلفا ،والحر منها تسعا وتعين ليوم الحساب ،ولم
( )١ينظر ما تقدم قي ءصورة

( )٢أ-محرجه احمد (  ،) ١٦ • ١٦وابن حبان (  ،) ٦٣٣والحاكم ( ) ٢٤ • /iمن حدبث ،واممت بن

الأصع خ.ءثث.
وأحرجي البخاري ( ،)١^٤ ٠ ٥وم لم ( ) ٢٦١^٥من حدسث ،أبي عريرة هتت ،دون نوله' :رفليظى
يي ما شاءا.

0

يرد هدا الوصف والتعداد لشيء آحر من صفاته ،فجدير بقارئ القرآن أن يقف
حلويلأ عند تحصيهمط هده السورة وهدا الأمم؛ ليدرك ؤلريا من أهميته ومركريته
في معرفة الله والتقرب ،إليه والدعوة إلى دينه وفح الأبواب ،لخلقه.
استفتاح بديع يمكن القارئ من إفراد الأية الأولى بنفي حاص ،ومد الميم،
والوقوف ،على النون؛ لتكون الكلمة متغنية بياتها عن كل إصافة ،وليأتي
يعدها إسناد المجد والحمد والفضل لصاحسا الأمم الشرف ،العفليم المحمود

وهدا أول ما نمتإ به نف ه ،وهو يربعل القرآن بالرحمة ،فهو رحمة وشفاء

للعقول والقالوي ،والأبدان ،للأفراد والجماعايتط والأمم ،رحمة عامة وخاصة،
ءاحالة وآحلة ،ظاهرة وباطنه ،ممن أقل عليه خلفر ،ومن أعرض عنه حرم.
ءاؤءل؛إآلق_زءان ه بأن أعملي آدم ^ ٠٣١وذريته القدراُته والعقول والموام،
والمالكايتط اللغوية والعقلية على الفهم والتفكير والتملق.

ؤ علم آلمرءاث ه بان أنزل الوحي على رمله وأنبيائه عليهم اللام ،وختمهم

؛محمل ،. .واياJهم ؛الكتب ،،وختمها بكتابه العزيز الذي ؤ لأيآيهآثظ،لين ب؛ن
ديمحولأمى-ءلفه؛ّه ،فهو تأسيس وتفريع ،وتأكيد للنبوة عامة ،ونبوة محمد .
خاصة ،وامتنان وقفل.

يالخل فيه معرفة الحروف ،والألفاظ والتجويد ،ومعرفة المعاني والدلألأُت،
والأسرار يما يتفاومحت ،الناس فيه تفاوين ،ما بين ال ماء والأرقى ؤ
ويدخل فيه تسيره للل.كر والتلاوة والفهم والعمل والاJءوة ،وهو خبر ووعد

بأن يفلل القرآن حيا في نفوس أهله ممن اختارهم الله ،فلا يزال فيهم من يعلم
القرآن ويمملمه ؤيدعوإليه ؤيهتدي به ،ويهدي إليه ،ؤينشر رحمته فى العالمين.

ه ؤ طىالإثن0عآكاث:>0
فهو الحالق سعحانه ،وهذه من تعمه والائه ،وهدا الخالق منطلق من الرحمة،

0

حلق الإنسان رحمة ،وهدا يحسب للتصور الإسلامي؛ يفي كثير من عقائد

الشعوب يتصورن  >٠١١١الأمحطوردة الوثنية تطاردهم وتلاحقهم وتحاربهم
وتمنعهم من العلم والمعرفة ،في حض بتر /القرآن اسم ^,^١؛ ه أولا ليخبر

ى ه ؤخوَآلإثن0ئأكان0ه ،والمان يثمل  ٠١^١والمل
واللغة؛ لأنه لا نمة للمان إذا لكن مجرد كلمات وحروف بلا معنى/١١

فن تعليم البيان• أن بملي الأت ان العقل الذي بثنؤ ؤسلع العاني والتعبير
عنها ،وأن يرويه يملكان الإاداع والتخيل والقياس والتنلر والتحليل والتاول
والأكتثاف.

دمن تعليم البيان؛ وصع اللغات ،ؤإلهام الإنسان اللغة؛ ليعر بها عما يريدل؟/
ولذلك يشعر الأصم يقص كبير بالقياس إلى القادر عر ازكلأم،
نعمة إبداعية عفليمة ،وسبب للتواصل بين الناس ،وأداة للتفاهم والتعاون على
البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ،ويه ينعقد البح والشراء والنكاح
وسائر الحقود والمواثيق ،حتى الحرب أولها كلام.
ه ،ونتؤ بتعليمه القران ،فقد
وكما أن السورة است ،بذكر اّم

أبيت مرة أحرى بحلق الإنسان ،وثئت ،بتعليمه البيان؛ ليكون دليلا على أن البيان
وما يتعلق به من العقل والإنسانية والفهم هو أعفلم نعمة وجودية ،ولا تتم هذ0
النعمة إلا بتعلم القرآن وتدبره واتباعه.
 ٠ؤ آلثثتنىأقسبمساني

ال ورة محورة الألأء والنعم ،ولذلك بدأت بتعليم القرآن فبل حلق الإنسان؛
إشارة إلى أن الإنسان حلق لعبادة اممه ،وانتقل إلى الحديث ،عن نعم في الكون،
( )١ينفلرت •تفسر التتري( ،ص؟  ،) ١٥واشير المرسىا (م ،) ٣٧٨ /ورتمر الماوردي•

(ه ،)٤ ٢٣ /واال0ب»(  ،)٢ ٩٤ / ١٨و«اوحراودد ني تمر القرآن السمي.) ٢٦٩ /U( ٠
وءتفسير الغوي* (ئ ،) ٣٣ •/وااتفسر القرطي»
( )٢بفلر• :تصر اسي» (\ا
(يا/أها)،و«شسرالخازن»(أ/هأآ).

0

وبدأ بهذه الأجرام الضحمة الي يراها الاءس ؤيحون أرها •
وقوله• ؤؤبمن؛اتي ه أي• بحابر١ا؛ فإن للشمس قي طلوعها وغروبها حاثا،
وللقمر حانا يعرفه المختصون ،ؤيعرفه الدين يحتاجون إلى ذلك ،فهو بحاب

لا يزيد ولا ينقص ،ولا يتقدم ولا يتأحر.
وفى الأية إثارة إلى الكون المضبوط بنواميس دقيقة ياJركها الإنسان بعمله

وتجربته ،والقرآن هو الهادى والحادي والمحمر إلى الفلر والتفكير والتأمل
والكثم.،

ه ءؤ وأفجموآمحثم1جلني ه^•
النجم هي :المحوم العروفة١^^^^ ،، ١٢تنئ ه لالجم:ا] ،والشجر
معروف ،أحبر عنهما بأنهما ءؤمtجدار؛ ٠ه ،وهذ،ا فيه معنى الجود لله؛ لأنها تهلع
اطه ست،ءاةوةتاك :ؤؤوإنننّيى؛ إلامج ^ ٠٥ه لالإصراءت  ،] ٤٤فكلها تجد فه ،والكون
سسح له ،فلكن الإسان منسجما مع هدا ان^ون فى عبوديته وسجوده ،ولا سبمد
نمس باق•

ؤيجوز أن يكون المقصود بالنجم هنا :النبات الصغير اللتصق بالأرض،
والشجر هو :الشجر الذي له م اقل"'آ.،

وللث ،أن تتخثل هذا الشجر وذللئ ،النبت ،والريع يودي واجب الشكر والجود

للخالق المنعم حل وعر ،أليس حلما بالإنسان الذي أوتي مشاعر وعقلا أن يكون
كذلك؟ا

( )١يقلو ١٠ :معاني امآن» للفراء(  i(\^r/rوامعاني القرأن ،للزحاج (م  ،) ٢٨٩و«شر
المرسي ،) ٣٧٨ ;٣(،ورشسر ابن أبي زمتزه( ،) ٣٢٥ ;٤وا-شٍر الئنرطي•( ،) ١٥٣/١v
واافيراينممر»(/7هخ؛).

( )٢يقلو« :شءر الطري»(  ،) ١٧٤ / ٢٢و«شسر الممرقدى ،) ٣٧٩ ;٣(،ورالهداية إلى بلوغ
^سم»( ،) ٤٢٤/٥وا١شرالقرني( ،) ١٥٤/١٧و٠ا-فراين
ممرا( ،) ٤٨٩ /Uورالتحرير والترير*( .) ٢٣٦ / ٢٧

( )٣يظر* ءتمير عبد الرز١قا (م  ،) ٢٦٥والمعاتي القرأن ،للزحاج (ه ،) ٩٦ /واتفسر
اوار,دىا( ،) ٤٦٣ ;٩واسدرالابم.

©

يم سمق عن مثل اللؤلو ،يم يخضر فتكون مثل الرمزي الأحضر ،يم يحمر فيكون
لكلياقوت الأحمر ،يم يضج فتكون كأطيب فالودج يؤكل ،م ثثمق فتييسر فتكون
عصمة للمقيم ،ورادا للمسافر ،فإن تكن رمحملي صدفتتي ،فلا أرى هذه الشجرة إلا
منثجرالجنة.

فكتب إليه عمر؛أ.بمئةت ءمن عبد اف عمر أمير المؤمنين إلى فيصر ملك الرومت
إن رسلك قد صدقتك؛ هذه الشجرة عندنا الش أنبتها اش ع،؛ل على مريم عق؛األقةم
حتى متث بعيسى ابنها ،فائق اممه عء؛ئ ولا تتخذ عيسى إلها من دون افه عء؛ل،

ئء  ١٠؛!^ ث(مثءءنراس ئث عاثلع«آؤابؤن .آلص

ذؤ

عنرإيىلأمئا^تي ه [آل عمران■ :ا']اأا.،
هوإثارة أيما إلى الجانب المضي الجوهري قي الخل،
وذكر

حث هي الثمرة التي

كل ستة مرة ،فتكون نوثا للناس محنتهم كلها •

هؤحذواص،نأزبجا0ص:

ؤ ؤافب ه :كثير الأصناف ،،كالأذ والشعير والخطة وغيرها مما يدحر لنقوم
عليه غذاء الاس ،عبر العصور وعبر القارات.

وءؤأقتفه :الأعواد التيمحون أشجار الخبويبج ،وكذللث ،الورق الذي يس،
ثم يكون ؤلعاما للحيوانات أوننارأ ،،فهذا ملح جميل أن يذكرنا تعالى يالخئ،

الذي نأكله والعصف ،الذي يكون طعاما لأنعامنا ،كقولهث ؤك\ ئكوا(؛وليكه
والتاع المائي ليس خاصا بالإنسان ،بل يشاركه فيه الحيوان ،فحلق بالعاقل
( )١احرجه ابن المقرئ«ي اععجمه'(  ) ١٨٢عن النعي .ؤينظر• :تمسر ابن كيرا(،) ٤٩ • /U
ضمآن»مجاج(ه/يبم)،و»شراصى•
(  ،) ٤٦٥/٩وامسر اسيء (\>إ\>\\ه وافر الخاوردي" (ه/ا-أأ) ،واشو القرطي»
(  ،) ١ ٥ ٦ / ١٧واتمير ابن مم؛ر»( ،)٤ ٩ ١ -٤ ٩ • /Uوءالتحرير والتوير ،)٢ ٤ ٢ / YU (،وما سيأتي في
ءاسورة النارعاتءا ،واام٠ررة ■صسء.

©

أن يحث عما يميزْ من العقل والعلم ،والعبودية ض سحاته ت بحن أثياف ه.
ؤوألربج-ا0ه معيلوف على ااالحِ_إ® محي الجمهور ،فيكون معناه مستقلا،

وأنه من صمن ما امتن افه به على البشر مما حلقه في الأرض.

وفي قراءة بُتة يقرأ مجرورا ،معطوئا على ؤآلiتتغ_٠هث ٠ؤو^لثنحانهل،،١
فيكون تقدير الكلام; والحث ،ذوالعمق وذوالثيحانأ.،٢
والثيحان معروف ،،وهو الورد ذو الرائحة الهليثةل"ا ،،واذلائ ،سمي الريحان،

وهوأنولع ،منه; الأصفر والأبيض والأحمر ،يمتن تعالى على الناس بهذا الشجر
الذي لا ثزكل ،ولكن يثمن ،الرائحة ائيبة الزكية ،فالجمال والمعة؛المنلر أو
المسمع أو الرائحة العلية مقصد إلهي في الكون ،ولهدا أمرنا تعالى أن نتفلر في
الكون وتتمر ما بثه فيه من حمال فى نجومه وكواكبه وشمسه وقمره وأشجاره
وحباله ،...فالحسن مقصد إلهي ،في الخلق وتربية الناس على ملاحفلته ؤإدراكه

والأستمتاع به سواء كان مشتما كما في الريحان أوكان مسموعاأومرئيا فان ذللث،
من كمال شكر الإنسان لنعمة اف ،،وهو استجابة لغريزة فعلرية تتهللمب ،الإشثاع
والجور عليها تأهيل لتدمير الإنسان والحياة.

ءوؤئأؤ،ئامح
هده الكلمة العفليمة تكؤر٠تإ ر  ١محورة الرحمن ،،إحدى وثلاثين مرة يعن .كل
نعمة ممه تعار.

وقد ورد أن رّول ،الله .خرج على أصحابه ،فقرأ عليهم  ١محورة الرحمن،،
( )١يفلرت اتمير الطري• (  ،) ١ ٨٩ - ١ ٨٨/ YYو،البلة في المراءايت( •،ءسو ،) ١٦و ،معاني

القراءات• لأزهمى ( >.) ٤٤ /rوءالتسر في القراءات المح(،صآ*أ) ،و«اكث.ر في القراءات
العشر•( ،) ٣٨٠ /rو«اكحريرواكوير•(  ،)٢ ٤٢ / YUوامعجم القراءات•(.) ٢٥٢ ;٩
( )٢يفلر• :الحجة في القراءات الح•(ص ،) ٨٣٣و^ااحجت للقراءالبة•(! ،)٢ ٤ ٥ /واحجت
القراءات•(ص• .) ٦٩

( )٣يتفلر« :تمر الطري• (  ،) ١٨٦٨٢و«شر الثعلي• (^إ^\٧ه و«الضر الوسطء•
للواحدي (٤إ^^ >.)٦واشسر المعاني• (0لم  >.) ٣٦٤واشسر الغوي• (إ ،) ١٠٣٢ /واتمر
القرطي•(  ،) ١ ٥٧ / ١٧و«اكءرير واكوير•( .) ٢٤٢ / YU

0

المعتى احتارْ بعض ال>مسرينلا.،

والأصوب أن المقصود؛ البحر المالح والبحر العاوب،لأأا ،أي ت البحر والنهر،
فاض تعالى يرمل الأنهار إلى البحار لتم ،فيها ،كهر التل ودجلة والمرات،
وْع ذللثح فسنهما برزخ إلهي سنة التمايز يحول دون امتزاجهما ،فلا البحر المالح
يتحول إلى عدبخ ،ولا العذب ،يتحول إلى مالح ،وكل له حمائمه التي لا تمتزج
بخصائص الأحر.

ويحتمل أن يثمل المعنى الحار المالحت التي تلتقي مع احتلافها ،مثل التقاء
الحيهلات ؛البحار العفليمة ،ففي أماكن الالتقاء يوحد حد يكون به نهاية البحر
وبداية المحتمل ،فلا يبغى أحدهما على الأحر ،فهدا من حاكمته سبحانه ،لا بشيء
من آلائالث ،ربنا نكدب ،فالك ،الحمد!

ع0بمىءَالآءنبمامحني0ه:
يخرج من البحرين معا أومن أحل.هما ،كما في قوله سبحانه؛

وآلإنيأزأجأرج)مك؛ ه [الأسام ،] ١٣ • :والرمل إنما يأتون من الإنس ،فعليه
يكون المحنى أن اللولووالخنحان يخرحان من البحر المالح فحمتإ.

وة؛لت إنهما يخرحان من البحر الحلو أيما ،وقال بعضهم؛ إن الصدف الن.ي
يكون فيه اللؤلؤ يتكون من الطر وهو من الخاء الخوب.

والأولى حمل الأبت على ظاهرها ،ويؤيده :قوله بحانه :ؤو؛ا تنقى

بموجهعنيمسقدتارغا
ؤلمتممن حنة ئلمؤلها ه [فاطر؛  ،] ١٢فهدا نص على أن الحلية تخرج من كلأ
البحرين ،وفى يعص الأنهار توحد اللألئ ،وكدللث ،الألماس والياقوت يوحل.ان
في الروامما الهرية ،وقد تحدث عدد من المختصين عن وجود اللؤلؤ وغترْ من
()١بئر« :اكم.رواضرا( .) ٢٤٩ ; ٢٧

( )٢بفر :ءتممير مقاتلء(ة ،) ١٩١^/و٠٠عاذي القرآن ،للزجاج(ه ،) ١٠ ٠ /وءتمسرالماتريدي•
(آ/هآإ) ،واشير الرازي( ،آآ ،) ٣٥٠ /وءتمر القرطي( ،؟ا ،) ١٦٢ /و«ذح __،
(ه ،) ١٦١ /ورالتحرير واكوير(،لأآ.)٢ ٤٨ /

©

؛mm

المعادن الكريمة في البحار والأنهار ،وهدا هو الأقرب لاصواب والأكثر تماسا
مع وضوح النص القرآني المحكم ،واش أعالم.

^ ^^١جمع•' جارية ،وهي ال فن ؤأأت١ثه ١١ا ،وفي قراءة سبعية:
ؤ^لئنشءاتيمل ،،٢أي! أنشأت المر في عرض البحر.
والأعلامهي :الجبال الشواهق ،يثاهدئ الاس سمدرم.
ؤيرتم لخيال القارئ صورة الفن كالشاحصة أمام ناظريه نمخر عباب
البحر ،ولكنها لسبه الجبل الراسي الثابت بعفلمتها وصموخهاأ

ذ/م،ةلإهم .نأي؛الإ ه)

ه

ؤَم,تيىءث؛اثايه :وهدم من الأيات المي تجري على ألسنة الماس كينا،
والحق الذي ليس فيه امتراء أن مصير المخلوقات إلى فناء وموت،

ره

و-ةٌ

وقز،و"لآةراٌ ه ،سقى اش تعالى الم القيوم الذي لا يموت؛ لأن و جودء

قائم بذاته ،بخلاف ،الشر فوجودهم قفل من ربهم الذي حلق الإنسان.

وفي قوله• ؤرتقرتن;غء ،ه إثارة إلى أن الإنسان بقدر يربه س اش وعمله
الذي يريد به وجه اض يتحمق له المعيم والخلود ،فالازي يريد الخلود في الدنيا
بمحسث ،تمبح الدقيقة  ١^ ٠۶طويلا بالأنس وال عادة والرصا والإنجاز ،أو يريد
( )١ينظر :اتمر اتجري•(  ،) ٢١ • ! ٦٦واشم المرقدي•(م ،) ٣٨٢ /واتمر الرازي•

 >.xarhواتمر الترْني»(  ،) ١٦٤ / ١٧و'شر الصاوي•(ه ،) ١٧٢ /وامير ابن كير •
)
(\
( ،) ٤٩٣ /Uوأاكءرير

( .) ٣٥ ١ / ٢٧

 ،) ٦٢ • -واحج

( )٢يطر :اميرانجري•(  ،) ٢١ • / ٢٢واب في القرا،ا-ت( •،ص٩١٦
الةراءات) ٦٩٢ - ٦٩١ (•٠ط واسجماكراءات،ه(ه/خهآ).
( )٣يطر :انفر انجري• (أ؟ ،) ٢١١ /وانفر المعاني• (ه/بأم) ،وانفر الترطي•
(  ،) ١٦٤ / ١٧وانفر ابن جزي• (آ ،) ٣٢٩ /وانفر ابن كير• ( ،) ٤٩٣ /Uواتفمر الثعالي•
ره ،) ٣٥ ٠ /وءالتحرير واكوير»( .) ٢٥٢ / UU

وحقيقة فناء الخالق وبقاء الرب الجليل الكريم يمكن أن تمر ببعضهم عابرة ال
تهز الضمير ولا تغير السالوك كما يقع للأغلب ،ؤيمكن أن تتحول إلى معرفة قلبية
راسخة مريرة ميهلرة ،بحيث تحدد م ارامحتا الإنسان وأولوياته ،وتحكم ملوكه
وتصرفه في الدقيق والجليل ،ولعلها أهم حقيقة كفيلة بتغير وجهة الإنسان متى
صدق بها وآمن ولامستا شغاف ،قلبه وأعماق وحوانه.

^^^تين؛لأجممفيئأتي0نأهتالإ.نبممحص;
أما من ش المارات :،فتثمل الملائكة شمولا أولتا ،وقد علمنا اممه تعالى

أن موالهم ني الغالب يتعلق بمن مح ،الأرضت
يهء ويسقيققهن  ١^ ٣١٠ؤسعت ،يكل ثيء دبم-نث وعلمأ

ثابجأ

ئث،ويإظبآيه لغا*و■' ٧؛! ،فهم سألونه تعالى لأهل الأرض،
وتشمل غيرهم ممن يعلمهم اف ولا نعلمهم ،ليبقى النص واسعا ،محمحقى الدهن
متحمزا مفتوحا على كل ما يدخل في النص الإلهي بلا تكلم.،

أمامن ني الأرض؛ فكل الناس يسألونه ،حتى الكافر :ؤ ؤدايك،ؤفيآئاى
^^^١ثناشهنر ..ه [انمكّوت ،] ٦٥ :فيسليهم تعالى ما شاء مما
يطلون ،ؤيمهلهم ،ؤيمحرهم•

جلبجيهمذ،ثأياه• وهده آية عفليمة تفح العقل والنفلر على التحولات،
الفردية والجماعية والأممية ،فلا يخلد المرء إلى حال هو يملها ولا ييأس من

تغيران ،الأحداث ،فيما بملمع أن يتغير.
وليس المقصود *اليوم* الذي نعرفه ،والدي هومن طلؤع الفجر إلى غروب
الشص ،ؤإنما الضود معللق الزمن ،يمي :كل لحفلة ،وكل ومضة ،وكل

ومّت>رآ ،جو ق ظ ه سبحانه ،وهوشأن يبديه وليس شيئا يبتدئه ،بمعنى أنه معلوم
عنده ،ولكنه يبديه للبشر ،فهانا الشأن الذي ذكره افه تعالى هوتحولان ،الأحوال
^همانماوىأ(ه/ألإا)،وأ-فرص•(مأ'/ااأ)،
وءتمسر الئامسء (ا*.) ١٠٦ /

©

المقطوية -هو أفخر أنولع  ،، ١١^^١فإذا كان هذا هو حال البطاين ،فكيف
بظواهرها؟ والإمترق عاده ما يغزل بخيوط الذهب. ١٢٢

^? ٠^٢٠ألجنس دائر ه؛ ثمرها قريب منهم يتناولوته حيث شاؤوال'آا.
 ^٥ح رذكا
* ومي دصرث آمحب ؤ ثتليثثن إض

بَأى• في الجنتض ،أد قي ، ٤٧٠^١

أفي ه ،وهذا يثمل الحور،

ؤيشمل ن اء الدنيا المزمنان الوفيات الصابرات على حفظ العهودأْ.،

دالمعنىت أنها قصرت طرفها في الدنيا ،فهي لا ترى جمالا غير زوجها ،وهو
كل عالمها ،وفيه دلالة ظاهرة على عفتها ،وأنها نصرت طرفها بإرادتها ْع قدرتها
على ألا تفعل ذك.

ومن المعنى ت أن المرأة تمدح بالكنل فى عينيها وانكسار العين ،وهذا صرب،
من الجمال ،وهو يثمل الحور الي حلقهن الله تعالى لمتعة أهل الجنة ،ؤيشمل

اذثلأ?و^ سثهيىؤةالأأواماماوا

نساء الدنيا اللاتي أنشأهن اف تعالى!

.!; ٣٨ - ٣٥
 .يشنف ي ه
والعرب ،يمدحون المرأة بطرفها الناعس ،وهو يوحى بالخضؤع والسماح
( )١ينظر :اتهدب

(؛ ،)١ ٤٩٦ /و«وان ،)١ ٥٦ /١ •( ٠^١

(،)٣• ٧/A

و،تاجالروس»(ه!ا/اآ).
داكرير» ( .) ٢٦٨ / TV
 ٢١؛ يطر؛
(؛/م•  ،)٢واتمر النيى» ( ٢آ ،) ٢٤٤ /ورتمر اومرسى»
( )٣ينفر :اشتر

<"ا ،) ٣٨٧ /واشتر الغوى» <؛/ا؛م) ،واشتر القرطى ،) ١٨ • ; ١٧ ( ،و»مسر ابن ممر»
( ،)٥• ٤/٧و٠اك<ريروامير.) ٢٦٩/٢٧ (٠

( )٤ينظر ^ ١٠ :إلى بلوغ

(  dvrrw/wو٠اJحرر الوج؛زء (ه/ممآ) ،وازاد

السر"(؛ ،)٢ ١ ٤ /واشتر ارازيء  ٩١آ ،) ٣٧٤ /واشتر القرطي ،ر  ،) ١٨٠ / ١٧و»ذح القدير،
(ه.) ١٧٠ /

( )٥ينظر :افتر المعاني( ،ه ،) ٣٣٦ /وافتر الغومح( ،،؛ ،) ٣٤١ /و،زاد السير،
(؛/؛اأ)،وافترالخازن(،؛/امأ).

والمطاوئ.

ؤلمبمل؛ئبف لذس قل<4وث"جآأهت العلمث هوت الدمل ،،١ؤيطلق على دم
الحيض ،ؤيللق على دم البكارة.
وانمنىأ لم يعاثرهن نلهم إنس ،بالشبة لنساء الإنس ،ولا جن ،يالنسة
لماء  ٢١٢؛.

وليس فى الأية دليل على أن الإنس ينكحون الجن أوالعكس ،فهدم أشياء غريبة

على لغة القرآن ،يعيدة عن دلالاته التي فيها تحريلئ ،للقلوب ومخاطثة الأرواح،
فمثل هذه المباحث ،بشغي ألا محم فى التفسير ،وألا يتكلم ،ه الاستدلال ،حتى
لكأنما نزل القرآن من أجلها ،ؤبمبح شغل القارئ للقرآن هوهذْ الم ائل المتكلفة
التي لا جدوى من ورائها ،ولا قمة ب تذكر.

ءوَ4ةأخى آو١مثلآيان .بأي ءالإ نوكل دمحباي> : 4.
لت مح ،جمالهن ،وصونهن ،وتنوع ألوانهنأ"آ•،
*  4نق.ثزآأ-ابمني إلا آبمشن  0نأئ ء تذكاتكدثاي0ه:
لقد كانوا محسنين في طاعتهم ،فاحسن الله تعالى جزاءهم ،وكانوا محسنين

إلى عباده ،فأحس إليهم ،فهم ممن أعطى فأعطي ،وأئثق فأص افه عليه ،وجاد
فجاد اف له ،واف أكرم وأجود ،وحتى إحسانهم هوقفل من الله4 :ومائليتذى
 ،] ٤٣فمن قفله عليهم أن ويقهم للهتاعة والعبادة ،تم
لءلإأُ،ددثأق4
كافأهم عليها.
( )١يظر• :شتر اتجري• (آما/أأ'ا) ،واتمر اصلي• (ا ،) ١٩١ /،وأتفر اومىأ
(؛ ،) ٣٤ ١ /وراكمسر اكم(€ص ،)٥ • 0واالش؛راسمهرى•(آ.)١ ٥٩ /
( )٢يطر :اتمم انجري•(  ،)٢ ٤ ٦ / T٢واتسم المسىا(  ،) ٣٨٧ frواتسم المعاني•
(ه ،) ٣٣٥ /واتجر الموي• () ،) ٣٤١ /واشم القرطى• (  d^M/Wواتفسر ابن ممر •
dO'iM

( )٣يطر :اضر انجري•(  ،)٢ ٤٩ / Y٢واتجر المرقدي•( ،) ٣٨٧ /Tواتفسر المعاني،
(ه ،) ٣٣٦ /وازاد المسر•() ،)٢ ١ ٤ /والجر ابن حزي•( ،) ١٣* ١ /Tواتفسراينممر»( • ٤ /Uه).

ؤ؛)

س0محتمحلإة؛مح©صء

*

والر؛رف هي :البمط أو الوّاودلا ،،يعني <ئكثين على ألوان مما ه\ عليه
مما يحتاجه الناس قي الاثكاء ،وعائه ما يكون اللون الأحمر أجمل وأكثر من
يستعمله الملوك والعفلماء •

ؤوبمم؟لإذانيه :والعمري هو :الثيء القيس الذي يمعب نموره،
والرب إدا رأوا شسا عظيما ن بوه إلى وادي عبقر ،وهوواد يعتقدون أنه للجزأ ،؛

وذكر المن ه هذا اللفظ قي قصة الزوا ،قال« :فالم آن عمرثا في الاس بمري
ءريه،ال  .،يقمحد :عمر ق.ءتق ،أي :لم أر إناثا عظيما منجزا قويار؛ا ،مثل عماله،
فأهل الجنة ممحثون على ممحآت وبط ووسائد حنة جمتلة ،لا تخطرعلى بال.
دااآركة هي• الخير الكثبر ااعظيمأْا ،تبارك ربلثح ،وتباركت ،أسماؤه ،ويق

[ص ،] ١٨ • :وس أسمائه ؤذك،امعلأمه ،فله الجلال
و«تمر الهمطيأ
( )١يطر :رشتر اواوردى» (هّ/اإإ) ،واشير UyJl
(؟ا ،) ١٩ • /وض ابن جزى» (آ ،) ٣٣٢ /وا-ضر ابن ممر•( ،)٥ • ٩/Uوأاكءرير واكويرأ
( .> ٢٧٤ / YU

( )٢يطر :ااالكشاف» (أ ،) ٤٥٤ /وااشٍر القرطيء (7ا ،) ١٩٢ /ورالممرير واكوير»
( .) ٢٧٥ ; ٢٧

ؤينفلرأيقا :اغريب ،الحديث ٠،للقاسم بن صلأم (ا ،)٨٨/وءلسان العررّت،ء() ،) ٥٣٥ /واتاج
العروس•(أا/؛اه)'عب،ق،ر•.

()٣احرجه الخاوي(  ،) ٣٦٣٣وسلم(  ) ٢٣٩٣سحديث،ءٍد اشبن عم . ١٠
( )٤ينفلر* :شرح المشكل من أحاديث ،اكحيحض•(آ ،)٥ • ٤ /وانرح صمح سلم• للنووى
(ها/آأا)،واذحالارى»(آا/ما؛ ّ)
( )٥يطر• :تمر الرازي• (٩أ ،) ٣٨٣ /واقع القدير• (ه ،) ١٧٣ /وأاكءرير واكوير•
(  ،) ٢٧٦ / YUوط ساتي،ي أول ،ااّورة اسم.»،

0

ج.ا.ألإ؟ء
والعفلمة والكبرياء ،وهوالذي يفيض الخير والفضل على عباده ،ويجازي الإحسان

بالإحسان ،ؤيجازي الذنب للنادم بالصفح والغفران؛ لأنه الرحيم الرحمزرا.،
000

( )١ينم؛ امع اغ ،للمؤلف('؛_؛.) VA ،

©

ظةؤا١وسغم،

تعرف ،درامحورة الواية®؛ ^ ١للكلمة ذاتها في الأية الأولى ،اعتبار ورودها
فىالآفالأرل•

وهو في المصاحمح ،وكتب التفسيرلا ،،والحديث ،وورد في غير ما حديث
عن الحم ،س ،منها الحديث المشهورت قال أبو يكر ظنبمئن  Iيا رسول اف ،قد

ثبت،؟ قال!  ١٠منتني هود ،والواقعه ،والمرسلايث ،،وؤءميتا«زذه ،وؤداامحسا

َفيث

وهوحديث ،مضهلرب ،كما ذكر الحاففل ابن الصلاح ،وغير.، ٥١٣

وكدللئ ،المحديث ،المروى أن عتمال زار عبد الله يى م عود خ؛.بمن؛آا في مرض
موته ،وقال له! الأ ندعو للن ،الطبسله؟ قال! الطثسيح أمرضني .قال؛ هل توصي
لأهللئ ،وبناتك بثيء؟ قال! إني أوصيتهم بما سمعته من رمحول افه ،.أنه،امن
( ،١ينظر• ،امير مجاهد( ،ص•  ،) ٦٤وءصحح البخاري ،) ١٤٦/٦ ( ،وءحامع الترمذي،
(ه ،)٤ • • /و"اوتن الكرى ،لينماثي (•  ،) ٢٨٦ ;١واتمر الطري ،) ٢٧٩ ; ٢٢ (،و«الممسر
الومط ،لأواحدي (إ ،) ٢٣١ /وانفر القرطى•(يل/أآل) ،واشتر ابن ممر،
وءالتحرير واكرير.) ٢٧٩ ; ٢٧ (،

(آ)أخرحه الترمذي

)،وابُيفى٠تفيرْ،) ٤٧٣/٢ (٠واك؛اء

( ٢ا )٢ ١ ٩( )٢ < ٢ /من حديث ،ابن ءباس.٠:

،) ٢١١
( )٣يفلر :اظل ابن أبي حاتم ،) ١٨٩٤ ، ١٨٢٦ ( ،و^ءاJل الداوتطي،
وءالتكتج عر كناب ،ابن الصلاح ،لابن حجر (ا ،) ١١٨ /وافح المغيث( .،ا  ،) ٢٩٤ /واتدؤسه
الراوي< ،ا ،) ٣١٢ /واالإرمماُت ،في مموة الأحايين ،بالشواهد والمتاماُتح(،ص\ ،) ٣٠٤ - ٣٥
و«ال ال اوت اكحتحة.) ٩٥٥ (،

0

التق ءئ يوخزوامة ؤ^رألملك  ١^٠١^ ٥٠وخمل مس ره معهم يونذ ثنية ه [الح1ث؛>:
 ،] ١٧ - ١٥فهي إذا وقعت لا ئرغ ولا يدمع ،ؤإنما تمضي ني أحداثها المرسومة
دون تعديل.

والءرب ،سمى المعركة الحربية! الونعة ،أو الواقعن ،وند نعلن الحرب،

أو تبدوها على مبيل التهديد والزجر والوعيد ،ييتما يؤكد التحى هنا أن نالك،

ه ص ادقة حاقة ماحقة ماضية ،لا تقال للتنهديد غحسسج ،،بل هي محمقة
الوقؤع ،وحين وقوعها تراها العيون والقلوبج فتصدق ولا تكدبق.

ءوؤخا؛ضهةصهص:
وهدا من أحص معانيها ،قال بعضهم! إنها رفت الموُتج فأّمعتج البعيد،
وحفضت ،فأّمعت ،القرس_إأاا.

وْن معانيهات أنها تخفض أنوانا ،وترفع آخرين•
وهدا جاء عن عمر وعلي ةء؛وةبممحلى ،فإن الموازين يوم القيامة تتغير؛ فتؤتى
بالرجل الثمين العفليم ،فلالإن عند اغ تعالى جناح ؛عوصةأ"اا ،ويؤتى بالفقير
الضعيف ،المغمور ذي الثياب البالية ،لا يؤبه له ،فيكون ثقيل الميزان عند اه ،وفي

أعظم المازلفيالخةر؛ا.
( )١يتفلر :اشر صد الرزاق•( ،) ٢٧٥ /rواتمر الطري•(  ،) ٢٨ • / rrواتفسر اسيأ
(} ،)r• '/،واشتر الماوردي• (ْ/ا■؛؛) ،و^زاد المسر• () ،) ٢١٨ /واضير القرطي•
(؟ل ،)١ ٩٥ /واشتر ابن ممتر•(.)٥ ١ ٤/U

( )٢يطر :امير اواوردي» (ه ،) ٤٤٦ /وءشر القرطيء (  ،)١ ٩٥ / ١٧وءتمثر ابن كثيرا

( ،) ٥١٤ /Uوءالدر المثورا(؛ا ،) ١٧٥ /وءالمراج المنرء للخطيب اكرض (  ،) ١٧٩/٤وص
القدير®(ه ،) ١ ٨ ١ /والمصادر السامة,

( )٣كماهي أصحح البخاري®( ،) ٤٧٢ ٩واصحح ملم®(  ) ٢٧٨٥من حديث ايي هريرة ةأ.ءثق

مرفوعات •إنه ياتي الرجزالعفليم  ^^١يوم القيامة ،لايرو محياف محاخ بعوضة ،اقرزوا:
ؤمآلأتمتئاج؟ه [آلكيف.•]١ ٠ ٠ :
( )٤كما في ٠ص٠محح البخاري®(  ،) ٤٩١٨وءصحيح ملم®(  ) ٢٨٥٣من حديث حارثة ين وهب

الثراعي

مرفوعات ْلألأ أمحركم اهل الجثة؟ كل ضعيف مضتف ،لوأفم عر اش لآبرٌْ•

ونلحفل أن الوصف جاء مطلئا ،فلم يقل* ررإنها حانقة لشيء أورافعق لشيءا؛؛
ليكون المعنى شاملا لكل ما يحتمله الرفع والخفض؛ رفع الأشخاص وحفضهم،
ورفع الأعمال وحمضها ،ورفع الصوت وحققه ،ورفع الميزان وحققه ،ورفع
الحس وحفض الباطل.

ه أما ض حنتها؟ فجوابه :ؤلذامحمحصظ0ه:
والثج هو :الحركة الثديدة  ، ٠١١وهو نمير عن الزلزال :ودا زلزك ألأزص
لخاا،وىززلخآصتىثيه[اسم :؛].
*ؤنئثتآبجاتدثا0ه:
والبس بمحتمل ُعتتتن:

التمتيت ،، ١٢فتصح ءؤآإثال،بامهيلاه

 ،! ١٤وتكون ؤ^كادهن

آلمنمورٍاه [\ص]وء* ،]٥ '.فليست كماهي الأن يمتانتها وقوتها وتماسكها وصلابتها.
ه وسيةت : ١٣٢ؤو\\ ألنايجزثذه
والمض الثاني :ؤ وثنت ه أي:
لاككوأورت"ا] ،ؤ مياةااإ؛الا

ل النمل;  ،] ٨٨بأمر افه تعالى.

ومنه قول الّك . ،عن آحر الزمان :ررفيآتي قوم يثوث ،فيتحملوى بأهليهم
وثن أطاعهم*؛؛ .،أي :يخرجون بأموالهم وأهليهم ؤإبلهم من المدية يسوقونها
ننئا؛ْ.،
( )١ينظرت امعاني القرآنء للزحاج (ه/خ*  ،)١وءلمان المحرب® (آآ ،) ٢٨٢ /وُ'تاج العروسا
ره/؛ا،ه)ءرججء•
( )٢ينظر• ءمير مجاهدا (ص*  ،) ٦٤واشير •قاتلء (؛ ،) ٢١٥ /واتمير ١لaليري٠

(٢٨

 ،) ٢٨٢واتفسر المرندي• ( ،) ٣٩ ٠ /Tوءشير المعاني• (ه ،) ٣٤٢ /رءشثر القرش•

ربا/أبما)،وءفراينممر•( ،) ٥١٤ /Uوءالتحرير واكتوير• (٧٨

.) ٢٨٤

ؤيتظر أبمات ءالمفردات في غريب القرآن• رص ،) ١٢ ٢وربمائرذوي المتر•( آُ )٢ ٤ ٥ /ب _•*
( )٣يطر :اتفسر \د\رطيه (  ،) ٤٨٧/٩وءشتر الملي• ( ،)٢ ٠ ٠ !٩وءتمير الماوردي•
(ه ،) ٤٤٦ /وْامسيرالموى®(ه ،)٥ /والمصادرالمايقة.

( )٤أحرجه البخاري(  ،) ١ ٨٧٥ومسلم(  ) ١٣٨٨من حديثّ ،ميان بن أي رمر ن.،بمءل•
( )٥يطر :ءإرشاد الساري•( ،) ٣٣٥ /Tو*بض القدير•(.) ٢٦٠ ;٣

ؤث)

 .آصصث،آكنذ ثآ
ؤ
سماهم! ءأصحاب

٥؟^:
وّماهمت ررأصحاب اليمينا؛ ،وهم في معظم

آيات القرآن الكريم.

ثئوا بذلك؛ لأنهم يكونون عن يمين الرحمن ظ ،أو لأنهم ياحذون كمهم
بأيمانهم ،أو لأنهم يذهب بهم ذات اليمين إلى منازلهم في الجنةر ،،١وسنوا كيلك
تقاولا؛ لأن العرب تقول• هذا فلأن له يمن وذاك له شوم ،فالذي له يمن أويمين
يكون حيرا على نف ه وعلى أهله وعلى الناس الذين يلقاهم أو يعاملهم ،ولذلك
أصح اليمين محمودا في الشريعة؛ قي الأكل والشرب والقيام والقعود والدخول
والخروج واللبس وغيرها ،وكان الني ه تعجبه اليمن ش تنعله وترجله وطهوره

وفىشاُنه ^. ٢٢

والمقصود س السؤال في قوله!

أمحتئآكثت ه التفخيم والتعذليمل"آ،،

وكانه مبتدأ وخبر ،قال ارأصحاب الميمنة® ،وأخبر عنهم بمثل السؤال:
آلتثن ه ،فالأمر أعفلم وأكثر من أن يوصف ،ويكفي أن يقال عنهم؛ ليدل على
تناهي ما هم فيه في الفضل والمكانة والمنزلة والرضا والسرور والحبور وقزة

' ءو ؤ ؤأممث ،آيقت تآ

هه:

أي! في العياب وامحال والؤءب والخوف ،،والمقصود! ءؤأغثبألإءاؤ،ه ،كما
في السورة ذاتها ،ومواضع أحرى من القرآن الكريم ،وسئوا! ؤأمحبأتيافي ،4لما
مبق ،ولأنهم يأخذون كتبهم يشمالهم ،ولأنهم كانوا عن شمال آدم علهآلقثم لما رآه
( )١يطر :اشتر اسرى» (  ،) ٢٨٦ ; ٢٢وافر اومرسىا(م  ،) ٣٩١واشير اسي،
فراكرني|(يا/خبما)،و|ساينممير|(؟/هاه)،
وافتحاكوير|(ه/حبا).
( )٢كما في حديث عاتثة لآ.بمءآ عند البخاري ( ،) ١ ٨٦ومسام ( .)٢ ٦٨

( )٣ينفلرت ارتفسير القشيري ،) ٠١٧ /v(،رءتدكرة الأؤيب في تفسير الغريبء(ص) ٧٨٣ا وُرتفسير
اشير١مجري،) ١٧١/٩ (٠و٠نيص( ) ١٧٨/٥

؛mmm

وهمل ذهب إلى هذا أكثر المفسرين ،ونقل عن جمع من الافر١ا,
والقول الثاني ث أن هؤلاء جميعا هم من هذه الأمة ،دؤ
من الأين صموا المن ه،
م\{\ح

أي-

أي :من التابعين ونن بعدهم إلى

وعاليه ،قافه تعالى لم يذكر الأمم السابقة ،ليس لأنه لا سابقون فيها ،ولكن لأن
الخهلاب موجه لهده الأمة ،فدكر تعالى من هده الأمة من المابقين ثلة من المتقدمين

من الصحابة ^؛ ،^،ولهذا مالط الني  ٠:ااح؛ر الناص  ،،yyثم الذين يلونهم ،نم
الذين

وقال ه ٠ :لاسئوا أصحابي ،لاسبوا أصحابي ،فوالدي نفي

يده ،لوأن أحدكم اتقى مثل أحد ذهبا ،ما أدرك مد أحدهم ولادصيمة*ل؛ .،وذكرفي
قفل الصحابة كهيؤ ومابقتهم ،بل ذكرهم اطه تعالى في القرآن الكريم مما يعزز

هدا العنى؛ قال:
إإ-ئم ه [^١؛ ' *  ،] ١وقال:

^^نلآهنافيوأؤيىآئمئم
اؤ؛؛ ،أيإين لي—يمم ثأنؤيهر

 ،]٨فهدا يحزز المعنى ،ولا
ه
يبعلداثهيذآش ١٤٢ ^٢ؤيممينآق
ينفي أن يكون من الماشن ،ومن  ،<^^١النمل والأنساء وأتباعهم ،لكنه طوي
ولم يذكر هاهنا؛ لأن المياق يخص أمة محمد ه.
وهذا المعنى مل عن الحسن المري وابن سيرين وحماءةلْا ،ورجحه ابن

كثير في تفيرْأآ،؛ لمقل هذه الأمة ،ولامتبحاد أن يكون ؤ

ه من

( )١بفر :اشتر.قاتل/)( ،ا"اأ) ،واتمر الطرى» (  ،) ٢٩١ / YTواشترالمرسىا
^فرابوىا(ْ/آ)،و^ضيرارازيأ(بمآ،) ٣٩٢ /

 ،)٥ ١٧وااكءريرواكوير»( .) ٢٩ • ; ٢٧
واشتر القرطي•(  • • / ١٧أ)،و-،ف؛راين ممرا
(آ)بظر-» :لهيرالطتردي»( ،) ٤٨٩ ;٩وا-ضيراسيا(\ا \rآ)،و«الكشافأ(؛،)٤ OA /
واشر ابن جزي ،) ٣٣٤ ;٢(،واشترابن محيرا(.)٥ ١٨ /U

( )٣أحرجه البخاري(  ،) ٢٦٥٢ومسالم(  )٢ ٥٣٣من حدث همد اش بن م عود نء.ءتل•
( )٤أحرجه البخاري(  ،) ٣٦٧٣وم لم(  ) ٢٥٤١من حديث أبي معيد الخيري . ٥٥٣
( )٥يفلر :اشترالمعاني(،ه ،) ٣٤٤ /واغترابن كيرا(.)٥ ١ ٩ /U
()٦بظر :اشترابنك؛را(يمخاه).

0

محة|اأثااقوة،

الأمم السابقة ،ؤؤعللننألآ<ؤنه من هذه الأمة ،فهذا نؤع من القص في حق
هذه الأمة ،مع أن الساقايتظ والنصوص لم يعهد منها مثل هدا المعتى ،وقد قال
الني رروالذي نفي بيده ،إني أرجوأن تكونوا رخ أهل الجنة  . ١فكثزنا ،فقال;
ررأرجو أن تكونوا يلث ،أهل الجنةاا .فكبرنا ،فقال؛ ررأرجو أن تكونوا نصم ،أهل
الجنةاا ,فكبرنا  ،والمحوصن تدل على قفلهم وم ايقتهم.

وقد يقال بأن الأمم السابقة كثيرة ممتدة من عصر التكليمج ونزول الرمل إلى
بعثة الرسول ،.وحتى مع ذلك ،فهده الأمة ممتدة أيصا ،فهي من بعثة الرسول.
إلى قيام الساعة ،فالأمة كثيرة جدا ،وحاء١ت ،نصوص كثيرة تدل على ذلك ،،مثل قوله

ارإذ رخ لي مواد عفليم ،فثكت ،أنهم أمتي ،فقيل لي :هذا موسى .وقومه،

ج،فقيللي; امملنإرالأكقالآحر.فإذا
سواد عفليم ،فقيل لي; هده أمتلث ،ومعهم،سعورأ ألئا يدحلوو الجته يغير حاب
ولاعياب® .فسئل عنهم النيi ،.قالت راهم الدين لأستندورر ،ولأثثطثزول ،ولا
يكتوون ،وعلى ربهم سو'كلويىاالآ.،
ءاوعدني ري سبحانه أن ين.حل الجه من أمي
وفي رواية صحيحة قال
سعين ألما لا حاب ،عليهم ولا عذابه ،مع كل ألم ،سبعوذ ألما . ٢٣١١١ ..وهدا عدد
صخم وكبير.

ه
ومع أن الأمر محتمل ،فالذي يظهر~ والله تعال أءلم~ أن القول بأن
وءؤألآخئنه هم من هذه الأمة أليق بالسياق وبالنصوص الأحرىْ ،ع غير بخس
لمن جازوا قبل هذه الأمة.

وفي كل دعوة حير ،فمن الناس نن يبادر ويقول :أنا لها ،ؤيندفع برغبة وبصيرة،
ومنهم من يكون عنده تردد ؤإحجام ،يراعى المصالح والمفاسد ،فإذا رأى النارس
( )١أحرجه البخاري(  ،) ٣٣ ٤٨وم لم(  ) ٢٢٢من حديث أيي معد الخيري غ.بمئت.
( )٢أحرجه البخاري( ،) ٥ ٧ • ٥وم لم(•  ) ٢٢من حديث ابن عباس ئئيبمما.
( )٣أحرجه أحمد(  ،) ٢٢١٥٦والترمذي(  ،)٢ ٤٣٧وابن ماجه(  ،) ٤٢٨٦وابن حيان( ) ٧٢ ٤ ٦من
حديث أبى أمامه الياهالى تي.ءئت ,ؤينفلرت الال.السالة المحيحة ء( ,)٢ ١٧٩

جةُااءإاقوةا

يميخ <-،ررضشإونه لالحءمتما ،]1فمن كمال المممة الخعة بالموان ة والمحال ة،
وهده متعة محسومة؛ فان سهرة مع صديق تحبه ويحيك تعد من مع الدنيا ،ولهذا

يكر هدا المعنى في الجنة بكونهم ؤ عق ّرونينويم

عليها متقثبنجن\ ه

يتحدثون ؤيتضاحكون ؤيتدكرون ؤيتمممون ،فهذا جمع المعيم الحئي والمعيم
المعنوي.

ه

عمم يلدن محلوود> ^^امرا' وأار؛يد ،وي نن م5؛لؤأو^لابمدءؤث ءث؛ا

نيتزهم0ص:
يدورون عليهم مرة بعد مرْرا ،،والولدان ح٠عت ولد ،وهم الصبيان قبل من

اللؤخ أو مع سن البلوغ ،، ١٢ذكرهم تعالى في القرآن اتكريم في أكثر من موضع،
كما في ررمحورة الإن ازا؛ ،فمن هؤلاء الولدان؟ قال بعضهم ت هم أولاد الؤمنين
تيم
الذين ماتوا قبل الحلم ئل  ، ٢٣١٤^ ٧١ؤ محإك؛لاءانوأ
هأه [!_  ،]٢ ١وهدا القول ليس بذاك.

وة؛لت هم أولاد المشركين الذين ماتوا دون الحلم ،وهدا قول حيد ،ونحل عن
جمع من الصحابة ر.بممح ،واحتاره البخاري ،وحمامة من أهل العلمل؛ا.
وجاء فى حدين ،ممرة بن حندب ،ظ^بمتغ ،حدينا الؤؤيا ،أن رسول الله.

أحبر أن إبراهيم ^٥١٣

في روضة وحوله ولدان ،وأنهم اركل مولود مان ،على

الثعلرة .،،فقيل لهأ وأولاد المشركين؟ قالا ااوأولأد المشركينءار ا .لأن هؤلاء غير
(؛)يفر :اسوابي(بأ.) ٢٩٣ /

()٢بظر! :المبموعاوغ_ث ،) ٤٥١ ;٣(»،و"سحالض» (آ• ) ٦٧١ /ول،د».

( )٣يظر• :تفسر القرطي ، a-r/W ( ،واحادي الأرواح( ،صء  ،) ٢١وا-شٍر الخازن،
^هو»-ضراكرني(،يا/م-آ)،و«أيمصس،

( ،) ٩٤ ٤ ;١و•ذح اس ،)٢ ٤٦ /n ،وءتمراكُالي(،أ/خب) ،وط محاني ني •محورة التكوير:،
قؤآ دن،ئتتنهه.
(ه)أحرحه اJخاري( .)٧• ٤٧

ؤج

مكلمن ،د٠اما ئل سن الكيفح •

ؤإذا تدكرت أن هؤلاء وأمثالهم ممن ماتوا تبل البلهمغ أنهم إلى رحمة اض
سبحانه ،فإن هذا يسكب على قلبك مكنة وراحة ،والمؤمن بمرح برحمة اش

للعباد ،ولذلك ذكر بعضهم هذا المعنى عتل نوله تعالى ت ؤوإداآثموءرد،ندث>
ورد أنها في الجنة ،، ١١ؤإن لكن
 ٠^٥دش_،ئاوغه لاككوير:خ ،]٩ -أن
الحديث ،فى ذللث ،لا يصح؛ لكن مدق على هذا القول ،الذي احترناه ،بمي ممن
كانوا دون الحلم والبلؤغ.

ؤيمكن أن يكون ْع اليلدان أيصا ولدان ممن حلقهم الله ئبمةثزةت\ك للخدمة،
كما حلنا الحور العين في الجنة للتنعم ،والحور العين فتهم ن اء من ن اء الدنيا،
فكذللث ،الولدان يكون فيهم ممن حلق اممه
وفيهم ممن حلق اممه

وأساهم لهدا الخمل ،وفيهم ازلدان الذين ماتوا قبل البلؤخ وقبل الحلم ،وأمثالهم
ممن وسعتهم رحمة اض ولم تمم عليهم حجة الرسالة.

ووصم ،هؤلاء اليلدان بالخلود ،أي• أنهم في عمر واحد ،وأهل الجنة
أعمارهم ثلاثة وثلاثون سنةل ،٢في سن عيي ءءأاثل؛إ حنن ر؛ع ،ذكورهم ؤإناثهم،
وكأن هذا هواكتمال النضج للإنسان" واش أعلم" وقبل؛ل<اية القصى في• ،أما هؤلاء
الولدان فهم صغار ،وهزلأء وأولئك لايجرى عليهم الزمن ولا يصيبهم الضعف أو
التغير في وجوههم أوأحالهم ،لا تجري عليهم نواميم ،الدنيا وقوانتنها من المجر
والهرم والضعم ،والشيخوحة ،ؤإنما هم

ه فى هذا

وهؤلاء الولدان بملوفون على أهل الجنة ؤأوام،رأارؤ،وك،تيلهه،
( )١ينظر :اشر يحص بن سلام•(/y

واسني احمد• (  ،)٢ • ٥٨٥واسن ايي دواد»

( .) ٢٥٢١

( )٢يظر :امتدأس ،) ٧٩٣٣ (،وقحا.ع اكرض•(  ،) ٢٥٤٥واشتراضلي•(ا،)٢ • ٩/،
(.)٤ • ٨ /r
وءالشتر الوط! للواحدي( ،) ٦٩ - ٦٨ ;٢وءتخرج أحادث
،) ٢٩و٠فرالمرسى•( ،) ٣٩٢/٣و،اهJةإر

بلوغاJهاة ،) ٧٢٦٢/١١ (٠واغ؛راينئيرا( ،) ٥٢ •/٧وءالتحرير واكوير»(U؟.) ٢٩٣ /

0

والأكواب هي؛ الأواني التي ليس لها يد نمك بها ،وليس لها حرطوم يصب منه
الماء ،وأما الأبائيق فهي؛ الأواني التي كون لها مقبض نمك به ،ولها حزطوم
يصب منه الماءل  ،،وكلمة "إبريق ٠٠فارسة

والكلام هنا عن الخمر ،وأفرد الكأس؛ لأنه هو المقصود ،فالإنسان لا يشرب

بأكواب ولا بأباريق ،وكأن الأكواب والأباريق هي الوعاء الأصلي الذي توضع فته
الخمر ،ثم يسكب منها بالكأس للثارب ،ؤإنما يشرب بكأس واحد ،ولذلك أفرد. 0
وأيصا فكلمة  ١كؤوس ٠١ئقيالة لأن فيها همزاُت ،متعددة ،ولذلك ،أفردها ،فصارُت،
دان رشاقة وجمال.

دالممحن ذكره الله تعار في أكثر من مونحع ،والمقصود يه هنات الخمر؛ إشارة
آلي أن هذه الخمر تجرى ،كمآ قال سثحانه 1ؤ

هأهو0ذةآلإرتيم

[ 4محمد ،] ١٥ :فالكأس

مثتّ

من هذا المعين ،ومعناه أنها حمر صافية ليتكخمر الدنيا ،ولذا ءم_إ؛فولهت ؤ ال

بمثمن ت؛ ،وإلآ؛زمذ ه أي• لا يصيبهم الصدلع الذي ت بثه حمر الدنيال 'آأ ،ولذلك،
قال:ؤضهأي :بسبثهار؛/

ومن المعاني الصحيحة ألهم لا يتمرقوزر ا عنها أوب بثها؛ لأن الذين يتربون
في الدنيا إذا نكروا هدوا ،وربما نفث قوا ي سب ،تعكر المزاج أو عدوان بعضهم على
( )١يفلر* :معاني امأن» للزجاج (ه ،) ١١ •/ورتمر الاترُدى» (  ،) ٤٩١/٩وااشسر
ضاا(ه/ب)،و»ضاكرني(لأا/مأ'مآ)،و«صايني
(ي'/أه)،و،ااكءريروالصيرا( .) ٢٩٤ - ٢٩١"/ XU
()٢يطر :رش اللغت• لكالى(_،)٢ • Aواالإ-مان» (أ.) ١٢٩ /

( ) ٠٢يظرت  ٠غري— ٠١القرآنء لابن قتيية(صم ،) ٤ ١٤و٠معاتي القرآن ا للزجاج(ه ،) ١١٠ /واأمّير
الماوردي(،ه ،) ٤٥١ /و«الحرر الوجيز(،ه ،)٢ ٤ ٢ /ورزاد المسر"(؛.) ٢٢١ /

( )٤يطر :رالكنافط(،؛ ،) ٤٦٠ /ورشيرالنفي(،م  ،) ٤٢١ورالدرالممون •(،ا،)٢ • ٠/

ورشترأبي العود ،) ١٩١ /A(،و«روح العاني/ ١ ٤ < ،

 ،) ١ورالتحريروالموير(،ماآ.) ٢٩٤ /

( )٥ينظر؛ رغريب ،القرآن ،لاين قتيبة (صتم\؛؛) ،وءاالكث-اف( "،؛ ،) ٤٦٠ /ورزاد المسير"

(؛ ،) ٢٢١ /ورتنسير القرطبي ،)٢ ' T/W ( ،ورتف ير البيضاوي( ،ه ،) ١١^٨ /وءالبحر الحي3ل ني
الضير،) ٨٠ /١ ٠(،وافتحالقدير،ره.) ١٨٠ /

0

وعئ ه ،ؤإن احتلمت) في المعنى ،فالحور لا يطوف بها
همٌ ،عةم عر الثرر متقابلثن•

المخلدون ،بل

د١لمد جمع• حوراء ،ومحي شديدة الماض مع شدة الجمال والصفاء في

الألوازرا ،،ومحن جمع• عيناء ،وهي واسعة حدقة العين ْع صفاء العين وجمالهال.،٢
والجمال هنا في وجوم أهل الجنة ،وفي أزواجهم ،وفي مجالهم ،وفي

حك\وهم 1.وفي طعامهم ،فهي جمال تام ،لا نقص فيه بوجه من الوجوه ،مما يعطي
متحة النفلر والمع والقلما وسائر الجواؤج.

أي؛ في جمالهن وصفائهن وصانتهزأم•

إشادة بهم ،وأنهم مقثبون ،قفلا من افه ،لكن س_ ،أعمالهم الصالحة
وأحلافهم الجميلة واحتسابهم لما عند اممه.
وفيه دعوة إلى العمل؛ فالعمل المالح ّس ،-ليحول الجنة ،وهذا الجزاء
ب بب عملهم.

ه < سنؤاوَيتيا;.
اللغوهوت الكلام الذي لا فائدة فيهل ،،٤وكثير من الكلام لغو ،وكيلك اللغوفيه
الشسإوالشتم والقيل والقال وعيره مما ينره عنه أهل الجنة.
( )١ينفلر؛ رمعاني القرأن ،لالزجاج (ْ/الا) ،و٠المفردات ش غريب القرآن(،ص،) ٢٦٢
وءيماتر ذوى التمسز.)٥ • ٦ / Y ( ،

( )٢يفلر« :شر الطري ،) ٣٠٢ / YT (،و«ساتي القرآن ،للزجاج (ه ،) ١١١ /و«شٍر ابن أبي
زمنن ،) Y-Y-A /)(،واروح المان( ،ا.) Y-YY- /،
(" )Yيفلر» :ضر الطري ،) Y-'Y/YY ( ،ورمعاني القرآن ،للزجاج (ه ،) ١١١ /و«شر
اواوردى(،ه/آهإ)،و«شسرابن جزى»(آ/ه'؟'أ)،و«شراينممرا(يم1أه).

( )٤يفلر :اشتر القرطي( ،تمال ،) ٢٠٦ /واشتر الخازن( ،أ/ا"آآ) ،واتمسر ابن كيرا
( ،)٥ Y ٤ /Uواقع القدير< ،ه ،) ١٨١ /ورالتحرير واكوير.)Y ٩٦ / YU ( ،

0

&wm

وأما التأثيم فهوت تجهم إلى  ، ٢١٣١أي :لا يسمعون من ينبهم إلى الإثم
أو سقمهم ،أو شرهم ليقعوا في الماثم ،فالجنة منزهه عن ذلك ،ولكنه إشارة

إلى أنهم كانوا في الدنيا ^ ، Uisكانوا يتجثون اللغوت ؤ ؤإداسممأأكومصؤأ
عنة ه زاكصص;  ،] ٥٥ولا يردون اللغو يمثله ،فهم قد أمسكوا ألسنتهم عن مثل

هدا ،يختارون أطس ،-الكلام ،كما يختار آكل الهلعام أطبه ،فلا يتكثمون إلا بخير،
ؤإذا زل ،واحد منهم بكلمة أسميع في الاعتذار.
وحص ااالماع ،#لأن تمكين أذنالث ،من  ٤١٠٠١اللغوتثجح عليه ،والذكا لغا
أو اغتابخ أو سئ ،أو شتم ،لو لم يجد من ينصت ،إليه لما تكلم ،وهم لا يقولونه
أيما ،فما م في الجنة إلا صالحون لا يهولون اللغو ،وكا لا يسمعونه ،بخلاف ،
الدنيا ،ففيها الصالحون عفيفو الألن ،وفيها الهجاوون والشتامون والعثابون

وأهل اشو.
وفي ذللث ،تذكير بخطر اللسان ،كما قالا المي .لمعاذ خ.بمتن ،وقد أحد

بلسانه* ١٠ :كم عبلذ هذارا .قال ;،يا ض اممه ،ؤإثا لمواخذوف بما نتكلم به؟ فمال) ت
ااثكلتلث ،أمالئ ،يا معادإ وهل لإكب الناس فى النااّ على وجوههم" أوت على
مناحرهم  -إلا حصائد ألمتهم!. ٢٢١٠،
ه ء ؤإلأنلأعثاظا.ه:

أي :قولا ^^ ،^١^١وهنا جعل
لا يسمعون في الجنة
ؤسثأ.اه منصوبة مع أن السلام بالر؛ع أبلغ وأقوى ،كما في قصة إبراهيم ٤^٠١^٤؛؛
ءؤهثاؤأ ^ >^ ١٠ ٠١سلم ه لالواريات:ه\] ،وإنم ١مبت ،؛ؤّتأثاه هنا؛ لأنها ^ ،١من
) ،واا-فراواوردي»
() ١ينفلر-« :فبراسي»( " • ٥ / YYا)،و«-ضراينرزس(t/m
(ه ،) ٤٥٢ /و«الفر الوسط ،للواحدي (إ ،) ٢٣٤ /و«شير اوماوى» (ه/ا،لأ\) ،وانمادر
السابقة.

ب،) ٢٦/٣ (٠وأب،) ٢٢٠١٦ (٠والرمالى

( ،) ٢٦١ ٦وابن ُاجه (  ،) ٣٩٧٣وابن أبي اال.يا في «انممت ،)٦(»،وابن حإن ( ،)٢ ١ ٤واسي ني
«شيرْ»( .) ٣٣٢ - ٣٣ ١ /Uؤدفنر« :ال او الت الصححت ،) ٣٢٨٤ ، ١ ١ ٢٢ (،ورإرواء الخلل.) ٤١٣ (،

0

اليمن ،حيث ،يسمون الموز! الطلح1 ،و 1الطبيل/١
والتمى يثمل العللح المعروف ،،ؤيثمل تجر الموز ،وهوغالبا لا يتبن في
بلاد العرب،؛ لكون المناخ فيها لا يوائمه.

أي• ءلويلأ ،،٢وفي الحديث يقول الني.ت ررإن ش الجنة تجرم ب ئرالراكب

الجوادالمصمزالسرخ مائه عام مايقءلعها»  .ثم قرأ! ؤوؤزكدمحتج٤اا ،، ١٣فلوأن إن ايا
يرك ،جوادا  ١^٥٠ومريعا فيسير به مائة عام لم يقطع قلل شجرة واحدة من هذا

القح.
وهذا الءحاJيث ١حكم حمامة من أهل العالم بأنه متواتر؛ لوروده عن جماعق من
الصحابة نمحهبم،مر؛ا.

أي:

ظهرألأرض أنهارا لا تحتاج إلى حواف حتى تحفظ الماءأْ،؛

لأن النظام في الجنة ليس كاواموس في الدنيا ،فالماء مسكوب ،يجري للمؤمنين
( )١ينفر :رتمرالطري•( ،)٣ ١ ٢ /Y ٢واش؛ر ابن ^ ( ٢ ٦ /Uه).

ؤينظر أيصا :أمختار الصحاح• (ص\وا) ،ورلمان العرب ،) ٠٣٣ /Y( •،واتاج العروس•
( )٢يطر :افر الطري• (\لإا  '.)xsrوافر المحلي• (\> ،) Y-U /ورالشتر الوسط•
لالوسير  ،) ٢٣٤/٤واشرالقرطي•( ،)٢ • ٩/\Uواثح؛_( •_,ه.) ١٨٣ /

( )٣أحرجه البخاري(  ،) ٤٨٨١ ، ٣٢٥٢وسلم( )٢ ٨ ٢ ٦عن حديث ،أبي هريرة هبمئ.
وأحرجه البخاري(  ،) ٦٥٥٢وم لم(^ )٢ ٨ ٢ ١س حديث ،سهل بن ذ هؤيهته■
وأحرجه البخاري(  ،) ٦٥ ٥٣وم لم(  ) ٢٨٢٨س حديث ،أبي بد ذيجههقم'.
وأحرجه البخاري(  ) ٣٢ ٥١من حل.يثح أنس همهئ.
وأحرجه البخاري(  ،) ٦٥٥٣وم لم(  ) ٢٨٢٨من حديث ،أبي معيد؛؛.تء•
(؛)يفر :ا-فيرابنممر•( .) ٥٢٨/٧

ِابوي»(ه/م)،و«-فيراكرطي»(با/؟'أ)،

واشسر آبنئٍر»( ،) ٥٢٩ /Uورووح اوأان» (\>إ .) ٣٢ ٥

ؤج

الخأملهنآكأتا))لا/
0؟ه:

هنا البكارة دائمة مستمرة ،ومثلما قيا في الولدازت ؤؤذوسمحثوؤذه فكدلك
ن اء الجنة أبكار دائما وأبدا في الجد والئن والروح والجمال ،لا يوئر فيها
الزمن ،ولا يمر حالها إلا إلى الأطس ،والأفضل.

ؤ ر ،ه جمع ت عرو!ةلأأا ،والمو؛ة مل فيها ما ثث من معاني الكمال
والجمال والزينة ،التروية هي! المتحية لزوجها ،تتغزل به ،وتعرب ،عن مشاعرها
وعن حثها ،هى العاشقة لزوحهارم.

وُؤأرإ ،ه؛ الأتراب المتساؤيايت ،في المس— وغالتا ما توصف به النساء — أما
الرحال فيقال عنهم ت أقران— كما مال تعالى• ُؤةلايبأراباه [؛؛—l؛"؟"؟] ،يعي في ين
واحدأن،ؤلآنمامحص.
ه ؤ

.ه:

وهدا يقال فيه ما قلنا سابقا في الخلاف ،في المقصود ؛ءؤأ'لآعتي ه
وؤألآ•غتن ه ،هل هم الأمم السامة وهده الأمة ،أوأول هده الأمة وآخرها؟
ه هم:
دالأئرب أن ولأمحة  4هم :الصحابة رخوان اممه عليهم،
( )١أحرجه الطبراني في  ،) ٥٥٤٥ ( ٠٠^^ ١٠دأبو الشخ قي اُأحلأق النثي ،) ١٨٥ ( ٠^.وأبو
نمم في ءصفة الجنهء (  ،) ٣٩ ١والييهقي في ءاليعث والشورء (  ) ٣٧٩من حديث عاتشة نه.بمها.
وأخرجه الترمذي في ءاكائل ،) ٢٤١ ( ،،والمهقي في ءالمث واكرر» (  ) ٣٨٢عن الحسن
مرملا .وينظرن ااالسالسااة الصحيحة .)٢ ٩٨٧ ( ٠

( )٢يفلر« :اوفردان ،ني غرب اكرآذا) (ص¥هه) ،وءبماتر ذوي اشيز» ( ،) ٣٩ TA/i
وءانان الحرب(،ا  ،) ٥٩١ /وارتاج العروس  ) ٣٣٨ /Y( ٠لأع ر بء٠
( )٣يفلر» :شٍر ء؛د الرزاق< ،م  ،) ٢٧٨وءالشير الوسط ،االوسي (أ ،) ٢٣٥ /وءاشير

القرطبي ،)٢ ١ ١ / ١٧ (،و«ش؛ر ابنمحير ،) ٥٣٤ - ٥٣٣ /U(،و«غح القدض(،ه ،) ١٨٤ /وءالتحرير
واكوير(،م'آ/آ'م).

( )٤ينظر ما ميأتي في»ّورة الما.،

ؤج)

ءأي<لأمحههم0ه:
ليس الظل ^' ١ثطالب لاتقاء الثمس< ،ئلآهم  iممب لتقدير الإنسان
^^. ١١٢

هل كان ترفهم في الدنيا موحياسقوية؟ مل الترف ممه حرام يستوجب ذللى؟

من أجود الأجوبة عندي ش ذللت ،أن يقاوت ليس قوله! ؤثثثبمكت< ه بياثا لسب،
عقوبتهم ،ئنما مقارنة بين حالهم الأن ش النار ،وبين حالهم في الدنيا ،فهم الأن

ق ع ش ظؤنج>عمحكه ،ومد كانوا كلهم أوبعضهم

ئللش ئصك ه

في ترف ونعيم في الدنيا ،لم يتعودوا على تحمل الشدائد والصعاب ،،واكرض

ميي الثموم والشمس واومفاء ،وهذا على سبيل الأغلبح؛ لأن الغالب،

ممن يعادون النمل والأنبياء يكونون متمسكين بمصالحهم الدنيوية ورياساتهم
وأموالهم ،وقد يكون فيهم من كانوا في الدنيا فقراء لم يستمتعوا بشيء من طياتها،
ثم كانوا في عدالبإ من جن ه في الأحرة بب كمرهم وجحودهم للحق واساعيم
لساداتهم ويرائهم •

ويحتمل أن ثكون ال٠عنىت

ه ترئا متجاوزا للحدود ،مضثعين

للحقوق ،مغترين بما هم فيه ،زاعمض أنهم إن ردوا إر ربهم وحدوا مقلبا حنا
ومردا فاضلا ،دون أن يعملوا صالحا أويتقوا المار بإحسان فى عبادة اض أوإحسان

 ٠ؤ ^y؛' محم4قي آبنب آل"؛بي.ه ت
وليس المقصود~ واض أءلم~ مجرد الحنث ،باليمين؛ لأن مثل هدا يوحد فيمن

هم من ؤأمحن_،أدإن ه من الفل١لمين لأنف هم ،بل المقمودت ايمانهم الكاذبة
( )١بمفر :اشتر اJاوردى( ٠ه ،) ٤٥٦ /و«شير الرازي ،) ٤١ • /Y،\( ،و«تمسر الخازن،

(؛ ،) ٢١٠٩ /رااوأحر الحبل في التمسر'( ،ا ،) ٥٨/واعراح لمد ،) ٤٨٤ /T( ،والمصادر السا؛ئة.
( )Yبمظر :رشتر الاوردى( ٠ه ،) ٤٥٧ /ورالتحرير والموير ،)٣ • ٦ / YU (،والصادر
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على مخالفة الل؛نلاا ،كما قال تعارت ؤو1منوأإسجهد1ش^إلإبنق>أثم من

يثوبم،قةداهمظاه لاك<ل ،] ٣٨ :فهذا من
ألا بماب المؤمنون بخير ،قال ّ بحانه :ؤ

أذخلوأ رئا>ِ لأ"مد ،عوؤ ولأؤئن

هص ه ،وكذلك حالفهم
اك;بم أستثتِ

لالأءراف:أ>؛] ،ءكانوا في حالة من

الترف والاستكبار والإصرارعلى اعتقاداتهم الباؤللة ،إلى حد أن يحلفوا عليها ،ثم

آلعظم ه.
بمرون دون مراجعة أوتوبة ،فهذا مض
وض•' المقصود بؤل4ث ه؛ اليمين الغموسرلأ ،وهي اليمين التي ،يحلف
صاحبها على أمر يخخ به مال امرئ مسالم ،وسمست،ت عموما؛ لأنها تغمس
صاحبها في النار ،ولا كفارة لها ،ولوأؤلعم ألف مكين؛ لأن فيها  ٤^٠١مال امرئ
م لم ،وفي الحديث ءمن حالم على يمين صير ،يقممح بها مال امرئ مسالم ،محو
فيهافاجئ ،لض اس وهوعليه غضباذارم.
وفى الحديث دليل على تعغليم حقوق ،الماس ،ليس فمهل المال ،بل العرض
والمال والمؤ ،وكل حمحا ه دق•

والصواب ،أن ؤا4ث  iهو :الإثم ،يقال :بلغ الغلام الحنك ،إذا صار مها
محاسبا على أعماله ،وكان الّثي

يتحقث ،في غار حراء ،أويتحفج ،أي• يتعثل،

كأنه يتخلص من الجنث ،،أي• *ن الإثم ،ؤإن كان غلب على اللففل اتصاله بالحنث
فير اليمين ،أي• الإثم بقهلعها ،والحنث ،باليهد والوعد ،أي :إحلافه ،ولكن أصل
الكلمة هو :الإثمل؛.،
( )١يطر :رشير الماتردى•(ا>/غهأ) ،و«الشير الرمط• للواحدي (ا ،) ٢٣٦ /وِو

الوجمزر (ه/أإأ) ،واتمر القرطي• (/\U؟؛ ،)Tوراكحرير والثوير• (  ،)٣• ٦/٢٧وااصوا،
اوان»(  A/U؛>؛).

( )٢يمنلر; اشتر المرذدي(،م  ،) ٣٩٥واشتر المعاني(،ه ،) ٣٥٣ /واشتر الغوي،

(ه/آا) ،واغتر ابن محير ،) ٥٣٨ /U(،وانح القدير ،ره.) ١٨٥ /

( )٣أحرجم البخاري( ،) ٦٦١^٦وم لم(  ) ١٣٨من حدث عند اف بن م عود خ.بمتل.
( )٤يطر :ءمعاني القرآن ،للزجاج (  >)\ ST/oوانحير الماتريدي< ،ه/خبم؛) ،واغتر
العاني٠ره^١^،) ٣٥٣ /الوجيز(،ه،) ٢٤٦ /واغتر الثمالى،ره.) ٣٦٨ /

0

* ؤ ةائأ بجوتق أ،تا بما ربما ثءءرهتأ دنا كندرن  0محتا؛آةا
؛■لآئزئ : 40

ءلى ميل الامتعاد والتقي ،ؤ ٠١^١؟^آ'لآررئ ه هل٠يعون معا أيئا؟
ومحي كانوا يقولون  Iإن الرسل يعدوننا بالبعث ،وتحن لم نر أحدا بعث ،آباونا
وأحدادنا ماتوا ،وما رأينا أحدا منهم عاد إلى الدنيا ،هكذا بداحة وامتعجادرا.،
صونلأشث%ش©ه:
أنتم وآباؤكم الأولون ؤ ثجثؤعؤث ه ،فالبع،ثا ليس تدريجا أوتقسيطا أوحيل
يبعث وحيل يمويتج ،كلأ! بل البعث للناس كلهم في لحظة واحدة؛ ولهن،ا قال

سبحانه ت وإداوهادتآو١لأه ،أحبر أنها واقعة ووقعة واحدة للناس كلهم حميعا
وللأجيال كلها جميعا ،وفي الوقت الذي يريده اممه قهبمل ،فلا تنتفلروا أن يبعث

أحيائكم أو آباؤكم قبل قيام الساعة ،ؤإنما محمتبعثون أنتم وآباؤكم وأجدادكم
وغيركم عند ميقايت ،محدد لا يتقدم ولا يتأحر ،ولم يقل ت ررلمجموعون لميقاُت،اا؛
لأن ؤإث ه تدل على الإمهال والتأجيل ،كأنه قالت أنتم جميعا منظئون أوموجلون
إلى ذللث ،الميقات الذي جعله تعالى لقيام الأرواح والأجسادلآا.
وفى وصنه باليوم اJعلوم نسبة لهم إلى الجهل لهو وتنمتنمه ،معلوم

عند الرمل والأنبياء ،ومعلوم فى الكتعب ،ال ماوثة ،ؤيكاد أن يجهع الر عليه،
والعقول والفهلر السليمة تدل عليه؛ لأن الذي حلق هذْ الحياة بكل ما فيها س

الحكمة والرحمة س كمال حكمته سبحانه أن يكون ب بقية ،فهي فصل قصير
عابر ،يكون فيه المظلومون والظالمون ،ثم يموتون دون أن يقتص لبعضهم س
بعض ،ولابد س فصل آخريعود فيه الأمرإلى نصابه ،ؤيئتصر المفللوم س الفلالم،
ويأخذ كل ذي حق حقه ،وتبين س ورائه الحكمة في حلق الناس وامتحانهم.
( )١يفلر :اشتر الطري•(  ،) ٣٤ • / YYواشتر المعانيأ(  ^ rorfoواضتر القرطى•
(  ،)Y ١ ٤ / ١٧واشتر ؛( •^JUه ،) ١٨ • /واشتر ابن ممر• ( ،) ٥٣٨ /Uوأاكحرير والترير •
( .) ٣٠٧ / YV

( )Yيطر :اشتر ابن مم؛ر»( ،) ٥٣٨ /Uو»اكءرير واكوير»( .) ٣٠ ٩ -٣ • ٨/ YU

إم

آه آيثآؤن ٧^١؛ 0.او<؛ تن

تا.قدز  ١٣٠آكلون

قدم وصم ،ؤأدنار،ه على وصم ،ؤألنثق<رثه ،عكس ما ماز ني قوله! ؤ

رأماإن'ة 0يىآلتمحيسآشث\ه؛ حؤآه؛ مراءاة لترسب ،الحصول؛ لأنهم ^^ ١عن
الحق ،فكدبوا ,،* Jlj؛ ،،ليحذروا من الضلال ويتدثروا في دلائل اليعث ،،وذللئ،

مقتضى ^ ٠٢^٧بهذا الإنذار يالعذاب ،المتويرل.،١
وشجر الرلوم هو• من نجر النار ،يتزعمونه ،وهوشديد المرارة ،كثير الشوك،

ءأب وكما كانوا منثمين مترين فى الدنيا يثحمون من الأكل ،يم يملون إلى
الشراب ،فهم كدللت ،في النار يأكلون من شجر الزقوم ،حتى يملثوا منه طونهم،

ثم يشربون عليه من الحميم ،قال تعالىت ؤمثغثءفيبثقُآئ0إج^
وفى قوله! 4آؤمحن ،4ؤ ئثغزه إثارة إلى أن هذا حال دائم لهم أصح

يصيبها داء يسمى• داء الهيام ،لريب دائما ولا تروىر ٠،
ومحيل Iإن المقصود بها الرمال الممتدة التي تشرب كل ماء بمب عليهار؛/
()١يطر، :التحريرواكويرا( .)٣• ٩/ TV

( )٢يطر، :تمر الثعيي• ( ،)١ ٤٥ /aوااشسر اJغوى( ٠؛ ،) TV/ورمير أيي السعود،
( ،) ١٩٣/٧و•روح ١Uن»( .) ٤٦٤/٧
( )٣بمفر، :نمير مجاهل( ،ص؛  ،) ٦٤وءمير مقاتلء (ة ،) ٢٢٢ /وءتمسر عد ارزاقء

 ،) ٢٨ • Mو،شٍر الطيرى»(  - ٣٤٢ ; ٢٢مآأ'آ) ،و،شير القرطي ،)٢ ١ 0 -٢ ١ ٤ ; ١٧ (،وأ-فر
ابن ممرا( ،) ٥٣٨ /Uو،الاورالمثور»( ٤ا ،)٢ ١ ٢ /وءالتحريروالتنويرا(لأآ.) ٣١ • /

( )٤يخر :ااشسر القثيرى»( ،) ٥٢١ ;٣واتمر المعاني(،ه ،) ٣٥٤ /و«اوحررارجزا

(ه ،)٢ ٤٧ /و«الاررانمون م علوم الكاب ،اJكرن •( ٠ا ،)٢ ١ ٢ /ولآكح \سوواؤ(ه.)١ ٨٦ /

ؤج

؛وؤ نحن

وٌكلإةu

سؤثأدنق J؛ Cءةند«تيمحو؛وءآن بول

كما قدرنا الحياة والخالق ،ولم يقل ت ارقدرتا عليكمءا؛ لأن الموت مولع بين
اواس ،كل له منه نصيبه ،فنحن قدرناه بينكم في وقت معين ،وكما أنه مقوم
مقدر بين الناس لكل واحد منهم أحله الذي لا يتخطاه إل5اغيرْ،بز ،تخض ،غترْ
إليه ،فهو الفاصل والحاجز الذي يحول بين بعضهم وبعض ،ويمنع الأحفاد من

روية الأجداد،

الأحبة ،فهوهاذم الثدات.

والمقصود؛ نحن قادرون على أن نميتكم ،ونأتي يأجيال بعدكم تخلفكم في

هذه الأرض وتعيش كما عثنمل ،،١ؤوننشثكمه أنتم أيها المحاطون ؛ؤؤ،ماكُ
شنوف ه أي؛ في حياة أحرى بعد الموت في ال؛زرخ ثم القيامة ثم الحشر ثم الجنة
أو المار ،فهذه مراحل لا تعلمونها ،ولهذا جمع سحانه بين وصفه دؤمشت،يرم
ه ،فهو معلوم إجمالا من حسنا صرورة الوقؤع،
ثني ه ،ووصفه
وغير معلوم من حيث الماهية؛ لأنكم لم تروه ولم تعيشوه ،وهومعلوم إجمالا لدى
المزمنتن الذين أوتوا العلم ،وغير معلوم لطلى أولملثح المكدبين المجادلين.
لقد علمتم أن نشأتكم الأولى كانت ،من العدم ،ثم من ؤما«ثهيرؤه [المر،،لأتت
•  ،] ٢فهلا تذكرتم ،فحملكم ذللث ،على الاعتبار بأن الذي حلقكم أول مرة قادر
على إعادة حلقكم وبعثكم ،على أن تتذكروا أن الشيء الذي حالقتم منه لا يصلح
أن يكون سببا في المعاظم والكتر والعجب ،،ؤإنما كمال الإنسان في إيمانه

وأحلاقه وملوكه؛ ولهذا مدح المابقين بقوله؛ ؤ -؛مإءمعماَكامأمملؤن أو^'ه ،ولما
ذكر أصحاد_ ،الشأمة قال؛ ؤإ"؛م'مامأ نل د؛لأث مؤؤلجى

ؤامأييميذاو لننث،

أدتض أو^ه ،فالعبرة بفعل الإنسان لا بأصله.
وعلمكم؛المشأة الأولى يرثيكم إلى أن وراء الأمر حالما مدبرا ^^ ١عليما
( )١يظر« :شير اللرى• ( / YY؛-؛ ،)rو«الضر الوسط ٠للواحدى (  _ U/iو«مير

اوغوىأ(ْ/با) ،و«تحالقاوير»(ه/س؛) ،وااكٍريرواكويرأ (  V/YV؛"!).

©

حكيتا رحيما ،فليس للإنسان استقلال بذاته ،ولا قوة ولا تحكم في نف ه أو فيما
حوله ،بل هو مربوب مدثر مخلوق صعيفا ،فإذا امل بريه وءده وأحثه اسمد
منه القوة والعزة وال عادة والأمل.

محمىلإةث؛محمقص:
فهم يضعون الحسؤ في الأرض ،م اممه هو الذي حلق في الختؤ الحياة،
وجعل الحبة مثل الحيوان المنوي للإنسان ،نتخلق منها الزرؤع والشجر ،سنة
وضعها تعالى في الزيخ كما وضحها في الإنسان ،والزايع الحقيقي في الحالين

هو افه تعالى ،ؤإن كان هذا لا يمغ أن يمي الإنازت فلاحا أو زارعا ،كما قال
سبحانه:

ه ناكح ،] ٢٩ :والمقصود الإشارة إلى أته تعالى ص الرائع

الحقيقي الذي قدر لهذه الأشياء مقاديرها.
أي :أرسلنا عليه ريحا أو مهلنا أو برئا فحطم هذا الزؤع قبل أوان الانتفاع
به وحمادْأا ،،ولو حديث ،هذا وجعل الزّرع

فماذا تتهليعون وكيف ،

تتمزقون ؤدْلكدسرونه أي• بقيتم تف،كهون ،وأصل التفكه هو :الشيء الذي يتمتع
به الإن ازرآ ،،ومنه الفكاهة المضحكة ،ومنه الفاكهة ،والمعنى :لو ححلناه هشيما

يابنا وحهل.اما فإنكم تتحئلون إلى محللين ومتكلمين تبحثون عن أعذار لما حرى،

وتتفنتون في تصريف  ،الكلماتؤ والعثارايث ،والأس؛ابأ  ،والمقام مقام غم وهم
وحزن على فوايت ،ما عولوا عاليه وأملوا من الرزق والثمرة ،ولكنه عبر بالتفكه ،إما

على معنى التفنن في القول ومذاهبه ،أوعلى معنى الندم ،كما ذكر بعض أهل اللغة.
دمل•

تتناولون الفاكهة يدل الح_>ل؛ ،،وافه أعلم.

(ا)طر:همايني(لأ-/؛ه)،و«ضوص(بآ/آآم.

( )٢يفلر :امقايس اس» (أ/ا-أأ) اف ك م• ،واثمس العلوم• (ا//آأآه) ،وافر

امطي»( ،)٢ ١ ٩ / ١ ٧و،ال ان الرب»( « )0 ٢ ٤ / ١٣ف ك ه ،».و«روح اوعانى»(.)١ ٤٨ / ١ ٤
()٣يطلر• :تمر ابنممر•(.) ٥٤ •/U

( )٤ينفلر :ض اوللهري» <ه/هبا) ،وءالتمر القرآني للقر]ن(،؛\ ،) UUA /و»الف؛ر

الواضح ،)٦ • ١ ;٣(،وءانوموئ القرآنية.) ٤٣٣ /A(،

)(rn

أي :لمعديون ،والعوام :العذاب ، ١١٢ؤ؛أاءتقمحيئ؛رنه ،يمرقون
الرأي عن احتمال الغرام ،ؤيقولون :ؤءسملأوثه أي•' غتر محظوظتزرأل
وهذا تقريع لهم على صدودهم عن معرفة الأسباب الصحيحة لما وقع لهم،
كما جرى لأصحاب الجنة في اسورة القالم" ،وكما جرى لم احب الجنتين في
 ١٠محورة الكهف ،١،فما الذي ذم ،يعفولكم وصرفكم عن معرفة المثب الأكبر ،وهو
الجحود وحبي حقوق الفقراء وكفر العمة؟

محصون0وئنو

جنثدائايص0ه:
وهو دليل ثالث ،عالي البعث ،مثل الحياة والبات ،وكثيرا ما يأتي الاستدلال

ؤايمؤتزآم،ؤدِ 1حالسؤ

على -*^١؛ ،بإحياء الأرض :ؤ

ين نف ه [الحج؛  ،]٥ولما ذكر تعالى نبات الأرض وخروج المر فيها قرن ذللئؤ
تحممفلهانزبماثت\

بمألة

وأتّتاجا ثزلإي جج ^٥
تا مزرمج ه نألأبج ،مددكها
متحهآح
لء،ت  ،]٧-٦و٠ولهت ؤ وإق؛أقئتحلأج شر*ءابا
آمح؛بجا بمدموء؛اَكئبم،ألنثؤر ? ^ ١٥ل«اطر؛  ،]٩وهنا انتقل إلى نزول الماء وحياة
ايام،

والماء أصل الحياة ،قال تعالى :ؤ
• ،]٣ولهذا

آئءو سء خمأ ه [الأس1ء:

^^^^^وصي،وامحهو :ادحاب<م،

( )١بمنلر :اي ان العرب؛( ٢ا ،) ٤٣٦ /وءتاج الموساا(  ) ١٧ • jxrاغ رم».
( )Yبثلر :اتمر الطري ،) roY/YY ( ،و«شير اسي» (ا'/آاأآ) ،واتمر UyJi

(؛ ،) ١٨ /،وررالمحرر الوجيز( ،ه ،) ٢٤٩ /ورتمير القرطي(،يا/هاأ) ،وءالبحر المحيط في
التمر\•(،اس و'ااشيراوفلهري(،بم/آيا).

ين،ىلزحاجره/؛اا)،و«شيرالقرطي،
(  ،) ٢٢ • / ١٧واشتر ابنممير ٤ ١ /U( ،ه) ،وءانمرير واكوير.) ٣٢ ٤ / YU ( ،

ؤئ؛ؤااوسثةأ

ءؤلإءئنألث١يلJنه ،قافه تعالى هوالذي يجرى السحاب ،فتمهلر الغيث الذي به حياة
الأرض•

ؤ ؤثُ بمالي محاجا

فلو شاء س-حانم  ٠١؛؛^ الماء العذب

الحلو الذي يشربونه احاجا ،ولهذا ذكرهم به ووجوب الشكر ف عليه.

وهتا موال ،ت لماذا نال في الريع• ؤؤتتهحت<ونكثظإث\ه وقال في الماءت

مح،اهدونالأم،والأممحوكاو؟
وقل• فرأيتح في كتب التمسير ،ولم أهتد إلى شيء واضح في الفرق بينهما،
وحطر في بالي معنى محتمل ،وهو أنه بالنب للأول ،جاء باللام في شأن الولع؛
لأنه أمر كشر الحدوث متكئ ر أن المزاؤع إذا اكتمل زرعه أنرل ،افه تعالى عليه Jندا
أومهلنا أوريحا فحطمته ،ومن ذك ما ذكره تعالى في *سورة القلم ١٠ت ؤ\ةتلوثهتِ

َقابجدآأمحب ايغ لإمحوأ^• ،٣^،نمجٍق أوأووججوو

[ القلم ت  ،] ١ ٨ - ١ ٧في حين

لما كان الأمر يتعلق بالماء المشروب لم يذكر لأم التوكيد؛ لأن المقصود الإشارة
إلى القل.رة والإمكانية ْع قلة حدوث ذللث ،أو ندرته ،وافه أعلم؛ لأن الماء من
ضروريالن ،الحياة الإنسانية خاصة ماء الشرب العذب.

وكا يموت من يتيه في الم حراء ععلسا أكثر مما يم.وُت ،جوعا ،فكان من قفل
اطه ورحمته مع قدرته على ذللث ،،ومع عدم شكركم ،أن؛_ عليكم بالماء العذب
الفرات الساح الل<ي لا لون له ولا طعم ولارائحة ،وْع ط! فهوللعهلثان ولغيره
ألذ مراب وأطيبه وأموغه.

أقي مجأل*ءئخ نداعدب
والأجاج هوت المر أو المالح ،قال سبحانه I
مك رإو؛و\4يآئى ه [الفرقان ،] ٥٣ :فالأجاج هوت الملح شديد الملو . ٢١١٠٢

وهذا دلل رابع على العنا من وجه لهليفج؛ فهو لم يثر إلى النار كلها ،بل
( )١يللر; «-در.قاتلء(  ،) yyr/iو»شر الءبيِى»(  ،) ٣٥٤ ; ٢٢و«تفر المرندى"

( ،) ٣٩٦ /rواشتر القرلهي ،) ٢٢ ١ /\U(،و«فح القدير(،ه.) ١٩ • /

ؤجا

أي :ستخرجولهابالمدح من الثجررا ،،فثمة أنولعْن

أشارإلى

الشجر له خاصة الاشتعال إذا مدح غصن منها و1لآحر اشتعل ،فهده النار الكامنة
داخل الغصن الأخضر من آيات اض العظيمة ،كما قال تعالى :ؤ اييىئيثؤ;ة
^-٢١؛<تنه ميدؤذ ،ه [ص.]٨ • :

وهنا سألهم :هل أنتم خلقتم هذا الشجر؟ هل أنتم وضعتم النار في جوف
ه؟ بل هو المنشئ سبحانه.

الغصن الأخضر؟

ولعل مح ،ذلك إشارة إر قضية الروح ،ووجودها في جمد الأسان ،مثل يجود
جد الأن ان الميت،
المار الكامنة في الغصن ،فإذا قدحته ظهرت المار فيه،

هو خاوثاو ،ليي فيه روح ،ولكن يأتي يوم ؤيومر النللث ،فيصيح تللئح الصيحة
ؤينادي المنادى فتيهب الأرواح إلى أجسادها ،فتكون ذلك بمثابة قدح الزناد
واستخراج الروح من داخل هدا الجد •

<ققمحاأويخاي :تذكر ؛نار  ^١ءؤلمحك١ندظئ١ز
أئنأكنع ؤمومهسيد ه [ق;  ،] ٣٧فإن الإنسان الالى يكون في قلبه بعض الحياة
يلتقعل الدكرى من أي شيء؛ ولدللئ ،كان الّص .يعقل بنار الدنيا للتخويف ،من نار

الأخرة ،مقولت *نالكم ءذْ المح ،يوؤئ نجأب جرء من بيى جرءا من حرجهنم*•
قالوا :واه ،إن كانت لكافيه يا رمول ،اض .قال :رافإنها فضالمت ،عليها بتسعة وستين

جزأا،كئهامثليى.
دالئموي هو :المافرأم ،لأنه دخل في  ،)■١^١وهو المر ،يسمى ،١^ :لأنه
( )١ينظر• المسير الطبري ،) ٣٥٥ / XY ( ٠ورامعاتي القرTنا ١للزحاج (ه ،) ١١٥ /وءتمر
المر

(م ،) ٣٩٦ /و*تمسير الماوردي( ،ه ،) ٤ ٦ ١ /وامير الغويء (ه ،) ١ ٨ /وازاد المسر،

(؛/يأأ)،واتفراينكير(،يماأ.)0

( )٢أحرجه البخاري (  ،) ٣٢٦٥وم لم(  ) ٢٨٤٣من حديث أبي هريرة ن.ءتئ.
( )٣ينظر:

القرآن ،لأبن شة (ص١ه ،)٤و»شتر الطبري ،) ٣٥٦/٢٢ ( ،واش

القرآن ،للزجاج (ه/هاا) ،واشتر الماوردي ،) ٤٦١/٥ ( ،و،تمر المعاني,) YoU/o ( ،
واشتر القرءلبي - ٢٢١ / ١٧ (،أأأ)،واهءرابنمم؛ر»(يمآ؛ه).

(إج

فارغ ،تقول:

الدار ،إذارحل محهاأهلهارا.،

ومالىبينرم؛رلآد

أمي دمنة  ^١^١أموت سننا

و_؛ك—تخا فظك كثيبا حرينا

فلم سق من رسمها مشنا
بها حرت ال ريح أذياله ا
وذكر المسافر؛ لأنه يحتاج المار أكثر من المقيم ،فهويوقد النار ليستدفئ بها،
حيث لا يجد ما يكنه ويظله ،ويهتدي بها في الهلريق ،أو يتعرف على ما حوله ،أو
لراْ أحد فثأتمح ،إله ،أو ليهلرد عنه الهوام ،إلى غير ذللئ ،من الفوائد.
وفي الأية اوكريمة إلهام الحث عن فوائد المار في رش الحضارة ومح ،حياة

الماس الأن ،وهي صلع الثالث ،المشهور! الماء والهواء والمار ،كما تلهم آية
موصى قيألثثم؛ ؤعصثان،أم<ءكوأقتا ...ه نطه ،] ١٨ :الحث ،عن فوائد العصا،
وقد كنبؤ في ذللت ،طائفة من العالخاءآم.

وقيل :الراد بالئفوين :كل من احتاج إلى المار من مسافر ومقيمل؛د

؛وؤمخأسمرهآممييو؟هث
الذي هدا حلمه ،وهدا كونه ،وهذه مخلوقاته ،وهدا وعده ،وهذا وعيده،
وهذا كلامه.

ق يح باسمه تعالى ،أي :نزه اممه عن كل ما لا يليق به ،س العبحؤ أن يخلق
ه لالطور:ه'اا ،أوأن
الخلق من غير شيء :ؤ آمملمإيراعميسءأمئإ
يخلق الخلق ولا يحيد بحثهم إليه ،أوأن يعد عباده ويوعيهم ثم لا يكون هذا الذي
وعدهم يه.

( )١يتظرت ءغريب القرآنء للسباز (ص١٥٤

) ،وءلسان الحرب* (يا ،) ٢١١ /وءتاج

الروس»(ه'آ/هأمآ) ءافىوى».
( )٢ينظرت ٠ديوان كعب بن نهيرا؛ (ص'ّاآه) •

(")١يطر jUli :والسن(،م\-أه و»-فيرامني•(١

،) ١٨٩و«انما» لأسامة

بن مقاو ،كما قي *نوادر المخهلوطارت،اا لعد اللام هارون
(؛)يطر»:الضر الوسط»ماحدي( ،) ٢٢ ' ٨/٤وانمادراUبم.

©

الماء اسلا.،

وليلك قال مالك:
والقول اس :أنه اللكاب الذي أيدي
®أحن ما سمعت قى هذه الأية :ءؤ لادصهآإلا؛نملهمينه إنما هى بمنزلة هده

الأية  ٠^١فى ؤء؛سومكه ،قول  •٧٥١تبارك

ؤ'سنتالإأآ?قشسا>ٌ،
[مس.] ١٦ - ١١ :

فأصح  ١٥تفثر به آلأية :قولهتعالى :ؤ\ييىيمأووبثره •
فهدا يدل على أن المتصود! كتاب في أيدي الملائكة ،وعليه يكون المقصود
دالخطهرينت الملائكة.

وهذا القول فيه وجاهة ،قافه تعالى ؤلهرهم مثلما وصمهم بأنهم :ؤعتَاد

مكرمويكك< ه [الأناء؛  ،] ٢٦وأنهم ؤمرمج^ألإبمرنه ،والمؤمن محناهر ،وقد قال
الني ® ٠:إن الموس لأبمجس'ال؛•،
ممن وه:

فيه إثبات علو اه سبحانه ،ولهذا نقول® :سبحان ريي الأعليء ،وأنه أنزل
الكتاب ،على ني•.

سماه :حدثا؛ لأنه كلام اطه الذي

؛[ ١٠الزمر.] ٢٣ :

وءؤتّد.هتوراه أي :شاكون.

وتحتمل الأية معنىآحر ،وهو :أنكم مجاملون لغيركم ،أو مداهنون لهمأْآلأ
 ) ١ ١بثلر ما سياتي في"سورة الروج"•
(آ),ظر« :مير المعاني(،ه ،) ٣٥٩ /وراتفير ابن حزي» (آ ،) ٣٣٩ /ورافتح المان قي مقاصد
امآن»(  ،) ٣٨٤ / ١٣والمادر الأئمة.

(م)بفلر« :موًلألألك(،،آ/هم\أ)(أخآ).

( )٤أخرجه البخاري(  ،) ٢٨٥وم لم( ) ١٣^ ١من حديث ،أبي مريرة ة.بمت.
( )٥يطلر :اشر ا  ٠Jرذدي ،) ٣٩٨ /r( ٠وارتمر القرطى'< ،اا ،) ٢٢٧ /واتفسرا؛ن جزى،

(آ،) ٣٤ • /واشر الثعالي(،ه،) ٣٧٢ /و»اكءرير واكوض.) ٣٣٩ - ٣٣٨/٢٧ (،

وكان السياق عتاب لبعض المشركين الذين كان في قلوبهم ميل إلى الإيمان،
ولكنهم يجاملون كبراءهم وجلساءهم ،فلا يفلهرون إيمانهم ،بل يكتمونه،

ويتذلاهرون بالكفر ،وهم ؛ذللث ،كفار قهلعا ،فيوافقون حماعتهم على أن هذا سحر
أو شعر أو كهانة ،وربما في داحلهم اعتقاد آحر ،قاف تعالى يعانيهم ويقول)ت أنتم
أمام حديث ،واصح البيان قوي الحجة ،فلماذا تكتمون الحي ،وتجاملون غيركم
اباطل؟

وفيه دعوة إلى أن يفك الم لم عن التفكير على ؤلريقة ااالعمل الجمعي>ا؛ لأن
الإنسان حين يكون منتظما في مدرسة أوحماعة أوءلاJفة بينه وبينهم علاقة ،فهو
يوافقهم على ما يقولون وينتحلون ؤيختارون من الاراء والاحتهادايت ،والأقوال
الفقهية والسياسية؛ لأنه لوحالفهم ربما سبوه أوأذوه أو اتهموه أوعثروه أو انتقدوه
أونفوه من بينهم ،فاصح حليعا متبودا من جماعته أوعشيرته ،حتى أولاده وبناته
يفلر إليهم بريبة ويحاذرهم الناس لئلا يقال عنهم ما يقال ،والفرد عادة حريص على

التواصل مع نفلرائه ،وألا يتعرض لتأثيم أوتعيير أوعيب•
وهذا مدعاة أن يهز رأسه بالموافقة على الخطأ المشهور ،والإعراض عن

الحق المهجور ،وبهذا يتميز المصلحون والقادة والمجددون بأنهم يشقون تلريئا
مختلقا ،ؤيصبرون ويتحملون ،ويكون لديهم من سعة المحرفة وقوة الحجة،
وسلامة المنهلق واللسان ،وعفلمة الأخلاق ما يحفرون به مجرى حديدا وتصحيحا

وتصوتا ،يحاربه الناس أول الأمر ،ثم يتملونه ،ثم يتعصبون له على غير وعي،
قيحتاحون إلى مجدد احر يزيل عنهم الغشاوة ،واف المتعان.

ولذللث ،قال سبحانه Iجئ إئعا أعظكم ُرحسدة أن دفؤبمؤأ ِش مئ وذردئ

ئثِ سءكريأ ما يماحبخِ من جنذ ه نسأ ت  ،] ٤٦فإذا عزلغ إن ايا عن مجمومحه
المؤثرة وجعلته في جوانفرادى ،بدأيفكر باستقلاله يعيدا عن الموثرايت ،الخارجية،
فيتخدم عقاله وحثراته ونف يته وروحانيته ويتضئع إلى اف بحانه ،فيمل إلمحا

نتائج مختلفة فيها كثير من التجرد ،ولهذا قال هنا'• ءؤآبم-اممثأممنمحث.

ؤعتميُ.-بمه أي• غير ^ ،،١^٠فالدين هوت الجزاءرآآ ،ؤإذا يتم مصرين عر
الكفر والتكذيب بالبعث ،فارجعوا الروح إر الجد! وهو عالم ليس لهم عليه

وهدا التحدى أقوى وأوضح في عمر تقدمت فيه علوم الهلب والعمليات
المعمدة وزراعة القلب ومراكز الأبحاث المتقدمة الش لا محقق لها في نفلر
القائمين عليها ،وُع هدا كله يفلل الهلب عاجزا عن رد الموت إذا حان حينه ،أو
تأخير وقوعه ولو لحغلة.

ه ؤ ةآإ0؛ا<ايذالمحس .ميع محنتان ئتثغ

؛

في نهاية السورة أعاد ما فصله في أولها بإجمال واختصار ،كما هي العادة في
سائر محور القرآن الكريم.

ؤ 'ةآإل،ما 0ه هدا المحتقر قة آلعثث؛س مج محمحتان و؟ءقت ،سسٍهأ
والريح■ الراحةأ" 'أ ،،ولذلك ،قال ر١منترج ،ومنساح منه* .قالوا؛ يا رسول اممه،
ما النس؛ح والمنتراح منه؟ قال؛ ارالعيد المزمن سترح من نصي ،الدنيا وأذاها

إر رحمة اممه ،والعبد الفاجئ سترح منه العباد والبلاد'والتجئ والدواث،اال؛.،
فهنا مسمّيح ،وقوله• ؤ همئح ه أي؛ راحة يعد الوتلْا ،الإيمان بهذا يجعل
( )١يطر.• :عاز المرأن» للاخض ( ،) ٥٣٣ /rوافر اتجري• (  ،) rvr/YTورالض
السط» للواحدي (  ،) ٢٦٧ ; ٢١و«شر امطي»( ،) ٤٤٤ ; ١٨ ( •،_،_«J ،) ٢٣١ /\Uو«ذح
القدير•(ه ،) ١٩٤ /و«اكمير واكوير.) ٣٤٥ / XU (،

( )٢يطر محا تقدم في اّورة اكاريا'ت•،؛ ؤءاة؛لإ؛ثلغ
()٣يطر :اشر انجري•( ،) ٣٧٦ / r٢و"الهواةإلىبالوغاليجايت•(،) ٧٢٩٨/١ ١وافر ابن
ممر»(  ،)٥ ٤٨٨وءالدر المثور•( ٤ا ،) ٢٤ • /وقاكحريرو١كويرU( ٠؟.) ٣٤٧ /

(  ) ٤أحرحه البخاري (  ،) ٦٥١٢وم لم (•  ) ٩٥من حديد أبي تنادة ئأؤء؛ل.
( )٥يطر :افر انجري• (  ،) ٣٧٦/٢٢وامعاني القرآن• للزجاج (  ،) ١١٧/٥وءشر
 J١رذديا (م٩٩٣

) ،وافرالمملى• (\> >.) XXo /وافر اواوردي» (  ،) ٤٦٦/٥واتمر

القثيري•(م  ،) ٥٢٧وءالوجيز• لاJو١حاJي (صى؛  ،)١ ٠٦وامأسرالمعاني•(ه ،) ٣٦٢ /واتمر
البغوي•(ه.) ٢٢ /

(مع

جةُاوقإه

التسح في المتقبل ،كما يدل على التسح الاحتياري التعبدي الذي كلف به

الإذاjا خاصة ،حنث أمر بدلك ،أمنا ثرعئا تعبديا ،بخلاف المخالوقات الأحرى
التي أمريت ،به أصا تكواسا قدريال.،١

ولأملكيم ،قال هنا :ءؤتحهتافيأءتيع'محأه ،ولميقل :ؤثنفي)لجؤتي
ثآ/درءيىه [الرر]٤ ١ :؛ لأنه لوقال :بى ه لكان المقصود به البئر العقلاء ،فلما عبر
؛ _رؤما ه دل على أن المقصود المخلوقاد-تت ،كلها ،لا سئما من غير ال ر ،حم مل
ذللث ،الحيوانات ،والباتات ،وغيرها ،كما يثمل الجماد؛ لأنها مخلوقاُت ،كغيرهارى.

أما كنه ت بح هده المخلوقات ،فقد قال بعضهم :إن ت بيحها هوكونها مخلوقة
له سبحانه ،فهو الذي حلقها ،فهي تدل عليه وترثد إليهر"ا ،،كما قال الناءرل؛ا•

محيا عجتا كيم ،يعصى الإل

أ أم كيم ،يجحدْ الجاحد؟

وف فى ك ل ثحريكة

وث

كيثة أبدا شاهد

زف ي نزني؛ ل ى

ت—دل عل—ى أن—ئ واح—د

فقالوا :ت بيحها هوإشارتها بالاعتراف والتعظيم ف الخالق الواحد سبحانه.
وقالآحرون :ت بيحها :انضباطها بمقتضى الئنن والنواميس الش وضعها اف

سبامحانهرْ ،،كما قال :ؤآششؤتثثبحن_ثاتي ه [الرحمن;ه] ،فقالوا هذا الحبان
هوالت بح ،أنها منضبطة مأمورة في حمح حركاتها وسكناتها.
( )١يظر :ا-فر الرازي! (وآ ،) ٤٤٢ - ٤٤١ /واتفسير اوماويأ (ه ،) ١٨٥ /واشع

صاUنlر ،)٢' ٤٥ -٣■ ٤٤/٩و٠اشرانجرى|( .) ١٨٧/٩
( )٢يظر :أتمر اJمرذاJى• (م • •  ،)٤واتمر __! (هالإ1ه و!فر ابن كشر!

( ،) ٥ /aواتف_ر أبي المعود! ( ،) ٢ • ١" /aوانتح القدير! (ه/خها) ،واروح المعاني! ( <■) ١٦٥/١٤
و!اكءرير والتوير! ( .) ٣٥٧ / YU

( )٣بمفلر• :تمر الماتريدي! (ا> ،)٥ ١ ١ /و»شٍر القرطي! (  ،) ٢٣٥ / ١٧وأ-فر ابن ٢زى!
( ،) ٣٤٣ /Yوأتمر الخازن! (؛ ،) ٢٤٥ /والممادر المابقت.

(  ) ٤يفلر• :ديوان أبي الختامة! (_ ،) ١ ٢ Yواطقات ،الثعراء! لأبن المز («_ ،)٢ • Uو»أحن
ما سممت !،لالثعاJي (« ،)A_،واثع_ذ الإيمان! (  ،) ١ • ٥ ، ١ • ٤واتارخ دمشق! ( .)٤ ٥٣ / ١٣
^يرهآ/آإ؛-مإأ)،و^فرالخازن!(؛/ه؛آ)،وانمادراس.

محئلا؛ق؛ه

والئللث —،بفم الميم— معناْت أنه حالق السماوات والأرض ،ورب السماوات

فهي له ومنه ؤإليه ،أما مللث ،الناس إنما
والأرض ،ومدبر المارات
يمي ت املكاا بكر الميم ،وهو مالل— ،طارئ عابر ورثها من أبيه ،وموف يورثها
لأبنه ،أواشتراها وموف يبيعها ،وفد تؤخذمنه بحق أوبباطل ،أويننع منها بالموت،
فهو ت الهل عابر محدود.

وكذلكر الملوك ملكهم على أشياء دون أشياء ،وهم لا يستهليعون أن يدفعوا
عنهم العجز ولا الضعف ولا الموت.

<مءثيبقه :فكما أنه حالق الماوات والأرض ،كدللث ،له الإحياء
والأمانة ،فكل حي ف االه الذي منحه الحياة ،وهو الذي يسليه الموت متى ثاء ،فهو

حئ لا يموت ،ولا بمام ،ولا يغفل ولا يخطئ ولا يضل ولا سى نبمئ4نىك,
ؤؤلأوء؛كلسءفبره! فقدرته تبمأةؤد\ك ليست مقصورة على الحياة والموت
فحمت ،،ؤإنجا له المدرة التامة في كل شيء.

ؤيشبه هذا المعنى فوله بحانه ت ؤ ئةث«شؤ ،^^^١ ،إ'هإ.عو)يرمممذ،ثأتي ه
لالرحْن:ا،مأ].

ءأ وثدألأون ءآلآ؛ر وآشوويب(>مم إؤ محت؛ يم هآه •
الأمل نحللق < ،الثيء الذي اتي الألأ ،لكن م او_،ق
الرباني يعني• المابق ،الذي ليس له ابتداء ،لما كان الّثي .ؤ يقول في دعائه؛

«اللهلم أنت الأول ،فليس ملك شيء»رآ .،فهوالأول أولية أزلثة بلا ابتداء ،والحقل
البشري غير قادر على أن يستوعب ،هذا المعنى بجماله ،لكنه قادر على أن يؤمن به

وألا يزج بنفسه في مضايق يعلم أنه إن لحلها لن يخرج منها ،فأجمل وأحن ما
يكون الإيمان أن يتلماه الإنسان ببصيرة ؤيتلماه س مصل.ره الأصلي الذي هوكتاب
اممه الكريم.
( )١يظر :اشتر ابن ممر /A(،ه) ،واتمر العيي(،صس.

( )٢أحرجه م لم( )٢ ٧ ١ ٣من حديث أبي مريرة هبمت.

ؤغا

جقا؛إةه

®وأنت
ؤرألآ؛ره أي بعد كل شيء ،لهو الأحر بلا انتهاء ،ولهذا قال
الأحئ ،فلمز بعدك ثيءلأ . ١٢وهو الذي يمنح الخلود الأيدي لنن ثاء من عباده،
تفصلا ومنا ،كما قدر سبحاة حلود الملائكة بعد القيامة ،وأهل الجنة والجة

والأشياء التي أذن افه تعالى أن يكون لها بقاء شنمدي ،فهذه لها آحرية ،ولكنها
ليستا من ذاتها ،ؤإنما هي مى منه ّمحانم ،فهوالذي منحها الخود والبقاء والدوام.

وولأدل وألآ؛ره • اسمان متقابلان من أسماته تعالى ،وهما متعالقان بالزمان،

وبعضهم ياز؛ ®-القديم* أو *الأزلي* ،وؤأ'لأونه أوررآل
والبعصى قل .يهللقون على الن 4ئبم١ةقؤتاز اسم؛ رالقديم) ،وهذ.ا قد يطلق عالي

سل الخبر ،لكنه ليس من أسماء اش تعالى الخنى ،ؤإن كان جاء في دعاء الني
 ،.كما في حدبن ،عبئ اش بن عمدو بن العاص ة؛هنمح ،أن الني .كان إذا يحل
المجد قال! *أعود باق العفليم ،وبوجهه الكريم ،وساإعلانه القديم ،من الشيطان
الرجم*•

لكن هذا من باب الخبر عن اف تعالى ،واّتخل.ام اللففل القرآني الرباني
الثابت ،في النصوص الكثيرة وهو *الأول* أولى وأفضل.

ؤوآةتؤزس :4اسمان متقابلان متعلقان بالذكان.
فاافلا٠ر هو• الذي ليس فوقه شيء ،وهو يدل على العلو؛ ولهذا قالت ^۶
أسمئءإ،آع ،ه [الأعراف ،] ٥٤ :ؤمح؛روآتإاأصبم [\ذثووى ،]٤ :فله علو اللاتا
وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة.

ومن معاني الفلاهر :القوي الغالبؤ أيصا:

ثاثؤأءقسزمآذيأ

[انمف؛  ،] ١٤أي• مممرينُه ،فهو الغالب ،الذي يعْلي الصر والقوة
( )١هو جرء من الحديث السابق.

( )٢ينظرت ءتفسير أسماء افه الحمتيء للزحاج رصههس  ،)٦ ٠والاشتقاق أسماء اض ،للزجاجي
(صرأ  ،)٢ ٠وال،ع اض• للمؤلف (صّآه .)٢

رّآ ،ينظر• ؛اتفسير السمرفدي® ('آ ،) ٤٤٥ /وءتمير القرطبي® ( ،) ٩ ٠ / ١ ٨والالتحرير واكنوير،ا
).(Y،r/YA

0

ؤ وجث ُكز سء مبم ه • تأكيد لما سق ،وتمهيد لما يلحق؛ لأن المقصود
من إفلهار هده الأسماء والصفامت ،التأكيد على الربوبية الش هي الخلق والتدبير
والمللث ،،ثم الإلزام بالألوهية والهلاعة والعبادة ض وحده لا شريلث ،له.

ه ؤ موأدءى  -ثأى الثثول<ن ،وأ'لأربم ،.ق ستة أدام لإآسوئء،آصابمارمايئ |ا
،^٥١وماهنئ  ١٣٠ومايرن يىآل-تأ؛ وماسئئأبموثؤآتيمآمحم وأستامتؤ0
انتقل الياق هنا إلى شأن ألصق بالإنسان؛ لأن ذكر ال ماوات والأرض

يمهد لدكر ساكنيها ،والأيام المنة هي من أيام اض ،ولمست ،من أيام الدنيا؛ لأنه قبل
حلق الماوات والأرض لم يكن شمة شص ولا نمر ولا ليل ولا نهار ،ؤإنما هي
أيام اف تعالى أعلم بعلولها.
ؤيمآسثوئء،أمحي ،ه ت إشارة إلى علوه أ1أث(«&وص•) والاستواءت صفة نومن بها
كما أحبر سبحانه ،ونهرها كما حاءت ،،ونقرها من غير تأويل ،نؤ من بأنه تعالى له

عرش ،لا ندرك كيفيته ،ولا ينبغي أن نقول بغير علم ،ؤإنما ييع اللففل على جلالته
لما سأله مائل عن ذللت،،
وهيبته وعفلمته ،كما قال إمام دار الهجرة ماللث،
فقال® :الاستواء غير مجهول ،والكيث غير معقول ،والإيمان به واحّت ،،والموال

عنه بدءةاال،١؛ لأنه يحول في مضايق لاتزيد الإنسان إلا حيرة.
والأجير بالمؤمن حين يقرأ هذا النص الإلهي أن ينشغل بتدبرْ تدبرا يورث

الخب ،والتعغليم والهيبة والوقار للواحد القهار ،دون تقبل أي صورة في الل٠هن
يمليها الخيال المحلءود ،ودون تشاغل بالتأؤيل وصرف ،التمن عن سياقه.

ؤبملرمايجؤ،الأمح ه أي؛ مايدخل فى باؤلتها ،وؤماه عموم يشمل كل شي،ء
للدارعي (  ،) ١٠٤وءطيقات المحدثين بأصبهازا لأيي الشخ
( )١ينظر .ءالرد عر
( ،) ٢١٤ !٦واسم اين المقرئ•( ،)١ • •٣وأشرح أمول امماد أمل المة ،للامحاتي ( ،) ٦٦٤
و• حلية الأولياء•( ،) ٣٢٦ /٦واالأمما« واكنات) لليهقي(^ ،) ٨٦١و٠الأءمماد ٠للميهقي(ص،) ١١ ٦
^ساظهسص(ا/هها)،واميرسمسم.)١ • •/^•،

@

جةل1؛قوه

يدخل في الأرصن من المياه أو الينءور أو الر ،مما يعلم النامن ومما لا يعلمون •
^وثابمج ن؛اه يعلمه نل أن يخرج يوم كان في باطن الأرض ،ؤيعلمه بعد
^ئتيطلىكأي)إك
خروجه ،مثل خروج البات والمعادن والشر حض
 ،] ٤٣والماء والهواء والراكين وما كان وجهه الرحمة،
ُملإ>لوهضرقج^أه
أوماكان وجهه العاواب>لا.،

يزن يىآل-ءت ه أي؛ من الوحي ،ومن الملائكة ،ومن الطر ،وغير ذللث،
مما يحيط عالمه تعالى يه.

يمجتيا ه أي! يصعد إلى السماء ،كالملائكة والأرواح والأعمالر٢ا٠
والمقصود التأكيد على عغلمة علم اف ؤإحاطته بحلقه ،وأنه لا مفر منه إلا إليه،

وهو علم بملأ قلب المؤمن شعورا برقابه اش له• ؤؤ سماءيكJشآسرألأول رمن
ء1زمءوسهمشتغم ،أكلوسايبمأم١يه [ارعي.]١ • :

ؤوإدوم»كتأقماكمه وهذء أيقا آية عظيمة ،فهومعكم دعالمهل 'أ ،،كما
يقتضيه المياق ،فلا تخفى عليه خافية:

^،^٤١وماشم،أضئط ه

لغام:ا'ا].

ؤ مين تنك أرماكمم ه وسالطانهلى ،فإن الأن ان لا يخرج من سلaلانه تعالى
.] ٣٣

( )١يطر• :تمر الممرثنيي ،) ٤٠١ /T(،واتمير المعاني(،ه ،) ٣٦٥ /واتمسر ابن ايي
زمينأ (؛ ،) ٣٤٨ /واتمر القرطى _U/\\( ،واشم ابن كير/A( ،؟) ،وافتح القاويرأ
(ه/ا>ا>ا).

( )٢يطر :اشر الممرص ،) ٤٠١ /T(،واشترالمعاني ،) ٣٦٥ /ْ(،واتض *^<^١
('\ا ،) ٢٣٧ /وءالمحر المحيط في الشتر • ( ،ل ،) ١ • ١ /واشتر ابن ممتر ،)٩ /A( ،واروح البنان،
(ا.) ٣٠١ /،

( )٣يطر• :الشبر الومتط ،لأواحدى (إ/هأأ) ،واز١د الخير( ،أ ،) ٢٣٢ /واشتر ابن

جزي ،) ٣٤٣ ;٢(،ورالمحر المحيط فيالضير.)١ < ١ /١ ٠(،
( )٤يفلر« :مير الخاتريدى ،) ٥١٤ !٩(،وافتح القدير(،ه.)١ ٩٩ /

محُإ؛ةهك

ؤودوم،محأتيآدمه بحفظه وكلأءتهل ،،١كما يال محسحاهت ءؤ دت1ءعثنت تن
ه [ الوعد ،]١ ١ :فإذا حاء القدر حلوا بينه وبين

الأمر الذي ينزل به ،فإذا كانت عين اممه نو\ؤكم وترعاكم ،وعالمه معكم و .-الهلانه
عليكم وحفظه وكلأءته لكم ،أفيجروا أحد أن يكون غافلا عن ذلك صادا معرصا
عنه؟ وهو ْع المؤمنين يرحمنه وعطفه ولطفه ونصرته وحمايته ،خاصة حين

يواجهون الأدى والعدوان ،والظلم والطغيان ،ولا يهدرون على دفعه عن أشهم
ولا عن غيرهم ،فيقامون الغربة والجن والشريد والفقر والاصطهاد وتنكر
الصديق ،ولا يكون لديهم ملجأ إلا كنف ،اممه االهليف vالخبير الحفيفل الذي يسك،-
في فالوبهم الصبر والرصا واليقين ،ؤيهلمئنهم بمثل هذه الأيات الكريمات.،
ولهذا قالت ؤرأدثثثاتلر0كر ه فأثبت ،ض تعالى محفة البصر ،وفيه إشعار
بمراقبته سبحانه لما يبدر من المرء من قول أوعمل.
ءو ؤ

أعاد التدكير بان له ملل؛ ،السماوات والأرصن؛ من أحل أن يبني عليها حقيقة

أحرك ،،هي الرحؤع إله يوم الدين ،فالخلق منه ؤإليه ،وولأزره جمع :أمر،
وأول ما يشمله ذللئؤ البشر أن رجوعهم إليه تعالى ،كما قال :ؤإلإكرعئ،ألنبمئه
[العاوق:ا ،]/وكما قال :ؤوإثدأكور٤اب [الملك .] ١٥ :فأسن ،البعث ،بعد الموت،

وحممحا أن الرجؤعإلمح ،اض لا إلمح ،غيرْ ،فهو الحقخا بان بمحب محنخاف وثرجمح•،

^صيمحلخاوانفيأهنمحءاةئنيأص0ه:
اى :تدخل اللل في امار ،يتدخل امات م اليل.
ويحتمل المعنى ت أن اللل يأخذ من النهار ،والنهار اخذمن الليل ،فهذايطول

وهذايقمر؛تحام ،الفصول الأربعة ،لمح ،م يوم يتمر اللل) عن النهار بالزيادة
والقصان ،يأحاز هذا من ذاك وذاك من ^ا.
همازي،ا(هأ/ه؛؛)،وااضالخازناا(ل/آأآ).

@

 ٢٣١٠ ^٥ةؤوأسوأ

؛و ؤ

هنا بداية ما نزل بالمدينة من السورة ،وفيه الدعوة إلى الإيمان باض ورسوله،

لمن لم يؤمن بعد ،ودعوة لتجديد الإيمان وتفقده لمن آمن واثع الرسول،.
كما يعني ترحمة الإيمان إلى أفعال تصدقه بالإنفاق في سبيل اش ،فالإنفاق هو
البرهانعليه ،وفىالحديث :ءالصدقهبرهانىاال.،١

دعاهم إلى الإيمان بالرسول .الملم عن ربه ءغ؛ل ،والدي أوحى إليه
.،٢^١

وعبر عن ازل بقوله:

سثإديراس ه ،وفي بعض

المواضع يدكر اش تعالى اّل وين به إلى الإنسان ،كما فى فوله:

أمولهم-ص

ؤسفيؤ> هثمدره [الذاراتت ،] ١ ٩ومرة ين به لف ه ّثحانه ،كما في قوله :ؤوءامه-م

٢٣.

' [ 4النور.] ٣٣ :

والذي يثلهر أنه إذا كان المقام مقام مدح وثناء على بدلهم ،نسب اّل إليهم

فقال :ؤ نؤآأمولهم خ ه أي :هم يعتقدون أن في أموالهم حما للمائل والمحروم؛
إسالة بكرمهم •
وفي نسبة اّل لهم ثناء عليهم؛ ل عيهم في ك به بالحلال ،وسلمهم من
الشح في تمالكه مع كونه لهم من حيث المكية الشرعية.

أما إذا كان الخام مقام دعوة إلى الإنفاق وحمز وحث ،فإنه ينّ هب اّل إلى
اممه ،كما هتا؛ تذكيرا لمن يبخل ،أوتحدثه نف ه بالبخل بأنه يبخل عن نف ه ،ؤيبخل
بما ليس له ،ؤإط حقيقته ف ،وهوصائر عنه إلى غيرهل'اا ،ولذللثه قال

رريقول

( )١احرجه س الم(  )٢ ٢٣من حدث أبي مالك الأشعري ي.
( )٢يظر• :تمر الطرى»( ٢أ ،) ٣٨٩ /واتمر المرقدى»( ،) ٤٠٢ !٢ورالوجيز• للواحدي

(ص ،) ١ • ٧٦و«زاد المرء(أ ،) ٢٣٢ /واياب اكآويل»( ،)٢ ٤٧ ;٤واتسر ابن كير•(٠) ١ ١ /A
ينل؛ إن الخطاب هنا ^ .^Sjيطر :ءاكحرير واكوير»( .) ٣٦٨ l^\t
( )٣يطر• :الخريرواكويرء( .) ٣٦٩ ; ٢٧

0

؛M»w

ابن آدم• مالي مالي• قال؛ وهل لك يا ابن ادم من مالك إلا ما أكلت  ، c_iuأو
بنذ فأن1تش ،أويصدمحتر فآمضتت؟)؛ل . ٢١وما سوى ذلك فداهب وتاركه لالناس.
ه ؤ رما وؤ لامحمح ،أف محآليثول دعوؤ.لنفينإ ينذؤ
محءبج،ه'ه•

فهذا رسول افه ه حاصر بين أؤلهركم ويدعوكم للأيمان وأنتم ترونه
وتسمعونهل  ،،ومحج اض تجري على يديه ،فما الذي يحول يبكم وبين الإيمان؟
ولا شك أن من عاصر الرسالة ورأى شخص الرسول .أخزى؛المما،يق
والإيمان.

ؤ و فدلغذثيثش^ثإعتم مؤميين ه ،والذ.ى أحذ ميثاقكم هوافه ئبم١ئئوةiJ١كر آ ،وهذا
إشارة إلى قوله ■' ؤنأإ أحد ربق ،بن t،ءادم مز؛ثهورهمِ ليقموآثمدم ه اٌأ
ألمتِبؤم  ١٥لوأ؛قشهدآه [ ،] ١٧٢ :،^١^١وهي إحالة إلى ما يعلمه الإنسان
في نفسه من أن الفهلرة تدل على افه تعالى ،وأن الإنسان لو استسلم لفطرته ولم
يعاندها فإنها تدله على اممه وتهديه إليه بإذنه تعالى وفضله ،فإن الآيات المبثوثة في
الكون وفي الشس ،وكذلك العقل وهو من الفهلرة التي فهلر الإنسان عليها ترشد
إلى اممه وتدل عليه ،وكذلك النفس فإن فيها قفزا وعهلثا وجوعا واصهلرارا لا يسده

إلا الإيمان بالخالق؛ ولهذا قال سبحانه؛ ؤرس ينيف• آثه ثكأد»تا  -خز يى آلثماء

فتحعلفه آلنلتر أوتهؤى بض آللغ هما مكاؤ سيق ه [المج ت  ،] ٣١فلا تتحئق إنمانية
الإنسان إلا بالإيمان باللة الخالق ءي؛ل ،ثم إن الرسل والأنياء حاووا بالوحي
( )١أحرجه مسلم(  ) ٢٩٥٨من حديث عبد اض بن اكحير رأ.بمثئ.
( )٢يطر :ااشسر ابن ممرء( ،) ١ ١ /Aو«شير اوراضا>(  ،) ١ ٦ ٤ / YUوانمادر الآت؛ة.
( )٣يطر :اشتر اتجري• (  ،) ٣٩ • ! ٦٢وافتر \ورب (  ،)٤ • ٢/٣واشتر اومى»

(0ا\ى ،وااJحرر الوجيز• </0حهآ) ،واشتر القرطص• م\ا\س واشتر أبي العود،
( ،)٢• ٥/٨و٠اكءريرواكوير^( .) ٣٧ •/ ٢٧

0

والإعجاز والدلائل الباهران القاهرات على وحوي اممه وكمال أسمائه وصفاته
وألوهنته وربوبيته واستحقاقه للعبادة.

والعرب يتداولون نمة حي بن Jقفلان ،وميزاهات أن الإنسان لو عاش متذ
محلفولته بين بهائم وحيوانات أوفي غابة ،فإنه يهتدي إلى الإيمان باممه الخالق المبيع

بفهلرته ،ولكنه لا يستطع أن يهتدي إلى تفاصيل صفات اف،لا  ،٢وليلك ،تاه الفلاسفة
الذين دخلوا في أبواب الصفات والأسماء ،وخبطوا حثهل عشواء ،وذم ،جهدهم
في غير طائل ،وقالنائلهمر:،٢

نهايه إقدام العقول عقال
وأرواحنا في وحنة من حومنا
للم نتفد من بحثنا طول ،عمرنا

وأكنئ صعي العالمين صلال،
وحاصل دنيانا أدى ووب ال
سوى أن جمعنا فيه؛ قيل وقالوا

ءوؤ

سسث،ءاث،انيعةاسبخ

فهدا من رحمته سحانه أنه لم يكل النامن إلى أنفهم ،ؤإنما أنزل على رمله
الأيات البيتان الي تخرج الناس من الفللمات إلى النور.
وصماه؛ ؤ عدءءه ،والعبودية تتكثرفي مساقات الوحي؛ ؤمنارلاعإ؛رع؛زئاه

[انقرة ،] ٢٣ :ؤتارقآؤكا ج ،ألمقان وعندءءه [الفرقان ،]١ :فهي اصهلفاء وتكريم،
وعلامة التواصع له سبحانه؛ وليلك ،مع افه رحمته ونمله الدين يستكبرون،
وافه يحب ،المتواضعين المتنزهين عن العجب ،والغرور، ،اقال اممه عوتز؛ الكترياء

ردائي ،والعفلمه إزاري ،فمن نازعتي واطا متهما قذفته في الار»لم.
()١يطر :أاووسوئ الرئة الُألمة» (\> ٩٢ - ٥٩١ /ه).

( )٢يطر :امعجم الأدياءا(ا" ،) ٢٥٩ •/واعيون الأنباءفي طقات الأطاءر(«_ ،) ٤ A1وارمات
(U؛ ) ١٣ /مو;ا إلى النخر
الأعيازا(أ ،) ٢٥ • /واتارخ الاصلأم•( ،)٢ ١٧ / ٤٣
ارازى.

( )٣مأتي تخريجه؛ي اسورْ او<شرا :ؤ نوأممت
ألمحن ألتهتيث ألننيرأل٠ثار ألثث١ءقبث

©

لآالتللأهوأل٠إش الئثدء_ا ألثلم

جةق1اقهخ

وجماعة ر  ،،والأمر وامحع.
والأية تفضيل في المقام والأجر لأولئك الذين أنفقوا من قبل فتح مكة وأيام
سظف ،العيش والفقر والمنعبة ،وكانوا ينفقون من قوتهم وقوت أولادهم ،وأنهم

لا يستوون مع الذين تحركنإ هممهم للأنفاق بعدما رأوا بوادر الفتح والمر ،ال
قدم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا؛
ي نتوي هؤلاء وأولثلث ،،قافه
لأنهم السابقون المبادرون ،الأصلح نية ،والأكثر عطاء ،والأقدم إسلاما.
لوقع

التوهم أن يكون هؤلاء الذين أنفقوا من يعد لم يقبل منهم ،فاض تعالى وعدهم
*جمّعا يا ل حسستى ■

وهذا تشحع للمسلمين على المبادرة والمسارعة والمسايقة في الخيرت

ؤُأشمنآئونه أوبجالئاأئمذا.ه لالواقُة;•  ،];١ ١ - ١المثادرة في اJذل،
والإنجاز ،والتغيير الإيجابي ،حتى حينما يكون الماص مستوحشين منه ،هذا له
مزية ،وافه تعالى أشاد بأصحابها.

والمبادرة هي الستة الحنة التي تفتح ذراح الخير ،وتمهل أسبابه ،وتذلل

صعابه ،وأكثر الناس أئباع لا قادة؛ ولذا يحتاجون إلى من يثق لهم الطريق ،ؤيبدأ
المجربة ،فيكتثفون من بعده قدراتهم الشخصية ،ويعرفون مواطن الخير والبذل.

وعد أممه ألتئ ه :فكأن هؤلاء جميعا من المحسنين السابقين
واللاحقين ،وفي ذللث ،إشادة يالجيل الأول ،أصحاب المبي ه ،سواء الزين
أسلموا وجاهدوا وأنفقوا قبل الفتح أو؛عا ،ْ،المهاجرين متهم والأنصار ،والذين
أسلموا قيل فتح مكة ،والذين أسلموا بعده.
وفى بعض كتنث ،التاريخ وبعض ما بملرح اليوم في الإعلام انتقاص وازدراء

للذين أسلموا بعد فتح مكة ممن يسموهم• ررالطلقاءٌ؛ لأن التي .قال لهم؛
( )١بمفر :اشير الطري• (  ،) ٣٩٥/٢٢واسير اسي( ،ا ،) ٢٣٢ /،و»اوحرر الوجيز •
(ه ،)٢ ٥ ٩ /ورالبحر المحيهل .في النف ير•(•  ،) ١ • ٣ / ١والممادر المافة.

٤٠٥١

ءاذموا فأنتم ض»لا ،،فحض قولون :فلأن لكن من الئقاء ،في معرض اشر
والطعن ،واض تعالى وعدهم الحسنى؛ مما يدل على أنهم محسنون ني الجملة ،نعم
يوجل آحاد فيهم صعق  ،ونقص ،ولكن في الجمالة كانوا ملمين صادقي الإسلام،

لم يكن فيهم منافق ولا مئع ،وكانوا أهل صلابة في شخصياتهم ،ولوأرادوا المماق

لعرفوا ميله ،بل فيهم من'قاتل في صس اياطل والشرك المتل في كيان سيامي
واجتماعي له جدور تاريخية ،وحين تهاوى البناء انكثغا لهم الأمر ،وحاستا فرصة
أن ينتصروا على أنمهم ؤيلحقوا إلأفب ولو متأخرين.
دعوة مؤكدة إلى الإنفاق ،دالإقراصن هوت أن تعهلي إنائا مالأ ليرد إليلث ،بدله
بعد حين من غير زيادة ،، ١٢ولهدا تال هنا :ؤمضا-ثئتاه ،فهومن غير ربا ولا زيادة؛

لأن القرنحن هنا إرفاق بهيا المحتاج ،فالقه سبحانه عبر عما يبدله المؤمن في سبيله
بأنه® :فرض حن® ،كاف المؤمن يقرصه ربه.

ومعنى كونه ؤمضاحشاهت أنه لوجه اف ،لا ؤياء ولا سمعة ،وباذله لا يتبع
فرصه ؤإنفاقه ما ولا أدى ،ولا يهللب ،منه مصالحة أو نيادة أو غرصا من أغراض

الدنيا ،وهو يبدله من طسبا ماله ،كما قال حةكق'و0و\إخ ^^ ٧مالوأأبرحئ تننتوأيا
[ ٠٤آلءمران ،] ٩٢ 1ءؤأوقّموأمنلإثتا ما حشسبتار ه [المرة؛ .] ٢٦٧

ولدللث ،لما نزلت ،هذه الآية~ كما ذكر ابن كثير ،وغيرْأ''آا~ قال أبوالدحداح

الأنصاري

يا رسول ،اممة ،ؤإن افه ليريد متا القرص؟ نال® :تعم ،يا أبا

( )١يظر :ءسرة ابن هشام» (آ ،) ٤١١ /و«اأخار نكت» للازرثي(أ ،) ١٢٣ - ١٢٢ /واالأمال»
لابن زنجويه ( ا ،)٢ ١ ٤ /واستن النسائي الكيريء( ،) ١١٢ ٨٩وام تد أبي يعلى ،) ٦٦٤٧ ( ،واتارخ
اتجري•(م • ،) ٦١ - ٦واشرح معاز الأم(،م ،) ٣٢٥ /واسن اوهقي« (ه/هها) ،وازاد
الماد•(م  ،)٣ • ٩ -٣ •٧وءاس واكهابة•( ،) ٥٦٨ - ٥٦٧ /٦و٠طا ومول اناله.) ١٥٩ ( ٠.

( )٢يننلر• :احكام القرآن• ليبماص (ا ،) ٥٨٢ /وءالتكت ر القرأن الكريم• (ص،) ٥٨٤
وابماترذوى اكسز•(  ٨/٤ه ،)٢واالتحريرواكتوير• (.) ٤٨٢ ;٢

ؤيننلرأيقا* :الصحاح•( ،) ١ ١ • ٢ ;٣وانان العرب•( )٢ ١٧ /Uاقرض».
()٣بفلر* :تمر المرهندي•(،) ٤٠٤ ;٣وانفر ابنممر• (.) ١٥ -١ ٤ M

0

ولأن القرض كرم من الثمرض وصف الأجر الموعود بأنه
أكرم منه ،حث صاعق له ءؤآ«ثعاما«كثيرر؟ه.

ولكن اغ

لما ذكر القرض والثداد والمضاعفة تنئ ت القوس لمعرفة وقت ،الوفاء

والرد ،فجاءيت ،هدْ الأية الكريمة ،وُاؤركاه هنا هي للمي .ولكل أحد بملح
له الخناب يوم الشامة ،وفي ذلك -أكيد على أن  ^١كالرجل قي الأعمال
المالحة ،هي كالرجل في الإيمان الذي هو أصل العبوديار-ن ،كلها ،وفي الإنفاق،
كما في نمة أم الدحداح؛ حيث ،المرأْ تحمز الرجل على البذل أو تمده تحججا
بالحاجة والخوف ،من العوز والتذكير بالصبية وحطر الجؤع والفقر.

أد;أموأشه<هت هويوم ونهار ،ولكن
الجوظلام ،والشمس يوم القيامة تدنوس الخلائق ،حتى يلجمهم الحرق ،، ١١١ ^ ١٠^١
فهذا ونتح وهذا ونتا ،قياني عليهم وفتا يكون الناس فيه في ظلام دامس ،لا شيء
حولهم ولا يرون شيئا ،هذا جزء س مشاهد ذلك اليوم ،وهذا منصوصى عن جماعة

س ا ل لف  ،في معنى ، ١٢^١
والأية تتحديث ،عن حالة خاصة يير فيها الناس صوبا شيء أمامهم ،ولذا عثر
بالسعي ،وهوالمشي الشديد  ،ويقول المنافقون للمؤمنين ت انتفترونال فهي مرحلة
( )١كما في اصحح م لم ) ٢٨٦٤ ( ،من حديث المقاواد بن الأصول هؤهقهئ  IcJliمّمعت رمول

اض .يقول• :،تذز الشص يوم الشامة من الخلق ،حى ذكوذ مهم كمقدار مل ،مكوذ اياز ير
ئدد  ٢٠١١٠٠١م الرق ،فنهم من يكوئ  ،^١كميه ،ومنهم من يكلل إر دكب؛ه ،دمنهم تن يكدن إلمح،

حسب' ومنهم من يلجئه العرئ إلجاما'• وآماد رّوو اف .يده إر يه• لينظر ما تقدم؛ي 'مودة
الرحمن'؛ ؤ رب ألمبم؛ ندب تلإق.ه •
( )٢؛نظر:اشراواورديأ (ه ،) ٤٧٤ /و«الممسر الوبل» للواحدي ( ،) ٢٤٨ /،واشير
القرطير<يا/ه؛آ) ،ورمسرابنهمأ(ح/أا) ،ورالدرالمثور»(؛ا/ا>أآ).

( )٣ينظر» :ضسح القرآن" لابن ننمة <ص<'أ'آ) ،ورالفرداتط ني مي_ ،القرآن" (صرا ،) ٤١
ورنان المب ٤(»،ا ) ٣٨٥ /اسع ا" ،وربماتر ذوى المميز" (م.) ٢٢٢ /

بهمزة القطع ،من الإطار ،وهذه قراءة سعة ،، ١١والمعي واحد :انطرونارآ.،

دلابمح أن يكون المعنى• اظرونا يعنونكم ،ؤإن كان الفعل هونف ه ،لكن إذا
كان النظر بالعين فإنه يعلى بحرف الجر ارإلى،ا ولذا لا يصح أن تقول; «انظرني))،
ؤإنما مول* ،اطر إلي* ،ؤ١ثلرواإقئ٢لآإدآأمه [الأنعام ،] ٩٩ :وأما ^^١^^١

فمعناه; انتفلرونا نوهفوا ةليل أ"أا؛ ءؤئثنمد>ينلإأه أي! نأخذ من نوركم قبنا يضيء
. ٢٤١٧

آدجموأئآكإiاشو١ئاهت يحتمل أن يكون قائل هذا; المؤمنين ،والأرج^
أنه من قول الملائكة ،أي; ابحثوا عن نور هناك خلفكملْ.،
تعريص بحالهم في الدنيا ،وأن النور كان معهم ،فربما
وقوله•
حمل أحدهم الصحف ،وربما صر أو زكى أو صام ظاهزا من دون إيمان،
وربما ناربت ،قلوبهم أن تفيء ،ولكنهم أعرمحوا عنها ،فهذا يثبه قوله تعار;

َقثل ^١؛ ،أنؤثد ئارا ثئمآ أضآآث مآ حولث< دم ،أقد سؤرهم دخ^م ف،
طلعنتلأِمرييى ه تاوقرْ؛ماا].

اب

ألثهمنوءكهئ<،ينميياترابه; يرجع المنافقون

والمافقاُت ،إر المكان الذي كانوا فيه يلتمسون النور ،فإذا رجعوا صرب ،بيتهم
وءالتسر في
( )١يتفر :ض الطيري» (  ،)٤ • • / YTوااالسعة في اماءات»
القراءات الع» (صرا ،) ٢ • /و ض في القراءات العنر /Y(،أخآ)،واا.عجمماءات»رو.) ٣٣٤ /
( )Yيتغلرت رالحجة في التراءاُت ،السع) (_ ،) ٣٤ Yورالحجة للقراءالسعة) ( ،) ٢٦٩ /Yواحجة
اكراءا-ت()،صوو-1ا'-ا).

(،) Y٤٨ ;٤وءتمر

()٣يطر«:سانيالقرآن)للزجاج(ه،) ١٢٤ /و«الممسرالوسط)
القرطي)(  ،) ٢٤ ٥ / ١٧وافح __) (ه ،)٢ • ٤ /والمادر ال افة والأتٍة.
( )٤يطرن •الوجيز) للواحد.ي (ص ،) ١ • ٨٦واتمسر المعاني) (ه ،) ٣٧ • /واتمر البغوي)
(ه ،) ٢٩ /وءالكثاف0 )،ا  ،) ٤٧٥ورالحرد الوجيز) (< ،) ٢٦٢ /،و•اكءريرواكوير• ( .) ٣٨٢ / YU
^^راويط)يى(اأ/خخأ)،و»-فيراوغوى)

^لمير)( ،) ٢٣٤/٤و٦ض٠ير١لقرطي»( ،) ٢٤٦/١٧
 ،)٤ •٧و«اكءريرواكوير) ( .) ٣٨٢ / YU
واتمر ابن جزي) ( ،) ٣٤٥ /Yو«ذح البيان)

0

ؤيصلون ،ويجاهدون ،فيأتيهم الرد من المؤمنين وال٠ؤماتت ؤ،ؤأثلدوكقثت
فربما وجد أحدكم في قلبه ميلا للإيمان أو رغبة في التوبة فلا

يستجيب له ،بل يكتمه ؤيمضي قدتا لا يلوى على شيء ،طمئا ني مال أو دنيا أو
محلطان أو شيء من هدا المبيل ،وهدم فتنة للنفس.
ه ',فكانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائررا ،،كما قال

ؤأؤ؛ث يرتمثون؛! ٢٤غنَةة ذم ئم تن

ثذم وإن'ةن إ3ةغلإن

لأكفرن عل الانخن سيلاه [النساء!  ،] ١٤١فهم يتربصون بالمؤمنين أن
يأتيهم عياب أويرجعوا عن دينهم أويصر عليهم عدوهم أويحصل سهم شقاق
وافتراق ..وكانوا ينتظرون غفلة أوصعما أوتكالتا من عدو ،لينضموا إليه ويجهزوا
على المؤمنين ،ولدا لم يستجيبوا للحق.

ُؤوأرتبتن ه '.وغ في قلوبكم ريس ،لم تحاولوا معالجته ،، ١٢ولهدا قال

ؤ3ه؛وؤا ذهن

ه [^<^،] ٤٥ :

 ^١٤%ألأنايةه أي؛

التمنيادت،ل"آأ؛ أنهم كانوا يتمنون أشياء في الدنيا ؤيواعدون أشهم بها ؤيتحزونها
ؤيوهمون أشهم بها من عاجل الحياة الدنيا ومن موء مصير المؤمنين ،فهدم

الأماني ■^^ ٠٠ .ؤْ-ئجاء أتثآممم ه والمقصود هنات ااموُت،ل؛.،
( )١يفلر• :ساني القرآن• نالزجاج (ت ،) ١٢٤ /وأالهداة إر بالوغ الهاةأ (\\ _\ Kl
وأالشسير السبل• للواحدي (اآ-/ا>آ) ،و«شير المطي» (  ،) ٢٤٧/١٧واتمر الض•
( >. ru\!٣و»الداُ ،) ٤٧٥ / ١٨ (»،-و«مسر اضالى•( /o؛ .) T-A

( )٢يطلر• :المحرر الوجيز•('/0ما"آ) ،و«شير السماوي•(ه/يما) ،وءالتحرير والضير»
(  ،) Y'An /YUوراصداء البيان• ( ،) ٥٤٥ /Uوالمادر السابقة.

()٣يفلر :رشير الطري•( ،)٤ • ٦/ Y٢و»الهوايةإلىبالوغالهاية•(،) ٧٣١٩/١ ١ر»مير ابن
جزي• ( ،) ٣٤٦ /Yوأاكءريرواكوير• ( .) ٣٨٦ / TU

( )٤ينثلر• ءرمير مقاتل• (؛ ،) ٢٤ ٠ /واامّير ابن أيي زمنين• (؛ ،) ٣٥ ١ /وءتمير الثعلبي•
(\>إ  ،) ٢٣٩وااالشسير الوبل• للواحدي(أ ،) ٢٤ ٩ /وااشسير اوغوي» (ه ،)٣ • /و«شير القرطي•
( ،) ٢ ٤ ٧ / ١ ٧و«تف ير ابن كثير• (  ،) ١ A /Aوءاكحرير واكوير• ( .) ٣٨٧ / YU

وهذا توقع مجاف ،للساق التاريخي ،وليس له ما يسنده من ئنة ولا من واقع،
واسملوب الاعتدال والتوازن ،فلأ1سولأقوطولأ ص ولا تواكل ولا _
ولا مجالغة.

ستةئامص'مبجئ0ه:
هدا مثل صربه افه تبماترةئ\ك في الخشؤع والايمازرا ،،نيا من تشعرون قوة

في قالوبكم لا تٍأموا ،وؤأءد!وأ أ 0أق بمي

بمنيمؤذنا ه ،فكما أن الأرض

ؤ؛ذا ملتاعلته-األماءفوثذؤيّبمثاه
الميتة نحيا بالمهلر فتصح
 ،] ٣٩كذللثج أنتم أيها المؤمنون إن شعرتم بقوة في فالويكم فتذكروا ؤأ0أقءيى
أمحفير)بمثستاه أي! فيحيي قلوبكم بالإيمان كما أحيا الأرض بالمطر؛ ولهذا شبه
الس .الوحي بالمهلر ،فقاوت *مثل ما؛عم افه به من الهدى والعلم ،كمثل العيث،
الكئير أصاب أرصا ،فكان تها نؤ ،بالت ،اياء ،فأنتن الكلأ والنثث الكفل،
وكانت ،منها أحادب ،أمسكت ،الماء ،مي اش بها الناس ،فشربوا وتموا وزرعوا،
وأصايت ،منها طائهه أحرى ،إنما هي ئيعاد؛ لا ومساكا ماء ولا ست ،كلأ ،^^ ،مثل
من ممة في دين افه ،ومنه مابعشي اممه به فعلم وعلم ،ومثل من لم قإغ بذاا1ازأئا،
ولم ثمل هدى افه الذي أرسلح ،يه)الآ.،
سناوث ه' فالقرآن الكريم يمن ،عر الخثوع ،فهو

مثعزهتهجلود أؤ؛ ،ءسوُىضم ه زالزم؛  ،] ٢٣وهو أهم س ،للإيمان
ؤيقفلة الملح؛ لأنه آيات ،اض البينامحت ،،وحججه الواضحة ،وحديثه وكلامه إر حلقه
ؤ نأى ثلث تند <،.رؤمتوُت^ ه [الرملأت; •  ] ٥ا

واختار كلمة! ؤتياث 0ه نمدا؛ فالخشؤع ليس نقيصا للعقل ،وليس هوحالة
خاصة البعناء الئدج الذين ليس لديهم عقل بمكرون به ،أو ليس لديهم قدرات
( )١ينقلرت االمحرر الوحيزا (ه ،) ٢٦٤ /وءمير اJيماوي( ٠ه ،) ١٨٨ /وأتمير الثعانيُا
(م ،) ٣٨٧ /وراكحريرواكوترا( .) ٣٩٤ / UU

( )٢أحرحه البخاري( ،) ٩٧وم لم(  ) ٢٢٨٢من حديث ،أبي موس الأشعري■٥.

والغيرة ،فإن ارالحلم يالتحلم ،والعلم والتعئم»أا ،،والصبر بالتمثر ،ومن أساب
تحقق ذللتا أن يدعو للناس بخير في سجوده ولا يثني أحدا ،فيدعو لقسه
ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين والمسلمات ،والمؤمنين والمومنايت ،،والمؤمن

في كل حالاته يتمثل نوله

*عليكم بالصدق؛ فإن الصدى يهدي إر الر ،يإن

ايربجدي إلمح ،الجنت ،دْا يزال الرجل يصدى دذلإى الصدى حس يكتت ،عد اف
ءديئا»رى.

ثم وصفهم بأنهم ت شهداء ؤ:ءنددغمه ،وهذه الأمة هي بالجملة أمة الشهداء
على الاس ،وهم شهداء على أنفسهم قيل ذلك ،،بالعدل والإنصاف ،والت،مى
والنزاهة ،فمومنو هده الأمة ْثل شهداء الأمم السابقة ،وهم بمنزلة الثهداء عد
فلهم أجر
اث ،دلو ماتوا عل ،5فرشهم،
الصدمة ،ولهم النور الذي يعي بين أيديهم و!أيمانهمأ'ا'ل

ؤيحتمل أن يكون قوله ت ؤ ؤأ لثمداءعند بهم ه امشنايا لكلام جديد ،فتكون
الواو للأمتتنافح ،أي؛ أن الشهداء الدين بدلوا أرواحهم ويتلوا في مميل افه لهم
أجرءفليمل•،٤
وند وردت *للشهيدمت ،حمال؛ بمفرله ش أول دثعة ،ؤيرى مقعده من الجنة،

ليجار م ،عداب ،الشر ،ليأس م ،الفرع الأكبر ،ييوصع عر رأسه تاج الوقار،
الياقوتة منها حتر من الدن؛ا دما فيها ،رردج انم؛ت ،دميى زوجه س الحور المن،
( ) ١كما  ، Jliأبواليرداءخ.ءقت .أحرحه أبوحيثمت ني ءالعيمء(  ،) ١١٤وعنادفي ءالزهدا( ،) ١٢٩٤
وابن ابي اادسا ني 'الحلم• (  ،) ٤٧وابن -مال ني 'روضة العقلاء• (ص•  ،)٢ ١والتهغي؛ي رشعب
الإيمان•( ،) ١' ٢ ٥ ٤وابن ب البر في'حاعع بيان العالم ونقاله'( .)٩'١^، ٦١٧

ودوك ،رفوفا ،والموقوف أصح .يقلو :علل الدارظي( ،) ٢٢ •- ٢١٨ /Iو'العاإل انماب•
(  ،) ٢٢٣ - ٢٢٢/٢ (،) ٧٦/١وأال اوالة اكح؛حته(آ؛'ا).

( )٢احرجه البخاري( ،) ٦' ٩ ٤وم لم( )٢ ٦ • ٧من حدبناءٍد اش بن م عود
("ا) يفلر :اقبر الطري' (آأ ،)٤ ١٢ " -٤ ١٢ /و«معانى القرآن' للزجاج (ه/ا-أا،) ١٢٧ -
و•الهداة إر بلوغ الهاة' (\\امس و'شير القرطي• (  ،) ٢٥٢ '/ ١٧ورالتحرير والترير'
( .)٢• ٩٨ -١^ ٩٧/٢٧

( )٤يتفلر' :المحرر الوجيز•(< ،) ٢٦٦ /،واتفيرابن ممير'( ،) ٢٢ /Aرالممادر ال ا؛قة.

وضكل) ض مذموظ وررالأضاوبممهم اش٠ا  ، ١١ؤيش عليه في الأفراح
والأعياد والتامحبايت ،الخشروعة ،والمذموم منه ما تعدى الحدود ،أوحالف الأمر،
أوكان ّبتا في تفويت ،فريضة ،أوأشغل عن ذكر افه.
والزينة مطلوبة ،والله تعالى حلق النجوم زينة ،والال) نينة ،والخضرة زينة،

وما على الأرض زينة ،والحيوانات نينة ،فهذا من بدع حكمته وصنعه ،والمدموم
منها محا بلغ حد الثرفح والترف ،،مثل أن يتزين الإنسان بالذم ،أو بالحرير ،أو
تتزين الرأة بما لا يجوز ،أو يكون القصود به الفتنة والإثارة والإغراء ،كما قال،

ه؛ ®صنفان من أهل النار لم أرهما® .وذكر منهمات *ون اء كاسيامتؤ ءارث١ات٠
مميلامتط ماتلامتح ،رءومحهى 'كأننمة الحت ،المائلة ،لا يدحلى الجنه ،ولا

ليحيا ،ئن ييجها ثوجد من مسيرة كدا ^ • ١٠٠١٢٢فهدم نينة مذولة لغير الزوج،
بل للفتنة والإثارة والإغراء ،ومعفلم ما وردت فته النصوص من النهي عن ألوان من
الزينة ،؛إنما الّهما عتها لأنها تفضي إلى ما لا يحل ،أوكانت ،ذؤيعة موصاإة للمنكر
والمدة ،اوكارحإ غنا وخداعا وتلي ا٠

ثم ذكرالتفاخر ،وهوغالتاللكهول ،ومن هم أكبرمنهمر"ا؛ ،فهم عاده يتفاخرون
بما هولهم مجد زاهر ،ومال ،وافر ،وولد حاصر.

والتكاثر في الأموال ،والأولاد في الغالب ،للكهول ،ومن فوقهم في العمر ،كما
صفىخ4الدنا،وءلولالأمللأ؛.،

فهذا الشيخ الهرم يحك ،التكاثر في الأموال ،والأولاد ،كما قال ،سبحانه ت
آلقاره [اككاثر:ا] ،وؤآلث٤اره  Uيشمل من:
الأول،؛ منانة الأخرين.
واكائيى :الحرصءاىاممرةلْ>.
( )١كما حاء في ءصحح البخاريء(  ) ٥١٦٢من حدث عائشة نة.بمءا•

( )٢أحرجه ملم(  ) ٢١٢٨من حل.يثه أبي مريرة؛ً.ءئئ.
('ا)يطلر; "التحرير والص.ض»( Xl'Tj^y

(  ) ٤أحرجه البخاري (■  ،) ٦٤٢وم لم (  ) ١٠٤٦من حدي— ،أبي

صفقتد.

( )٥يطلر! :التحريروالتوير• ص!ّ Uj ،)٤ 'Tانىش!محورة التكاثر•.

وما من أحد قهل إلا وحاول شيئا في الدنيا ثم لم يحصل عليه أو حرم من أمر لكن
يتمناه ايا لكن ذللث ،الشيء ،فالحياة لا تخلومن مصائب؛ ولهدا؛ ijLؤ،آأءتابمن

تهيبن  ،iآمح؛ماوإلآُؤآ أنمكإ ه ،وفد تكون المصيبة في النفس مرصا أوهما أو
غما أو لكبة ،وبعض الناس ند يسلم من الإعاقة والعجز البدني؛ ولكن في داخله
س ا لاكتئاب ،والأحزان والقلق ما يعيقه عن تحقيق سعادته وراحته واستقرار نف ه
واطمشازقلبه.

على أن تخفيف ،ذللث ،أوإزالته ممكن بالقرآن واتبلع هذي الرسول ه^ ،وأن
يخالط الناس اللمعداء الدين يعيثون التقاول ،فإن هدا يحدي.

وقوله• ؤف،آمحءايم؛ إثارة إلى نؤع أحر س المصائب ،،وهي المصائب،
العامة ،مثل العلوفان ،والزلازل ،والبراكين ،وحالأُتؤ الفقر والجؤع ،والأمراض
المعدية المي تنتثر بين الماس ..ونحوها س المصانب ،العامة التي تقع للأمم ،فهده
كلها مكتوية عند القه ،وقد عالمها وقدرها ،وهن.ا من معاني الكتاب ،فعلمه كتاب

بحانه ،والقدر مدون في اللوح المحفوؤل ،وهوكتاب عند افه لا يصل ولا يتغير.

ومن معاني الكتاب; إذن اش بوقوعها ،ولهدا قال! ءؤ ذ1رابيننيمنإب
«.إذنأثثوشيرصأشةدءاتث.يملا٢

.]١ ١

ونص على المصيبة ،مع أن الحوادُنؤكلهاِ حيرهاوشرها ،كبيرهاوصغيرها—
لا تقع إلا بمدر ،لكنه حص المصيبة؛ ليؤكد أن الاحتجاج بالقدر في المصائب ،ال
في المعاي.بإلآ ،،والاحتجاج بالقدر هنا يعهليالث ،قوة ويمنحلثؤ إيمايا ،فبدلا س أن
تنؤ  ، ٢٠نف الث ،حراُت ،فى أمر لا يد للثه فيه تركن إلى تقدير اش; *مدر افه ،وما
شاء فعل،اأم ،فيكون الأمرثندا وسلاما على قلثلن ،،ويدهب ،ما تجد س الإحساس
( )١يظر• :تمر اتجري r/YY "( ،؛) ،و«الهداة إر بلوغ الهاية( ،أ؛ ،) ٧٥ •٨/وض
الدبل ،للواحدي ( ) ،)٣ • ٨ /و'شير ابن ممر ،) ١ ٣٨ /A( ،و»اكءريرواكوير.) ٤ ١ • / YU ( ،
( )٢ينفلر ما مع .م في،سورة القمر،؛

( )٣كمافي اصحيح ملم ) ٢٦٦٤ (،من حدين ،أ;ي مريرة ئء.ءة؛  ،( ٧٠اصاتلث ،شيءفلاتمل؛
لوآرفعلت ،كان كذا وكذا ،ولكن تل؛ ئدداف ،وماثاءفمل • ،وثروى؛ اقدر اف.،
)(rvn

بالألم أو اافقد أو الحارة أو ص1ع الأحلام ،وتتهيا الروح للدء من حديد.
وثم فرق ما بين المصيبة المردية ،والمصيية الجماعية؛ فالمهائب العامة مي
^^؛ئأدتم)ُاتابماه [روم:
بما كبت ،أيدي الماس :ؤ
 ،] ٤ ١ولا يعثن أن تكون مسؤولية فرد ،ؤينزل البلاء عليهم جميعا؛ لأنه لا يمكن إلا
هذا ،ثم يبعثون على نياتهم.
ولا يحس حينئذ أن نمول عن كارثة ما إنها مسؤولية نبيلة بعينها ،أو أسرة

بعينها ،أو بلد بعينه؛ بحيث إذا نزل البلاء في بلد نقهم ذلك البلد تهمة عامة.
هدا ليس ب ائغ شرعا ولا عقلا ،فإذا وقع في بلد أطار وأصيب الفقراء
والمساكين والضعفاء ،لم يحن أن نقول :أنتم يا أهل البلد أهل معاص وفجور• •
فهذا توبيخ وتحكم ،والمصيبة لا يلزم أن تكون عقوبة للأشخاص الذين نزلت ،بهم
خاصة ،ؤإط هي عقّاب عام ،ودعوة إلى الاعتبار والمصحح.

وكون المصيبة ي ببر ذنب ،لا يمع أن يكون نمة آياُت ،ترمل للناس على
مسا  ,ال حمة ،كما قال اد• ,م عم د همحممبمتن :ررزنكم ثعدول الأيات ءل.اثا ،وإنا كنا

طتاطيىءهدرّولاض<:.محلاإ.
ونغلر ابن م حوي خهيبمتئ إلى محنى الاعتبار ،فاض تعالى نل .يعانم ،انانا ويترك

من هم أشد منهم ،حى يذرهم في ؤلغيانهم يعمهون :ؤسثتديخ4ممح-تث،

لابملثوة  oومل

أجآه

 AY؛fA،؛] ،وقد تكون

المصيية تخويثا وتنبيها؛ لقوله تعالى :ؤومانيزألآبمن<للأمبمايم [الإمراءت

 ،] ٥٩فتكون خيرا من جهة أنها لوناحرت لكانتا أهول وأطول وأعفلم ،ومن علم
أن اكل-بير بيد الحكيم الخبير رمحي وآمن وسلم ،وأدار البحثا الرشيد في محرفة
ممن .ر البلاء ،وكيف ،يمكن للكلف تداركه أوتلافيه.

ؤتنذ-لقلإأتأهت الضمير هنا يعود على المصيثة ،أويعود على المفس ،أو
( )١طر :ءصحيح البخاري* (  ،) ٣٥٧٩و«حا»ع اكرطي» (  ،) ٣٦٣٣واصحح ابن حزيمة•
(؛• ،)Yوأصمحاين ^»<) .) YUY_)_UI_V1»J،(TA0
٣٧٧

يعود على الأرض ،وكلها مما سق ني  :^ ١١ؤإث

أى :ضبط

ذلك وحففإهر . ٢١

ه ؤ ومحال

عق ما،م ولأدئت-مإ يذآ ءائنآ==ئر وهوب محبَةو

ئ4شوي':
من مصالح حرمتم منها ،لا تحزنوا عليها؛ لأن فواتها قدر مكتوب^ ،ولأ

دأآ ثاثه=ظم ه ،فرحا طاغتا يخرجكم عن التوازن والاعتدال إلى

الأثر والبطر والهلغيان الذي يكون مسا في زوال العمة وحلول النقمة.
وهل يلومنااف تعارإذاحنثا؟ كلأ؛ ففد قال® ٠:تدمع العين ،ويحنى |_،|،
ولا نقول إلا <: Uصي رإنا»لى .بل القصود بالأنى محا! :لحزن المفرط اللي
يقعد الإنسان عن العمل ،أويحمله على التسحهل على القضاء واسر ،والتكلأم بما
لا يجوز من هجر القول وفحشه والكفر بافه ،فالقرآن يدعونا ألا نستسلم للحزن
والتأس•

ونمة آداب وأخلاق من شانها أن تربى اللم على مدافعة الحزن ،وفى
الجتمعايت ،ثقافة عامة تقوم على تكريس الحزن وتعظيم مناسباته ،كما يقيم
الرافضة منا حان لذكرى وفيات مرت عليها مئات ال نين ،وبطريقة جدد الحزن

وتعذب القس والجسد ،ؤإنما يثنى على المرء إذا كان يقاوم الحزن ويسارع إر
تناسيه ومعالجته بالإقبال إر تجديد حياته واكخهليهل لتقبله ،اعتبارا بما وقع له

وتحررا من أسابه؛ ولذا مدح عمرو بن الحامي نهتن الروم ،وأش عليهم بأنهم ت
®أمؤع الاس إفاقه بعد مصيبة،ارم.
( )١بنظر :اا'ضير اسي» (أ ،) ٢٤٥ /،و«ماتب الضير وعجاف التأويل* (/Y؟A؛؛)،
واامبرابوى»(ه ،) ٢٣/ورتفيرارازي ،) ٤٦٧ ; ٢٩ (،وااشٍرالهمطي»(  ،) ٢٥٧ ; ١٧وءالمم
الممط ني الضبر«(•  ،) ١١١ ;١ورتفسر ابن ممرا( ،) ٢٦ /Aو،ااكحريرواكوير»( .) ٤١١ / YU
(أ)أخر-بم اوخارى(م-ما)،

( )٣أحرجه ملم( .) ٢٨٩٨

هذا أمر حمن أن يقاوم الأنان الحزن ويت،امر من أغلاله ،ولا يجعل نف ه
مأمورة له ،أن يحاول تجاوز الأزمة العارصة,
ولعل مقصود عمرو خ؛.بمئن المصيسة العامة ،كالهزيمة المكرية أو النكسة

أو الحرب الأهلية ،وهذا مشاهد مقروء ؛ي التارخ الأوربي الحديمثج والقديم،
وكذللث ،الأزمة الخاصة من مرض أو ص ريب على المؤمن أن تذكر أن الأولاد

ولا:أيونا أنيذ النداغ<ا،

^زالأئوزإلازرتة

فما أعهلاك اممه تعالى فى هذه الدنيا فهو عارية مترحعة ،وهى راحلة عنك أو
أنت راحل عنها•

يذآ ءاثتأ==ظم ه • وهن"ا ليس نهيا عن الفرح؛ فالفرح ماح في
ه ليونس،] ٥٨ :

الأصل ،وقد يكون م تحئات ؤ يل

واف تعالى قاوت ؤ سعمل ،صنلحا تن دًقرأولى ؤهومؤمن قثنيثث -تزه
ءك؛ه ه [ ، ٠٣١١ت  ،] ٩٧ومن الحياة الملية السرور والرصا وقرة العين ،لكن المنهي

عنه فرح البطر والأثر ،ولهذا قال؛ ؤؤأثءلأ محثَ،لإ،هنثال قضوه ،فالمذموم
الفرح الذي يودي إلى أذى الناس ،والعدوان ،والطغيان ،والتطر ،وتجاوز الحدود،
والنسيان وكفر النعمة ونسيان الشكر ،كما حدث لقارون ،إذ قال له قومه ت ^؛؛٠

لأآسلأمحن،آيمىه

 ،] ٧٦أما ما دون ذللئ ،من الفرح فهو مأذون

فيه ،وهو من طبيعة الجبلة ،وافه قد أمنى على المؤمنين بالإنفاق ويالمدقة؛ مما

يدل على أنهم صربوا في هذه الأرض وكبوا واثجروا وحصلوا مصالح ،وبقدر
مكانة الإنسان يكون تأثيره ،فإذا كان له وظيفة كبيرة أو صورّث ،مسموع أو مال أو
جاه ،كان أكثر تأثيرا وأقدر على إيصال النني والخير للخلق ،وهذا مما يفرح به أن
يدحل السرور على الناس ،أويساعدهم في حل مشكلة ،أو يكون منشارا لهم

في حير ،أو يدفع عنهم  ١^ ٠٥أو يدعو لهم.
 ) ١ ،ينظر• ءديوان لبيدبن رييعت* (صرإا*م).

ه ؤ •^٢؛؛. ،ننتؤ^ وأ'ثبجكآلناس ايئذوشأقل ،ؤ0آمح عأئخ؛ لكيذ
 Uذ كر تعالى الدنيا ودظ إلى الإنفاق وجعل قي الدنيا مزا؟ا مميلا لا يزيد
ولا ينقص ،ختم بذم ؤ ينمىه؛ لأن المصيبة قد تكون في المال ،فهؤلاء

يبخلون بأموالهم ،فلا ينفقونها في سل اف ،ؤوأمإمحآلأاسأبمإاه ،ويريدون
أن يكون الناس مثلهم ،ؤوسةل؛0ههمآش؛هيده واض ليس بحاجة ٠٠^١
أحد ،ؤإنما المقصود ابتلاؤهم ،وؤأ-فيده تشمل معتٍينأهت
الأول! المحمود ،قاف ئت٠٠اةقؤةJاقا هو المحمود على إفضاله ؤإنحامه وعهلايا.0
الثاني! الحامد ،فإن اف تعالى يحمد عباده على الخير والبر والإيمان ،وعلى ما
قدموا من حير ،فهو حامد ومحمودر ٠،

»

وتتا ثثلثا أثبمت ،ثأزتا ء1نآمم>وآلأص ِوس؛ا

أكاإنآقهمئنير©4ت
أما البيتايت ،فهي• الحجج الظاهرهلُ'أ ،،ومنها! القرآن ،وورثة الرسل والأنبياء
هم العلماء يوضحون هذه البينان ،ؤيميمون الحء<ج على الحبال ،مما يدل على أن
أصل الهمة الرسالية هو البيان ؤإنامة الحجة ،ودعوة الناس إلى الخير.
ولم يقل! اايعثنا رسلنا بالميفح® ،ؤإن كان نمة حديث مروى عن الني
ابثت بين يدي الماعة بالسيف ،حتى يعيد اف وحده لا ثرك له ،وجعل رزقي
( )١ينظرت اتمير أصماء اف الحتيء للزجاج (صى ٥٥اا وءاثتقاق أمماء اشُ للرجاجي
(صهآا)،و<.عافا(ص'\أأ).
( )٢يطر :اتمراواتري.،ى» (ه'/ااا■) ،واتمر ارا3ى»(  ،) ٥٢ • ! ٦٩ورالتحريروالتويرا
( / YU؛ .) ٤١

( )٣يطر :افرالطبري• (  ،) ٢٣ • ; ١٤واالضر الوث للواحدي (أ*/اهآ) ،و«شير

البغوي• (ه/مم) ،وءالكثاف• (؟ ،) ٤٨ •/و٠زاد السير• (  rv/i؟) ،وافر القرطبي•
(  ،)٢ ٦ • / ١٧واتفير ابن ممرا( ،) ٢٧ /Aوالمادر

تعتظلرسي"'---ل
وفى يعص ألفاظه نكارة ،وفى سنده صعق واصطراب ،، ١٢وهوبظاهرْ يتعارض

*ع العديد من نموص القرآن والسنة ،ومنها هذه الأية الكريمة ،ونوله تعالى ت ؤ وما
هنأك واه لالأس1ء ،] ١ •٧ :ؤإن كان من العلماء من حثنهأ"آ.،

فقوله!

أنسيا ملتا آكشي ،ه قضية قطعية حاسمة ،ومهمة الرسل هي

البيان.

^^؛^ ١معه.تنآوئثوالأاى ه! أنزل ؤ^لكثنبه لإةامة الحجة،
ؤوأدارا<ت< ه لإقامة العدلل ،،٤وبالحدل قامت ،الماواتروالأرض ،ومما اثتهر!

مقولة ابن تيمية في شأن العدل! رريروى• اطه ينصر الدولة الحائلة ؤإن كاJت ،كافرة،
ولا ينمر الدولة الظالمة ؤإن كانت ،مومنهء .ؤيقول أيما! ءالعدل واجب ،لكل أحد،

على كل أحد ،في حمح الأحوال ،والظلم لا بجاح شيء منه بحالاالْ/
ؤوأزلت1آشثسبأسضده! ذمبؤ بعض المق رين إلى أن معنى إنزال
الحديد أنه كان في ال ماء ونزل في الأرض ،وليس هدا
( )١احرجه ابن أبي شبية( ،) ١ ٩ ٤ ■ ١واحمد (هااه،يأ1ه) ،والبخاري (  ) ٤ ٠ / ٤معلئا بعضه
بمغان التمريض ،وعبدبن حميد(  ،) ٨٤٨وأبوداود( -) ٤ • ٣ ١بعضه -والأدحاوى في اشرح مشكل
اص (  ،) ٢٣١وابن الأعرابي في "سبمه ،)١ ١ • ٤(،والطراتي في "العجم الكبير) T\U/\T (،
ين•( ،) ١١٥٤واس،في٠اصواسمه ،) ١٤٢/٢ (٠وابن
عبد البر في ٠الت٠هيا ) ٧٦ /١ ١( ٠Jعن حدين ،ابن عمر ههيته.
( )٢يتثلر تفصيل الضعف ،غي تخريج اعسند أحمدا(،محلبعت الرمحالة) •
( )٣يطر :أانضاء  ^^٠١١الستق؛م»( ،) ٢٦٩ ;١وأسر  ٢^١اولأءأ( ،)0 . ٩ /١ ٥و«تخر؛ج
،) ٢٢٩/٤و•iتحاUرى،) ٩٨/٦ (٠وصاس»ر  ،) ٤٤٦ - ٤٤٥/٣دارإرواء

الغاليل ،) ١٢٦٩ (،ورأنيس الساري ثينخريح أحايين ،لح الباري.)٤ ٩٧٨ /U(،
( )٤يفلر• :تفسير عبد الرزاق(،م  ،) ٢٨٧واشٍر اطبري(،أ؟ ،) ٤٢٤ /و«تفير الغوي،
تفسيرابن ئٍر،) ٢٧/٨ (٠و•اادرسمر|( .) ٢٨٧/١٤

•سوعاكاوى•( .)٢' ٣٩/٣ '•(،) ١٦*/ ٢٨
^ضني|( ،) ٢٤٦/٩و«تفسيرالس٠هانى٠
(< ،) ٣٧٨ /،و«زاد السير(،؛/

والصادر الأتية.

©

وثم نهمع آحر يسمى•' نذر اللجاج ،وص أن؛ريي الإنسان رك شيء فترغم نف ه
على تركه بالنذر لئن فعله ليمحومن كذا وكذا أوليصدفن بكذا وكدا ،فيجب عاليه

أن يوف بنذرْ لوفعل ذللث ،السيء الذي علق عليه النذر ،فإن لم يوف بنذره فعليه
أن يكمر كفارة يمض ت وطعام •،٥؛^؛ حلإيأ محن آومط • Cقلم1رلأخيكن أو؛كننتهز
أد'ءدر'تردبمؤ ه [المائدة؛ ] ٨٩؛ لأنه قصد بهذ-ا النذر ما يفصل• باليمين من فعل الثيء
^'• ٢١٧ /

ولهل"ا قال هنا! ؤمارعوه١صرعايخ١ه أي! ما حفظوها حى حفنلها ،وقوله!
ماقدءه [آل
ءؤ<-ىرعاثهايم أي مارعرهارعايتها الحقة ،كماقال ئبماةتؤت\ك!
عمران؛  •] ١٠٢ونال•

جق

ه [.] ١٢١ !٠^١

ؤقاتاآلخ!-ن ءامنمحأهتبم أ-مبمثه أي؛ من بني إمرائتل من أماع عيسى
^< ، ٢٣أىتتيبلمشئونه أي! كافرونأآ> ،مثل الذين قالوا من أئاع عيس!
وُى آق ثا.لث ممتئد  4لالاندة؛  ،] ٧٣أو ^١؛^ ،قالوا! ءؤآلأسيح أ؛زلآسه
[التوبة؛ ■ ،]٣أو الذين افتروا على اممه الكن-ب ،فهم في مقابل الذين آمنوا ،والنسق

بمللق عر  ،^١كما في قوله! ؤ أقن؛اث

ءامئ
محرلأثكث؟بمونص

لالسجاوةت .] ١ ٩ ~ ١٨

 ySXtآنمأأائةنةاموأ
ءو ؤ كأيا اك؛و>\ .

قتهءةز،

قدم الأمر بالتقوى استدراكا على رهبانية بني إسرائيل ،ؤإلفائا ذرم\تر إلى
الحق المتعين ،وص التقوى ،وترك المفصول الذي لا يغني من الحق شيئا ،وهو
الربانية التي ايتتدعبما بنوا إسرائيل.
(  ) ١طلر؛ •الموموئ الفقهية الكوتة» (•أ.) ٤٣ /

( )٢يقلو :امعاني الهمآن« للزحاج (؛ ،) ١٣١ /،واتنسير الماتريدي( ،ه/همه) ،واشر
المعاني0( ٠ا  ،) ٣٧٩ورزاد الميرا(أ ،) ٢٣٨ /واتمر القرطي»( .) ٢٦٢ / ١٧

©

■siMm

في نوله تعالى ت ؤ
ءامن1إعءلمح آلس بن رنتآإداَقاثن

هقّوذأ©ُظايمكق^ائو
هملأأوُؤلتك يؤبجد> همهم __ ث تةاإ؛\ ه

[الةصص:ماه ،] ٥٤ -هؤلاء الرهبان من بتي إسرائيل الذين سمعوا القرآن فآمنوا؛

ؤو[هثبمأءآارذاذأفيولرئآينهمصي،بث<آلئغيما^٨١٥؛،ألم،
تقآ؛امنافامحدقثامعآلثلإد؛ن ه لاوائدةث"ام] ،فجعل لهم الأمر ضعفين ،وصح عنه
 .أنه قال،ت *ثلاثه يورذ أجرهم مت؛نت رجل س أهل الكتاب آس ببيه وأدرك
اكى ه قاس به واسعه وصدقه ،فله أجران ،وهمد مملوك أدى حو افه تعار وحو
مقلْ ،فله أجران ،ورحل كانت ،له أقه ،قثداها فأحس غداءها ،ثم أدبها فأحس
أدبها ،ثم أعتقها وتردجها ،فله أجرانءرأز
ؤإذا كان الخطاب للمؤمنين من هده الأمة ،فهو تثريف  ،لهم أن اممه تعار
بماعم ،لهم الأجر أكثر مما كان يعهر من كان قبلهم من أهل الكتاب
وهذا معنى مسممل صحيح؛ يشهد له حدي<نا ابن عمر رء.بممح ،أن اليي .قال،ت

*نثلكم دتئل أهل الكتابين ،ممل رجر> اّتأجر أجراء ،فقال؛ ض بممل ر ص
غدوة إر محق ،النهار عر ة؛راءل؟ فعملت ،اليهود ،ثم هال،؛ من يعمل ر ص نصمح
اكهار إر صلاة العصر عر قيراؤل؟ فعملت ،النصارى ،ثم قال،ت من يعمل ر ص

العمر إر أن تغمبا الثمس عر ة؛راءلين؟ فأنتم هم ،فغضبتا اليهود والنصارى،

^لسثكممنخؤم؟قالوا:لأ.ئال:
^ JU؛ ،فضر أؤتيه من أماء،ارى .فهذا قفل اف يؤتيه من يشاء.

ؤيلآةم'ومحا س ينؤءجتل ّلمتحا تشؤندءه :غير النور الذي في
الأجرة ،هذا نور في الدنيا ،أي; نورا في اللنيا،، ١٢

ه وهذا ص فضله

( )١احرحه الخاوي(  ،)٣ • ١١وم لم( )١ ٥ ٤من حديث أيي موص هتت.
(أ)ا.مجه اوخارى(ااأ-مآتا).

( )٣يطر :أضير اتجري( ،تاآ/ا>'اأ) ،وامعاني القرآن ،للزجاج <ه ،) ١٣١ /و'شير
اJاتردى ٠را/،اأ-0آأه) ،وأشر المملي( ،آ ،) ٢٠ •/واشسر اJاوردى( ،ه/آحأ)،
و»تمر ال معاني( ،م ،) ٣٨ • /وءشسر ابن كير.)٣ • /A(،
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