الكافرين والمناشن حطابا 0ساشتا ،بل تتهددهم من طزف حفي.

والمقصود الأعظم هو• تقوية إيمان أولئك الذين لم يتمحفى إيمانهم،
وأصبحوا هدمحا لخطابات مغرصة داخل المجتمع المدني.

ه >ثيعآثق مإاأفيعثد.ك  ،1رمححها

^شوائتدتعمح١جقtإنآس

استفتح تعالى المورم بهذا الخبر! ءؤه_ سحأش هْ ،ع أن اش سبحانه في ايات؛
كثيرة في رامحورة الن اءا ،،وا؛ محورة النور ،،،وررمحورة الأحزاب ،،يثن أحكام النساء
والامحتئدان والدخول والخروج والهللاق ،دون أن ي تفتح بمثل هدا الاستفتاح
العجسبإ!

وهذا يذكرنا يآية ررمحورة أل صران !،،ءؤكوسحألأملآكمك^هارأإنمم
كأحثثاثاأوأه [آو ب ،] ١٨١ :وهم ،،١^١ :فقوله^ :
سحأثث ه يجعالكؤ تتحفر الجو الذي يشوش فيه اليهود على حدثاء الإسلام
بالتثكيالث.،

وابتداء المورة بحرف التحقيق ^ - ٥ه يؤكد

اف 4حديثا حولة بنت ،ثعلبة

؛.؛؛ ،١وشكواها في مجلس الرسول س(■؟/

وهى :حولة ،أو :خويلة ،وفي بعض الرواياُتا :جميلة .ويحتمل أن يكون لهذه
المرأة أكثر من  ، ٢٠ ٧١أويكون :ررحميلة ،،وصما , ٢٣١١٠١
( )١يطلر :ض الطري•(  ،) ٢٧٧ ١٦ورشسر ابن أبي ز.شناا(ا ،) ٣٣٨ /او«-ضير القرطى،
( ،) ٢٩٤ ;٤وأشرابنممر•( ،) ١٧٦ /Yوااكحريرواكوير»(أ/مما).

( )٢يطر :رشر ازتردي( ،ه ،) ٥٤٤ /واتمر اسي( ،ه/مهأ) ،واضتر القرطي•
(  ،) ٢٦٩/١٧و«شسر ابن ممر» (  ,)٩- ١٦و«سأ القاري• (وا ،) ٢٢٢ /و«روح اوعانى»

( ٤أ ،) ١ ٩٨ /والاكميرواكوير»( •,, ،)٧ ١٦٨نتح \  juش مقاس القرآن•(.)٩ ;١ ٤
()٢يطر :اسرفة اكحاة• لأبي نممرأ .) ٣٣١ • /و«الأمتماب(•،؛،) ١٨٣ • /وى الغابة،
( ،) ٩٢ /Uو»تهانِب الأساء والالخات» ( ،) ٣٤٢ /Yو«تهدي_ ،الكمال• (  ،) ١٦٣/٣٥وءالإصابة•
(  ،) ٣٤ . / ١٣و«ذمابري•(  ،) ٣٧٤ ; ١٣والسائرسيقة.
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جهرا؛ثثائو

هاوت فانْللقت ،سعى ،فلم تلث أن جاءت به ،مأد-حك على الص ،.فإذا هو

كما قالت ،صرير البصر ،فقير ،ميئ الخلؤر ،فقال النثرهؤ•' ٠أسعيديالسمح العليم
من الشيْلان الرجم ،بم اف الرحمن الرحم ؤتّثيعهوهمممح،فينيها
عس رب؟اا .مال:
ودئت،$إلآني" .4إلمر آحر الأية .فقال له النثر
لا .قال* :أفتستطح صوم شهرينر متتابعيزا؟اا .قال له :والذي بعثك بالحؤر إذا لم
آكل المرة والمرتين والثلاث يكاد أن يغشوبصرى .قال :ارشت3لح أن تطعم سينر
مسكيثا؟؛ .،قال :لا إلا أن ت*يننى فيها .قال :فدعا به رسول اض .فكمر يمينه/١١

هذه هي ،التير استوقفت ،عمر رء؛ؤهئد ،فوقف—  ،لها وترك أعيان
الناس ينتْلرونه ،وقالت ،له :هيه يا عمر ،عهدتك وأتت ،تثير :عمينا فير سوق

عكافل نصايع الصبيادإ ،فلم تذهّب ،الأيام والليالي حتى سميت :،عمر ،م لم تل .هت،
الأيام حتى نميث ،ت أمير المؤمنين ،قاس الله في الرعية ،واعلم أنه _ ،حاف ،الوعيد
قرب منه البعيد ،ومن ،حاف  ،الموت حثي ،القوت .،فبكي ،عمر ئئيبمثن ،فانتهرها أحد
الصحابة ،وقال لها :هيه ،فقل .احترأت ،وأكثرت ،وأبكيت ،أمير المؤمنين !،فقال له

عمؤرت اراوما تعرفؤ هده؟ هن ْ،حولة بنتا ثعلبة التي مجع الله قولها س فوق سماواته،
فعمئ وافه أحدر أن يجع لها ،واف لوحبستني ،إلؤ ،الصلاة ،لاحتتؤ لهاأ*لآا.
وقي الأية يبرز حانج ،س التغيير الذي أحدته الإسلام في ،المجتمع العربي،
وبخاصة في ،قضية المرأة؛ لأن العرب كانوا يحتقرون المرأة وينيرونها ،فجاء

القرآن بإثبات حؤ ،المرأة في ،بثؤ شكواها ومهلالبتها بحقوقها ،ثم هي ،ها هنا تجادل
رسول اطه١.
( )١بمظر :اتمر .قاتل( •،؛ ،) Yav /وأطق1ت ابن ،معد• (•؛0 - ٣٥٤ /ه"؛) ،وأ-فر

محي الرزاق(•،م •  ،) ٢٩واتاييح  • ojlJIلعم مح ،ني ( ،) ٣٩٢ /Yواشد اتجري•( -٤ ٥ ١ / YY

 ،) ٤٠٣و«أحكام القرآن• للطحاوي ( ،) ٣٨٩ /Yواستن او؛هض ،) ٦٣٢ /U( »،واتخرج أ<ادت،
الكشاف• (م  ،) ٤٢٣و«إرثاداسأ(ا//أآا)،وسدرسم.

( )٢يطر :اتارخ _• نمرمح ،ث ( ،) ٧٧٣ ، ٣٩٥ - ٣٩٤ /Yورالرد على الجهب•(،) ٩٧
و٠الأمماء والمنان• لبيهتي ،) ٨٨٦ (،وأالإصاية•(م؛ ،) ٣٤٣ /و٠اJJرالمثور•( ٤؛.) ٢٩٩ /

©

mm'.

ه ؤ آك!بم>

^)؛0معهرثامحمحي<إنمحه،دئلأهموثلأ

قموعمحه 4؛
ولنأم دمورن نمقثإمح،آولي
والمفلاهرةت أن يقول الرجل لزوجته • أنت علي كظهر أٌيلا •،ولكنه حرم على
نف ه أن يعاشرها أو يجامعها ،مثلما تحرم عليه أمه ،وحرمة الأم هي حرمة أبدية
غلغلة ،كما هومعلوم ،وبدأ الله تعالى بها في آية المحرمات! ءؤ-م،ت عقاءكلم

محث_قئإي تاس] ٢٣ :؛ لأنها من أشع ما يكون.
والظهار مشتق من التكلة الش كانوا يقولونها؛ وهي الظغر<ءآ.،

وقي هده الأية دليل على أن الأمر لا يخص أوتا ئْ.بمثق وحده ،ؤإنما هو حكم
عام للناس حميعا.

ؤناهمىأُضن  4أي :ما زوجاتهم بأمهاتهم ،ولا بمأكن أن كن كدللش؛
والتحليل ءلاهر في قوله سبحانه :ؤإقمحتهنإلأُوئوطه ،فمجرد أن يقول
الإنسان لزوجته :إنها كامه ،أوكفلهر أمه لا يجعلها في حكم الأم.
وفي هداتمهيد لإبهلال مالكنوايعتقد.ونه من أن ذللث ،يعدؤللاهاأوتحريما بائنا،

فأكر سبحانه تثبيه الزوجة بالأم ،وبين أن الأم هي من ولدتل'آ ،،وفي حكمها

يدخل الأم من الثصاءة ،كما قال تعالى :ؤوصث=ظلم
 ،] ٢٣وفي حكمها الخالة ،كما قال

[ : ٠٧١

ءالخاله بمترلة ام»ر؛.،

فهو هنا سن أن القول الذي يقولونه بامحلل من حيث ،التتكوين ،و؛اءلل من حيث
امآناالأزجاج(أ/؛؛آ)،و«سمامض»
( ،) ٢٧٣/١٧و«غحاuري»(  ،) ٤٣٢/٩و«سلاللأم»(أ.) ٢٧٢ /

ؤيتفلر أيما؛ •المفردات ني غرب القرآن( ،ص؛  ،) ٥٤وامختار الصحاح• (ص،) ٧٩١
وراسماح المر« ) ٣٨٧ ١٦ (،ظ،ورا.
(آآبمظر« :معانى القرآن• ليحاس (ه ،) ٣٢١ /و«شسر الرازي• (  ،) ٤٧٨ ; ٢٩وءالمش،

( ،)٣ Mو«التحرير وافوير•(  ،) ١ • / ٢٨وانمادر ال ابمّ
( )٣ينظر :اشر الهلرى• (  ،) ٤٥٧/٢٢واتمر البغوي• (خ*/ه) ،واتمر القرطي•
(  ،) ٢٧٩ / ١٧و»شرابنممر•( ،) ٣٩ Mو«اكحريروالص.ر»

.)١ ٢

( )٤أخرجه البخاري(  ) ٤٢٥١ ، ٢٦٩٩من حدين ،البراء بن عازب ،غ؛ؤجبمئ.

0

على شيء ما بخلاف حقيقته لا يعني تحول
الشريعة ،وأن مجرد الحكم
الأشياء وفق تاللثؤ الأقوال المزورة ،كما كانوا في الجاهلية يسمون الحجر والشجرI

إلها ،فقال سبحانهت ُؤ إذتج،إلأآزسماءُ سقوثاأمم وءابآوؤّعأنزل)آاث بيامن نلطى ه

إوإنبمم لموون تًفمإيثآول ئئأ 4فهذا قول بالغ الفحش؛ لأن فيه إزراء
بحق الأم بجعلها في مقام التحريم هكذا ،وفيه تعريض الأم للخيالأت والتصورات
اليلأتليقبالمئة.
وفي القول زور من جهة تشبيه الزوجة بالأم ،وهذا بعيد كل البعد؛ فالأم لها
جانب التربية وال بق والفضيلة والر ،والزوجة لها جاب المعاشرة والمودة
والرحمة<اأ.

ولذلك عمب بقوله ت

لعموعمموه ،وما أمؤع ما عاجلنا ربنا يالحفو

والمغفرة بعد التحريم والنهي ،ووقؤح العباد في المعاصي ،وهذا يثمل عفوه

بحانه ومغفرته لمن تاب بأن يتوب الله عليه ،ولخن لم يتب بأن يغفر الله نعالك ،له،
^0دإلثلمنداآه [ .] ٤٨ : ٠٧١
كما قال:
أو أن المقصود أن يعفو عن عباده ،فلا يؤاخذهم بالذنب ،ؤيغفر لهم ؤيستر
عليهم ،فيبدل ميقاتهم حسناترى.

وفيه إشارة إلى أن المقام في الحال التي يقع فيها الخهلآ من الإنسان بسبب
غضي ،أو شهوة أو هوى دون تقصد الحهلآ أو الإصرار أو الفللم ،يتدعي التيير
والرحمة والثعة ،هع بيان الحكم والعقوبة أوالكفارة.
ولذلك ،فالأصل؛ قمح ،الباب أن يقتصر فيه علك ،ما ورد ،وأن لا توسع نواحيه
( )١يئفلر :ءالكشاف  ،) ٤٨٦/٤ ( ،،و«تمر الرازي( ،ا،آ ،) ٤٨٢ - ٤٨١ /و«فير ابن جزي،

(أ ،) ٣٥٢ /ورالبحر الحط في التمر ،) ١٢ ١ ;١ •(،واروح العاني ٤( ،ا ،)٢ • < /ر«اكءرير
واكويرX\r/rA (،

( )٢يفلر، :مسر الطبري ٢(،آ ،) ٤ ٥٨ /وااالكثاذ ،ا( ،) ٤٨٦ / ٤و«شر الرازي ٩(،آ،) ٤ ٨٢ /
و«البادإفىضمامماب،صل.) ٥٢٠ /
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محقا؛ئقا®

وجوانبه ،ولا ماس على اللفغل غيره مما لايماثل ،في الشامة والشاضل.،١

ه ؤ وأمحث

ثن بتيم م مدوزلتاداوأ

ثن ثؤ ،أن

ظاهر الالفذل يحتمل أنهم ظاهروا أول ،مرة ،ثم عادوا وظاهروا مرة ثانية.
وبهيا فثره جماعة ،كما مل عن  ١۶^١وداود الذلاهري ،وروي عن ابن عباس
وهو صعيم,،

والأقوى أن المعنى ت أن يذلاهر من زوجته ،ثم يعود إليها ؤيعاشرها يعد أن
حرمها عال شهلُاا ،كما وع هذا لثلمة بن صخر البياصي ئ.بمل ،أنه جاء للنيي
 ،.وكان فيه شنق وءلمةل؛اوقوة في رغبته في الماء ،فلمايحل رمضان ظاهر من
امرأته؛ حتى يحافظ على صيامه وعلى صلاته ،ثم وع به شوق إليها ،فواقعهارْ.،
ودلالة الأية ظاهرة على أن من فعل ذلك ،فعليه كفارة ،وهي الماوكورة ترسا

هؤثج'' وهذه هي الخصلة الأول في

في الأية نفسها:

الكفارة :أن يعتق رقبة فبل أن يجامع زوجتهأأ'ا.
( )١يفلر• :أحكام القرآن• لأبن المربي ( ،) ١٨٨ /،واتفسر الرازي• (\>  U1/Y؛) ،و«فر
القرطي•( ،) ٢٧٢ "/\Uورالبحر المحيط ييالضير•(• <.) ١٢٢ /

(أ)بمظر.»:ماتي القرآن• للفراء('ا/ا>'\<)،و«إءراب القرآن• لاوتحاس(؛/اِإأ) ،ورالمحر•
(ا'/ا،خا) ،ورالمحرو الوجيز• (< ،) ٢٧٤ /،واشتر القرطي• (لأ\إ •  ،) ٢٨١ - ٢٨واضير ابن
محير•( ،) ٣٩ ;٨ورالتحرير والتوير•( .)١ ٦ / ٢٨
شيراسرى»( ،) ٤٥٨/٢٢و«"فيرالموى•( ،) ٥١/٨

واشتر القرطى•(،) ٢٨ • /wواشيرابنمحير•( ،)٤ • - ٣٩Mو«اكءريروالمير•( ،) ١٦ ; ٢٨
وااصواء البيان•(.) ١٩١ /n

( )٤أي؛ شا-ة الشهوء .ينغلر'■ المان المرب•(•ا/ايا) ،واتاج الخروس•( ٥أ )٤ ٩ ■ /اش ب ق.•،
()٥أحرجهأسي ،) ٢٣٧ • •(.وأبوداود(  ،) ٢٢١٢والترذي(  ،) ٣٢٩٩وابن.اجه(،)٢• ٢٦
ؤبفلر; •التلخيص الخبير •
وابن الجارود (  ،) ٧٤٤وابن حزبمة (  ،) ٢٣٧٨والخاكم
(م؛؛؛)،واإروا،اّل؛له(اه-آ).

( )٦يطلر :اشر الطبري•(  ،) ٤٦ • ; ٢٢واشير اومرسي•(  ^ i\r/Tواضير القرطبي•
( .) ٢٨٢/١٧

0

العلاقة بين الروحين ،والاداب التي تحيط بهده العلاقة ،وتربية الناس على تهذيب
الألفاظ ،بعيدا عن الأيتدال ،والسورة كلها تدور حول الأدب والدوق والتربية على
العلاقات الاجتماعية الراقية ،كما موف يفلهر.

ه أ ي• الأمر بتحرير الرقبة مما توعنلون به ،ؤوأشيما
ساؤذتيره لا يخفى عليه ص أمركم شء ،مما ي توجب على الناس أن يراقبوا
افه سبحانه ،فلا تكلموا إلا بخيرأل/

وفيه إحياء لشعور الخوف ،س افه في النفوس؛ ليكون زاجرا لها عن الحرام،

وهوما يسمى بالوانع الديني ،فهدا الوانع لا يقتصر عمله وأثره على حمل الماس
على الصلاة في الم اجد ،بل هوعام؛ يزجرهم عن رمي الطلاق س غير تبصر ،أو
محللم الأحرين ،أوبخس حقوقهم ،أكانوا س الأباعد أوالأقرمحن•
ءوؤ ئندِبجددم1ام شلمنيفيأقنابمنيندز

كسما

بكنأثه،ع؛ّلإأأف نننئي ،تفك حدود
وهي المرتبة الثانية في الكفارة :ص قبل المس لمن لم يجد الرقبة أو تمنها
صيام مهرين متتابعين ،فإن لم يستطع ذلك،؛ لضعفه أو عجزه أو غير ذلك ،انتقل
ثزذكثاه ،وكأنه جعل إطعام كل
إلى المرتبة الأالثة:
مكين مقابل صيام يوم س النهرين التتا؛عينآى.
وفيما يتعلق بهذه الرتبة الثالمة :الإطعام ،لم يشترط فيها أن تكون

ثفيأد)يثآظه؛ ولدا ذهب بعض الفقهاء إلى عدم تقييد الإطعام بأن يكون قبل
السيسرم.
( )١يظر :أفر اتجري•(  ،) ٤٦١ ; ٢٢و<الهاواة إر بلوغ المهاة•( ،) ٧٣٥٤ ;١ ١وأالممر
الوجٍز•(ه ،) ١٢٧٤ /وأاوحر المبل فياشر•('[ ،) ١٢٣ /و،فح القدير•(ه ١٩ /آا) ،و«ذح
المان«يمقاصد القران•()ا،) ١٤ /وءالتحريروالتنوير•( .) ١٩/٢٨

( )٢ينغلر؛ ااتفسير الشا؛عي•( ،) ١٣١ ١ /vوءالتنسير الوبل• للواحدى(؛ ،) ١٢٦١ /وءتمسر
الغوي•( .) or/A
( )٣يطر• :اJحلى• (آ ،) ١٩٠ /و،المٍرر ااوج؛ز» (  ،) YUo/aوأالغنى• (،) ١٢ -١ ١ /A

وءمسرالقرطي• (  ،) ٢٨٣ / ١٧وءالتحرير واكوير• ( .)٢ ١ / YA
١٧

القيامة ،وص متضئن لمؤا<-الهم عليه.

ءو ؤألمئر1دآؤبممحأعير^٢؛،لإ ثمدوذلما
دمل *صبهم جهم بماوما ئيؤرآلعصر

تثير

ها؟وث<الإبيمحأممثن
ياوسثاأسيخا

ه•

إلى أناس ظلوا يتناجون ؤيتهامون منعزلين عن المجموعق،

يتامرون يمكائد وحهلط حبيثة ،مقصودها النيل من الإسلام ومراغمة أهله ،ومي
الحرب النقية والاجتماعية التي نعى إلى تفتيت المجتمع ونشر الشائعات ني

داخله ،على أن هذه النجوى ذاتها تحدث الحزن ،كما قال

ُرإذا كنتم ثلاثه،

فلا يتناجى اثنان دوق صاحبهما ،فإن ذلك يحز . ٢١١٠١٠ ،لأنه إذا أصبحوا يتهامسون

فيما بينهم وهومنعزل عنهم محاق صال.ره ،ورأى أنه ليس محلا للثقة ،وربما كانوا

يتكلمون فيه ،أويخفون عنه بعض الحقائق؛ شغا فى أمانته.
ولذلك قال بعفى أهل العلمت إنه يدخل في التناجي لو تكلموا بلغة أخرى غير
اللغة التي يحنها؛ بقصد إخفاء الحوار ءنه ١،١٢١

دالمعنيون ش هده الأية• أناص يتناجون بما لا يجوز ،نيادة على أنهم قد نهوا
عن مجرد التناجي ،فكيفا إذا كان موضوعها الإثم والعدوان ومعصية الرسول؟
رالإثم ■ Xaoj 1به هنات ما يخصهم من المعاصى ،كشرب المحرم أو اللهو
المٍر^.،
وأما العدوان؛ فهو على الأخرين ،يتناجون ؛الوهيعة بفلان أو ضربه أو سرقة
طله<؛اّ

( )١أخرجه الخاوي(  ،) ٦٢٩٠ ، ٦٢٨٨وسالم(  ) ٢١٨٤ ، ٢١٨٣س حدث ابن سوئ وابن
ممر هؤؤته.

(.>٢طر•:انمريرواضر.)٣•/ ٢٨ (،

( )٣يفلر :اتمر

(أ ،) ٢٦٠ /واتمرابن أبي زمشزا(أ ،) ٣٥٩ /وءشرابن ممرا

(م/مأ)،و«اكءريرواكويرأ(٨٨

.) ٣٠

( )٤يطر :اتمر المرقدي•( ،) ٤١٦ /Tوالمادي ال ا؛قة.

فةُالإئاث؛ة،

فهي ؤإن كانت ،من الإثم والعدوان ،لكنها دكرت
وأما معصية الرسول
تخصيصا؛ لأنه بين أظهرهم ،والمؤمنون يحبونه ويطيعونه ،إلا أن هؤلاء الناس
كفروا العمة ،وأصبحوا يتناجون يمحصيته ،.ولعل موضع المعصية هنا ليس
مجرد مخالفة منته؛ بل المزد على الأوامر الي نظم حركة المسالمين في مواجهة
حصومهم من اليهود والمشركين ،ؤإرباك الموففح في الأزمامحت ،الي كانت تمر
الملم اياسئ •

يخخملثتازٍقمآسه :والفناهر أن القصود  ١١٢^١؛ فقد

كانوا إذا جازوا للني .ىلوا له :الثام عليك ا أبا  . ٢٢٣١والثام هو :الهلاك

أوالمودت،أ" 'أ ،،ويتذلاهرون بأنهم يسلمون عليه ،والنئ

ياحدهم؛فلاهرهم ،حتى

أكثر الاّ!و عليه ،وق .ملم عليه أحدهم ،ورد عليه الص ،.فقالوا :يا رسول اممه،
إنه يقول :الثام؟ فقال :ررردوه ءلءًراا .فردوه عليه ،فقال :، ٧٠١٠ :الثام ءليك؟ا.،
قال :نعم• فأرشدهم .إذا شكوا في الملام أن يردوا بقولهم :اروءليكم*ر؛ .،أما
إن علمتخ أنه قال :اللام عليكم .فترد عليه بمثلها أو أحنأْا.

وأنم.أتإؤ؛لآسبماأسساموله :إما يقولون ذلك في قلوبهم ،دون
أن يتفوهوا به ،أويقولون في خاصة مجال هم :أن هدا لوكان نبثا حقا لعيبنا اف بما
نقول ،فتحن نتكلم في ظهره بمحصيته ونتناجى بدللثؤ ،ونلقي عليه الحية الملبسة
( )١بمفر• :الهداة ش بلوغ الهاة ١(،؛ ،) ٧٣٦١ /وأاكفير الوسط ،للواحدى(أ،) ٢٦٤ /
و«-ضرارازى»(هآ/اهإ)،و«-ضامني(،يا/آهآ).
( )٢بمفر :اصحتح الخاوي ،) ٦٢٥٦ ، ٢٩٣٥ (،واصحح م الم ،)٢ ١٦٦ ، ٢١٦٥ (،واتمر
الطبري،) ٤٧١ - ٤٧ • / rr (،و«أسابالزول،لاوواحوى(صا .) ٤١
( )٣يفر• :غرب  ،،^ ١^١لأبن مة( ،) ٣٥٧ /١ورالاسدكاو.)٤ ٦٨ /A(،

( )٤أحرجه أحمد (  ،) ١٣٤٥٩ ، ١٢٤٢٧والحاوي ش •الأدب ،الفرد ،) ١١ ٠٥ (،واكرطي
(،) ٣٣٠ ١وابناجه( ) ٣١٩٧منحدبث،أضي.

وأصله يي •صحيح البخاري ،) ٦٩٢٦ ( ،و• صحح ملم.) ٢١ ٦٣ ( ،
وني •صحح البخاري ،) ٦٢٥٧ ( ،واصحيح ملم )٢ ١ ٦٤ ( ،عن حل-يث ،ابن صر.؛؛؛،نحو"•
( )٥بغر• :التمهيد ،) ٨٩ / ١٧ (،واعمدة القاري ٤(،ا.)٢ • ٦ /

ثلاث مرات ،ويتعودمن حإط فإنها لاتضثْ،اراآ.

ثو ؤؤ كأي أك؛باءامنوأإدا مل لكم منما ؤ_جألمجيز هئثمأ ثسجآس ذكأ

 ١^٢مزآذشزال ١ءآضنوأ بنج آثم آك؛ث ءامحأ يكأ وق؛ أومأ أيلردلثنؤ ؤآثئ ث
ساوف-ثمح.هت
انتقل السياق من موصؤع النجوى إلى موصؤع آخر متشابه ،يشترك مع النجوى
فى أنه من آداب المجالسة والعلاقة الاجتماعية.

وقد مرئت الأية بالجمع والمفردت ؤأدجمح 0ه ،واؤآكجلصه١٢د
ؤيحتمل أن يكون الممحوين مجلس الّكا ،.وهويتكرر في أوقات مختلفة،
فيسمى; ررمجالس )،بالجمع ،وعلى الإفراد فالمنمود كل

وقد ورد في سب النول; أن النئ .كان في خطة الجمعة ،أو في القمة،
وضاق المجلس ،فجاء أناس من أهل بدر من السابقتن ،وبعضهم يتر الن،
وبعضهم من السابقين بالعلم ممن له وجاهة ومكانه ومنزلة ،وبعضهم محتاج؛

مثلما ورد عن ئا؛تا بن قيس بن مماس ة؛أئنبمثن أنه كان ثقيل المع ،فيحتاج إلى
أن يكون قريتا ،وهؤلاء قد تحملهم ظروفهم على التاحر أحيايا ،وكان الك.،

يضطر إلى أن يقول ت"ئم يا فلاذ ،مم يا فلاذا؛ .من باب التأديب والتدريب لاس يثق
بمحبتهم وطواعيتهم ،وأن ذللث ،لا يخدش مشاعرهم ،وربما قال; اءيا فلأن ،أفسح
لفلان)) .وأحيائا لا يخاطهم فرادى ،يل ينبه إلى التمسح ومراعاْ ضيق المجلس في
(؛)أ-م-بماوخارى(U؛ (، L،_,،(0U؛ .) YYl
( )٢نظر :أ-فر الطيرى» (آآ ،) ٤٧٨ /و«اللأسعة في ام1ءات» (صا/آآ ،) ٦٢٩ -ورالحجة

للأزهري( ،) ٦٠ /Vوارالؤجة للقراء ال بعة"
في المراءايتت ،الع!؛ (ص'ُاأ'آ) ،وا^معاني
( ،) ٢٨٠ /٦و ،حجة القراءاُت( ،،هسإ' ،)¥و ،التيسر في القراءايت ،المع( ،ص ،)٢ ٠ ٩واْعجم
القراءات( ،،ه.) ٣٧٤ /

( )٣نظر :أشير .جاهل( ،ص.هآ) ،و«-فير الطري ،) ٤٧٦ / YY ( ،و«شر الطوردى٠
(ه ،)٤ ٩٢ /و«اوحرر الوجيز ،) ٢٧٩ - ٢٧٨ /0(،واشير الرازي ،) ٤ ٩٣ /Y ٩( ،واتف ير القرني،

(U؛ ،) ٢٩٧ - ٢٩٦ /و«-شير ابن محير ،ص ،) ٤٥ /و«قح القدير( ،ه ،) ٢٢٥ /وءالتحرير واكوير،
( ،) ٣٩/٢٨واJU

در السائقة؟

0

جةُاس

ؤلريقة الجلوس والتمام والإفاح للاحرين.
ولما قال مرة ت ارقم يا فلأن ،قم يا فلأن؛ .،استغلها المنامقون ،ومالوا للم المين!

ألمتم تزعمول أن صاحتكم يعدل ين الناس؟ فوافه ما عدل بين هؤلاء؛ قوم أخذوا

مجالهم وأحثوا القرب ،س سهم ،أمامهم وأجلس تن أطأ محهم مقامهما؟اا.،
وأرادوا بهذا إيغار صدورهم ،وتحرك كوامن القس والأنانية التي هي ص شر
ما يوثر العلاقة ؤيف دها.

إن من أعظم ما يعانيه الناس قي مجتمعاسا طع الأنانية؛ الش هي الأثرة في
الجالس ،في قيادة الميارة ،في الوفليفة ،في العمل ،ني الدراسة ..فيهلرة الزعة

الأنانية على المجتمع كفيلة بتدميره والقضاء عليه ،ولا يمكن محاربة هده الأثرة
إلا بتوفليف القيم الإيمانية وتحريكهارى ،كما نجد ها هنا ،قالاه سبحانه يخاطهم

بلففل ارالإيمان،ا؛ ؤ فآيئاائ؛د)ءاموأيم ،ؤيختم الأية بقوله■ ؤوأثةإثاسئزلجره،
إدا الإيمان الوجود في قلوبكم يجب أن يتحول إلى برامج عملية واقعية ترى على
الجوارح والملوك في الملس والماكل ،والمجلس والعمل والطريق ،وْع الأهل
وغيرهم ،فلا سغي أن نستسلم لعاداتنا الاجتماعية ولمألوفاتنا؛ بل أن نستلهم
الإيمان في الذوق الذي نتحامل يه في المجلس على صعيد الفرد أوالجماعة.
ولأن من طيعة القي ان ي ؤع للعمل حن تحرف جراءه ،بن أن الإلماح
في المجلس يترمحب عليه أن يفح الله لهم ،وهذا يثمل القحة في الحياة والرزق
()١

اشتر مقاتل•(أ ،) ٢٦٢ /واتمر اسيا(ه/مهآ ،) ٢٥٩ -واأمٍاب الزول•

للواحدي (صزأ؛  ،)٤واتمر الغوى• (  ،) aV/Aواتمرالقرطي•(  ،) ٢٩٧ - ٢٩٦/١٧وأتمر
ابن ممر•( .) ٤٦ - ٤٥/٨

وأيامادردان سب النول •،أن الني ه كان يي مجلس ،وكان إلى جب ابوبكرغؤوإبمل ،فجاءعالئ
غؤهمحئ ،فوتفح ولم يجد مجلسا ،فأصبح التي .يتفلر ،فمحرفح أبويكرظيقت ،فافغ له ،ويال! محامحنا
يا أبا المحسن•■• فلا بمح -يتغلر• 'معجم ابن الأعرابي• (  ،) ٥٦٦ ، ١٤١ورمسند الشياب• ( ،) ١١٦٤
و"أحكام القرآن• لأبن المربي (؛ ،) ١٩٩ /وأاووصوئ-ت •،لأبن الجوزي (\إ'\-T
ورالفواتد اJج٠وءث• (ص\ص و«ال ال اة الضعيفة•( XryyU

( )٢يتنلرت  ٠أنا ..وأخواتها•

0

.

جةلاس

وثعة النفس والال ،والمحة في منازلهم ش الجنة لقاء طيتهم ؤإيثارهم غيرهم
بمجالسهم التي سبقواإلمهارا/

ؤوإدايل)آذئزوا قآشنوأ ه  Iالنشوزهوت الأرتقيأ  iوالمكان الناشزهرو 1المرتفع
الناشزمن الأرصن ،ومنه سميت المرأة الش تعمي زوجهاولاتنئي حقوقه؛ ناشزاث

ؤمحآفيمحامةهرمح

لاس.] ٣٤ :

وكذلك الرجل يقع منه النشوز ش حق زيجته ،كما في فوله تعالى؛

^^آأنسأاحاسأعاصشاه لالساء:
ي٢ابميهاضرا أو.؛ءِ،صا
آٌتآء
 ،] ١٢٨ؤإن كانت لغة الفقهاء ثْللق النشوز على المرأة دون الرجل في الغالب.
والمعس؛ إذا فيل لكم؛ قوموا ،فقوموال''آ؛ .والمقصود؛ الانصراف حتى ال

تثقلوا على المضيف ،كما أمر اممه سبحانه المؤمنين في شأن الرسول .في قوله؛

ؤ؛دا ءلممثءّ هنلجثإة* ثسمحاث :إمي؛تي إن دتلحقآيكاف يوفى ألبي سسنيء
»نآءئأنأسكمثيءيىأتؤه [الأحزاب ،] ٥٣ :فإذا قيل زكم؛ قوموا ،فقوموا،
أو .انصرفوا ،فانصرفوا ،ولا تتثاقلوا وتتْليبوا الجلوس ،عير متتبهين إلى حاجة
المضيف للخالوة ينفه أوأهاله أواستطالته المجلس دون فائالة.، ١٤

ومن المعنى؛ إذا طيبا س أحدكم أن يقوم عن مكانه في المجلس ،مراعاة
لحق كير أو صعيم؛ ،سمع أو تحوم ،فليقم يطيبا نف هرْ.،
( )١يفر :اشر اواتر؛دىا (ه ،) ٥٧٢ - ٥٧١ /و»الكشافأ( ،) ٤٩٢ ;٤و،اشير الرازي،

( ٩أ ،) ٤ ٩ ٤ /واتمر القرطي ^ ١٧ ،)٢ ٩ ٩ / ١ ٧(،واكوير.) ٣٨ ; ٢٨ (،
إرإوغالهاة(،أ/هماا)،واشرارازى،
(/\١هآآ)،وااتفسر ابنممر(،أ /؛بمأ)،و«اكءريرواكوير(،ه.) ٤١ /

ؤيظر أشا :الالمفرد١محتؤ ش غريب ،القر]ن(،ص.ررآ"  ،) ٨٠وءل.،.ان العرب(،ه/خا؛)الن ش ز.،
( )٣بنظر• :تفسير الموي ،) ٥٨M ( ،ورالمحرو الوجتز( ،ه ،) ٢٧٩ /واتمر الرازي،

( ،) ٤٩٤/٢٩واذحالقدير(٠ه.) ٢٢٦ /
( )٤يفر :اتفبر العلبري( ،ألإ ،) ٤٨٠ /واتفبر المعاني( ،ه ،) ٣٨٩ /واتفبر القرطي،
(  ،)٢ ٩٩ ; ١٧ورالتحرير والترير ،) ٣٩ ; ٢٨ (،وانمادر الماقة.

( )٥يطر« :تف ير ُقاتل(،؛ ،) ٢٦٢ /و«تفير ابن جزي ،) ٣٥٤ ;٢(،وانمادر

@

ألرؤوْ ؤأيعؤإ أقن يعبمؤلئ ؤآث ،حيريماشنؤق ه أي! فهذه هي الواجبات الأصلية
والأركان العملية ،والتي منها الصلاة ،ومنها الزكاة الواجبة للفقراء والمساكين،
ومنها طاعة اممه وهنامة رسوله.

لأةموملمنءث،امم-س
سئناكئأبمإونص:
مدا اامقْلح الأحيرهن السورة ،وهو متصل بما ذكرنا من تداخل الطوائف

الختلفة في المجتمع الدني ،ووجود بعض الضعفاء الذين لم يتحرر ولاؤهم

خالصا للأسلأم وأهله ،فهم على علاقة مع الخافقين أو مع اليهود أومع الوثنيين،
بحكم القرابة أو الجوار أو الشراكة أو الصداقة المابقة ،ونحو ذللث ،،وقد قب وا
سيئا من الإسلام أوحاولوا ،ولكن لميتحؤرهن.ا الولاء عندهم ،فجاءتهلْ الأية
لتعالج هذا الموصؤع.

والأيات نزلت— كما يقول) المقرون— في قوم من العرب تولوا اليهودرا،،

ولم يصرح المياف باسم اليهود الذين كانوا يوالونهم  ، ٢٢١لكن الغالب ،أن لفقل

الغضب ،في القرآن يْللوا على اليهودأم؛ ولهذا قالط هنات ؤماهمذ٤٢هيحمه،
فهؤلاء القوم الل.ين غضبا الله عليهم ليوا عربا مثلهم ،فيكون بينهم القرابة

والنب ،وليسوا مثلهم في الإسلام ،فهؤلاء بملهرون الإسلام ،وأولئك يظهرون
الكفر باش ورسولهر؛ا.

ويجوز أن يكون المعنى! أن هؤلاء القوم — كما قال) تعالى في موضع آخر-؛
اؤمددد؛ر) ه) لمحا لأاث) هتوث!ءأ ^ ^٠هتؤك؛ه [الماءت  ١٤٣؛! ،أي؛ ليسوا مع
(ئ)يطر :أأسابابيل»مسى(ص'أئأ).

( )٢ينفلر; «قرالطبري*(  ،) ٤٨٧ / TYواا-فر ابن أيينسن))(؛ ،) ٣٦٣ /واا-شير امطي،ا
(  ،)٣• ٤ / ١٧وافح اكّيرا(ْ ،) ٢٢٩ /وااكحريروالمير»مآ/خأ).
( )٣وفي الحديث ،المرفؤع; ٠ااJهود مغفوسؤ ءانهم<ا .وفد تقدم تخريجه في!اسورة الفاتحت*;

ؤ صرط جآ آشت ،عنولمضرآدلخوم< عده<و]لآ آلما قن
( )٤طر :رالحرد الوجيز(،ه ،) ٢٨ • /وءالمحر السمط في الضرا(• \/هأ\) ،ورالتحرير
واكوير»صآ/خأ).

@

جققا؛ق؛اقاة،

الم لمين ،وليسوا

أعداء الم لمين ،بل هم مترددون متدJذJونل ،،١كما في قول

الني I.رامثل المنافق ،كمثل الشاه العائزة بين الغمين ئعيئ إلى هذه مره ؤإلى

هذه مرْ،اأى .أي؛ ليمت ،مع هذه الرعية ،ولا مع تللثح الرعية ،فهي صائعة بينهمارم.
ُؤمحييمنعياألآكي'أاؤبمم بمأعو 0ه Iوالمقصود هنا؛ المنافقوزل؛ ،،يكذبون ثم
يحلفون باض على الكذب ،،فجمعوا ثلايث ،محوآيت،؛ الأولى؛ الكذب ،،والثانية؛ أن

الكذب ،وقع منهم عن قصد؛ لأن الأن ان قد يقع منه الخهلأ وهو لا يعلم ،وفي لغة
أهل الحجاز يطلق الكذيط على الخهلألْا ،والئالتة؛ أنهم يحلفون باش على ذللثط
الكذب .،والمحل \دضن يدل على أن هذا وقع منهم مرارا لا مرة . ٢٦١
ؤإذا كان مازموما أن يكثر الم لم من الحلف ،،ولو صادقا ،كما يدل قوله

تعالى؛ ؤ ولاقملوأ أقت ميمإكة لآشآ=كلم ه

 ،] ٢٢٤فيحلف ،على الحقير

والجليل ،والصغير والعغليم ،فكيف ،بمن يحلف ،على الكزبؤ ،نم يكثر من الحالف، ،

حى يصبح عادة لسانية ،تدل على استهانته باق وبآياته.
ؤإذا لكن النهي ورد عن كثرة الحلف ،،حتى مع الصال،ق ،فكيف بمن يحلف،
كا<ا،ثميكئرذلك؟
( )١يطر :امير الطيرى» (أأ/\/ا/أ) ،وراتمر المرص*

و«شسر البغوي،

) ،) ٦١ / Aواتمر القرطىU( ،؛ ،)٣ • ٤ /واشتر ابن كير ،) ٥٢ - ٥ ١ /A( ،ورالتحرير واكوير»
( .(iAAA

(  ) ٢أحرجه م لم (  ) ٢ ١^ A ٤من حديثا ابن عم ئ.بممح.
واعمدة القاري/\i( ،؟ ،)aواقتص
( )٣ينظرن لأشرح صحح ملم ،للنووى
اكوير/0(،هاه-آاه).

( )٤يفلر :لأمسير ابن أبي نمتن( ،أ ،) ٣٦٣ /ولأالكشاذ( ٠،؛ ،) ٤٩٥ /ولأتفسير الرازي،
(أ>أ ،) ٤٩٧ /ولأتف ير ابن جزي ،) ٣٥٥/٢ ( ،ولافير ابن محير ،) ٥٢ /A( ،وااللاب ني طوم
الكاب ،) ٥٥٢ / ١A ( ،،ولأالممسيرالقرش لأقران ٤(،ا.) ٨٤ • /

(ه) يفلر، :غرمج؛_^؛ ،،للخلابي(آ ،)٣ •٣ /و٠ل ان العربح (،ا، )٧ • ٩ /ك ذبذ.،

( )٦يتفلرت لاالتحرير والتنوير ،) ٤٩/٢A ( ،وما سنأتي في لأموره القاإم،ت ؤ

ك؛ حلاي

0

_im

ؤإدا كان الحلف الواحد على ياطل قد يكون يميئا عموسا يغمس صاحبه في
الناررا ،،فكيف يئن هذا ديدنه؟

سمإهثآتuكئiبجنه.
والعداب الشديد قد يكون في الدنيا بما كب اش تعالى لهم من الذل والهوان
والغلبة ،وهوأيصا فى الآ-محرةأى.

وقال بعضهم! إنه عذاب القبرل"آ؛ ،حتى لا يكون في الأية تكرار؛ لأنه بعد ذس
•

قال:

والأولى أنه يشمل كل ما سوف ،يعدبون به في الدنيا ،من عذاب الذل والهوان
والحف ،الذي محوف يصيبهم ،وعذاب القبر ،وعذاب الأخرة ،وأثد 0عذاب
الأحرة ،ولذا نص عليه فيما بعد على وجه التحديد.

ءو ؤ آهندوأ تشتم ئنه محتدؤأءنس؛يلأش قهنزعداب بئ.ه:
مم.د،نجتمف
هذا تفريع عر قوله:
وقرأها الحسن البصري ،وأبو العالية( :احدوا إيماتجم جثة) يكر الهمزةر،،٤
أي• تظاهروا بالإيمان ،حتى يخادعوا المؤمنين ،وستمم حياتهم المعيشية ،وربما
أرادوا الكيد والمكر والخديعة ،وليسوا Jمومنينل.،٠

وقراءة الجمهور :ءؤآءندوأأبمثت؛اه بفتح الهمزة ،جمع :يمين ،أي :اتخذوا
( )١يفلرت اصحح البخاري® ر  ،)٦ ٩٢ ٠و ،صحح»ِ ّالمآا( .) ١٣٨
( )٢يفلر« :شر الطري ،) ٤٨٩ ; ٢٢ (،واا-فر المرقدي® (م jJCJij ،) ٤١٩ /الرازيء
(  ،)٤ ٩٧ / Y٩و»شير القرطبي.)٣ • ٤ / ١٧ (،

( )٣ينظرت ®تقمر البيضاوي ء (ه ،) ١ ٩٦ /وهآفح القال.ير( ،ه ،) ٢٣ ٠ /والممادر السائقة.

( )٤بفلر :ءالمضب رتبيين وجوم شواذ القراءات ،)٣ ١ ٥ !٦(،واتف ير المملى(،و،) ٢٦٣ /

وءشير الرازي،)' ٤٩٧ ! ٦٩ (،و«ضيرالقرني(،؟ا،)٣• ٤ /و»فحالقدير(،ه،) ٢٢٩ /و«معجم
القراءات(،و.) ٣٧٨ /

( )٥يمملر• :اشتر الرازي ،) ٤٩٧/٢٩ ( ،وانهمر القرطبي ،)٣• ٤/١٧ ( ،و«فح القدير،

(ْ/وأآ) ،ولافح البيان في مقاصد القرآن ٤(،ا  ،) ٣٠ /وما ر.يابي في ®سورة ال»نافقون،ت وقذوأ

أتئ؛مئ هثدُأ ءر،تيؤ،آمحإم ذآُ نأ،كأبممأوث

©

من المتم يالاه وقايه تسترون بها من المسلمض،

عنأتدفيممه! صدوا

مبمة ه ،وعثر
بأنفهم ،وصدوا غيرهم عن الحق بهذا الفعل الشائن،
ه؛ ليتناسب مع استهانتهم باض وباسمه العفليم ،وزجهم باليمين الكاذبة
في غير مناسبة؛ فكان الجزاء من حنس العملل . ٢١

ص:

حتى يقوا أنف هم ،ويحافظوا على أموالهم

وهم ^١^١

وأولادهم ،وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية ،فثن أن الأموال والأولاد اض من
أجلها فحلوا ما فعلوا لن تنفحهم من اف ،وحتى لوكان أولادهم صالحين ،كعبد اف
ابن عبد اش بن ابى ابن تلول ،فالأبناء ناجون عند الأة ،ولكن لا يغنون سيئا عن

آبانهم ،وقد يرثون أموالهم ؤينفقونها في سبيل اممه ،فينعمون بها في الدنيا والأحرة،
ويعيب بها الأباء الدين اكتسبوها باليمين الكاذبة وبالفاق.

ههقأمئن،ألأاتضاحاحنلاؤدةه :وفي ذلك ،إثارة إلى أن قيمة الإنسان
بالعمل ،وايسست ،بمجرد المال ،أو النسج ،،أو الولد ،ؤإنما المال والنسب والولد

والمكانة تنفع الإنسان إذا أحن نوفليفها واستخدامها ،ؤإلأ فقد تكون وبالا عليه،
.] ٣٦
قهن حتنأ ^ ١٢؛
ك٠ا ق١ل! ؤميتنمويائم

* ؤ بجم

همث

وم محبمتثدق آم هك سء ألا؛ ثم ئم

؛لةنئة0ه:

لأنهم أيمنوا الحلف ،الكاذب ،فأصبح عادة وشهوة لا يصبرون عنها ،فضر
منهم يوم القيامة ،فيحلفون باللة كما يحلفون من قبل في الدنيا لالم.سالمين على
( )١يفلر :اشترالطري•(  ،) ٤٨٩ / YYواشتر\د\رب (آ ^١^ ،) ٥٧٥ /إلى بلوغ
الهاة• (؛؛ ،) ٧٣٧١ /واالكثاف» (أ ،) ٤٩٥ /وازاد المبر» (أ ،) ٢٥ •/واشتر القرطص•
(  ،)٣ • ٤ / ١٧و«مبر ابن ممرء ( ،) ٥٢ /Aو«اكحر؛ر واكوير»( .)٥ • -٤ ٩ / YA

( )٢ينظر :اشتر  u١وددي• (  ،) ٣١٧/٢واشتر الرازي• (ه\إ  ،) ٤٨١ورايراج المتر •
للخليج ،الثرييتي (  ،) ٥٦٩/١واشتر الbJي• (ص .) ١٤٤
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محُااثقائاة،

فمع تحزبهم واجتماعهم الذي هو مغلنة الريح ،إلا أنه حكم عليهم الخسران
المهللق في الدنيا والأحرة؛ لأن احتماعيم كان على حرب اممه وحرب أوليائه ،ومن
حارب افه فاليبشر يسوء النهاية مهما ظى غير هذا.

اثنووٌوقيأفلقكؤاآ'لأذ.لثبم©' ،؟ه•
ه ؤ ^^١
أي; يتخذون حدا آخر غير حل افه ورسوله ،أوالمعنى; يحاربون افه ورسوله،
كأنهم استخدموا السلاح والحديد لمحاربة الله ورمولهر.،١

وهم هنا يحاربون الرسول)  ،.أويحاربون المؤمنين ،لكنهم في واقع الأمر
يحاربون دين الله؛ لأن هل،ا مودى ما يفعلون ،والله غالس ،على أمره ،فمهما كانتا

كثرتهم وسلاحهم ،إلا أنهم تهزمون ؤثخذلون ،فيلحقهم الدل في الدنيا ،والخزي
فىالآ-حرة.

ولميقل; «ذليلون»؛ بلقال; محا'لأذلن ه ،والأذل; هوالأكثر ذلة ،ؤإنكان
كل الاكافرين تلحقهم ذلة ،إلا أن بعضهم أمد من بعض ذلة صط درجتهم في
الكفر ومحادتهم لله ولرسوله

ولم يقل; *هم الأذلونء ،ؤإنما قال ;،ؤيىآ'لأدلص ه يعني; أنهم داخلون في
عداد ناص كبرين من

ه ،فليس لهم ثان ولا وزن ولا قيمة ولا اعتبار

ولاذكر ،فهم منثون صمن هزلأء الأذاين. ١٢٢
وهي سنة جاؤية لا تتخالفا مقتا على أقوام وأمم وءلغاْ لا يعلمهم إلا الله،
والماموس لا يتخلف ،،ولكن الناس يغفلون عنه ،ويغترون بالقوة العابرة أوالفلهور
الوض.
( )١يظر :اتقسر الماوردي• ره/هخأ) ،واتمر الرازي• (\ aa/t ،؛) ،ورروح المعاني•

(؛ا/أأمآ) .وما تقدم عنق توله تعالى• وذقذ^ ^٥آس

أؤ!أاين بلهم وقئ ١٠٧

ثبمقغأ؛استبيثهه •
( )٢يفلر :االشسر الط• للواحدي(ا'ا/أت*،ا) ،و«الكثاف(،أ ،)٤ ٩٦ /و«شر الرازي،

واشتر القرطي،

و،اوحر المء؛ط في الشتر\•( ،ا•  ،) ١٣وافتح

القدير( ،م ،) ٢٣ • /ورانمحرير واكوير.) ٥٦ / YA ( ،

0

ه ولايدممأ يفينوث أش وآذوٌآلآضمآدث تيى-كآد\ق؛ت زرنولث ولو

ًكامأ تاثآتد-لم صمحاأوإع٢Hر أنعث-ثنظ ^١؛؟^ ءكتب ي،

آلإيس وأبت ي ث-رءجٍبمه وبدمّ ■مج• يين يا

سمة بجا

جمبأشمأتنلءر.0ه:
وهذا يعني استحالة أن يوجد نوم يؤمنون باغ واليوم الآ"محر حى الإيمان ،ثم
يقع في قلوبهم موادة ،أي ت تبادل الود والمحب مع من حاد وحارب اف ورسوله
وحارب الموسن• ١١٢

وقدوردأن هذه الآياتانزلت في حماعة من الصحابة ر?.بممح؛ حتى عدبعضهم
اثتي عشر تعرضوا لبعض قرابتهم في ساحة القتال ،كابي بكر وعمر خ؛هبممح ،ونمل

ذلك ،عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قتل أباه في المحركة ،وحماعة من الصحابة كانوا
في معركة بدر واحد وغيرها لا يتحاثون من أهمبائهم الذين يكونوا في العيية
الأحرى مع الجيش الكافر أن يقا;لوهم<ى.
ولا يصح أن الأية نزلت ،في حموص هؤلاء ،ؤإنما المقصود أن هذا مما
يشتمل عليه معنى الأية ،علما أن بعض هذه الأحبار والقصص— ؤإن توارد عليها

المقرون— ليس لها أصل ،كقصة أبي عبيدة غ.بمتن مع أبيه ،وأنه قتله في محركة
بدر ،وهي في عامة كتب التغيرْ ،ع أن المحمقين من أهل العلم والئيرأنكروها،
وذكروا أن والد أبي عبيدة مايت ،قديما بمكة قبل الإسلام أوقبل الهجرة ،ولم يشهد
بدرارم ،ؤإنما تناقل الناس مثل هل،ه المعاني دون تحقيق ،كشأن القصص والأحبار.
وهل،ا المحنى س حسنا الجمالة صحح ،ولا يستكثر ذلك على أتقياء المؤمنين،
واش تعالى ذكر قصة نوح وولده ،وقصة إبراهيم وأبيه ،وقصة لوهل وزوجه ،وما فيه
( )١يفلر• :المحرر الوجتز•(ه ،) ٢٨٢ /و*سر القرطى ،) T'U/\U (،واشتر ابن جزي•

(أ ،) ٣٥٦ /ورفتح القدير•(< ،) ٢٣١ /،و"اكحرير والترير•( .> ٥٨ ; ٢٨
( )٢يطر :رأساب الزول •،للواحدي (ص؛  ،) ٤١ورشير الرازي• (\،أ/ا،ا،إ) ،و٠مير
القرطي ،)٢ • ٧ / ١٧ ( ،و«-فر ابن ممترء (.) ٥ ٤ /A
( )٣ينفلر؛ ءما ث.اع ولم يستا في اليرة النوية• (ص؛ .) ١٢
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القرابة :الأب ،،ثم الابن ،ثم الأخ ،ثم الشرة والقسلأرا/

ه :ؤإذا لكن الله محبحانه م الذي كب
٠ؤأولملث^ ،قتج ،ؤ،
الإيمان قي قلوبهم ،فمن الذي يمحو أويزيل هذا الإيمان؟ إنها شهادة لهم من الله
بصحة إيمانهم وبقائه وموتهم عليه؛ لأنه تعالى كتبه ،قلا يمحوْ أحد،

أي؛ نصرهم وعرزهم بلطف ورحمة وفضل منه جل وعز ،دنور

يقذفه في قلوبهم وعزة يجعلها في حياتهم وأعمالهزه ،قثآحن طي نجي
ظ* عن؛؛إ ؤتبمؤآته ه ،فهم صارموار'آا أقرب

يزتمثأ

قريب في مرضاة الله ،وتخر بعضهم عن زوجاتهم ،وهاجر بعضهم من وطنه

وترك أسرته وأهله وأولاده ،فحوصهم تعار بجزاء من جس أعمالهم وهو أنه
عثيرنتبمإعنه ه ،فحينما سخط عليهم العيد والقريب والزوج والوالد
والولد والجار والعشيرة ،عوضهم تعار برصوانه عنهم ،ويدخلهم حنات تجري

من تحتها الأنهار حاليين فيها أبدا ،في مقابل ما فات عليهم من المصالح الدنيوية،
وتركوا من الدور والمنازل والمكانات والعلاقات والتجارات في سبيل اممه.

حتحاآثهه :ور ذللثج إثارة إلى أن المؤمنين الصادقين هم
حميعا  ١٠حزب الله® ،وأن هذا اسم تثريف  ،مثل اسم الإيمان ،ومثل اسم الإسلام

والسابقةل؛ ،،وغيرها من الأسماء التي لا يغي أن يخص بها أحد دون أحد من
المؤمنين ،فان الأسماء العامة كهذا الأمم ،أو أمة الإسلام ،أو أمة المؤمنين ،أو
حماعة الم لمين ،لا يجوز لأحد أن يختص به ،والاختصاص يفضي إلى اعتقاد

أن من هم داخل هذا التكوين أوالجماعة هم الذين لهم الحق في هذا الاسم ،ومن
ما)،وأذحابنفىثئمأن(،أا/م)،
ييإعراب الضلن» ( .) ١٨٩ / TA
( )٢يفلر-» :شٍر اتجري ،) ٤٩٤ / XY ( ،واتمر الرازي( ،ه'ا ،)٥ ٠ • /و«شر القرطي،
( ٧ا ،)٣ • A /وامسر المابوري(،ا• ،) ٢٧٨ /و،ااكحرير واكوير.)٦ ١ / YA (،

(• )٢الصارم :التقاطع .يم• :الصحاح(،؛ )١ ٩٦٥ /،اصرم"•

()٤همله>u-ار:

^^همنثآلأضايهلاضة- . :ا].

©

ويا لها من منزلة سامية وفضيلة نادرة أن يصف الله جماعة من عباده بأنهم
حزبه ،وفريقه ،وأنصاره ،فين بهم لذاته الشريفة ؤيعدهم بالفلاح؛ ومو حصول
المرغوب وزوال المكروه في الداريزراد
000

( )١يفلر« :تمر الرسى» (ا/تمايآ)،و«-ض ( ،،^'،^١ا ،) ١٨٢ /واشم ال عيي،
(ص٢٦١

).

0

ثو تسمية السورة:

اسمها المشهور في المصاحف ،وكتب الة;  ٠سورة الحشراا . ٢١١

وحاء ذلك ،في حديث ،مرفؤع استحباب قراءة آخر ثلايث ،آياين ،منها ،ولكنه
حديثؤ صعيف ١٢ا.

وقد سماها ابن عباس ظدبمثمح~ كما في  ٠١صحح البخاريا>

ااّورة

اش؛ر*لم ،أوت *مورم بتي الضير* ،وهي إحدى نائل اليهود بالدية ،والتي
ب بيها نرلث ،السورةرإآ.

( )١يطر :رتمير مجاعدا (<_Y؛ ،)Y،واتمر مقاتل• ( ،) YTU /،واحامع
(؛ ،>٤ •A/،ورالمن امرى• للمائي  ،) ٢٩١ 0واشتر الطري• (  ،) ٤٩٦/٢٢وأالسدرك •
 ،)١وءالبحر الممط في الضير• (• ا"/امآا) ،و«شمر ابن
(آ ،) ٤٨٣ /وااشسر القرطي»
كير• ( ،) ٥٦ /Aوااكءريرواكويرأ ( .) ٦٢ / YA

( )٢أخرجه أحمد

والدارمي (  ،) ٣٤٦٨واكرمذي (  ،) ٢٩٢٢وابن الضريس في

•فقاتل القرآن• ( •  ،) ٢٣واسي ( ،) ٢٨٩ !٩والنوى في اشتر )٨٨/A( •،من حديث ضل بن

ي ار 6؛ءقيءمم ،ولفظه؛ "من ئال ،حنن بمبح ئلامحت ،مراُت،؛ أعود باش السمح العلم من اك؛طان اوحم.
ثم قرأالثلامثؤ آيامت ،من آحر صورة الحشر ،وكل افه به سعير ألم ،مللث ،ملون عليه حش يمي ،ؤإن
مالت ،م ذللث ،اليوم ماُتح شهيدا ،ومن قالها حين بمي كان بتللثؤ المنزلة• .ؤيتفلر :امتنان الاعتدال•

(ا،) ٦٣٢ /و٠نتالح الأفكار•( ،)٤ • ٦ -٤ • ٥ /Yو»؛الوغاورام•( .) ٣٤٢
( )٣ينفلر :اصحح البخاري• (  ،) ٤٨٨٣واتف ير ابن كثتر• ( ،) ٥٦ /aواروح المعاني•
( ٤ا ،) ٢٣٢ /وءاكحريروالثوير•( .) ٦٢ ; ٢٨

( )٤يطلرت اصحح البخاري• (  ،) ٤٨٨٢واصحيح م لم• (  ،) ٣٠٣١واشتر الطري•
( ،) ٤ ٩٨ /Y ٢واأّثاب ،الزول• للواحدي (ص\■ .) ٤ ١
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ه •' ومن الملاحظ أن السورة حتمت بما بدئت به؛ قخت

آلعتيزااكئِ ه ،فالعرة واصحة هنا بالانتصار والغلبة والتمكين للومين ،فهو
ومتن ه القوي الذي بفضله تمكن المؤمنون شيئا فشيئا بعد أن كانوا يعدبون
ؤيقتلون بمكة صاروا يملكون أقوى قوة فى جزيرة العرب ،وأما و-لكره ففيه

إشارة إلى حكمته سبحانه في تدبير الأمور والتدرج والتوقيت ،فهذا من الحكمة.
وفي الجمع بين الأسمين العفليمين التفات إلى أهمية الحكمة والتعقل والفهم
هع القوة ،وأن القوة بلا حكمة لا يؤمن معها أن تفضي للفللم والتعدي ،كما أن
الحكمة بلا قوة لا تدفع ولا تكاد تغني ،ولذا كان اعتماد الؤمتين في حربهم هع

يني الئضير على الحكمة والصبر وحن التدبير أكثر من اعتمادهم على السلاح،
فتحمق لهم في نهاية الأمر الانتصار ،وكان هذا تعليم للمؤمنين؛ لأن اممه بأسمائه
الحسنى يعلمنا التخلق بالأحلاق الفاصلة ،يحلمنا أن نكون أعزاء أقوياء ،ؤيعلمنا
أن نكون حكماء ،وأن القوة من غير حكمة ترتد على صاحبها ،وأن الحكمة من غير
قوة قد تكون ذلا وAواJا . ٢١١

ءو ؤ مآلمح ،همح

من أثفيآءش ،من دنيهرلأورآلسإ ٠٢خكت أن
ممينظؤمحإأَةذ،في

هرجماتص-يث يمحبج)هلأا

وقأؤل،ألأبمم "©اه؛

الحا.يثا فى السورة هو عن نعمة افه بإجلاء بني النضير من الدينة ١٢ا ،وحمد

شوكة الشرك والنفاق ،وقد خرج قبلهم بنو منئاعر''أ ،،وموف يحدث لبني ،قريظة

يعدهم ما يحدث ،والمقصودهنات بنوالنضير خاصة ،حيث أحرجهم اض من ديارهم
(  ) ١يظرت ارشسر أسماء اش الحنى ،لالوح1ج (ءس'آ"آ ،) ٤٧ ،واراشمماق أسماء اش ،للزجاجي
(ص•!،؟-؟"؛).

( )٢وقد كان إ جلاوهم سنة أرع للهجرة ،كما في ءالسرة النبوية® لابن هشام (.)١ ٩ ٠ /Y
وقيل؛ ّنة ثلاث .ينقلرت والسمرة النبوية الصحيحة ( ٠ا.)٣ ٠ ٥ "٣ ٠ ٤ /

( )٣وكان إخراجهم زى شوال ،ءاى رأس ء—رنن ث-هرا س *ها"مْ ه ،وذل؛ زي ض ذة '،لاث•
يفلر; «ل.تاع الأسماع®(ا ،) ١٢٢ /وءسبل الهدى والرشاد®(أ.) ١٧٩ /
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وليس المقصود; حشرالقيامة — واش أعلم— ؤإنما أول الج٠ع/١١
وقال بعض المقرين :أحرجهم لأول مرة؛ لأن بني النضر لم يقع عليهم
جلاء

ومل :أحرجهم من ديارهم لأول الحشر من المدينة ،نم عمر.بمن ش ذلك
فاحرج بقيتهم من حيبرإلى الشام ،فكان ذلك هوالحشر الثانيأٌآ.،

وة؛لت ؤ.لأول السن ه أي :لمنهلقة الحشر ،وهي بلاد الشام.، ١٤
والقول الراع في المسألة :أن ذلك أول الحشر ،ؤيتلوه حشرآحر ،وهوما قبل
القيامة ،حيث ،المار التي تحشر الماص ،وتبيت ،معهم حيث ،باتوا ،وثقيل معهم حيث،
قالوا<ْ>.

أحرجهم وقد كانوا أعزة،
ولا ماح من إرادة هذه العاني كلها :أن اض
وأحرجهم لأول مرة حيثإ لم يقع عليهم إحراج شلها ،وتتالى عليهم القمح ،بعد
ذلك ،حى أحرجوا إلى يلد الشام.
بل يحتمل أن حشر اليهود سيكون في فل علين التي هم يتجمعون إليها الأن،
فإن حرؤج هزلأم من جزيرة العرب هو مؤذن ببداية محلويلة لمنادي اليهود من كل
مكان إلى هده المنهلمة التي أذن اش لحكمة يعلمها أن يتجمعوا فتها؛ وهي فلسهلين،
( )١يفلر! *نمير الطري i.(.i^A/^y (،وراصداء المانء ( ،) ١ ٦ /aوالمصادر السائقة.
و«شبر اسى» (\> ،) YnA /و«شسير اكرطي»
( )Yيطر* :تفسير يلارزاق»

(  ،)Y/ ١Aوءالدر المثور،

واروح المعاني ،) YY• ٤/١٤ ( ،و«اكحرير واكوير»

( )٣يطلر; *الهداية إلى بلوغ الهاية XWT\<K /\١( ،وءالكناف Xi^/i ( ،وازاد المسير،
طي(،ما/أ)،و«الخرابلفياكفير<(،ا/يمل).
( )٤يطر* :تفسير ابى Yo/Y-( ،؛) ،و«تفير ابن أبي نمين xr-^o/i ( ،ورتفسر
القرطي ،)Y ; ١٨ ( ،و*تفّير ابن محير ،) ٥٩ /A(،و*روح العاني\٤( ،إ؛■.) YY
( )٥ينفلر* :تفسير الثعيي( ،بم/هأآ) ،وءتف ير الماوردى( ،ه/بمهأ) ،وُمتر الغوى،
) ،)٧• - ٦٩ / Aو«تفير الرازي ،)٥• Y/Y٩ ( ،و«شر القرطيA( ،؛ ،>٣ -Y/وءالأكلل في
امتاًل التنزيل(،ءسخه .(Y
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فيكون معتى قوله سحانه! ءؤ.لآول آثنره أي•' لبداية تنائي اليهود وتجمعهم
وحسرهم ،سواء كانوا مكريين سبب ما يع عليهم من الاصطهاد الذي غالبا ما
يقع و ب_ ،غدرهم ومكرهم وعدم وفائهم باليهود ،وهذا مناب للساق ؤيثهد له
الواقع الذي نراء الأن في تنادي اليهود إلى فل طين.

ه أ ي؛ مآ ظننتم أيه-ا المس_لمون أن يخرجوا؛ لأنهم
متمكنون ،والمس—لمون أهل الماديت—ة ولدوا وهم يث— اهدون اليهود في نمورهم

وحصونهم ،فكانوا يستعدون أن يقع عليهم جلاء بمتاصل وجودهم ؤيزيح شرهم
عن عاصمة الإسلام الأوررا.،

^،؛^١أيهرمائهارحقومم نر،آشه :وهم أيصا ما ظنوا أن يخرجوا،

وظنوا أن حصونهم سنمتعهم ،وهم ،قلاع منيعة أءدرrت vللحربل٢ا •
وفي التمير شيء من الئخرية بهم ،و1ب فمن الذي يستطيع أن يمتغ من ربه،
كما قال ،كمي ،بن ماللث ،نهؤئيبمئل'أ!،

رعمت ،تسخينه أن ثغالمنر ربها

ولثعالس مغالمثؤ العلأنم،

كانوا يمتنعون بابراحهم العالية ،ومبانيهم المشيدة ،والتي لا تزال ،بعض آثارها
باقية ،ولا يقيمون وزثا للأبعاد المعنوية والعقاتدية ،فحاياتهم مادية صرفة ،ال
تهتم إلا باستعراض ما تمالك ،من ترسانة الأسلحة والأدوات التي تعترض قذاش،
الخصم ،كما يع للصهاينة اليوم.
( )١يتفلر• ءتفمر الطّرىاا (آآ/ههة) ،والشسر ال مرعندي ،) ٤٢٥ /V( ،وءالمحرر الوجيزء

(ه،) ٢٨٤ /واشترالرازي»(ا>آ،)٥ • ٢ /واشتر الهمطي»( .) r/\A
()٢يطر :اشترالموي•( ،)٧ • /Aوا-فتر الرازي•(٩أ ،)0 • ٢ /وأذح القدير•(،) ٢٣٣ /o
واروح العاني•( ،) ٢٣٤ /( ٤وراكحرير والثوير•( .) ٦٦ ; ٢٨
( )٣يطر؛ اديوان كعب ،ين ماللتح•(ص  ،) ١ ٨٢وءالسترة النبوية  ٠لأبن ئام( ،) ٢٦١ /yو٠ءليةااتح
فحول الثعرا«ه(ا/أأأ).

وقد نبؤ إلى حان بن ئابت ،زء؛لإؤبمثل أيما ،كما في ءالعمد المريأو•(آ ،) ١٤٦ /واربح الأبرار•
( .) ٤٦٦/٢
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وكان لبني الضير ستة حصون عالية معدة للحرب وملتئة بأنولع السلاح ،وهي؛

حصن الغثت— ْمما— والوطح ،والئلألم— بضم السينلاا— والقلماة ،والوحدة،
وحمن س ،بمح الشينل • ٢٢
وهم بهده الحصون وما تحتويه من عتاد وذحيرة ورحال يعدون قوة صاربة في
الجزيرة ،وحاصة الحجاز لا تقارن لها قوة أحرى.

أي؛ هرمهم من حيث لم يكونوا يتوقعون،
وكما أن الله يرزق المتمن من حينا لا يحتسبون ،وينصّر المؤمنين من حيب ال

يحتسبون ،فكذلل؛ ،آتى بنيان هؤلاء القوم من حيث لم يحتسبوا ،واسآصله من
عاتهم أكثف ين هؤقهر ؤأسهر ألمذاب ثن حنث لا يثمين
القواعد
?وآهسم[الحل:آأ].
ولم يقل سبحانه ت رريحبوا  ، ٠ؤإنما قال; ؤءس_ثإ ه؛ لأن حساباتهم كانت
قوية دقيقة ،وكاس هده الحسابات من أسباب هزيمتهم ،وكانوا يستعدون لحرب

سواؤع في المدينة ،ويعدون الحدة لهار؛ا ،فمدق اممه في قلوبهم الرعب ،وأتاهم
من منطقة القلوب بالهزيمة التي لا ينفع معها الملاح الووي ،ولا الصواريخ
والطائرات.

ولما فح المسالمون حصون بني النفير وحدوا ثلالمائة وأربعين سيئا،
(  ) ١وقيل؛ يفتحها ،ويقال! الئلألم.
( )٢يطر :ااّيرة ابن هشام ،) ٣٣٧ /Y( ،و،اسن أبي داود ،)٣• ١٤ ( ،و«الأحك1م " vlUJi
للماوردي (صء  ،) ٢٥وءالأحكام السلطانية• لأبي يعلى الفناء(ص• •  ،)٢وردلاثل الموة ،لليهقي
^^ضاكرطي^( ،) ٣/١٨و|ساي^والهاةا( - ٢٩٧/٦
 ،) ٢٩٨واروحاوعاني»( ٤ا ،) ٢٣٥ /و«اكميروالترير•(ا/آ.) ٦٩ /
( )٣يقلو :ءتفير الطبري•(  ،)٥ • < ; ٢٢و«تفير اواريدى» (\>إ •  ،) ٥٨وءالتف ير الوسبمل •
للواحدي(؛ ،) ٢٧٠ /و»الكثاف»(؛ ،) ٤٩٩ /و"ضير الرازي ،)٥ •٢ ; ٢٩ (،و«تف ير ابن ك؛ير»

( ،) ٥٩ ;٨وراللباب ش علوم الكتاب•( .) ٥٦٥ / ١٨

( )٤ينفلر« :مير'ءقا-ل•(أ ،) ٢٧٥ /واشسر الموي ،) ٦٨/٨ (،ورتمر القرطي،)٤ ; ١٨ (،
وءالبحرالمحيهل في التفسير•( ،) ١ ٣٦ / ١ ٠والمصادر السابقة.
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تعالى في فعاله ،ؤإعجاز افه في قرآنه ،فهذْ القصور الضخمة التي مثيرها والبيوت
التي سكنوها أصبحوا يخربونها»
وهنا سؤال :لبماذا ي٠خريونها بأيديهم؟
في ا1جواو_ ،عن هذا عدة وجوه:

 ~ ١من بابا الحد للمسلمين أن يستولوا عليها بعدهم ،فكانوا يخربونها
حدا٠

 —٢ليكون أمؤع لهم للهربج ،فإذا حوصروا نقضوا البيت ،وحرجوا إلى الثيستا
الذي حلفه ،وصكدا.

 —٣من أحل أن ياحذوا منها ما يدون به بعض الهلرق؛ لأنهم كانوا يستعدون
لحرب ،شواؤع.

 ~ ٤إن الثي قد أمرهم بان يجلوا من المدينة ،وأذن لهم أن ياحذوا حمل
بعير ،إلا الملاح؛ ولذللث ،صار الواحد منهم يهدم الجدار لياحذ أنفس ما فيه ،وهدا
مرده إلى الحكمة وحن التدبير حيث ،انقلبمت ،قوة العدو قوة عليه/١١

يخربون بتولهم بأيديهم؛ لألهم الب قمح ،كل ما "م ى
من نقص العهد والميثاق والغدر ،وكونهم أحربوها بأيدي المؤمنين؛ أن المؤمنين
أيصا كانوا ي اهمون فى إحراب بعض هده البيوت ،من أحل ما تقتفيه مصلحة
الحري،رأ/

ءؤ«آعنبروأكاولآءؤض ه أي 1الثصائر والعقولل"ا ،،انفلروا لما حرى ،وحذوا
منه العبرة ،وررالثعيد من وعقل ؛غيزهءار؛ ،،ولا شكر أن فى هدا عبره للمؤمنين
( )١يطر« :شٍر اسي» (آ ،) ٢٦٩ /وءشثر الموي ،) V• /A (،و«زاد المسر(،؛- ٢٥٤ /
 ،) ٢٥٥واشر الرازي• (  ،)٥ •٣ / ٢٩وافر القرطي• (A؛.)٥ -٤ /
( )٢يطر :اضر المرندي•(م ،) ٤٢٥ /واشر المعاني•(ه ،) ٣٩٧ /والمادي الأمة.
( )٣ينفلر :اشتر الطري• (أآ/م<ه) ،و«زاد الخير• (؛ ،) ٢٥٥ /واتمر الرازي•

(وأ ،)٥ • ٤ /واتفسير القرطي• (A؛ ،)٥ /وافتح البيان في مقاصد القرآن• ( ٤؛.)٤ ٠ /
(  ) ٤أحرجه م لم (  ) ٢ ٦ ٤ ٥من نول ابن م عود.بمن-دروتما *وؤوت ■
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ؤإنما أجر الرسول  .ض الضر لغدرهم وتآمر  ، ٢١١٢٥ولكن في هذا
التصرف غاية الحكمة حفاظا عر دماء المسالمين؛ لأنه لولكنت بيته وبينهم حرب

لأصاب المسلمين بعض الضرر واكل ،والمي س شحتح بأرواحهم ،ولكن ه
حريصا أشد الحرص عر نجنب القتال؛ لأن القتال كره ،كما قال اض تعارت

ص٣هلامحْ ٢١٦ :ا،ولكمضل« :أيهاالاز ،لأتثشالقا٤
العدو ،وتلوا افه العاف؛هاارآ .،فأ عماهم الني س من القتل ،وأمرهم بالجلاء ،مع أن
مكرهم ،ولمموف يتآمرون مرة أحرى ،وهدا
الجلاء لن يستأصل شرهم ،ولن
معلوم ،لكن هكذا كان مقتفى الحكمة ،ولذا قال سبحاه في الأ،مورة الأحزاب®!

يقةثممزثايإ ®ه•
والمعتؤرت لولا أن افه قدر عليهم الجلاء لعيبهم يعداب آخر غير الجلاء؛ مثلما
عيب غترهم باكل أوبأي عقوبايتؤ أحرىر'ا.،

<هاؤ،محمماهمه أي :في الحالين لهم في الأحرة عياب الماراذا لم
يتوبوال؛ ،،فهذا الذي أصابهم هويسير بالن ية لعياب الأحرة.

^شوآفيائ؛ثاسضةآبماب أه'ه•
إثارة إر آثار البلاد وقد هدمت ،ودحالها الفاتحون الجدد ،وس_> ذلك

كونهم جعلوا أنفسهم في ثق غير ثى اممه ورسوله فهزموا،
ثددآلمام ،ه ،فهذا بعض عقابه تعار لهم ،وأعاد المضاف دون ذكر رالرسول*؛

لأن الأصل مشاقة اممه ،ومشاقة الرسول من توابع ذللئ ،،فهي ؤإن لكن فيها خمأ لدكر
 ٢ ١ ١لذلك حبما حاولوا تتل اكي ه حنن ذهب إلهم يتمنهم في دية العارين اللذين هلهما

عمووبن أب الصنري .يظر؛ اسرة ابن منام' (آ ،) ١٩ •/وردلأتل التبوة• ليييقي(.) ٣٥ ٤ !٣

( )٢أحرجه البخاري(  ،) ٢٩٦٦وم لم(  ) ١٧٤٢من حدبن ،ابن أبي أوش ة؛وبمه ،ؤيظر ما سأتي
آلأ^دهثمدأت|تجهه•
في رمررة الروج"؛ اؤلةاق:بمءامزأوحماوأ الثنلحب
( )٣ينظر؛ ءتمسر الطبريء (آآ/ه*ه) ،وءالتمير ااوسط ٠للواحدي (أ ،) ٢٧٠ /وءتئسر

القرطي» صا/ه) ،وأشيرابن كشرء( ،)٦ ٠ /Aوءاكحريرواكويرا( .)٣٧/ YA
ّا( ،)٥ ٠ ٤/Y ٩و^فرم،)٤ ٥٦ /r( ،
و٠االليابج ق علوم الكتابء(  ،) ٥٦٨ / ١٨وأروح ال-معاتيءا( ٤ا.) ٢٣٦ /

0

حريى ب ال يوبرة مئطتر
وهاف على سراة بمي لوي
الثؤيرة هده مازلهمل ،، ١ونراة بمي لوي :زعماء قريش الذين تعاهدوا مع هؤلاء
اليهود ،يقولت هان عليهم لم ينصروا هؤلاء الناس كما وعدوارأد
وقوله :حريق بالثويرة متهلير :لا يدل على أنه حريق كبير ،ولكن ص المعلوم

أن من طيعة حدؤع النخل كثافة الدخان عند اشتعالها ،فيتوهم الرائي أن ثم حريما
واسعا ،ؤإذا اقترب وجد الأمر أهون من ذلك.

ثم رد عليه أبوسفيان بن الحاررث ،بن عبد المطلب يقوررم:
وحث ق في نواحيها الئعير
أدام افه ذل لث ،من صنيع
فكان أبو سفيان يريل .الشماتة بأن ينتثر الحريق في المدينة كلها ،وفي
ررالمححر>،ا؛ ،yابن ،عمر ن.بممح ،أن المن ،ه قطع وحزق في بمي النضيرر؛ا.
والأقرب— وافه أعلم — أن التحريق ،كان للنخل الشلؤع ،أي :قهلعوها ثم
حرقوها.

والتحريق ،هتا قل يكون لإثارة الزعب في ،قلوب اليهود ،وهوحزء من ،الحرب،

وقل .يكون للحاجة؛ ليستدفئوا بها أويهلبخوا أو نحو ذللت ،من الصالح الباحة،
ولم يرد أن الني .أمرهم بدللثج أو نهاهم عنه ،ؤإنما نزلت ،الأية الكريمة التي،
تحتمل الوجمنرْا•

ه :الخلة ،وأعلها :لأ.،
()١طر٠:مسا اسان^( .) ٥١٢/١
( .) ٣٣٣ / U)«_^«:>o(Y

( )٣يطر :اصحح الخاوي ،)٤ • ٢٣(،وادلائل ،المرة( ،__u ،م  ،) ٣٥٦ورال ترة المويت،
لابن ،ممر(م<ها).

بحالخارى(،ام-إ،أخمأ)،و«سمحيم(،آ؛لأ().
()٥يطر :أاضريروالمرير(،ا/آ.) ٧٥ /

( )٦ينظر :ءمعانيخ القران ،للزجاج (ه ،)١ ٤٤ /واتقسر الرازي ،) ٥٠٥ / ٢٩ ( ،وافتح القدير،
(ه ،) ٢٣٤ /و٠ل ان الرب ،) ٣٩٣ ; ١٣ (،،ولآتاج العروسr^١ ،إ ) ١٣ ١ال ،ون .٠
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محُلإئةٌ
وبعضهم يقول• إن اللبة هي! النخلة ،إلا \زتتي.أ أو العجوةر.،١
وذكر الطري أن كل نخلة هي لينة ،وتجمع على :ألوان؛ لأن أصلها. ٢٢١ ^^ :
ولا زال الفلاحون عنلءنا يسمون ثمر الخل قبل أن يصير تمرات لويا.

ومعنى الأية! ما قلعتم من نخلة لحاجة أو تركتموها فلم تمهلعوها ولم

إثارة
تحرفوها ،فهو بقدر الهر'اأ ،،وهكذا عثر بلففل الجمعت
إلى أن معفلم الخيل لم ^adj؛ لأنه سيكون للم المن ،وثى اف تعالى الخالة

'كت؛متؤلإقأطها
فى ةوله 1ؤ أل؛أ
ليت ؤهمبمهامحاأق—مل وآه [ ٠١٠٣^١؛ ؛آنا ،فالشجرة الطيبة هي! الخالة ،كما فى
حديث ابن عمر غ؛وقبمتاآا فى اراكحيحيناار؛ا؛ ولهذا ورد وصف النخل بأنها؛

ءالراسحات في الوحل* ،يعنيرت في الهلين ،ءالمهلخمات في المغلءلْ ،،أي؛ فى
المجاعق.

ه،
فما نملعتم من لنة ،أو تركتموها قائمة على أصولها فلم تقطيوها
فيكون هذا إذئا قدريا كونيا علم بعدما ونمت ،الواهعة أنه كائن بقفاء اف وةدر ،0أي:
.] ١ ١
أن افه تعالى أذن به ،كقوله :ؤ ماأصاب أنتمّتؤإلأذدن أئؤ ه
وبعضهم قال• هو إذن شرعي ،؛معنى؛ أن الله تعالى أذن لهم بلللن ،وأباحه
باعتباره من الاجتهاد المتعلق بملاحفلة المصلحة لسهيل حركة المقاتلين أو

تدفثتهم أوإرعابح العدووتيثي هم من العودة إلى ما كانوا ءاليهرا"ا.
( )١بمقلد• :صحتح المنادي• (ا■ ،) ١٤٧ /واتمر المعاني» (ه ،) ٣٩٨ /وازاد الميرا
(أ/آْأ) ،واشتر القرطي• (\\إ}>ه وأشر ابن ممر ،) ٦١ /A( ،وأاكمير واكويرأ
( .) UU-UT/YA

(أ)يفلر• :تمر الطرىأ(:اأ/آ.) ٥١ • -ْ.

( )٣بمفر• :حاسة الشهاب على اوماوي»( ،) ١٧٦ /Aو«روح العاني•(.) ٢٣٧ / ١ ٤
( )٤بمغلر ٠ :صحح المحارى •( ،) ٤٦٩Aوءصحح م لم •( .) ٢٨١١

( )٥بمغلر ماتقدم ني •سورة ؤ©ه•؛ ؤثالئل بابجشتآ ئاطلع شيد ه•4
( )٦بمغلر• :التمر الومط•(•  - ١٣٥٢ ;١مجمع المحونذ الإّلأبن).

©

يعلم بواطنهم وظواهرهم بهيا الثناء الختفيض الطول المفصل.

وهده آية ينبغي أن نقف عندها ونتلهم منها حب أصحاب محمد ،.وأن
افه تعار اختارهم لصحبة بيه ،فهم حيل لن يأتي بعده مثله ،ولدا قالت
آلقدرث  ،4فاي مدح فوق ذلاك،؟ا
ووصفهم بالصدق ..صدق القلوب ،وصدق الألسنة ،وصدق الأعمال،

واغ بحانه أمرنا أن نكون معهم ^١^ ،ؤ كأخاأقُى  ١٣١٠أيقوأأئن هرا،ع
ألكثدتيبى ?0؟[ 4التوبة.] ١١٩ :
ومن هنا كان إحمّاع الصحابة رمحهءمُ حجة عناأس العلماء ،كما ذكر ذلك ابن
حزم وابن تيمية وغيرهمارا.،
واختلفوا في إحماع من بعدهم ،ؤإن كان الجمهور على اعتبار الإحماعل،٢؛

لكن إحماع الصحابة وهظ له ميزة وحصيصة عفليمة مع وضوحه وانضباطه
وصلته القريبة بزمن التشريع ونزول الوحي وقرب عهدهم بالموة مما يقضي قوة
إدراكهم لمقاصد التشريع ومراميه ،مع سلامتهم من الأهواء والرادات المخالفة

ز ؤ محأ|بمثوأ'وآلدارمحألإبمسبنئإهتبج0سها-يرإييحشدون،i

ءثدويبمم حاجثثهء-ةأأومأ و؛ذئثوت عق أسبآم وأو؛اف؛ |<fحصاصة ومن بجي قح
مسي ،هأولت.كلإآئإءمى ?^٠

؛  ٠١أ الثناء على الهاحرين؛ لفصلهم ومحابقتهم ،ثم ش بالثناء على الأنصار؛
إما لأن لهم جرءا من الفي،ء ،وقد أعش الني .ثلاثة من الأنصار من الفي،ء،
أعطاهم لفهمه-م أو لسبب آخر ،ولم يعقل بقية الأنصار من باب تصحيح الوصع
الاقتصادي في المدينة؛ لأن المهاجرين لم يكن عندهم شيء ب بب خروجهم من
( )١يفر؛ االإحكأم ،لابن حزم(أ ،) ١٤١^/وامجمؤع الفتاوىُ(،ا\َ/ءا) ،واهعالم أصول
الفقه اا(صخها).

( )٢يفر" :روضة التام >.). rUA /\( ،وءالابهاج في شرح المهاج ،) ٣٥٢ •/Y( ،وانمادر
الماقة.

@

والتقلد يكون لأحدهما.
ومثله نول الآحرر،١ت

قاإث»ت اجحوا لي جثه ويميها
قالوا•' انثرح شث نجد للث ،طبحه
أو يكون المعي• أن الإيمان أصبح دادا وّكنى لهم نكن إليه تلوبهم كما
تكن أجادهم إلى بلائهم ا*
ؤمحثسثا-حم1يا ه•' وما أعظم هل،ا الثناء الإلهي ،فلم يصفهم بالرصا عن
إخوانهم الهاجرين أن يشاركوهم في ما-ينتهم وممتلكاتهم؛ بل زادوا عر ذك
محبتهم؛ ولهدا كان الإخاء بين المهاجرين والأنصار مضرب المثل لكل مزمن
صادق ولكل تالف أو تحالف.

وما أجمل تمثل أبي بكر الصديق قهتن تقول الطمل العنوىأ"اا ،وهويثني
عر الأنصار:

جزى اف عنا جعهما حين أرلمش

بنا نعلت ا فى الوامحلتين فزلت

أبوا أن يملون ا ولو أن أمنا

تلاقي الذين يلقون منا لمنت

هم خلطون ا بالنفوس وألجنوا

إلى حجرات أدفأت وأظلت

صد^ممحامحهسآثمأ ه أي :لا يجد الأنصار في صدورهم
وجدا ولا حدا ولا غلا ولا صيما مما أوتي أولئك المهاجروزأ؛ ،،وذلك أن
الرسول ه جعل غالب أموال بتي النضير للمهاجرين ،فلم يقع هدا في نفوس
ر ، ١ينظر• أصرور القس يمدارك الحواس الخص(،صره  ،) ٢٦رءرفيات الأعيانء(،) ٤ ٥ ٥ / ١
وامماس اكمصx٢٠٢/٢ (t

(ي.ظو-٠ :فرالرازى،)٠• ٨/٢٩ (٠و٠اضوص•( .)٩•/ ٢٨

جنالأوبء»(ه/آه؛>،و»مئناضوالآتار(،؛ا/هح))،

وما سأتي ش •صورة المنانمون،ت

سهندرثوبيهممنبمنءأ،ؤ

(إ)ذظر :أش؛رالدريأ(آآ0/أ ،)0و«شسراسف.يأ(•؛ XA /؛) ،وافيراوساني،
(ه/ا*أ) ،ورشتر الرازي( ،ا'آ/خ'ه) ،و«شٍر ^«^( ،،ما/مآآ) ،واتمر ابن كثير،

©

المنازل ،ون أل اف تعالى أن يحشرنا معهم ويجمعتا يهم في جنات النمم ،وهكذا
نقول•' إن كل مؤمن يالله ورسوله لا يد أن تكون هده من أصول ديته ؤإيمانه؛ أن

يجب هدا الجيل الذي أحبه الله ورموله ،وألا يتكلم فيهم إلا يخير ،فهم حيرة الله
من عباده ،وصفوة حلقه يعد النبيين ،وثمرة التريية المحمدية العظيمة التي زكاها

الوحي؛ لتكون منارة يهتدي بها المارون على العلريق إلى يوم الدين•

ه

■ بمآءر يى بمدهم يمإورنث رثا اعغ-رقانبموةا

سبقيثا د١لإبمني وي عتعلق

 ١٠متوأ نتااغت> رءوف ولإ أوآه؛

قد يكون المقصود بالذين جازوا من بعدهم• الذين حازوا إلى المدينة من

غير المهاجرين ومن غير الأنصار ،كالقثائل الي احر إملأ . ٢١١١۶٠
والجمهور من المرين على أن القصودت الأجيال اللاحقة يعد عصر

الهاجرين والأنصارأى ،فهزلأء يجوز المهاجرين والأنصار ،ؤيدعون لأنفهم

ولهم يهن»ا الدعاء الخاشع التبتل ،وبينوا؛أنفسهم؛ لأن من الئنة أن يثل،أ الإنسان
في دعوته :ؤ رقاأعفز ل
ينف ه قبل غيره في الدعاء ،كما قال إراهيم
.] ٢٨
رإو؛لآةاه تإيرا٠يم؛  ،]٤ ١وكما قال نؤح ^^ '•٣ؤ ربائئؤول ؤلولدق ه
فدعوا لمن سموهم بالإيمان؛ال،نفرة ،وأول ما يثمل ذلك الهاجرين

والأنصار ،ووصفوهم باالأحرة ،٠وأي شرف ومجي• أعغلم من أن يعقد الله لواء
الأحوة -بغض الننلر عن الجض واللون والشكل -محن هزلأء المزمتين وبين

كل من يجهم ويثني عليهم إلى يوم القيامة ،وشها-وا لهم بالإيمان وأسوا عليهم
؛ال ا؛قة؛ وهي سائقة زمانية وسايقة رتبية في الفضل ،ونازا جاء فى حاريث عمران

وابن م عود وغيرهما وههؤ•' أن حتر القرون زن المي .نم الدين يلونهم ،ثم
( )١يتفر• :نمير ال -اوردي• (ه/ي'ه) ،ورقيي الرازي( ،ا>آ/آ'ه) ،واتمر اوفيأ
(م/ا'ْأ)،ورشثرابنجزي»(أ.) ٣٦١ /

()٢يفلر :رض ابن أبيزض• رأ ،) ٣٧ • /ورالممير الوسيط• لالوسى(أ ،) ٢٧٥ /ورتمر
الغوي•( ،) ٧٩ Mورض الرازي•(آآ ،)٥ ٠ ٩ /ورض القرطي•(  ،) ٣١ / ١٨ورض ابن مم؛را
( ،) ٧٣ - ٧٢ /Aورانمرير والصر• ( .) ٩٦ / UA

0

الذي يلوذهم•، ١١

همحلفيينابجهبم«امأهت دعوا ألا يجعل افه في تلويهم حقدا أو
كراهية أويغصا للمومين ،سواءكانوا سابقين أم لأ<مينلمآا.
والغل يقع للسابق بب ما يرثه الأسان من معقد ،أو بسبب قراءة تاؤيخيق

خاؤلتة أو متحازة ،كما يغ للمعاصر بسبب الاختلاف والتنافس والتحزب وسوء
الظن ،وتحرض شاطن الإنس والجن ،وتغرير الإعلام الذي من شأنه قلب
الحقائق ونوسح الثمة وزؤع العداوة بين الناس ليحففل بدلك سيادته.
وفيه وجوب محبة أصحاب محمد ه ،وفد ورد فى ذلك نصوص كثيرة،

وكتب ،فيه أهل العلم وألفوا ،ولكن مما يستحق أن نثير إليه ونوكدْ هنا أنه لا ينبغي
لأحد من الناس أن ينال من أحد من أصحاب محمد ،.حتى لوكان الصحابة

احتلموا فما محنهم ،فهم بشر يخلفون في أمر من أمور الدين وليسوا في منزلة
واحدة؛ يل هم درحات عند النص ،لكن لهم شرف الصحبة.

أما من جاووا بعدهم فهم بمنزلة دونهم ،ولم ينالوا هذا الشرف؛ ولذلك ليس
س حقك أن تتعصب أوتنحاز لهذا صد هذا ،أوتجعل من النيل والوقيعة دينا يتدين
له.

ولا شلث ،أن الشتم والسس ،ليس من قيم الدين ألبتة ،قاف تعالى لايتعبد يالثب،
حتى إن  ^٥١نهى عن تّئآلهة المشركين ،فقاوت ؤ ولا

من دون

أهوه [الأنعام•A :؛].
وحتى سس ،الث٠يaلان لم نومر به ،ؤإنما أمرنا بالاستعاذة منه ،وحتى نب ،فرعون

وهامان وقارون وأبي جهل ليس فيه أحر وليس عبادة ،ولا يزيد القلب إشراقا ،ولا
يزيد النقص إيماثا ،ولا يزيد الحسنات ،ولا يثقل الميزان.
( )١يطر :اصحيح الخاري ،) ٦٤٢٨ ، ٣٦٥١ ، ٣٦٥ • ، ٢٦٥٢ ، ٢٦٥١ ( ،واصحيح•،L.
( .) ٢٥٣٥ - ٢٥٣٣

( )٢يطر :اتمر الاريدي• (آ ،) ٥٩١ /وافح الغدير•(ه ،) ٢٤ • /وافتح السان في طاس
اكرآن(،؛ا/هه).
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ه ءؤمح؛ثثم أثث رمثة ؤ ،صدوريم نن اسدإك>ألإم مم لأسثهؤيى.ه;
وهذا من الأسلوب المعجز قى القرآن ،ولوأردت التعسرعن هذه الحقيقة فلن

تجد أياغ ولا أدق وصما من هذا الساق؛ فأثخاصكم أصبحت ،مرهوبة عندهم
وهم لابملهرون ذللث،؛ بل ممرنه في صدورهم ،وهم ثنمونكم أشد من رهبتهم
من اممه ءغ؛ثلا ،أما أنتم فيعلمون قوتكم وبأمكم وثجاعتكم ؤيرونها ماثلة أمامهم،
وأما النه تعالى فإنهم لم يقدروه حق قدره؛ ولهذا لا يخافونه.

وقد نيل• :رض كان باق أعرف كان منه أحوف،راا ،ولذا تال ها :ؤد;لكإآمنم
مملأِسهوث< ه ،والفقه هو :المعرفة القلية الباطة ،ومعرفة اف هي من المعرفة
اواء؛لنة التي تلامس القلوب فتوريثخ الخشية؛ ولو كان عندهم فقه لخافوا افه وثن

وخافوا بطشه حوئا لا يقارن به حوف أجلل؛ إذ الملائكة المبحه بحمده تخافه:

ؤ خبامذاتيم ثن ميهر ه تاانحلت * ،]٥والأساء تخافه؛ ُاؤو؛تءةسالصا

ه

[الأساء ،] ٩٠ :فكيفإ بالعصاة من بني آدم؟ ولكن غياب الفقه عن قلوبهم جعلهم
مشغولين بخوفخ البشر عن حوف ،الله ،وبخوفح العقاب العاجل عن الأحل.

واكلأم يصدق على اليهود والخافقين معا؛ لأنه ليس أحد من انملرفين بأولى
برجؤع الضمير إليه من الأحر ،فهذه صفة أنهم يخافون المؤمنين أكئر مما يخافون
اظه<آ>.

وهل هم يخافون الله؟ قد يوحد منهم ض يعرف الله بعض الحرفة ،واليهود

أهل كتاب ،والمنافقون ؤإن كانوا في غاو_إ أصلهم وثنن ،إلا أنه قد يوجد عند
بعضهم إيمان بوجود الله ،لكن خوفهم منه صعيم ،أومتعدمرُاآ.
( )١بئر :اسلم قدرالصلاة• (  ،) UYA/Yواالرّالة اكشترين• (^ا\ص وا-اريخ يتق!

(؛  ^ L^(YYi/Uأحمالينءاءّمالآملاش.
( )Yبغر« :تفر الطري ،) ٥٣٦ / YY ( ،وازاد المسر( ،؛ ،) ٢٦١ /ر»شر ارازي"

(آآ ،) ٥١ •/واتمر القرطي ،) ٣٥ ; ١٨ ( ،و»كح القدير( ،ه ،) ٢٤٣ /واا-فر القاسي،
(\ا  ،) ١٩١ورالتحرير واكوير.)١ • ٢ / YA ( ،
( )٣بمظر• :الكشاف(،،؛ ،) ٥٠٧ /والمادر المايقة.

0

والمكاسب التي حمقوها عن معتى الإيمان الذي به عروا وتميزوا ،وألا تحملهم
المعارك وحصوماتها وتفاصيلها والانهماك فيها عن مراعاة التقوى ،حتى مع

العداوة والثنآن ،والتقوى معنى عام يقتضي فعل الأوامر وترك الواهي وتجب
.،١^١

والغد هوت ما يعد اليوم ،مثالم.ا أن الأمس هوما فيله ،وكما يقول زهيرر٢ات

ولكثي عن علم ما قي عد عم

وأعلم يلم اليوم والأس ئئ

والمقصود يالغدت يوم القيامة؛ إثارة إلى قربهل"آا•

ثم كرر الأمر بالقوى ،ويحتمل أن يكون الأمر اكاني محتلما عن الأول،
فآمرهم بتقوى الله بفعل الهناعات؛ ولهدا قالت ءؤولئنفلرمس ماقتِكو ه يعني1

من الهiاءات وأعمال الخير ،نم كرر وقال؛ ^?؛؛ ٢٢٠آللآإ 0أثث بث؛ يعا ثلوزه
إثارة إلى ترك المنهيات والمحرماتل.،٤

^^إيجئلم١ىوى ®؟:4

ه ءؤ

وفي هذاإثارة إلى اليهود الذين ثسوا اممة فأنساهم أنف هم ،فأصح في تدبيرهم
من الخرق وسوء التقدير وفساد الحساب ما هو ءلاهر للعيان ،فلا تكونوا مثالهم

واعتروا بحالهملْد

ومن المعاتى هنات أنهم انشغلوا بالأشياء عن أنفسهم؛ فكثير ممن ئوا اممه
تعالى تجدهم مشغولين بتجارة أو وظيفة أو شهرة أو متعة تلهيهم حتى عن حاجات
( )١ينفر ما صيأي في  ٠محورة المرصلأت،ت ؤإةآلفتييىظنليونيو^ه ،و  ٠محورة المأ؛ات ؤإى
قشنتنازا.ه.
( )٢يطر* :ديوان رمير بن ر نلمى" (ص • .) ١١
( )٠١يظر؛ *تمر مقاتل" (إ ،) ٢٨٤ /وارشسر الطبري" (  ،) ٥٤٦ / YXو"شر الرازي"
^شراكرطى*( ،) ٤٢'/ ١٨و*انمرالمثور»( .)٢' ٩0/١٤

( )٤يفلر* :الكشاف"(؛ ،)٥ • ٨ /و*تمر الرازي" (آآ ،)٥ ١ ١ /و*شسر النفي"(،) ٤٦٢ /r
واشتر الخازن•  ،) ٢٧٦/0وراللماب في علوم الكاب"( .)٦ • ٧ ; ١٨
(ه)ينظر* :شتر اسري"( ،) ٤٥٧/٢٢وانمادرابي.

0

ُفوسهمأا•،

وأنت تجد هذا بشكل أومحع في الأمم والشعوب التي نسيت اممه تعالى
وانثغلت ،بمادياتها وحياتها العاحالة ،وثاعتح فيها نفلريات الإلحاد والكفر باق

والجراءة على ذاته الحلية وحدود 0وشرائعه باسم الحرية ،بينما لا تمح تلك
الحرية بالم اس برموز تاريخية أووطنية وتعاقب من يشأ5ك أويتقى الهولوكوست
(المحرنة المانية)!

ثم تدرج بها الحال إلى أن تكفر بالإنسان ذاته ولا تقيم له وزئا ،وتشتكك فى
حقيقته وأهميته وأصله وعقاله ،فهم سوا الله تعالى فان اهم أنمهم ،كفروا بافه فال
الأمرإلى أن يكفروا بالإن ان.

ومن هذا أنهم لما نوا افص جعل الله الأشياء التي يمتلكونها وبالا عليهم،

وصروا بها أنمهم وأصلوا بها غيرهم واصروهم;
فالعالم تحول إلى أداة لتحصيل الأسلحة التي من شانها تدمير الحياة البشرية
على وجه الأرض ،حينما انفلتا من عقاله ،ولم يكن باسم اتله بحانه.
والعسن ،فى الجينات البشرية وعمليات الاستنساخ وااالعء_ا بالأجنة التي
تحولن ،إلى مزايع ،ليس لخدمة الإنسان ،أو للقضاء على بعض الأمراض أو
معالجتها ،فهدا مهلل ،--مشرؤع ،ولكن لأنه لم يكن باسم الله فقد انفالت vس عقال
الأحلاق والملحة الإنسانية العامة ،وأصح صروا ووبالا على الإنسان.
ونحن اليوم نتكلم عن الدنية والحضارة والتسهيلات فى المواصلات

يستهلح أن يقول! إن
والاتصالات والإعلام والخدمات العلثية ،لكن من
الرفاهية والمعادة التي يشعر بها الإنسان اليوم أقفل مما كان عليه الإنسان تبل
مائتين أو ثلانماتة سنة؟
ومن يقول؛ إن البشرية نجت ،س غوائل العدوانية والعنصرية والعي لتكريس
( )١بننلر :اامسر اواوردى» (ه ،) ٥١١ /و«الفر الوسط» للواحدي (؛ ،) ٢٧٨ /وااشسر

المعاني•(ه ،) ٤ • ٧ /و،امير القرطي»( ،) ٤٣ ■ / ١ ٨واتثسٍر القامس» (ه.)١ ٩ ٤ /

0

الأنانية الفردية لثري أوزعم ،أو الأنانية الجماي لجنس أو لون أو شعب على
حاب الأحرين؟
فالتامحي صنفان ،لا يالث لهما ،وهما متباينان كليا ،وفى التعيير إمحارة إلى عمق

المسافة بينهما؛ ولهدا لم يقل ت •رأصحاب الجنة أسل* ،ؤإنما ) Jli؛ جبيحت
آلجنؤ خثأآهتؤزئ ه ،أما أصحاب النار فلا فوز لهم بوجه من الوجو.0
ءو ؤ زأمحن ه؛ذاآلثرءايى هك جل

حنثعا ثمبوعا نير-ثثأتوآس وهقئ

بمحَهص:04
المعنى ت لو حاطنا الجبل بالقرآن بعد أن أصبح موئلا ومهثا لااخءل١ب مدرة
الله سبحانه ،مع أنه حجر صالي ،لخثع وتصثع من خوف . ٢١١ ^٥١
والمتصيع هوت الخشمقل٢ا ،مفهفف آلأثثل ثنيناهثيي] ه ،فهدا مثل
صربه اض لعباده ،والخل هو :القول المأثور والحكمة التي يتنافلها الاسرم،
وصرب الأمثال؛معنى :أنها تثاك محنكا وتتخد اتخادا ،كما يستخدم فى صرب
العملة الراتجة بين الناس ،فيتعاؤلونها ؤيتناقالونها.

ؤتلهتّسقؤإنثه أي :يتدبرون معانيها ويعملون فيها ءقولهمر؛ا.
وهده دعوة إلى الفكر والتفكر ،وتدبر آيات افه الشرعية؛ لأن كل أحد من

الناس لوقرأ القران بوعي ؤإفبال لأثمرت القراءة هدايه لقلبه وصفاء لروحه ،وهدا

لؤ|ءهلثنئدتج ص!.] ١٧ ;^١

من

ومن العوام من يدرك من محاني القرآن ودلالاته وقصمه وأحباره ما تدمع له
( )١ينفر" :نمير اللرى(،؛ -،< tA/T؟؛،؛) ،و«شءر الغوى• ( ،)٧٨/Aو'فر
( ،) ٤ ٤ / ١ Aواشير ابن ممر» ( ،) ٧٨ /Aو،ااكمير واكوير.) ١ ١ ٦ ;٢ ٨( ،

المسر•(أ ،) ٢٦٤ /وانمادر
( )٢بمقلر :امعاني القرآن• للزجاج(ه،) ١٥ • /
طر»:ز<رامإفىاسوامه(ا-/آ).

-ي .

( )٤يطر• :تمر اتجري•(  ،) ٥٥ •/ TYواتفسر ال مرسى•(  dtry frوراكحرير والثوير•
( .) ١١٧/٢٨

@

؛tmrn

عينه ويخثع له قواده ،ؤإن فاتته المعاني التي تحتاج إلى مراحعة أو فهم أو قراءة
في كتب التفسير ،وفي القرآن قدر كبير واصح تعرفه العرب من لغاتها ،كما قال
ابن عباس؛ ، ٢١١١^٠ويي دعوة إلى التفكر في آيات اض التكوذية في السماوات،

والأرض والجبال التي تبح اف ء،؛ل.
ؤيثبه هدا ما حاء في أسورة البقرة٠ت ؤ م مسثا فلؤبمأنجا بمب دللك
أوآثدذنآأ ؤإة من ا.لجاررلماسمجزمنه آلأيهنئأ وإل من؛؛ا دنايئس متمج منه
^ئُاةةشلصاساإونأ.ه ،وقد نزلتا

الأيات على المؤمنين وهم بعد انتصار فرحوا به ،فكأنها تدعوهم إلى أن يتواصعوا
ف ^؛3؛ ،ويعرفوا أن الأمر كله ف ،وأن الصر س عند اممه ،وأنه ليس لهم منه شيء
إلا أن افه تعالى استعمالهم وسحرهم فته ،واطه ي لط رسله على من يشاء.

وفيه توبخ لليهود؛ فإنهم يوصفون بق وة القلوب ،وغلفل الأكباد ،والغفلة عن
العاني؛ ولهدا حدرنا ربنا عغيلأن يكون مصيرنا كمصيرهم في قسوة القلوب،

ئوبمث.ه تالحا■د؛  ١٦ء• دعابهم ش
لأسورة اJقرةأا— كما سق— بأن قلوبهم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها ،وهذا
يعزز مناسة الآي Aلقصة بني النضير وملحقاتها.

٠ؤ

وتر،آتييتد .هو

آقه انير<لآإلثهإلأهمآ'ترااك الئدوش آلثأنم آلثفين أئثهتمث ألمتيرآلجثار

أل1تأ=تقأذ تبمى أقو عن\ جيظوث '.هوأثم آلكلق أ0يءأ الثثّؤر آه
حتم افر تعالى ال ورة بآيات في تمجيده ،وذكر طائفة س أمماته الحسنى
تتاسب المقام ،وتسعى لاحياء القلوب ،وفه تعالى تعه وتعوذ اسنا ،مائه إلا
( )١ينظر؛ اامسر عقاتل• (؛ ،) YU /وارتمر عبد الرزاق• (اّ/؛هأ) ،واتضر الطبري•

(؛ ،) ٧٠ /وارتمسر ابن أيي نمين• (ا ،) ٢٧٦ /وااالتفسر السط• للواحل.ى (ه/مه) ،وارتمسر
الرازي•( ،) ١ ٤٧ /Uوأاوءرانحط ني الشتر• ( ،) ٢٨ /Vوضضي(\ا.}\1

0

العفو ،ؤيتوب؛ لأن اغ يحب التوايين ،وهو التواب الرحيم.، ١١
ص:

ؤ موه صمير الثان ،إشارة إلى تعظيمه جل وعر ،ثم ذكر اسمه العفلم؛ بل
ذل:هوالأسم الأعظم :ؤآقه(آ>.
وقيل :الأمم الأعظم مجموص في  '. iliijiءالله الدي ^ ^٠٤إلا هوالحز القيوم،
الأحد الصمد ،الذي لم بلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ،المنان ،بدع السماوات،
والأرض ،ذو الجلال ،والاكرام® ،كما عند أحمد ،وأهل«الن)) . ٢٣١
واف هوالذي تألهه القلوب ونحى إليه ،فكل من عرف ،افه حن إليه وأحبه ونمى

لماءْ ورؤيته ،ونن أكرمه اف بالرؤية ذهل عن كل نعيم سواها،

إثر؛اناظنهه تاس ،] ٢٣ - ٢٢ :فلا نعتم أعظم من رؤيته حل وعز وسماع كلامه،
( )١ينفلر• ٌّّرح صحح ملم® للتووي ر  ،)٥ / ١٧وْافح الباري® (١ ١إ  ٦٦٦آ'> وارْع اض؛،
ووؤف(صبمم.

( )٢ينظر :الفير الطبري* (  ،) ٥٥٥ / TYوارضثر ابن ايي حاتم» ( ،) ٥٨٥ /Tوءاشتقاق أسماء
اف® للزجاجي (_ ،)rYوءتسر القرطي® (حا/هة) ،وأروح >\( ljUiإق0م وءانمرير
والتنوير®

 ،) ١١٨وءاح  ٠٥١للمؤلف (صمأ~  ،) ٥٣وما تقدم في ءسورة الفاتحة*.
،) ١٤واكرذي( ،) ٣٤٧٥واينص( ،) ٣٨٥٧و١ين

حبان (  ،) ٨٩٢والحاكم ( ،) ٥ ٠ ٤ / ١وغيرهم ،من حدبث ،بريئة بن الحصسب6 ،؛؟*^_ ،أن الني .سمع
رجلا يدعو ،وهويقول* اللهم إني أسأللث ،بأني أشهد أنك أتت اف ،لا إله إلا أنت ،الأحد الصمد ،الذي

لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفوا أحد .فقال

اُدالدي نفسي بيده ،لقد سآل ،افن باسمه الأعظم ،الذي

إذا دعي يه أجاب ،ؤإذا ثئل به أعض*.
ومنيه حني ،بل هو أصح مجا ورد في باب الأمم الأعظم.
وأحرج أحمد (  ،) ١٣٠٨١ ، ١٢١٥٠وأبو داود (  ،) ١٤٩٥والخرمجذي (  ،) ٣٥٤٤والماثي
(••ما)،وا؛ن ماجه صهخم)إوابنحيان(آوم)،والحاكم(</م»ه-؛.ه) ،وغيرهم مزحدت

أنمّ ،ة.ءتئ ،أن رحلا دعا ،وتال؛ اللهم إني أسألك بأن الحمد ،لا إله إلا أنت ،المنان ،يا بديع
السماوات والأرض ،يا ذا الجلال والإكرام ،يا حي يا قيوم■ فقال المي هإ :ءاوالذي نفسي بيال ،ْ.لقي .دعا
اف باممه الأعظم ،الأءي إذا دعي به أحامب ،،ؤإدا مثل يه أعطى®• وما تبله أصح.
وئثه أحايين ،أحرى في هذا الباب .ؤينظر :ءمع اف* لااهؤلأس(،ص؛ .)٤ ٥ — ٤

0

العقاب ..على القول الصحح ، ١١٢أوت أليم العذاب ،ولكنه صفة لبعض فعله؛ ولهذا
قال ت ؤ.خأ عJادءا لد ،آئاآئدمورانيء _ز أواه ،فهنا ذكر المغفرة والرحمة وبدأ
بها وحامحلب بها عباده تقربا وتحببا ،ثم لم يقل• ®وأني المعيب ،أوت اJاءلش ،أو!

 .^١ؤإنما ئال :ؤ نأن ثواؤ،و \تو\ثييث0ه [،]٥• - ٤٩ :^١
فوصف ،عذابه بأنه أليم.
وللءلل ذكر الغرالي ،وابن تيمية وابن القيم ومراهم ممن كتبوا في أمماء اش
تعالى وصفاته Iأن أمماء اض تعالى الحسنى تدور على أسماء الخير والبر والرحمة
والجودرى؛ و؛ذلالث ،تعرف اف تعالى إر عباده؛ لأن الاس ين افون إلى الخاعة

بالرحمة والعفو والمغفرة والرغبة أكثر مما يتسافون بالوعيد ،مع أن أهل السنة
يقررون العاني الثلاثة؛ وهى الم ،والخوف والرجاء ،والحب بالاتفاق أفضل
المعاني التي يتعبد بها الناس لربهم ،وياتى بعده الخوف والرجاء ،وهما متسّ اؤيان،

كما قال الإمام أحمدت ®ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداءرم .أي! متساويين.
وبعضهم يرجح جانبج الخوف عند الهم بالمعصية ،ورر«-ح جام ،الرجاء
ألا
عني• فعل الهنامة ،ويرجح جانب الرجاء عند الاحتضار ،كما قال البي

يموتن أحدكم إلاوهوتحس الظى باق عقدارى•
كل هذه المعاني متالفة متناممة ،لا يقضي بعضها على بعض ،ولا يهدم

بعضها بعثا؛ ولهذا قال سبحانه عن الرسل والأنساء  : ٠١٣^٤ؤلدهمد=قامأ
ق ،آلخمحي ،و<يإوه دع؛تامحثمهي؛؟ وحقامأ ثا حنمحبمك وه
( ) ١ينظرت ءمجمؤع الفتاويء( ،) ٩٦ /aوءمعارج القيولء

—  ،) ١١٨وءالصفات الإلهية ا

(صغإ'آ) ،وما تةا-م في 'سودة النجم'؛ ؤ أفيق بميمح،ك؛إرأ'لإدي {[لٌش إي ألدمإ 0غى ثغ
ألثمحمح[4الخم.] ٣٢ :

( )٢يتظر؛ اعنهاج الة التيوية( ،ه ،) ٢٨٢ /وابداتع المراثي( ،ا ،) ١٧١ /وااح1دي الأرواحء
(ص؛  ،) ٢٦واأسعا« اش وصماتي• لعم الأشقررص؛'،٦و'ٌع  ٠٥١للمؤلف(ص.) ١٨ — ٥١
()٣يقلو٠ :الإناع^ ( ،)٢ ١ ١ /١وأكثاف اكاع» (أ.)٨ ٠ /

ر )٤أحرجه مسلم( )٢ ١٨^٧من حديث ،جابر بن مد اه.بمه.
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سحانه مالك أصالي؛ لأنه هو الذي حلقها وأوحدها من العدم ،فهي تدين له قي
كل ذرة من ذراتها؛ وملكه سبحانه لكل شيء قي السماء والأرض ،والر والحر،
والإنسان والحيوان ،والدنيا والأحرة ،والأملاك والأفلاك ،ؤيرم القيامة يتجر
آتي! ه ثم يجتب جل وعرت ؤؤ
الأمر وينكشف ،فيقول سبحانهI
آلو؛حدألثهار ^[ ٢ ١١^١غام.] ١٦ :
عما يعتري الملوك عادة من صفات
ؤاكدرس ه! ففي ذلك ،تنزيه ف
القص ،فإن بعض الملوك يع له العجب ،،ؤيقع منه الظلم ؤيتكبر على مرووسيه،

ؤيقع في الشهوات ،ؤيداحله العجب ،،وتصيبه الأفات ،ويعتريه الضى والعجز ،أما
افه سبحانه فهو المقدس الكامل المنزه عن القائ3س والعيوُبإرى.

ؤألثأم ه؛ يعني؛ السالم من كل آفة ،فلا يعتريه نقص ولا عيِج ،ولا جهلآ ولا

زلل ولا نسيان ،وهو الذي يسئم عباده ؤيرزقهم ،ولدا كان السلام تحية الإسلام،
وملكه لعباده سلام وحير وبر ورحمة وحول.

ولذا كان في الدعاع الذي عئه اه لرسوله ه :ؤ
ءإالإ،سرئئ'وأ'ه [العمران ،] ٢٦ :فملكه حير وفضل وبركةل  ٢٣ب
عباده،أي :يمنحهم الأس ،فالأص في الدنيا س عهلاى>
ولمحن ه :فهو
وفضله ،وهو

ومقصد ،فالأمن على القس والمال والولد هو من افه،

وهو نعمة من عنده ،وكثير س الملوك ينثرون الخوف ،في رعاياهم لأحل الهيبة
( )١ينظر' *تفسر ابن أيي حاتم* (ه ،)٢ ٩٣ ٠ /وءيف ير أسماء اض الحض* للزجاج رص ،)٣ ٠
ورايتقاق اسماء اش» _( _L«-ص ،) ٣٤وأشرح أصول الامحقاد• للامحاض (،) ١٣٦ /U( ،)٢ ٤٧ /Y
واشتر الرازي* (  ،)٥ • • / YUواتمر ابن كير.)١ ١ ٦ /U( ،

( )٢يتظر؛ اغتر أسماء اش الحسنى ،للزجاج (ص'آ) ،و٠اسقاق أسماء اف ،للزجاجي
رصء  ،)٢ ١داُع اف ،رص.) ١٧

 ) ٣١ينغلر؛ اشتر أسماء اش الحسنى ،لالزحاج رحى ،)٣ ٠وءاسقاق أسماء اش،
رصء  ،) ٢١وامع اض ،رص.) ٧٨ -٥٧
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بإذنه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمهل.،١

ؤألثتآ؛ءكأر ه! والكبر من سماء الملوك ،ولكنه بمد عيبا؛ لأنهم يأخدون
فيه ما ليس لهم ؤيتظاهرون بعغلمة لا يستحقونها ،فيورث ذللث ،ازدراء منهم لمن

تحت ،أيديهم؛ ولهدا قال اف عؤثل في الحديث القدسي ت ا١الكبرياء ردائي ،والعفلمة
إزاري ،من نازعتي واحدا متهما ألقيته في حهنماال'ا .،فالكبرياء ممه سبحانه وحده.
ومن معاني ؤآل1تآءق؛ت 4ت الكبير الذي لا أكر منه ^ ^١٣ولهدا بمشح

المصر صلاته يءامم 4أكبر® ،والمودن يتفتح أذانه ؛®الله أكبر® فهو أكبر من كل
شيء وهو الكبير المتعال ،وله الكبرياء في ال ماوامت ،والأرض والدنيا والأحرة
بالوجه الذي يليق بجلاله وعغلمته ،فإن كبرياءْ سبحانه تليق به.

وليس الكبر الذي اتصف ،؛> سبحانه هو الذي عند الناس حين يداحلهم التيه

والغرور ،مع ما فيهم من محقالت ،النقص والضعف ،الأصلي والهنارئ ،ؤإنما اممه
تعالى له صفة الكمال والعظمة والمجن .الذاتي.

ؤسبأءنن آض عنادشرْءكويك\ه 1تاكيد لهذه المعاني كلها؛ فإن فه تعالى من
هن.ه الأسماء أجمل المعاني ،فمن حن ظنلث ،باممه وحن محرفتلئؤ به أن تعلم أن
له الكمال والجلال والجمال من كل شيء ،فملكه كامل مقدس ليس كمالك البشر،
( )١يننرت •تمسر اصماء اف الحتى ،للزجاج (_ ،) iVوءاثتماق ا» اء اف ،للنحاجي
رص'  ،)٢ ٤واسراش( ،ص.) ٨٦ —٥٨

( )٢أحر-بم الطالي ( ،) ٢٥ • ٩وأحّ،و (  _'T ، ٩٥٠٨ ، ٧٣٨٢وأبو داود (• ،)٤' ٩وابن
في اساوئ الأخلاق• (•  ،) ٥٥وابن حان (  ،) ٥٦٧١ ، ٣٢٨والحاكم
ماجه ( ،) ٤١٧٤
( )٦ ١ / ١من حديث ،أبي هريرة لح؛أهبمت.
وأخرجه اين ماجه (  ،)٤ ١٧٥وابن حبان (  ،) ٥٦٧٢والضياء(• ا) ٢٨٧ - ٢٨٤ ( ) ٢٧٤ - ٢٧٢ /
من حديث ابن عباس ق؛ؤينمحا .ؤينظرت ءالسيالة الصحيحة.) ٥٤١ ( ،

وفي ءصحيح ملم ) ٢٦٢ ٠( ،من حديث أبي سمد وأبي مريرة .بمثمحا مرفوعات ءالعر إزاره،
دالكم؛اء رّداؤء ،نض

عيش••

( )٣ينظرت •تفسير أسماء اض الحض• للزحاج (ص ،) ٥٣وءاسقاق أسماء افهء للزحاحي
(ص؛  ،)٢ ٤دامع اش(،ص.)٧٨
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ه تسم؛ة السورة:

اسمهات *سورة المتحنت* ،ونطق بكسر الحاء؛ باعتبارها وصما للسورة

نف ها ،حيث ورد فيها الامتحان ،وهدا عند الأكثرJن.، ١١

ويعفهم ينطقها شح الحاء* Iسورة الممتحتأن*؛ إثارة إلى المرأة الممتحنةل/٢

وأول امرأة ونع عليها الامتحان هي أم كلثوم بنت عمة بن أبي معيط ئهيا،
في القصة ال٠عروفة/١٣

وبعضهم يسميها :ررسورة الأمتحان»ر؛،؛ لقوله تعالى فيها :ءؤتلإاأكنثاضأٍإدا
()١يطر« :شبر القرطي•(ما/ا'أ) ،و«الدابفي طومالكاب!(ا>ا/مآ)،واتح اس•
( ،)_/Aو٠ءمدة القارى•(ا،ا/مآآ) ،واحاشٍث الشهابج •ض تمر اوماوي»(،) ١٨٢ /A

ورنتح القدير•(ه ،) ٢٥ ■/واروح المعاني•(أا/؟ْآ) ،واتف سير القاسمي(،؟.)١ ٩٩ /
( )٢يطر• :جمال القراءوكال الإثراء•(ص ،) ٢٩ورالكواكب الدراري•( Aا.) ١٣٥ /

( )٣أنه لما لكن يوم الحديبته اشترط ثهيل ئن عمرو على المن ،س أنه لا يأتيلث ،منا أحد— ؤإن
كان على دJنائ —،إلا رذذثه إليتا••• وفيه؛ وجاءت الومنامتق مهاجرامن ،،وكانت أم كلثوم ينن ،عقات بن

أمح ،سل ممن حرج إلى رسول اض قق ،وهي ءاس ،فجاء أملها ي—ألوذ الم ه أن يرجعها إلهم،

فلم يرجنها إلهم ،لما انزل اه فنهى؛ ؤ!•^٢،^،؛؛

هانيوس

ثايثآن---ه إلى قوله< :ةم،يئمحه• يطر• :صمح الخاوي• (  ،) ٢٧١١ورالمن امرى•
لفاتي (•ا ،) ٣٧٢ /وادلأتل المرة• للمهقي (أ ،) ١٧١ /و»ء؛ون الأتر• ( ،) ١٦٣ /Tورالتحرير
والموير•(Aأ ،) ١ ٢٩ /والمصادر المابقة.

( )٤ينفلر• :تمر مقاتل•(iإ  ،) ٢٩٥واتأوJل مشكل القرآل•(صرا  ،)٢ ١ورالتمسر الميط•

لأواحدي (\\ ،)٤ •r/وافون الأفاق ني عيون علوم القرآن•(ص ،) ٣١٣ورالكنز ني القراءات
انمشر(،أ،) ٦٨١ /وابماترذوياكسز»(،) ٤٦ • /١و»الإتقان»( .) ١٩٥/١
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من المهاجرين لهم قرابايتإ بمحمول بها أهليهم ،فأحببت إذ فاني ذلك من النسب

فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحموف بها قرابتي ،ولم أفعله ^ ١ولا ارتدادا عن ديتي ،ولا
رصا بالكفر  . Ujالإسلام .فقال النبئر س؛ ررصدق  . ٠فقال ،عمرت دعني يا رمول اممه،
لعل افذاطاغ على
أصرب عنى هدا المنافق .فقال! ®إنه ى .شهن .بدرا ،وما

اعملواماشثتم ،فقدغفريث . ٢٠٠^ ،فأنزل اممه ءة؛؛لت ^؛ ١٢٠١أؤ؛و)«اموإ
أهل بدر
لأتنخدوأ عدزكا وعديئم أزهآ .. .ي١؛.
وطوه القمة مي

أن هدا يجرى من صحابي قاد شهد؛ل.را ،وشهد الحديسة ،وشهد له الني.

بالجنة؛ لما حاء غلامه وقال؛ يا رسول اممه ،ليدحلى حاطب النار .فقال رسو'ل اض
ه؛ ®كدبت ،،لا يدحلها؛ فإنه شهد بدرا والحديثه،الآا.

وهوصحابي جليل صادق بشهادة النم ،. ،فكيف ،يحدث منه مثل هلءا الأمر
العفليم المتعلق بإفشاء سر عسكري حهلير إلى المشركين ،وبهلريقة سرية دقيقة

توحي بأنه يدرك ما هو مقدم عاليه؟ أ
ثم تتيجب كيف ،استهلاع المجتمع الم لم آنذاك أن يستوعس ،هدا الموقف،،
لنتعامل معه بتوازن لا يفهم منه الاستهانة بخهلورة هدا الأمر فيتجثأ الناس بإفشاء

الأسرار الخطيرة ،وفي الونتذ ذاته لا يتعامل بغالفلة زانية تجعل المجتمع ينشق
على نف ه ،فإن المجتمعاُت ،إذا كانت ،تتعامل وتحامل الخطائين وأصحاب اازلأتا

معاملة قاسية ،ثجاوز حد العدل والإنصاف ،والحكمة ،فهن.ا قل .يكون ّذا في
إنمائهم وقطع صلتهم وصلة من يتعاؤلفح معهم.

ونلحفل أن اممه افتتح السورة بتقرير وصف ،الإيمان للمناذى؛ ؤكأبث 1أئ؛يى
ءامؤأ ه ،ؤإن ونع منه من الكبائر ما وقع ،وهذا يدل على أن حاطستح بن أبي بلتعة
ة.بمن هومن الذين آمنوا.
( )١أ-حرج .،البخاري (  ،) ٤٨٩ • ، ٤٢٧٤وم لم (  ،) ٢٤٩٤ؤيننلرت •أساب الزول• للواحدى
(ص١٢٤

).

( )٢أ-حرجه م لم(  ) ٢٤٩٥من حدين ،جابر بن ماد اه و.تيؤآ.

يم كان التدكير بعداوة أولئك القوم لله ورسوله وعداوتهم للمومين مهما
تظاهروا لبعض المومين بغير ذلك ،وفيه تثنح هدا الفعل؛ وهواتخاذهم أولياء؛
لأن أعداء الله تعالى يصدون عن المجد الحرام ،ؤيحاربون الله ورسوله
ؤيقتلون المؤمنين والموئات ،وهم لم يتوبوا من إجرامهم ،فهم أعداء اض؛
فموالاتهم والبؤح بالأسرار لهم خيانة لله؛ لأنهم عدويلص ،وهى خيانة للنفس؛ لأنهم
أعداوكم.
ه .لا تجعلوا من عادى الله ورسوله
عد ؤكا لعدهم
ومعنى
وعاداكم وليا حميما صديما نبوحون له بالأسرار توددا وتحببا إليهم.، ١١

ه :وألقى الشيء :إذا رمى به ،فصار المعنى هنا :ترمون

إليهم بالود وبالئر على غير تفغر ،وأحياثا ربما يصدر من المرء شيء دون تفكير،
فإذا فآكر نمبم— ،كيف ،صدر منه ذللئ ،الفعل الخنين؟ ا فهوإشعار بأن ما وقع كان
من غير ان ولا تحر ولا تخطي،ط؛ بل هي خاؤلر؛ ءاحالة لم تأخذ حقها من الفلر
والتحرير وتقليب وجوه الرأي ،والمودة هي :الحس،أآ ،،والممصود :ظاهر المودة
الممثل في إخبارهم بما هر به البثر .من الفتح.

ؤومدَةشنإيما■بماءك؛ ثن ألص ه :فيه تذكير بأنهم يعلتون كفرهم بالحق الذي

ومنون به ،وليس هذا فحب ،بل وؤءلإمةأؤثرصحأه ،فقد أخرجوا المذ
 .م ن مكة وأخرجوكم أنتم منهال"اا ،وحاطب ،؛ء.بمئ الذي نزلت ،هذه الاياتر
يسببه مهاجر ،فقد أخرحوا المسلمين؛التضييق عليهم ومحاصرتهم واصعلرارهم
إلى الهجرة ،وبمنعهم من العادة ،ومتعهم من إظهار دينهم ،وهنوا بقتلهم ،وفتلوا
( )١ينظرت أنميرالمعاتيء(ه ،)٤ ١٣ /وءتفمر١ينكثير ،) ٨٥ /a( ،وافتع القديرا(ه،) ٢٥٠ /
وءالتحرير والترير• ( .) ١٣٣ / YA

( )٢يطرJ^:« :؛ ،_،اللغة»(  ،)(\ o/\iو«اوفرداتج في غريب ،القران ،) An '_«(،و«ل ان
العرب،اا(ممهأ)اودد».

( )٣يفلر :أشير الطرى» (أآ/مهه) ،وأتمر العاتي•(  ،)٤ ١٣/٥وأشير الةرطي»
(ما/مه)،و«فيراين جزى» (آ ،) ٣٦٥ /وأاكحريرواكوير»( . Oro/XA
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منهم ض كلوا ،دالص .لكن يقول وقت خروجه منها :ارواش ،إنك لخم أرض

اف ،وأحب أرض اف إلى اف ،ولولاأثي أحرجت مظك ماحرجت»ااا.
فهكدا لكن معنى الإحراج ،وأنه ليس ؤلردا؛ ولكنهم حاصروه .وحاصروا
المؤمنين معه ،حتى اصهلروا للبحث ،عن مناخ مناسب للدعرة وتأسيس اللولةأ . ٢٢

ؤاد>محمأإمؤؤمه أي• أخرجوكم سب ،الإبمازرا ،،وحاربوكم قي
دينكم ،ومنعوكم من الصلاة عند الكعبة .ؤ ومجاةنمأَئامللأأن يتينإأش آلينثز

محأ

ؤ)

وهذا هو الوافر أنه ما أخرجهم دنيا؛ بل هم

تركوا الدنيا وراءهم وخرجوا من مكة؛ جهادا في مجيل اض تعالى وابتغاء مرضاته.

وصدر هذه الجملة ب-ؤإنه التي هي أداة للشرمحل ،بمي• إذا كتم خرجتم،
وكانه جعله محل تردد واختبار.

والمعنى؛ ما دمتم خرجتم جهادا في سيلي وابتغاء مرضاتي ،فكيما تسنون
إليهمبالمودة ،وتفثونإليهم هالءا الثرر؛،؟!

أي أعلم م ،أخفيتم من أمر الكتاب عن الني

ؤوأكاْسرد"آ

 ،.وما أخفيتم من الإيمان في قلوبكم ،وأعلم أن ما ونع منكم لم يكن ^ ١يعد
( )١أخرجه أحم،و(  ،) ١٨٧١٨ - ١٨٧١٥وعد بن حمد (  ،) ٤٩١والأزرثي ني ص.كة•
صك،رإاهى،واكرط-ك(،هأهم،واين ٩١٠
(  ،) ٣١٠٨وايائي لي «المن الكبرى" (  ،) ٤٢٣٨وابن حبان ( ،) ٣٧ •٨والحاكم (" ، ٢٨ • ، U/T

 ) ٤٣١من حديث ،عيد اض بن عدى بن الحمراء رء.بمئ .ؤينفلرت *اتخرج أحاديث ،الكشاف"(—٢ ١ /y
 ،) ٢٣وا<ح اكربت(•،آ.)٥ •/
(أ)يظر• :رمائلالغرباء•للموشه(ص • .) ١٢

( )٣ينغلر• .تفسير المرتندى• (م  ،) ٤٣٥وُلتفسير ابن أبي زمنين• (؛ ،) ٣٧٥ /وءتف ير
القرطى•(  ،) ٥٣/١٨و«مير ابن ممر•(  ،) ٨٦Mو«ذح القدير•(ه ،) ٢٥١ /ورالتحرير واكوير•
( X^ro/tA

( )٤يفئر:

الوج؛ر•(ه ،) ٢٩٤ /واتفير ابن حزي•( ،) ٣٦٥ !٦ورالتحرير واكوير•

( ،) ١٣٧/٢٨واJمادر اا ا؛قة.

0

وقد جاء التمير في أول الآ.بة وآخرها متغايرا• فمي أولها عثر الفعل
ؤرودوأزقكئثونه؛

لأن مودتهم الكفر ليت حديده ولا مرهونة بأن يثقفوكم ،ؤإنما مي أصالية رامحخة

عني• هم قل أن يظفروا بكم وبعد رأأ،،ؤودوأؤدهمكنضوىقأه
ءو

.]٩

ىاققلإ^أيرم آكتتت شد سئأ نأس ث ممون بمير

ص:
الوقف يحتمل أن يكون على

ثم الجملة التي بعدها متأنقة ت و،نم
أكتمة ممسل،يكأ ه ،ؤيحتمل أن يكون الوقف ،على قوله! ؤ<وم أيئؤ ه ،فعلى
الثاني يكون المعنى! أنها لن تنفعكم يوم القيامةأ'آا ،هذا وجه.
أي! مهللئا،
وعلى الأول يكون المةصود!
يم قوله! ^^؛ ٢أكتمه لقبل يمكأ ه جملة متأنقة ،أي' أن اممه يفصل بينكم يوم
القيامةر'اا ،وليس المقصود دراالقمل® هنا ررالح،قماا ،ؤإنما المقصود! التفريق؛ بأن
كل أحد مشغول؛نفسهآ؛.،
ؤدهئ يماثملوث بصبر ه أي! أن ما عمالش يا حاط_ح ،وما أسررُت ،وما كتبت،
وما أرميتا فاض تعالى يعالمهلْ.،
ضارازى،) ٥١٨/٢٩ (lو٦ضاينجي،) ٣٦٥/٢ (l

ورالبحرالمحيط ني الشيرا(• ا .)١ ٥٤ /
( )٢بللر :اتمر اتجري ،) ٥٦٥ / YY ( ،وأالخءرر الوجيز( ،ه ،) ٢٩٤ /واشتر القرطي»

( ،) ٥٥ /<Aو"الداب ني علوم الكتاب ٩(.ا'/أا) ،وايتح؛__( ،ه ،) ٢٥١ /وأاكءرير واكوير،
( .) ١٤١ / UA

( )٣يطر؛ انحير المرندي( ،م  ،) ٤٣٦وأالكثاذ >) o\T/l ( ،،واصير الرازي،

(هأ/خاه) ،و٠الاJاب في يلوم الكاب ،) ١٣ ; ١٩ (،و»ذح القدير(،ه ،) ٢٥١ /و«اكحريرواكوير،
(؛)يطلر:ااكحريرواكويرX\l\/r ^(،

( )٥يطلر :اشر ابن أبي نمين ،ر  ،) ٣٧٦ /٤و•الشير الميط ،للواحدي( ١أ ،) ٤ • A /و•ضير
الرازي(،هأ/خاه).

؛و ؤ قتآبتذ> لكأأسوءمئذإآإمحه<ّمحأؤبم ععهأإذ،لوأأةيأ*إداير؟رأيكأؤيئا
جمص؛واتئمح!أقتمم

إلأةول،إبزهبم

ثك وآ محش لاث ير،أس ين سورقاءقق،جتانإكش أثاذ[ؤإت>

آثني؛ثه4ت

الأسوة هي• القدوة ،، ١١وهو درس للمؤمنين ،ءؤؤاإ؛تسرطئنسهوه،
ؤإيراهيم أبو الأنبياء ،وأبو الحنفاء  ، ٥١٣^٤وكان قويا قي الحي صادعا ،وقوته
مما عرفه العرب والعجم واروم والهند وغيرهم ،حتى إن الهنود عدهم عبادة

البراهمة_ ،؛ !)Jإن أصلها ص اسم إبراهيم ،ثم تحئ؛ ،الاسم ،وصاJت ،العقيدة  ٢٢١ا
فإبراهيم ه\3م' كان مثالا في القوة والصبر والتحمل ،وهو من أولي ،العزم من
الرسل ،وقصته مبسوطة في مواصع كثيرة ،كما ش لأموره هود)) ،ولامحورة الأنبياء))،
ولامحورة الصافات)) ،وفيها جرأته على قومه وتكسير الأصنام ،دون اكترايث ،بهم
وبوعيدهم ،مع كونه شابا لا سند له ص الناس!

جعله الله لنا أسوة حننه في ممارمته لقومهْ ،ع أنه لم يكن معه سوى ابن
ه لالعنكّوتت  ،] ٢٦وزوجته محارة ،كانوا ثلاثة فقهل ،فآثاد اممص
أحيه•
بهم وجعلهم قدوة للمؤمنين عثر العصور.

وحده 7ه! وهدا موصع القدوة والأسوة؛ وهوالبراءة من
أبدا حى
أعداء ادلهل 'أا .ولم يقع متهم هذا لأول وهلة س الرسالة؛ بل صبروا على قومهم
ودعوهم يالحني والكلمة الهليبة والموعنلة الحنة ،فلما تبين لهم أنهم أعداء
( ١١ ) ٦٣٠ /Aس و»،
( )١يطر، :المحكم والمحيط
ولاتق ير القرطي® ( ،) ٥٦ / ١ Aوءالتحرير والتنوير® ( .)١ ٤٣ / YA

(؛ « )٥ • /أ س ،•I

( )٢يطر« :التحر؛رواكوير»( .)١ ٤٣ / XA

( )٣ينظر، :نف ير الطري® (آآ ،) ٥٦٧ /و«مير المنوي® ( ،) ٩٤ /Aوءتمير المعاني®
(ه ،) ٤ ١ ٥ /واشير القرطى® ( ،)٥ ٦ / ١ Aواشتر ابن محير• (.) ٨٧ /A
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فه كاشفوهم بالعداوة ،ولقد وصل بهم الحال إلى أن يوقدوا المار لإحراق إبراهيم
غقهم' والقضاء علمه ،فلما ظهرت عداوتهم ؤيئس من إسلامهم وأعلموا الحرب

علىاف وءل5اإ؛راهيم ءءألثأ؟أصرح لهم؛قولهت ؤؤإنا.ر،ؤأكأهأي :منأفعالكم،
من كفر ومحادة طه ١١ا.

ؤوهثا متدؤن ين دونآئ 4ه :من الأنداد والأصنام والمعبودات المختلفة،
كاتكواىس ،وغيرها .وامشى اطه وحدْلآ/

وهل كانوا يع.ا.ون اطه ويعيدون ءيرْ ،أويعبدون الأصنام هقط.؟ يحتمل.

ؤةواتمحنبم.مجه أي :ض ُاِض"> ،ؤأتتثئنأ'وثهواح
مبمنؤإأش ئسدهء ه ،وهده هى الغايه.
درس في الراءة من المثركن الدين يحاربون اممه تعالى ورسوله ،محيخرجون

المومنض ؤيعلنون عداوتهم وحربهم ،فلا بد أن يكون الم لمون برآء منهم ،وأن
يفاصلوهم مفاصلة واضحة لا لبس فيها.

وإلأمل،إثيبممحهمحه ،وهدا امتتاء ،أي :ليس لكم في هاjبا المنشى قدوة ولا
أموة  ، ٢٤١والمقصودت وعد إبراهيم  ٣١٥٥٤لأبيه أن يستغفر له ،فهاه اطه تعالى عن

ذللث ،واستشى هل.ا س موضع القدوة ،فقال :ؤوماَ؛ات^.؛سخعفار إترهينِلأيه
إلاص مؤهل.؛ ؤعدهآإثاه ئ تق دءأأئه< عدوهم د؛رأنم ه [^١؛.] ١١٤ :،،
وكون إبراهيم  ٠١٣^٤وثع منه هدا الأمر في شأن أبيه ،ووغ س حاطب بن

أبي بنتعة نمحهبمن ما وقع في شأن قريش ،وا.ل على أن تمازج المجتمع وتداخل
()١يتغلر" :التحرير داضر»(  ،) ١ ٤ ٤ / YAوانمادر

(٤ ١ ٩ /١ ١ما) ،واتسر القرطي•(  ،) ٥٦ / ١٨واتفسير ابن
ر )٢يظوت'الهل-اية إر بلؤخ
ممرا ( .)١ ٤ ٦ /Yواقع القدم• ره* /اْ  ،)٢وراكحرير والمير» ( .)١ ٤ ٤ / YA

( )٣ينظر• ءظم الل.رر في تتاسؤ ١لآي١رت ٠والسورء  ١ ٩٦ر  ،) ٤ ٩٧وامراح لبيد لكشف ،معنى القرآن
اوج؛د»( ،)٥ ١٧ /Yو^اكءريرواكومحاا ( .) ١٤٤ / YA

( )٤يظر :اشتر الطري• (  ،) 0YU/YYواالضسرالوسط ٠لألواحدي (1ا  ،) ٢٨٤واتفسير

القرطي•(٨ا،) ٥٦ /ورالمحر المحيط فيالشتر•( .ا0 /ه،)١واشير اينممر»(.)٧٨/A

جةُللةومح

ونهاكم اض عن ولايتهم باياطل ،أن يجعل بيتكم مودة بالحق سها الإ'ّلأملا،،
ور هدا دعوة إر ألا يمرط الإنسان ؤيبالغ ر العداوة ،كما قال عر
ولعل عالثا
®أبغص؛غيفلئ ،هويا ما ،عى أن يكون حبيبك ،يوما

أخد

هدا المعنى من هده الأية الكريمة.

على ذللاح،
لكم أيصا فيما صدر منكم يم تبتم منهر

لهم إذا تابوا وأنابوا ،وغفور رحيم

^ثأمحطيرنو:4
هذه الأية توصح الفرق محن المحاربين وغثرهم ،وأن الولاء المنهي عنه ر

الأية يقصد به المحاربون المعادون لكم ،وتوصح أيما الفرق بين المعاملة الحنة
العليثة ،وبين الموالاة المنوعة '١^١^ ،تعالى لا ينهى المسالمين عن الإحسان والبر

والقمل للماتل التي تميل للمسلمين ،ولا تحاربهم ولا تظاهر *،Jip؛ ،مثل؛ -محزاعة

ومرينة وأنلم وجهيتة وغمار الذين كانوا مشركين؛ لكن كان هواهم مع الرسول
 ،.وكانوا بممون أن ينتصر على قريش ،فهؤلاء لا ينهاكم اممه ^• ٢١٤٢
( )١يتجِ• :شتر اتجري• (  ،) ٥٧ • ; ٢٢واالهدا;ة إلى بلوغ الهاين! ( ١ا ،) ٧٤٢١ /وِ
هآ'/أه)،واضيرص»('م/؟1أ)،وانياكيرا(ه.) ٢٥٤ /

(  ) ٢أحرجه أحمد في •فقاتل الصحابة• (  ،) ٤٨٤وعمربن نثن في •تاؤخ ال٠اJية• ( ،) ١٢٢٦/٤
ومحياف بن اح،د في •الة• (  ،) ١٣٩٤وانجري في •تهديبه الاثار•(■ - ٢٨٤ /rمد عر)،
واليهقي في •شعب الإيمان•( .)٦ ١ ٦٩ ،٦ ١ ٦٨

وروى مرفوعا من حديث ،أبي مريرة ههت؛ّ أحرجه اكر٠د١ي (  ،)١ ٩٩٧ومحرم ،ولا يصح رفعه.
يفلر• •علل الدارفهلني• ( ،) ١١٠ /aوءالعلل المتناهية•(آ ،) ٢٤٨ /وءتخرج أحاديث ،الكشاف•،
( . c٤٦٦ - i٦i/r

( )٣يفلر• :ضير انجري• (  ،) ٥٧١ ; ٢٢ووفير المعاني• (  ،) ٤١٦/٥واضٍر الرازي•
(وأ ،) ٥٢ • /وهشٍرالخازن•(؛ ،) ٢٨١ /و•اكءريرواكوير• ( .) ١٥١ ; ٢٨

( )٤يطر• :ضير الرازي• (وأ ،) ٥٢١ /واغير القرني• (ما/وه) ،و«مير ابن جزي•
( ،) ٣٦٦ /٢و«فح القدير•(ه ،) ٢٥٤ /و»اكميرواكوير•(.) ١٥٢ ٨٨
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قوله ت ؤ إظث،لأتنئك ،مى لحيك بآر\[ ، ١سص ،] ٥٦ :ففرق اف بين الطائفتين ،وشئع
 ~ ١البر؛ وهوت الإحسان إليهم؛القول ،وبالفعل.
-٢المط ،وهو\ :مولم

وقي الأية حث ،عليهما؛ لقوله :وإلأمحمحت،أتمطيرنه؛ ولهذا قال ،العالماء:

إن العدل ،قيمة مهللقة ،ليس فيها امتثناء ،حتى مع الأعداء ،فالعدل ،واجب في كل
ولدا قال^ :، ١٧^ ،ولأيجرنحظترثنثان عوي

تدلوأ

هت

أئرب للتموئ ه لالماتالْت.]٨

فض وجدت فيهم هد 0الخصال ،الثلايثج أو بعضها؛ بأن قاتلوكم في الدين،
أو أخرجوكم من دياركم ،أو ظاهروا على إخراجكم ،فواحدة من هده الجرائم

تكفي ،لأن يكونوا محل) القي ،والعداوة ،وتحريم البر والتولي ،،ؤوش؟دلإيج
ثمُامحقه.

وادعى بعضهم أن الأية منوخةأ؛أ ،والصحيح أنه ليس فيها نح ،وأنكر
الهلبرى ،وعامة المقرين دعوى ،النسخ؛ لأن الأية متأخرة الزول ،،نزلت ،في السنة
الثامنة من الهجرة أوفرئيا من ذللثح ،ولم يأت بعدها ما ينخها ،بل هي توضح لما
( )١ينظر* ءصحح اوخارى،ا (  ،) ٤٧٧٢واصحيح •س سالم ا ( .) ٢٤
( )٢ينظر :اشر اتجري ،) ٥٧١ ٢٨(،و"شر المعانيU/،<(،؛  ،)٤واتمر اكاّس»
والتزير .) ١٥٣/٢٨ (،وينظرأيما« :مي_ ،المآن» لأبن ننمأن(صآ'ا؛)،
(^'،)٢ •U/

واالمرداتأ في غريس ،القرTن( ٠صري  ) ٨٦٨ءوز ن.،
( )٣ينظر؛ •أحكام القرآن• للكثا الهراس (م •  ،)٦واتفسرالرازي ١(،،ا dry • /واضير
القرطي(،آ-/اا).
( )٤بظر :اشر ابن وهب( ،م ،) ٧٢ - ١٧/واشر انجرمح ،) ٥٧٣ ; ٢٢ ( ،،وأالاسح
والمنموخ ،لأينءزم(م،آه--آ)،واشرالرازى»(بمآ/اأه).

0

الوثنين بمكة ،ؤلأسئثمه ،ماسة لا تحل للمشرك الوض< ،ةئلمبجن
لهنه تأكيد للمعنى ،، ١١مثل هول ،ت التف منك ،ولت منيء .فأمرهم ألايعيدوهن
إرأزواجهن الكفار.

وهل هدا نخ للعهد الذي بينهم وبين المشركين؟ هدا احتمازرآ ،،والأئرب—،

وافه أعلم~ أن التاء لم يدخلن أصلا في متهلوق الشرط الذي تضمنه صالح
الحديبيه ،فإن ظاهره كان قاصرا على الرجال ممن تتقوى به السوكة ،وربما لم يكن

هذا ممهلوئا له عند قريش؛ ولذللشر كان العقد مهما ،ولم تكن النساء داحلة فيه
بشكل صريح ،ونفيره محل اختلاف ،واف تعالى بثن أن المرأة لا مدخل لها في
عقله الصالح البرم.

وهذا من مقتفى الأمانة والعالل؛ أن المرأة الملمة التي
هاجرت بمش زوجها الهر الذي أنفقه على زوجته ١٣اب

%تابث؛وصمحمحبت لا بأس عليكم أيها الخسلاون
أن يتزوج أحدكم يامرأة من هؤلاء الهاجرات بمدما تخرج من عدتها؛ لأنها لم

تعد حلا لزوجها الأول ،فلكم أن

^ةآتاكرصمح؛نه ،وفيه إثارة

إلى أن المال الذي أعش ،لزوجها مقابل ما أنمهم ،لا بمني أن سكح بدون مهر ،ؤإنما
هذا تعويض لزوجها التكافر في مكة ،وتعطى هي ^ ١لنف ها مقابل علاقة الزوجية
الجد>دةرً.،

(ا)طر :اتمرالرازي|( .) ٥٢٢/٢٩

( )٢ينظر• ،الناصح والمنسوخ ،للنحاس (صراّ  ،) ٧١واتمسرال٠ارردىا (ه ،، ٥٢ ١ /وءالنامح
والمنوح ،لأبن حزم(ص• .)٦
( )٣بمثلر، :تفسر الطري ،) ٥٧٩ ; ٢٢ ( ،و،تمر المرغدي ،) ٤٣٩ /r( ،وأتمر الرازي،

(وآ ،) ٥٢٢ /و،تمر القرطيA( ،؛ ،) ٦٤ /و،تمر ابن كير ،) ٩٤ /A( ،و،اكحرير والتوير،
( .) ١٥A / ٢A

( )٤يفلر، :شر الطري ،) ٥A٢/٢٢ ( ،وأتمر الموي .) ٩٨٣ ،رأشر القرطي،
( ،)٦ ٥ / ١ Aو،شسر ابن كير.) ٩٤ /A( ،
()٥بظر، :الممر,ر واكوير.) ١٥٩/٢A (،

©

محُا,لإة،
وقد ورد في سيب نرولهاس كما في حديث عبد الله بن ملام نمحهنبمتن ،عند

أحمد ،والترمذي — أن جماعه من الصحابة اجتمعوا وقالوا• لونعلم أي الأعمال
أحب إلى اممه لعملناه .فأنزل الله هده السورة ،وقرأها عليهم رسول اممه.، ١١.
فأحروا أن أحب الأعمال إلى الله تعالى الجهاد.

قال المقرون  Iكان الم لمون يقولوزن لو نعلم أحئ ،الأعمال إلى افه تعالى
لبذلما فيه أموالما وأنفتنا .فدلهم اممه على أحب ،الأعمال إليه فقال :ؤإناقت محب

هنكيئتلوُح^<ؤ)ممكءصفا •••ه• فابتلوا يوم احي• بدللئج ،فولوا مديرين،
فأنزل اممه تعالى؛

وعلى هد.ا السب ،فالمعنى :لم ثعدون بأمر ولا توفون به؟رآ،
ومن هنا أحذ بعض أهل العلم وجوب ،الوفاء بالوعد من الأية الكريمةر" 'آ؛.
واستدلوا بقول الّكا :.ءآية المنافق ثلايثه ،ومنها :إذا وعد أحلمر))ر؛؛.

والعلماء متفقون على وجوب ،الوفاء بالوعد ديانة ،إذا لم يكن حراما ،واحتلفوا
في الإلزام به ففاء ،أي :إذا رفعن ،فيه دعوى مطالبة بالإلزام بالوعد ،فدهبج ماللئج
إلى وجوبه إذا ترب عله التزاملْ•،
( )١احرجه أحمد (  ،) ٢٣٧٨٩ ، ٢٣٧٨٨والترض (  ،) ٣٣٠٩وابن حبان (  ،) ٤٥٩٤واسي
(؟،)٣• ٣/والواحدىفىرالتمرالوسط( I؛،) ٢٩٠ /والضاءش^اJخارة^(}>،) ٤٠٩ () ٤٣٦ /

و١لحاكم(.)٧•/٢
( )٢يقلو :رتمر ( UjLjyUو ،) ٦٢٨ /واتمر اسي•(و،) ٣٠٢ /

الوول•

للواحدي ب ،) ٤٢٧ -٢٤واتمر ابن كيرا( ،)١ ٠ ٦ - ١ ٠ ٥ Mورالدر المثور،) ٤٤٥ ;١ ٤(،

و٠لباء ٠٣النقول( ٠ص ،) ٥٩١ورعّراح لبيد لكثف ،معنى القرآن المجيل.ا (آ ،) ٥٢٢ /وال١كحرير
واكوير!( .) ١٧٥ ; ٢٨

( )٣بمفلر• :أحلكم القرآن ،ليجماص ( ،) ٥٩١ /Tواتمر القرطي(،خا/هي) ،واشمر ابن
كير ،) ١ ٠ ٥ M(،و«تحفة الأحوذى(،و.)١ ٤٧ /

(  ) ٤أحرجه اJخارى ( ،) ٢٦٨٢ ،٣٣وم لم (  ) ٥٩من حدبثح أبي مريرة ةهن.4
وأحرجه البخاري (  ،) ٢٤٥٩ومسلم (  ) ٥٨من حدث مد الد بن صري
( )٥يتنلر• :الفروق ،للقرافي (؛ ،) ٢٥ /واشير ابن كير ،) ١٠٦ /a( ،واتحمة الأحوذى،
( .) ١٤٧/٩

0

[الأنعام:اْ،ا].

ه ؤ نإدئادموش\ هبي ،؛٢^^٤دودطق وهدقنلتوُى أؤ رثؤدأش

إك=ظآثناراضأأ6غآس

^^^مأفأ•^٥ 0

ذكر تعالى أمرا ولمر لموسى قخمأ3زم' مع قومه حين ناداهم بهيا الدعاء المحبب
الذي يجعلهم يستجيبون له ويستمعون إليه ،وعاتبهم على أذيتهم له مع علهم

برمالته ،وقد آذوه ني أشياء كسرة ،كما في قولهم• ؤدتمتيءدءلمابد!جنه
[القرة ،]٦ ١ :وكما في قمة البقرة ،وعبادتهم للعجل ،وقمة دعوته لهم ليحول ست،

المقدس ،ولحل هدا أقرب ما يكون علاقة يالآية الكريمة لما ؤ ئالوأ ي~مدّئإةفآا
م٠اجتابينوإد ١أن ئد-خلها حئ يمحرحوأ ِخك ه [  ] ٢٢ : ٥٧١٠١١ثم قالوات ءؤثومحأ2إنا
ه [  UiJi؛.] ٢٤ :
قنن.خلهآآثواناداموأفيهآةذهن،آئ وربش
وفى هدا من سوء الخطاب وسوء الأدب مع الله ومع رسوله ،ومع ذللث ،يتلطفهم

فيقول لهم؛ ء(هِلإدؤمح ^• ١٢
وقد بلمر من أذيتهم له أن عيروه  ٣١٥٥٤بشيء من حلقته الثاطنة بما ليس فيه،
كما في *الم حيحتن* أنهم قالرات *إن موسى رحل أدرا .أي; أن في حصيتيه
انتفاحا  ، ٢٢١وهكذا كل ثوم خزف عنهم العمل وابتلوا بالقول يبحثون عن أي سيء
حتى يكون سبتا للقيل والقال ،فاذن اممه تعالى أن يرام كثير من الناس بعدما حرج
واغتل وذهستج ثيابه ،فرآ 0الماس أحمل ما كان وأحن ما كان ،وعرفوا أن ^ا
كان إفكا وفرية ،ضن أمح ،محريرة هثن ،عن المى .قالا *كانت بتو إمرائتل

يغت لوذ عراه ،ينفلئ بعصهم إلى بعض ،وكان مرمى قيألثلأم يغتسل وحده ،فقالوا:

وافه ما يمغ موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ،فذهم ،مرة يغتسل ،فوضع ثوبه على
حجر ،فمرالحجربثوبه ،فخرج مهم-ك ،في ،إثره ،يقولا ثوبي يا حجر ،حك ،نظرت
( )١يطر :اشر القرطي»(  ،) ٨٢ / ١٨ورالياب في علوم المح1با( ٩ا ،)٥ ١ /ورالحر Jbujl
ني تمرم\ 0ابأ( ،) ٣٥ /Uوأروح اوعاتيأ( ٤ا.) ٢٧٩ /

( )٢ينظر« :اكحاحاا ( ) ٥٧٧ !٦رأدرا ،واشرح صحح مسلماا للنووى ( ٥ا ،) ١ ٢٦ /وانتح
ابرى»(ا/آمم).

بتوإمرائل إلى موسى ،فقالوا :والله مابموسى ص بأس ،وأحدثوبه ،فهكى بالحجر
صا))را/

وعبر يالماصي ولم يقل :رروقد علمتما) ،ؤإن كان هذا هو المعنى ،وررقد))

تلل ،عالي التحقيق ،وهو التأكيد أنكم تعلمون ،ولكن التعيير بالمحايع يثير إلى
تجدد العلم بتوالي الآJاتا والعجزاث ،،وقد حمل لموسى^،؟ ٣من الآياتا

شيء كثير؛ ؤ هأوستا <٥١^٢١^^-؛ وأ-إراد و\إئ1ذ ؤألصثائ ^، ١٢^٤۶٠^ C،oC ٢^١
[الأمواف.] ١٣٣ :

ؤ«و؛}تآؤأ

أي :فلما أصؤوا عر الضلال والزJفا والتحايل

والكدلط والتحريمؤ ،جاءت ،العقوبة من جني عملهم؛ فصرفهم الله عن الحي،

فهم لا يهتل.ونل"أا؛ ولهدا قال :ءؤوآشلأيدىآصاآكسق؛نه ،فوصفهم بالفسق،
كما قال فى  ١محورة الائدةاا ، ٤٢٥١٥ ^ :يما ^حآويآكمشما

 .وقال

سبحانه :ؤؤة-ا همرمة ءلإ؛م أرسث مث*' يتيهوذى ؤ ،الأرمل ،قلا ئآس عل آ لثوب
وأشد ما يكون الفسق حينما يكون من الأحبار الدين يعمون
على بصيرة وعلم.

وفي الاياي ،إشارة إرماء هدم الأمة ،وأنها لا تزول مهما صادفها من النكبات،،

فإن التعيير بالفعل الضاؤع ؤيقتلوُك^بح ه ،يدل على التجدد والتكرر مرة بحد مرة.
وفيه إثارة إر ديمومة صريع الحق والثامحلل إر قيام الساعة ،فلا تزول

القوى الغلالة الضالة ،سواء كاست ،معمستها بعلم أوبجهل أوبكفر ،ولا محبيل إر
استتمالها أوزوالها ،ومن شان هاز.ا أن يجعل المؤمن أكثر تواصنا واعتدلا وتكيقا
 ,مع ما في الحياة المثرية من القائص والأ-حهلاء ،فالأرض لن ئمحص للخير ،ولن
()١أحرجهالمخاري*( ،) ٣٤٠٤ ، ٢٧٨وسلم( .) ٣٣٩
( )٢ينفلرت •البحرالمحيهل ش التمر• (• ا ،) ١ ٦٥ /واشيرأيي ال عود• ( ،)٢ ٤٣ /aوافتح
القدير•(ء ،) ٢٦٢ /واروح  ٤( ،^١ا ،) ٢٧٩ /وانمادر
( )٣ينظر :رتفير الطبري• (أ؟ ،) ٦١٢ /واتمر القرطبي ،) ٢٨/\A( ،واشر ابن ممر •
( ،) ١ • ٩ /Aوافتح القدير•(ه.) ٢٦٢ /

0

لماظنلإ' لمءئ<ندعءدثنميبع' ١١٥؛ ءأثتدثم \ِ3عن'لإ' عق
^^■ ٦٠؛ محمحر وسوة
وآمأتكمينآلئنهدتيأوأره [آل عموان.] ٨١ :
ة.بمألمبممىهارأأنتينا ٠١١٥
ولولك حاء في التوراةت *إن الحق أقل أوتجرمن ن1ناءلا ،،وأشرق من تاعير

بفلسهليزرلإ ،،واستعلن واستعلى في مارازأم؛ وثارازت جبل بمكة؛ إشارة إلى بعثة
ام•.

وفي التوراة أيمات ارأن إبراهيم أمكن هاجر ؤإمحماعيل جبل داران،ال؛ ،،وهو
بالاتفاق جبل بمكة المكرمة ،وفي هل.ا يقول الشاعر محمد إقبال في قصيدتهلْآت
يا طنب عهد كنت ،فيه منارن ا

بشث ،نور الحي من ئاران

وأمنت فيه الخاشقيي ثمحة
أحرقث فيه قلوبهم بتويد ال
ل م نبي نحن ولا القلوب ،كأنها

وسميتهم راحا بغير دنان
المران
إيم ان لا .لتله
لم ثحظ من ن ار الهوى بدحان

وجاءت ،البشارة في إنجيل نر ،ؤإنجل يوحنا ،ومنهات الإشارة إلى الناموس
الذي يأتي بعد موسى  ، ١٣^٤وأنه الخاتم ،وعباراته بعضها صريح باسم الني ه•'
 ١محمدا ،،وبعضها تشيرإلى  ١وادي البكاء ،١١وهي هنا كلمة لا نعتي  ١البكاء ،٠١ؤإنما

اراا،1كااا ،وقدكتبت ،بالحروف الكبيرة ،مما يدل على أنها اسم علم؛ إشارة إلى

مكة ،فهنا تحريم ،لأمم الواديت وادي مكة ،وهن.ا موجود في الأناجيل المتداولة
اليوم بين أيدي الناس هع تواصيهم بكتمان الأمر ،ويوجد متهم المنمقون الدين
يعترفون بدلك ،فضلا عن الإشارات الكثيرة التي ليس فيها تصريح باسمه
( )١وهوصكان نزول الوحي على موسى ءيأاثلأ.أ'.
( )٢وص حال بت المقل .س التي بعث ،منها عيسى ابن مريم،بيألثثم.

( )٣يطلر، :اس واكاريخا (  drr/oوافر اسي•( ،) ١٨٩ /Uوأأءلأم النوة• للماوردي
(ص ■  ،) ١٠واتفسر القرمحلبي•(ّاا/هها) ،وافتح الباري• لأبن رح_ ،)١" ٤ • / ٤(،والممادر الأنة.
())يطلر« :البل.ءواكاريخ»(ه /صو»اكملفىالاللوالأهواءوالحل•(ا ٠ /ه)،واالإءلأم
بما في دين النصارى من الفساد والأوهامأ( ٠صه ،)\'1والمصادر السامة.
( )٥يتظرت ءديوان محمد اقيالء ( ,) ٩٨ / ١

0

جا,وة،
ه م ن أمماء الشى  ،.وهو صيغة مبالغة س الحمد ،فهو أكثر الناس
حمدا لربه ءأ؛؛ل ،وهو أكثر الناس استحماما للحمدرا^؛ ولهدا من أسمائه ت أحمد،
ومحمد ،وكدلك،ت الماحي ،والحاشر ،واإعاءبل.،٢

وبعض العلماء أوصل أسماءه الشريفة إلى تسعة وتعين اسما ،وبعضهم
أوصلهاإلى ثلاثمائة اسم ،وبعضها ألقابج أوصفاتر ،كما ذكره ابن القيم ،ولمر\ى.

كمابيلإماخينه :هل مرجع الضمير فى هدا الفعل إلى
عيي قيالقمحأ ،أم إلى محمد.؟
وهل الذين مالوا هدا القول ،العفليم هم قوم النصارى ،أم هم مشركوالعرب؟
جاءت الأية بهذا مهما لتشمل الأمرين ،ؤيعزز هدا قوله سبحانه؛

ما

[  ،] ٥٢ ;، ijIjjIJJIوقالت ؤوةئ؛إك>

أي ،أكن ين ئيهم
^^سلنامنيائايىمطِننتممه \\ؤخوف.] ٢٣ '.
قؤ،إث،ألإمحّراةتث"ت؛يك،آهلإ أقمحن
ه ؤ
أي؛ لا أحد أسد ظلما من هذا ،ويحتمل أن يكون المقصود؛ كفار العرب الذين

كدبوا وحي اممه مبحا  ،،٤^ ٠٧وقالوا؛ ءؤمآآ«زدآة'ع>متيسئه [الأنعام ،] ٩١ :وهم
يدعون إلى الإسلام.
( )١ينفلر :ءالتف ّير الوسيط ،،للواحدى (؛ ،) ٢٩٢ /ورامسير 1وانويء ( ،) ١٠٩ /aواادف.ير

ارازى»( ٩أ ،) ٥٢٨ /واحلأءالأفهام•(صرا  ،) ١٧ورالياب ش علوم المحاب\\(،ا .) ٥٣
رآ)يفلرْ« :حح ^^1 ، ٣٥٣٢ ( )،،؟خ؛)،و«صمحِ»( .) ٢٣٥٤

( )٣يفلر« :ظرصة الأحوذي ٠( ،،ا ،) ٢٨٠ /و«الثف 1ا (ا/لأآأ) ،و«تاريح دمشق،) ١٧/٣ ( ،،
والهاين،
واتهديب الأسماء واللغاث،اا (ا ،) ٢٢ /واجلأء الأفهام» (ص،) ٢٠٢ - ١٧١
(  i-iToXlXوارفع الباري( ،،آ/حهه) ،وص الحواللت( ،،،أ ،) ٢٦٣ /ورركورالعاتي\( ،،اس
وامعجم الضاهي اللفنلة( ،،ص.) ٣٥ ١

( )٤بمظر :رض الطري• (  ،) ٦١٤ ! ٦٦ورالهداة إلى بلوغ الءاةأ (  ،) ٧٤٤٠ ; ١١ورض
الماوردي( ،ه ،) ٥٣٠ /ورالمحرر الوجيز( ،،همّاهم) ،والنف ير القر٠لبي ،) ٨٤ / ١٨ ( ٠وارالتحرير
واكوير•( ) ١٨٨/٢٨ء
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محرا,اوة،
وتحقيق المقاصد الرثانية للعثة المحمدية ولا ُد.

ءؤرلزءقي٠ءتيكهت وكأن الحديث هنا عن أهل الكتاب من اليهود

والتماري ،فالغالب أنهم يوصفون بالكفر ،في حين وصف غيرهم االئركل.،١
الهدى :القرآن ،ودين الص :الإسلام.

وةيلت الهدى :العلم الناغ ،ودين ،الممرن العمل الصالح ،، ١٢فأرمله افه سبحانه
بالعلم وانمل.

ولوَؤ،آدئئنه :أي :ليعليه ؤيتصره علهم ،سائر الأديان،
ولوكرهوا فلهور الإسلام.
والنلهورله معنيان!

الأول :ظهور القوة والحجة ،والبيان والبلاغة ،والرسالة والدعوْ ،والتربية

واكدمُ،سائ">.

والثاني؛ ظهور الغلبة والسلعلانل؛ ،،وقد تحثق قدر كبير منه؛ لكنر لا يلزم
من هدا الوعد أن يتحمؤر بكماله فهم ،كل وقنا؛ لأن هدا حلاف مقتضهمر الحكمة
والابتلاء ،وخلاف ،مقتضهمر السنة الإلهية فهمر ابتلاء يعم ،النام ،يحض ،وأن
الدهر دول ،وأن النصر والهزيمة ،والقوة والمعف ،،والكثرة والملة؛ بل والت٠اJن

والحضارة ،والتخلف  ،والجهرإ تنتقن ،وتتأثر بفلروف ومعطيان ،كثيرة ،وأن افه

امتحن النا<مإ بالخمل والتخطيهل والدأب ليحصلوا علهمر النتائج ،وتوعدهم إن هم
( )١ينثلرت ءتفسرمقاتلء(؛a/؛*؛) ،واتمير المرتنديرء(ّ؛ ،) ٤٤٤ /واالتحرير واكتويرا
(■A؛/؛؟؛).

( )٢يظر :اتف ير ابن كثير• ( "• v/v؛) ،واشتر القاص• ( ،) ٤٥٢ /Aواشتر العاوي»

(مر؟ ،) ٥٨والمصادر السائقة والآتي^.

( )٣يطر :اشتر الرازي•(آ؛ ،) ٢٣/و'اللاب ني علوم الكاب• ر • ؛.) ٧٧ /
( )٤يطر؛ اشتر القرطي• (A؛ ،) ٦٨/واالتفسبر القيم• (ص  ،) ١٩٩واشتر العيي•
(هحرو ،) ٥٨والمصادر ال..ابقة.

؛لإة1ا,لهةئإ

مثيل اش؛ فأشار عليهم ربهم الذي يحبهم بالتجارة الرابحة الطيبة المباركة الي
سجي من المذاب الأليم؛ وهي الإيمان باق ورسوله.

ؤ يف وي،أممحبيهه ،ولا يملح عمل إلا بالإيمان باض ورمول•.
فالجهاد بالمال بصرفه في مجالات
ؤربم،دءإافي
الخبر كلها.

وقدم المال؛ لأته أول مصرف وفت التجهيز ،وأن يه قوام الأنفس وحمايتها،
ولفامته ولمزته في ذلك ،الزمان.

صسروم ،الأسإر،اصاا•
والجهاد بالنفس هوت أن يبذل الإنسان نف ه في ذات اغ ءعإ؛؛ل ،بالجهاد الأعفلم
الذي هو مقاتلة الأعداء ،أو بما دون ذللث ،من ألوان؛ن.ل القس قي ذامحن ،اض ءغ؛؛ثا،
وألوان الكرم والجود التي كان عليها الني .والسابقون من أصحابه ،ومن ذلك
تحمل المنن والأذى في سبيل الله بمبر وطب نفس واحتساب ،دون أن يقول
الإنسان! كيف ،يصيبني هذا وأنا معي الحق؟ لماذا لم يد؛ ،افه عني؟

ؤد؛إكت"ءتدمحلكمئرنه أي• حير لكم مما أنتم متشاغلون به.
ه و الدليل على أنه جتر لكم نتيجة ذلك■ ؤبم؛رمحدزءوبممجمىثن

مح،تؤنَةمحآص©هت
وكأنه ذكر المساكن والجنات إشارة إلى أن كثيرا س الناس تحرمهم أعمال
الخيروالا.ءوة والجهادوحدمة الناس والإحسان إلى الخلق س الاشتغال بالتجارة،

أو من طول المكث والبقاء في بيوتهم ومساكنهم ،في حين أن غيرهم يملكون ييوئا

مرئهة جميلة ،فالمؤمنون حرموا س هذا الترفه ،أو س يعضه ،أو لم يستقر بهم
( )١ينظر• ءتفسيرالقرطيء( ،) ١ ٥٣ /aوااالسراج المتيراللخطيب الشرمٍر(؛ ،) ٢٧٨ /واروح
اليانء( ،) ٥٠٦ !٩و«لالفر القرآني للقرآن(،ه.) ٧٧٨ /

ؤ)

محروؤقو
بالتزامهم المنهج وصدقهم مع الاه ورسوله ،فإذا فرطوا أو قصروا حرموا منه،
واستبدل بهم غيرهم ،وهدا لا يحديثإ إلا في أمة واعية يقفلة حية ،لا نبني دينها
على التقليد والتبعية والهوى الأعمى ،ؤإنما تبتي دينها على العلم والهدى والنص
والدليل* ،هي ،ليت ،قليعا تاق دون وعي لا يدرى من أمرْ شيئا إلا الثقة العمياء
بمن ينعق به ،كلأإنها الأمة التي يوديتؤ بأن تنصر اف وحده ،ونصرتها لمن دونه إنما

هي مشروطة بأن يكونوا من أنصار اض ،فمتى أحلوا بهده النصرة لم يكونوا جديرين

بان ئعوا أو يفتدى بهم.
إن اف تعالى حين قزر قانون الانتصار الراسخ العغليم ،أبرز فيه هدا المعنى

بقوله؛ ؤودنئمدك؛< أثه ننينصرْأ إكث آلثنلثؤئ<نيز وه•
وكل أحد من فرد أو جماعق أو حربج قد يدعى نصرة الله ونصرة دينه ،وأنه ما
قام ؛دللثج طمعا ولا منافسة ،وللاالث ،كان التعقبج ،الرباني كحييي من هم الدين
ينصرون ،٧٥١؟ هل هم المدعون؟

كلأ ،إنهم ؤ هذق ذمخب'

أيامإألئ؛تلزهئاماألزدٍقوه نانئيأ

وأنت ،تلحغل جيدا أن اممه تعالى أءءلاهم صفاُت ،لا تبين إلا في المستقبل ون

ذم' ؤ،آلآزم••• ،ه وكم من مدع ينكث ،وعدم ؤيتخلى عن عهده وينهملث ،في
دنياه.

إن الكثيرين يناقون ْع الأحلام الوردية الجميالة ،ؤيرممون المتقبل بريشة
مبدعة خيالية حالية من الماحي ،لكن حين يصبح هدا المتقبل واقعا مشهودا،
وليس حلنا منشودا ،تتانير المعالم وتختلف ،القلوبح وسحرك الخنامع ،ويصبح

الجمع متينا ،وتبدأ التهم.
إن الصيغة لم تر؛هل لنصر بالدين يعدون أنهم سيقيمون الصلاة ؤيوتون الزكاة،
لكن بالذين علم اف ،من حالهم المستقبلي أنهم إن م،كنوا في الأرض أقاموا الصلاة
وآتوا الزكاة وأمروا ؛المحروف ،ونهوا عن المكر.

ؤ)

 ٠نممية السورة:

اسمهات ءصورة الح٠اءهأا ،كما فى كتب التفسير ،والمصاحف ،والسسلا،،

رشالآمالممئإداض•"'.

ووجه نميتها؛ ومع لفظ ت ؤآل؛دث،ئؤه فيها ،ومحو اسم للنوم ان اح من أيام
الأ-سوعفيالإمخم.
ه س د آياتها :إحدى عشرة آية باتفاق علماء العدرص.
ه وهى 4طوناة باتفاق عالمام التفسيرر؛.،

استفتحها ياكبح الدال على أن الكون كله حاصع نمودية ف ،وأن الذي يقع
القرآزا للاحض( ،)٥ ٤ ٢ /Tورحامع الترمذي•
()١يتنلر؛ اتمسر مجاهدا(ص،) ٩٥٦
(ه/مأا ،)٤وأاون الكرى! للماتي (• ا ،)٣• • /و»ش؛راتجري• (  ،) ٦٢٥ / YYوأالمممركا
) ،) iAU/Yرأشسر القرطي• (ما/اه) ،ورروح المعاني• ()ا/ماخآ) ،ورالتحرم واكوير•
( / YA؛' .(Y

( )٢يطلر« :صمح البخاري• (  ،) ٤٨٩٧و"صحح م لم» ( .) ٨٧٩

( )٣يطر« :المان في ط آي القرآن• (ص ،) ٦٤٢و«فون الأفاق ني ءٍون علوم القرآن•
(ص ،) ٣١ ٤و«جمال

وكال الإقراء• (ص؟ • ،)٣و«روح المعاني ،) ٢A٧/١ ٤( ،وءالتحرير

واكوير(،خآ/ه-أ).

( )٤يطر :ءزاد الخير( ،أ ،) ٢٨ • /واتمر القرطي ،) ٩١ ; ١٨ ( ،وابماتر ذوي الميز،
( ،) ٤ ٦ ٤ / ١و«.ماءل الطر للإشراف ير.قاصد المور•( ،) ٨٣ ;٣و»الإمان•( ،) ٥ ١ / ١و«اكٍرير

والتوير .)٢ • ٥ / YA ( ،وحكي انها.كة ،وهو تول صعق جدا.

جةُا،ةمحة

وليس معنى هذا أنهم كناه ،كلأ؛ بل فيهم عيوب ،وفي غيرهم من الأمم
خصائص يفوقون فيها العرب؛ لكن من حينا مجمؤع الصفات ،فالعرب أحلق
من غيرهم بحمل الرسالة ،فقد كانت ،فيهم أحلاق عفليمة؛ كالكرم ،والشجاعة،
والصدق ،ولم تفسدهم اثار الحفارة المادية ،ولم يغليا عليهم الترف ،،فآكان
لديهم من الاستعداد الداني والنفسي الفردي والجماعي ما ليس لعيرهم»

وكونه مبحوJا في الأمن هذا وصمؤ للواقع ،فمد كانت ،بعثته فيهم ،وليي في

النص أنه لهم ،فهو معوث مهم ومن بينهم؛ ولكنه مبعوث إلى الناص كاثة ،محإن
كانت ،مسؤولية الأمتين أعغلم؛ لأن الرسول ،منهم ،والكتاب بلغتهم ،والحجة عليهم

" وكان.أقا ،لا فرأولابج،؛ ولهذا ّحاءْ الiالث ،وقال < :،آم؟  .iقال:
ماأنا؛قارئأ .،١وقال اف ء،ثل :ءؤ

لهربسدشى

إذالأئابآدظاويكث<ج^'ه [السكّوت ،] ٤٨ :وهذا أدعى إلى أن تتحقق فيه البشارة
التي بشر بها الرسل والأنبياء السابقون يعثة الني الأس ،فهي تتحقق بهذه الصفة،
وهو أدعى إلى أن يتقبل العرب ،منه ؤيتجيبوا له ؤيتجمعوا حوله؛ لأنه رسول

منهم ،وهو نبيهم ^^؛ لئلا يرتاب المبهللون ،أو يفلتوا أنه تلمى هذا العلم من أحد
أو قرأه في الكب،؛ فهو الأمي الذي علم البشرية كلها ،واستفتح نبوته دؤ آمآ ه،
وحاء بالكتاب العفليم ،وأنشأ أعظم حضارة على وجه الأرض.
ءاثنهءه :وهذا هو المقصد الأول ،وبدأ بالتلاوة؛ لأنها أول

مراحل العلم ،وأول ما حوطب ،به ه قوله تعالى :ءؤ آمآ ه ،ومعناها ،،٢^١ :كما
قال سبحانه :ؤ آئل ما أؤس ال؛اغا مك<آآكئب،ه لانمكّوت;  ،] ٤٥ولذا مميت ،قراءة
القرآن :تلاوة ،كما قال تعالى :وتلومء<-و)ةلآوةءه [اوقرْ .] ١٢١ :فالتلأوة ،ؤإن
(  ) ١يطر؛ ءصحح البخاريء ( ،)٣والصحح ملم.) ١٦٠ ( ،
( )٢يطر؛ ءشسر ١لطيريا (ااا/ي'  ،)٤واضير الماتريديء ( ،) ٣١ ٠ /Iوءالوجيزا للواحدي

(ص ،) ١٨٣والدفسير القرطبيء( ،) ٣٦٢ /aوءالبحرالمحيط في الممسيرا(؛ ،) TTU /وماسيأتي قي
اسورة

محؤا،جقة

وعمب بقوله• ؤوّلإ*-هم'أوب وؤؤكؤه وهذا انتقال من الصلاح إلى
الإصلاح ،ففي المقام الأول :تزكية ذاتية للفرد والجماعة.
والتل.وج والترش ينتقل بهم إلى أن يكونوا علمام حكماء قادة.
ومما ظهر لي في الجمع يين الكتاب والحكمة :أن الكتاب يعنى :الكتابة
والقراءة والفهم والتعليم .وأن الحكمة هي :البصيرة والخبرة وحلاصة التجربة
الإنسانية.

فهن.ه هي المقاصد الأربعة للعثة ،وهذا مدعاة إلى أن نتساءل دائما :هل
الاهتمامات التي تشعل حياتنا اليوم ،مواء كانت عالمية معرفية ،أو دعوية ،أو

اجتماعية ،أوسياسية ،هي صمن هذْ الأربع وبشكل جوهري؟ أم إننا فثءلنا كئيزا
في الأولويات ،وأصبحنا تحح كثيرا من الوقت ،والجهد في أمور ليست جوهرية؛
بل هي فرؤع وتفصيلات في الشريعة وقع الحلف فيها ،واختار كل إمام أوفريق ما
يميل إليه ،أو هي جزئيات من أمر الحياة الدنيا لا يتعلق بها نهوض ولا نجاح ولا
أي؛

كانوا مل بعثته س في نحلال

ويمكن ريط هذ 0المقاصدالأربعة بأسماء اض الأربعة ،فمن كمال ملكه سبحانه

أن يوجه إلى ءباد 0الرسالة ،ؤيقيم لهم العلريق والمحجة ،وءالقدوساا يناسب،
قوله:

لأن القداسة والتزكية متقاربان ،والتقديس :تزكية ،ولذا يسنى

الصديق الممي :قديتا .ور'العزيز® يناسب ،تعليم الكتاب ،وقد وصف الله كتابه بأنه
عزيزّ■ ؤدإدخمُ عثب'مهزأو^'ه [،^٥۵؛ • ٤١؛ ،والبر هو• ؛التم الئ ،بهذا الكتاب

والأخذ به ،وارالحكيم؛ ،يناسبا نحلتم الحكمة ،فهو ينهم عباده الصالحين الن.ين
ر  ) ١ينظرت *اكيما نختالض؟اا لالمؤنفس».

( )٢يطر« :شٍر السمقدي* (  ،) iiv/rوااالشسر الوسط* للواحوي ( ،) ٢٩٤ ;٤وءضر

الغوى» (خ/ااا) ،واروح او1ن» (ه ،) ٥١٥ /ورفح القدير0( ،إ^^٦ه وءاكحرير والترير*
( .) ٢١ •/ YA

محُا؛لإةوا

فبون من وحيه الحكمة والصواب في أقوالهم وآرائهم ^^^,-؛ .، ١١
النص هنا يص أنه س لم كن سا خاصا بالعرب؛ بل هو رمول للأبيض
والأسود ،والعربي والأعجمي ،،ولكل أحد من الناس بلغته رماك.
والمقصودت آخرون من العرب س الأحيال اللاحقة س التابعين وتابعي
التابعين ،أوس كانوا صغارا وقت النيوةل  ، ٢٢وقد قال ه; ءودذت أثا قد رأسا
إحواكا»ر'آ).

فتشرق إلى أن يرى المؤمنين الل.ين آمنوا به ،ووعدهم بأن الصابر منهم على
دينه له أجر خمستزأ؛ ،،فهؤلاء من *الأسمن* ،يلكنهم لم يلحقوا بهم في الرمان
والرنة ،وهم متأخرون عنهم.
وهالُ .،ح؛ر أض مّني ،نم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم*أْد
وقال أيمان ارمثلأمتيئلانملر ،لايدرى أول 4حيئ أم آ؛أمه»را"أ.
( )١يطر■• :فيرأساء اث انمي• للزجاج(ص •  ،) ٥٢ ، ٣٣ ،٣وراشقاق أسماء  ٠٠٥١للزجاجي
(ص"آأ ،) ٢٣٧ ،٢ ١ ٤ ،٦ • ،و"اكءرير واكوض• (  ،)٢ • ٧ / YAدامع اش• (ص؛ .)١ ٩٧ ، ٨٤ ،٧
( )٢يفلر• :تمرهمد الرزاق( •،م؛  ،) ٣١و«مير اسي• (}> dT '-\/واضير
( ،) ١١٤ /Aوقش-ير القرطي• ( Aا ،) ٩٣ /وءالدر المثور• (.) ١ ٥٣ /A
( )٣أحرحه مسلم (  ) ٢٤٩من حديث ،أيي هريرة ة؛وةءتئ.
( )٤كما في حل.يئ ،أبي نعلة زء؛؛ويءتت .أحرجه أبو داود (  ،) ٤٣٤١والترمذي (  ،)٣ ' ٥٨وابن ماجه
(  ،) ٤٠١٤وابن وصاح في •البيع والنهي عنها ،) ١٩٢ ( ،ومحمل بن نصر المروري ش •المنة،)٣ ١ ( ،
وابن حبان (  ،) ٣٨٥والحاكم () ،) ٣٢٢ /وينفلر• :الململة الصحيحة ،) ٩٥٧ ، ٤٠٤ ( ،وءالململة
الضعيفة.) ١٠ ٢٥ (،

( )٥أحرجه البخاري( ،) ٦٦٩٥ ، ٦٤٢٨ ، ٣٦٥ ٠ ، ٢٦٥ ١ومسلم(  )٢ ٥٣٥من حديث ،عمران بن
حمين ههما.

وأخرجه البخاري (  ،) ٦٦٥٨ ، ٦٤٢٩ ، ٣٦٥ ١ ، ٢٦٥٢وم لم (  ) ٢٥٣٣من حديث ،ابن م عود
ة.ةنق.

وأحرجه ملم (  ) ٢٥٣٦،٢٥٣٤من حديث أيي هريرة ،وعائشة &ءوبمتالأ •

( )٦تميم تخريجه في •سورة الوا؛نمة،؛ ؤ لثة يُا"لأدمحاا©ارهأاثن ألآغ؛نوا.4

©

وكل ذلك داخل في معنى الأية ،فهؤلاء الاحرون الدين بمث الني  Mفيهم
لم يكونوا في درجتهم ،أو لم يكونوا في زمانهم ،وهذْ معجزة يوية في إخ؛ارْ
 .ب الغيب؛ لأنه يومئذ لم يكن من أناع الني .إلا القليل من الناس ،لكن فتهم
سلمان الفارسي ،وصهيب الرومي ،، ١١وبلال الحبس ننحهبمم ،أفراد يعدون عر
الأصابع ،والياق هنا عن أمم تعث؛-هم الّكا وسيلحقون بهم؛ لأن فوله!
يعني! لم يلحقوه ولكنهم قاربوا أن Jلحقوال  ، ٢٢وهكذا لكن؛ فان كل شعب
من شعوب الأرض لكن له أثر وعمل في حدمة الدين ورفعة شأنه ،وقد نخ علماء
من غير الحرب وتميزوا باللنة العربية والبلاغة والفصاحة ،وكتبوا ،وألفوا ،وأصلوا،

ونظروا ،وفي المحوكذللثح ،وفي الحدبث ،النوى والفقه ،ولعل المؤلفين من غير
العرب أكثر وأشهر ،وهؤلاء الأئمة المتة الذين صمموا الكتب ،المنة فى المنة النبوية

غالهم من الأعاجم ،وكذللث ،أئمة التفسير ،أما الأئمة الأربعة المتبوعون في الفقه
فهم س العرب ،غير أي حنيفة فهوس فارس ،رحمهم افه جميعا•
أي؛ فضل افه تعار بالرسالة للتي .واختياره ،وفضل اممه واختياره للحرب
الأمين ،وكون الرسول منهم والقرآن بلغتهم ،وفي ذللث ،رد على الحاسدين،
وخاصة اليهود الذين حدوا الني .وأمته ،والحامي فى حقيقة الأمر يعترض
عرقضاء افه تعارواختيارهل'اا.

ذرآممنلآلمطيوِهت ففضله يعود عر من اختارهم بما لم يكونوا

يحتسبون ،وهووامع أيقا لغيرهم ممن تواضع لعظمته وسأله من فقاله.
ر١ا لم تكن قؤيهتأ روما ،ؤإنما سب إلى الروم؛ لأنهم سوْ صغزا .يظرت رالاسعاب،
( ،) ٧٢٦/٢واالإصاة"( .) ٣٦٤/٣

^«سرص»(م •خأ)،و»انمرابنفيمم
(• ؛ ،) ٣٢٥ /و«روح  ٤( UUJI؛.) ٢٨٩ /
اعاب
( )٣يطلر :ا-فر الرازي• (•م/؟مه) ،واتمر الخازن1( ،إ •  ،) ٢٩واتفسر ابن ممر•
(ح'/اا؛)،و،شٍراكاسهره/هأأ).
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وكان اليهود بماحرون العرب بأنهم يقرؤون التوراة ،وأنهم أصحاب علم
وأهل كتاب ،ويحتقرون العرب الأميين ،وكان العرب يسلمون لهم تسليم الجاهل
للعالم ،فلما كفروا وجحدوا فضحهم الله ،وحمرهم ،وكشف حقيقة أمرهم.
والمثل هنا يختلف عن قوله؛ ؤ وآثدعثهمتآ ءاثنة ءاثينا...ه إلى
فإنيلهمئهغ1و
قوله:
 ،] ١٧٦ - ١٧٥فرراوثل،ا هنا ذكاية عن شخص منه ١١ا.

^^أكنمقبجأثانم،أس ه :كدبوا بمحمد ه ،وأتكروا بعثته ،وفي
أحسن الأحوال قالوا :هورسول العرب الأمين.

بيوىآلإمألأللمإار)ه؛ لأنهم ظلموا أشهم بجحد الحق ،وظلموا
أتباعهم بحرمانهم من الأتباع الصادق ،وظلموا الحقيقة بالتنكر لها وافتروا.

وفي الأية بيان أن ال؛وه لا يهديهم ،وأنه ميئوس منهم ،وميظلون كدلكؤ ،وهكذ.ا
وحد ،فمع أن الرس الة بض ،:وهم في الدية ،ثم طردوا منها ،ومن حمر ،ومن
جزيرة العرب ،إلا أن موقفهم ظل كما هوإلى اليوم ؤإلى الأبله ،ولم يسلم منهم إلا
أفراد قلائل ،كما أسالم عبد اممه بن ملام نْ.ئن.

بمأثهمند/نآتاىثثؤأ آل؛زق
ه ؤ ةلكأبماآؤق>هادوأإنربمثم
فيهإوأمحيأأصعيرا
ؤةلكأةأاألإ؟مكث\هادوأ ه ،وفي هن.ا تحقيق لمقام النبوة وحهلاب للمي الأس
أنيخاطبهم ،ويقول لهم؛ إن اض تعالىيخجرهمبهذا.
وسمى التهود بهيا؛ لأنهم عادوا وتابوا في عهد موسمي هءالقمحإ إلى الله ،وقالوا:

^هشمحه<أ)[الأماف:آْا]ه
( )١يطر« :تمر ال2ورى» ('\ا\س و«ش.ير ابن أبي حاتم• (ه/أاآا) ،وافر
ازوردي ،) YU<\/Y ( ،و،المءرر الوجيز ،) ٤٧٨ /Y( ،و،زاد المر( ،لإالأ\ة واشير الرازي،
( ٥ا ،)٤ ٠ ٥ /وأ-فير ابنمحير.)٥ • ٩ /Y"( ،

( )Yيطلر-• :ضير اتجري ،) ٣٢ /Y( ،و»ض ابن أبي حاتم( ،ه ،) ١ ٥٧٧ /و«هم الماوردتم•،
( ،) ٢٦٦ /Yو«شير ابن محير ،) ٤٨١ /Y■( ،وءالدرالمثور.) ١٨٢ ;١( ،

يل نرب ألى

س تزمء؛ ثط م قوك

أأمراذم م ساتأ<اا.

أي; هادمها
فالموت حقيقة واقعة ،لا ينكرها إلا مسالوب العقل ،وتذكر الموت لا يراد

به إفساد حياة الناس والفرار من لأوانها رهلاو_ ،الموت ،ولا الحرمان من المتعة

والبهجة والنعيم ،كلأل ؤإنما لإصلاح الحياة برجر النفس عن الظلم والإفساد
والتعدي ونسيان حقوق الخالق والخالق ؤيحفزها على تدارك الزمان واغتنام
الفرص والبادرة.

ولذا كان الحث ،عر اسذكار المهاية أحد الوصا؛ا الأساّية ام يكزرئ
عالخام التنمية البشرية ،كما فعل سسفز ،كوم ،صاحب ،كتاب ءالعادات السبع*،
ومتيفا جوين صاحت ،شركة(أبل).
فالموت حافز على العمل والجاح والصفاء واستثمار الومتإ ،ولا يشرع

أن يكون الحدين ،عن الموت محالثا ؛وصف ،الست ،وحال بدنه بعد دفنه ،وتعفنه

وسريان الدود في لحمه وعفلامه ،والتهيج على الياحة ،ؤإنما المشرؤع أن يكون
الموت موعنلة تجعل الإنسان أكثر انتفاعا بالحياة ،وأكثر عملا فتها ،وأبعد عن
مقارفة المعاصي والأسنجا؛ة للمغريات والشهوات.

ه ء ؤكأ؛بما الإّ;بم ثامننأادا

من يزو ١لثمنةءأإؤ ،دزأش و دروأ

انتقل من مخاؤلبة ؤأفيقت<دادوأ ه وتقريعهم إر مخاؤلبة ؤآك;بم ءامزأ ه
ص ا لأمة الرسالية الخاتمة! ؤإدازدر^< للخاؤؤ منءويأو<سع.غها
والمقصود! الداء الذي يكون عند صعود الخهلي.ءتإ إر النبرل'آآ ،ويسمى!

( )١ميأتي تخريجه في رسورة  JULJi؛;•،

حآتتد؛م

محو>محومأيأمحر

( )٢ينظر* ءالممساح المشر ) ٦٣٦ /y( .اه د مء ،واقوت المغتن.ى ،على جامع الترمن.ؤا'ا

( ،) ٥٦ ١ - ٥٦ • /Yو«مقأة اوفايح»( ،) ١ ١٦ • ;٣ورتحفت الأحوذتم.) ٤٨٩ ;٦(»،
( )٣يطر« :كح اوارمح »،لأبن رج_إ(.)٢ ١٧ -٢ ١ ٥ /A

0

النداء اكاني ، ١١٢وأما النداء الأول فقد أمنبه أميئ المومين عثماذ ذ&.زم حش
يستعد الناس لصلاة الجمعة ،ويكون قبل لحول الوقت.

وق0ه للسع؛صلص ،أي :وقت الزوال ،ؤيوم الجمعة هو اليوم الذي حص
الله به تعالى هده الأمة ،ذ١ليهود كانوا يفتخرون بيوم ال بت ،،ذسرع تعالى لهده الأمة
يوم الجمعة ،وهو قل يوم السجت؛ ولهذا اش .قال• ررنحن الأحرول ،ونحن

ال ا؛قونى يوم القيامة ،بيد أن كل أمة أوتيت ،الكتابج من قبلنا ،وأوتيناه من يعدهم ،ثم
هذااليوم الذي كتبه افه علينا ،هداناافه له ،فالناس لنافيه تع ،اليهودغدا ،والنصارى
بعد غد)) .، ٤١

والعرب ،كانوا تبعا للأمم الكتابية قبل البعثة ،حك ،جاء الّمح ،ه ،وشرع افه
تعالى لهم يوم الجمعة ،والجمعة اسم إسلامي قرآني ،وبعضهم يهولون :إنه كان

معروئا على قلة عنلء العرب ،،فقئس بن كلاب ،كان يمي :مجمعا ،وهوالد.ي قيل
هيه:
يَ

ه ِ٠ ,

ًُ

به جمع اممه القبائل من فهررْ،
أبوكم دءس كان يدعى مجمعا
لكن الأقرب ،أنه اسم إسلامي حاء به القرآن ،وكان يمي في الجاهلية:
النروبة ،بفتح العين.

وكان العري ،في الجاهلية يسممون يوم الأحد :أول ،والاثنين :أهون ،والثلاثاء:
،) ٦٣v /٢وِاضى»( ،) ١١٥/٨و٠ازاد١ب( ،) ٢٨٢/٤

واذحاسيرأ(ه• /م\آ)،و،تمراممسا(؟.) ٢٣ • /
( )٢يفلرت اصحيح البخاري.) ٩١٢ (،
( )٣بنلر« :ماب الشبر وعجاف اكاويل< ،أ ،) ١ ٢ ١ ٢ /واتض المابودي،)٣ • ٠ /٦(،

وءاروح او؛ان» <بم ،) ٥٢٢ /و«التحريرواكوير»( .) ٢٢٦ / UA

(  ) ٤أحرجه البخاري (  ،) ٨٧٦وم لم ( ) ٨٥ ٥من •حديث ،أبي هريرة
( )٥بطر :اطقات ابن ّعد ،) ٥ ٩ / ١(،وان ج ،نرض(،ص ،) ٥٧٣واربح الأبرار(،آ،) ٤٦٧ /
و٠الباJاية واليجاية(،م ) ٢٢٢ /منونا إر حداثة بن غانم العدوي.

وو،إل ضرْ .يطر :احهرة اللغة ،) ٧٣١ ;٢(،وازهر  ،^ ١٨١وثم الأب(،،-.ا،) ٢٩٤ /
واالفائق،لأزنحثري(م .) ١٨٤

@

جبار ،أو; جبار ،والأربعاء; يبار ،أو; يبار ،والخميس; تونس ،والجمعة; العرو؛ة،
والست ;،شيارل.،١

ولا ثلث ،أن الأسماء المتداولة اليوم كاسن ،معروفة عند العرب ،،وربما كاست،
الأسماء المشار إليها قديمة ،ؤإلأ فاليرة النبوية والروايايتط تدلط على أنهم كانوا
يستخدمون أسماء الأيام المعروفة الأن ،ولم يجر الإسلام لها تغي؛تا جوهريا ،سوى
الجمعة.

وفى ررالج٠عةاا■ فقائل كثب ،العلماء فيها مصنفاُتح ،وأثار ابن القيم إلى طرف،
منها فى اءزاد المعاداال  ، ٢٢منها; فضيلة اجتملع الم لمين للصلاة وقت الزوال،
والخهلثة ،وأن صلاة الجمعة جهرية ،ومشروعية الاغتسال ،،والهليسإ ،ولبس

أحن الثيابؤ ،وساعة الإجابة ،وقراءة ررمحورة الأعلى ،،وارمحورة الغاشية ،،في صلاة
الجمعة ،وقراءة  ١١محورة الجدة ،،و ١١محورة الإنسان ،،فى فجرها.

وأوصل بعضهم خصائص الجمعة إلى أكثر من مائة حصيمحة أو تزيد.
وأولط جمعة في الإسلام كاست ،في المد.ينة ،أقامها أسعد بن زرارة ،ومصعب
ابن عمير ئهبمعارم ،وكان كعب ،بن ماللث ،جنيذكلما سمع نداء الجمعة ترحم على

أسعد ابن زرارة ،فقال ،له ولدم; أراك تترحم عليه .قال ;،نعم ،هوأول ض جمع بنا
الجمعة في ،نفح يقال له• يؤح الحضمات ،قجل ،أن يهاجر الّكا• ،٤^.
( )١ينفلرت ءالأيام والليالي والتهورلأ للفراء (صتما'مآ) ،وااالأزمنة وتلبية الجاهلية® لمطروب،
(ص1م) ،و٠الخهلاع عالي ألفاظ المقنع® (صهم\) ،واالسان العرب( ®،ا ،) ٥٩٣ /وراتاج العروس®
( )٢يتظرت ءالجممة وكلها ،للمروزي ،وءالجممة® للتاش ،وأزاد المعاد ،) ٣٦٣ / ١ ( ،والاللعة
فى حصاممس الجمعة ،للسيوطى.

( )٣قيل• إن أول من جبح في المدينة مصعب بن صير ق.ةئت• ينظر -أمصنف عبد الرزاقُا
(  ،) ٥١٤٦وارالأو١ئل® لأبن أيي عاصم (  •) ٤٧وةيلت إن أول من جب ،هو أسعد ررارة.بمئ ،كما في
حديث كعب بن مالك دق.ةئث• وقد جمع بين الروايتين بأن أسعد كان آمرا ،ومصعب كان إماما• ينفلرت
«اسصالخيير،) ١١٥/٢ (٠و٠عون المعبود®(.) ٢٨٣ ;٣

( )٤أحرجه أبوداود(  ،) ١٠٦٩وابن ماجه( ،) ١٠ ٢٨وابن حزيمة(  ،) ١٧٢٤وابن حيان( ،)٧ ٠١٣
والحاكم( .) ١٨٧/٣وطلر :ءإرواء

هادفة تخاطب القلوب وترهقها وتثعل فيها جذوة الإيمان ،وأن تكون توجيهات
شرعية موصلة على قواعد الموصى لا على محقي الاجتهادات الشخصية ،ومن

أن نفرط أثناء الخهلية في تفمحيلأت جزئية تتحول إلى تصفية حسابات هع
اتجاهات أومناه_ا أوأحزاب أوآررء .

والض ه يقول ت ءاذاأنمت الصلاة فلاتأتوهاتعوؤر ،وأتوهاتمشويرعليكم
الثكيته ،فما أدركتم نمطوا ،وما فاتكم فأJتؤو اار.،١
والمقصودت انبعايث ،القلب ،وتوجهه إلى ذكر اش ،وترك الشواغل الأحرى ،أى!
اسعدوا لذكر . ٢٢١٠٥١

ويشهد لهذا ال٠عنىت فوله تعالىت ءؤ هما ج تعه آلتس ه [المانات ،] ١ • ٢ :أي!
أطاق الولد أن يمني مع والدهر'اا.
أوت فامضوا إلى ذكر الله ،وهكذا كان يقرأها عمر وابن م عود خ.بمى ،وكأنها
قراءة للتمرر؛/

ؤيتبغي أن نترقى بالخهلبة؛ لتكون معنى يخاطب ،المملن جميعا؛ لأن الجمعة
يحضرها الم لمون كلهم لزاما ،وفد امحتنصتهم الشرع لالخهليس ،،لا لمعنى فيه
يخصه حتى يجعل منبر الجمعة محلا لاجتهاداته الشّخصية ،ربما ليس لها دليل ،بل

يجب أن تنحصر في محكمات الشريعة وهيمها وأصولها المى تهم الماس جميعا،
وأن تكون منا من الذكر المحكيم ،ودعوة إلى المزم والمطهر والخلق العنليم،
وعرصا لير الصّالحين ،وعلى رأسهم قادتهم ص الأنبياء والمرسلين.
( )١أحرجه الخاوي( ،) ٩ • ٨وم لم( )٦ • ٢من حدين ،أبي ميرْ
()٢يطر' :ضاوط» للواحدي(،) ٤٥٤ /X ١وافر المركلي» (مآ\/اأ ،)٤وراتفير

الغوي• ( ،) ١ ١٧ /Aواشتر الرازي• ( • *ا ،)٥ ٤ ٢ /واشتر ابن كير» ( ،) ١ ٢ • /Aو•ذح القدير٠
(ه.) ٢٧ •/

()٣ينثر :اشتر الغوي•(،) ٤٦ /Uواغتر ابنممتر•(.) ١٢ • /A

( )٤يطر• :امعاني القرآن• للزجاج ( ،) ١٧١ ;٥وااوض؛ر ابل ،للواحدي (آآ،) ٤٥٤ /
وانحير امطي»( ،) ١ • ٢ / ١ Aواشتر ابن محير.)١ ٢ • /A(،
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ص~لإعهأي :ارضا انيفىسا الوقتأا>.
وفيه دليل على جواز المع من حث الأصل؛ لكن طلب منهم ترك ذلك وقتا
محددا؛ ولهذا لا يجوز الح والثراء يعد نداء الجمعة الثاني عند جماهير أهل
العلم ،، ١٢وهو الصحيح ،والح بعد ذلك باطل ،وألحق طواف من الفقهاء يالمع
والشراء  Uكان في معناها س المعاملات المالية الأحرى؛ لأنها تشترك جمنا في
تلهى عن ذكر اض(م.

^أإحتنتلثو 0ه :فيه إلماح إلى قداسة هذا اليوم ،وفضيلة
هذا الونت ،،وأنه وقت إجابة للدعاع ،وولت ،تجمع السالمين ،لهذا حير عند اطه
لمن كان لديه العالم الهادى بقيم الأشياء.

ءآنيثيإؤ،آمحيد،دآنمأس؛ثزآش محأدهمأأث،

ءو ؤ ^٥١قنيت
ك؛اقتقصن©ه:

ءؤ ^داقنتير١لصأوه ه أي :انصرفتم منهار؛ا ،ؤآشئوأفيونيو^ثعوأ
ه ،وؤءشفيآس ه غانا ما يطلق على الرزقلْا؛ ولهذا ثرع لداحل
افخ لي أبوات> رحمتك®• ؤإذا حرج  !) ١١٠؛راللهم إني أسأللئ،
الجد فول؛
من فضلكءرا" .،وفي الحج يقول س*حانهت ؤ ليسعث!بمكلم حكلح آزننثغوأ
( )١بنلر"• :ضر الطري ،) ٦٤١ / YY ( ،و«الهالاة إلى بلوغ الهاة» (  ،) ٧٤٦٧/١٢وهم\-د
السير( ،أ ،) ٢٨٢ -/وافرابنكير ،) ١ YY /A ( ،وافح القدير.) YU١ /،<( ،
(مآخ)،وااس(،ا/أمأ)،وأالأمأ(ا/أأأ)،واالماوع،
(أ/اأ)،وأاوحالى\'^(،اه).

(*ا)يطلر«:شيرالقرني(،خا/خ'ا).
( )٤ينظرت ءاغريب القرآنء لأبن قتيبة (ص ،) ٦٦٤والالوجيرُ للواحدي (ص!؟  ،)١ ٠وءمسر
المعانيء(ه ،) ٤٣٥ /وارشثرابن كثير* (خ/آ'اا) ،وءفحالقديرء(ه/ا'اأ).
( )٥ينظر' ااتمسر

(؛ ،) ٣٢٧ /وءتمسر السمرقندىا (رم ،) ٤٤٨ /والمسير الماوردىاا

( ،) ١ ٠ /٦والنمير الرازيء (•م ،) ٥٤٢ /وءشير القرطيء ( \Kا\ * Kا \,والاكحرير والتتويرا

( )٦أخرجه ملم (  ) ٧١٣من حديث ،أبي حميد أو أبي أسد ة؛ءؤقءثت •

©

قنه نن رنهٍئأه [الغرة .] ١ ٩٨ :والمقصودت البيع والشراء١١د
وه؛5دا تأتى المحوص الشرعية لتربط ما بين الدين والدنيا ،حتى لا يكون ثمة

انفصال في واقع الحياة ،فالدين لا يدعو إلى التخلي عن الدنيا ؤإهمالها ،وذكر

بعضهم أن في ال عي في الأرض بعد الجمعة والضرب فيها واليع والشراء بركة
ورزثارى.

آدلأيتإ

فدكر اش لا ينبغي أن يقتصر على وفت

الخملبة ،أو في وقت ،الصلاة ،أو في المجد ،وقد قالت ،عائشة ن.بمإاأ رركان النبئر
 .ي دكئ اه على كز أحيا;. ٢٣١٠٠٠،
وليس للدكر طقوس معينة ،بل ثميع للمؤمنين أن يدكروا اممه قيانا وقعودا
وعلك ،جنوبهم ،متوصئين وغير متوصئين ،فقد كان النيiW

يذكر الله وص جب،

غير أنه لا يقرأ القرآن إلا إذا تطهر ،وفي حالة التثايع والمحاملأُت ،ينبغي ألا ينقطع
فيها الدكر ،وكان السالم ،يثوبون بيعهم يالن،كر والدعاء والكلام المبارك.

ه ُؤوإدارأوأغقرء أولواأذهءقوأللإ1انمحك هحل' ،بمدآشمحياأيوس
آلبمظوآهءبي0يت
سبب نزول هذه الآيةت ما رواه جابر ة.ةئ ،أن الني .كان يخف ،يوم
الجمعة ،فجاءت ،عيئ س الشام ،فمع الماس وقعها ،وعادة ما يكون معها دفوف

وطبول تخثر بقدومها ،فخرج أكز الماس من المجد ،والنبر و .يخطنا ،ولم يبق
معه إلا اثنا عشر رجلا ،فيهم أبو بكر وعمر؛.بمنعا ،يقول جابر ج.؛تنت وأنا فيهم،
مننك هده الآرة(؛)ِ
( )١يطلر :ض .قاتل• (\إ\\0ا ،واشتر الطري• (  dO'i/Tواتفسر ال مرسى»
(\/ما)،وااكحريرواضر»(آ.) ٢٣٧ /

( )٢يطر :االممسر الهيط• للوسي (  ،) ٤٥٩/٢١و«ضٍر الرازي•

واشتر

القرطي• (  ،) ١٠٩ -\' A/\Aواشتر ابن كير» ( ،) ١٢٣ - ١٢٢ /Aوافتح الارىاا لأبن يجب
(.) ٣٣٧ /A

( )٣أخرجه م لم( .) ٣٧٣
(  ) ٤أخرجه البخاري (  ،)٢ ٠ ٥٨وم لم (  .) ٨٦٣ؤينظرت ءأصباب الزولء للواحدى ( ٠) ٤ ٢٨٠٠٢٥

محرلقهة

وقد ورد أن المي .قال؛ رءوالدى نمي بيده ،لوتتابعتم حتى لا يض منكم
أحد Ju ،بكم الوادي لما))<ا.،
وقدلكنت ،الحادثة فى السنة الرابعة أوقريبا منها ،ولكنت الخطبة بعد الصلأة،، ١٢

فهؤلاء صلوا ٌع الّكا ،.وحلموا يستمعون الموعنلة ،كما هي الحال في صلاة
العيد ،ولم يكن الأمتماع للخطبة واجتا بعد ،ولكنوا في مجاعة سديدة وثظف ،من
العيش ،وم هم الصر ،وحاءلتا العتر فتنادوا إليها.

ؤيفلهر لي أن للمنافقين في هدا عملا ؤيدا ،وهوتجرنة الناس على الانفضاض
عن رسول افه س ،فخرج المتعجلون ،وحرج الأءراد_ ،،وحرج أطراف الاس،
حتى لم يبق في المجد إلا اثنا عشر رجلا على سبيل التقريمتارم.

ومح ،رواية؛ بقي ثلاثة عشر ،أوأربعة عشر ،ومن عد أسمائهم يمحن أنهم كانوا
فوق الاثني عثر رجلا ،وبعضهم قدروا أنهم يتطعون أن يمحوا الفائدة أو
الحكمة من غيرهم.

وبهيم الوجوه يزول الإشكال الدي يخْلر بالبال في ائمراف رجال الصل.ر
الأولءن الخطبة إراكجارة.
وُ'اللهو؛ا ناع غير مقصود ،بل المقصودت ااالت1حارةا ،،وقرن تعالى بينهما؛

توييحا وتقريعا لمن فصل التجارة على الدكر والحكمة ،وبدأ بالتجارة؛ لأنها هي
المقصود ،ولدا قالا ءؤآمصو١إقياه ولم يقل; ®إليهماا>؛ لأن انفضاضهم لكن قصدْ
٤٢٠^١

( ) ١أنترجه أبو مر (  ،) ١ ٩٧٩والطري في،افيرْ» (  ،) ٦٤٧ / YYوابن حبان (  ،) ٦٨٧٧وابن
بثّكوال في ءغوامص الأمحماء انبهمهء ( ،) ٨٥ ١ /Tؤيتفلرت ءتخرج أحادسثؤ الكشاف— ٢٦/٤ ( ٧ ،
 ،) ٢٨وااا ال الة اكححة» ( .)٣ ١ ٤٧

(آ)يفلر• :المراسل• لأ؛يداود(آآ).
( )٣يفلر :انن الدارظي• (  Ur-A -٣• U/Yو«سن المهقي• (مآ/وهآ) ،وافح ٠^ ٧١
( xtn/r

( )٤يطلر• :تمسر الماتريدي• (•\ i(\o /و«مير الماوردي• (آ/آا) ،و«فح الباري•
( ،) ٤٢٤ ;٢وءتحفة الأحوذي•(}>.) ١٥ • /
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تقغقإنلءي1كا

ؤأزؤفقو3ه جمعت منافق ،وهو اصطلاح مرعي جديد لم يكن متخدتا
من مل ،وهو مأخوذ من النفق ،وم الطريق الخفي المفتوح من •جهتيهل١ا ،يبض
الخوانات تحفر في الأرض حفرة وتجعل لها بابين إن حوصرت من هط حرجت
من هنا ،فهم قد وصعوا رجلا مع الإسلام ورجلا مع الكفر ،فإن غلم ،-هؤلاء كانوا

معهم ،ؤإن غلما هؤلاء كانوا معهم ،وأول ،من أنشأالفاق في المدية هم اليهود،
فهم موم والنفاق وزعماوْ؛ وليلك ،كان كثير من النافقين من يهود أهل المدية

الدين أظهروا الإسلام ،ومهم من الأوس والخزرج الدين تأثروا
^^^^صدنهت الخطابلخي.ص•

ؤةةدإىلثاوسّودافهأ فيعلنون إيمانهم خداعا وحقنا لدمائهم ،وبحثا عن
مصلحتهم الحاجلة ،ويقسمون على ذللث ،،أوأن الشهادة ذاتها تعتبر ئنما ويمينا
ه.
وهم لم يقولوات  ٠نعلم  ، ٠ؤإنما صرحوا ؛  ; J_iالشهادءث

والشهادة ت إقرار بالشيء كأنه يشاهدْ بحينه من شدة يقينه ،وهم يوكدون الشهادة
؛حرف  ،راإلاا ،وباللام ،و؛المنمر؛.،

ظلمإةلث،يثومحه ،ولأن الأية وصفتهم بالفاق ابتداء ،فإن السياق يعتي
بالفصل بين كون الرسالة حقيقة من عند اض ،وبين كون ادعائهم أنهم يشهدون كدثا
بما ليس في قلوبهم المنهلوية على الكفر.

فألغى شهادتهم ،وكديهم فيما نسبوه لأنفسهم ،وأثبت ،الرسالة بحلمه المحي3ل،
()١يطر :رالمن،) ١٧٨ - ١٧٧ /ْ(،واناجالروس(،آآ) ٤٣٢ /انفذا.

ورالترة البوية ،لأبي نهبة(أ.)٤ ٢ /
( )٢يطر :ااالإيمان» لابن تيمية
( )٣يطر* :نمير الطبري( ،آآ ،) ٦٥ •/واتفبر ابن كثير ،) ١٢٥ /A( ،و"كح القدير،
(ه ،) ٢٧٤ /والصائر الأتية.
( )٤يطلر، :الكشاف ٣٨/٤ ( ،ه ،) ٥٣٩ -و«شير القرطبي ،) ١٢٣ - ١٢٢ ; ١٨ ( ،و«اكٍرير
والمير(،مأ.) ٢٣٤ /

0

ؤصدإضشلآلإه أي؛ صدوا أنمهم عن سيل الله ،وكأنهم امتمرزوا
هدا وظنوا أن الم لمين لا يدركون حيلهم وأحابيلهم ،وكدبوا وصدقوا الكذبة؛
ولهذا استمروا على كذبهم ودسهملاد

أو يكون المعنىت صدوا غيرهم عن سيل اش ،وهدا ظاهر من أفعالهم؛ فهم
ئاؤأ نتثلنن ^.، ١٢

يحلفون ليغروا غيرهم ؤيخدعوهم؛تظاهرهم بالصدق

والأية تحتمل أنهم آمنوا عند الني .ثم كفروا عند أصحابهم وشياطينهم
الذين يثقون

 ١٠اواإداسك٢إلهاعىسمرءون

حدإذامحأإقممون٢

تال-قرة؛  .] ١٤والشياطين هؤلاء هم مدرسوهم

من اليهود وغترهم•

وتحتمل أنهم آمنوا ظاهرا بأل نتهم ،ثم كفروا باطنا بقلوبهم وأعم١لهمل.،٤
وتحتمل أن نانا من اليهود آمنوا بموسى ،ولما جاء الّكا

كفروا به! ؤ3لنا

جماءهم ما■ ١٠٥ ^٠محقمؤؤأ له ء ه [البقرة.] ٨٩ :

والاحتمال الرابع؛ أن يكون ذلك إشارة إلى بعضهم الذين وقع منهم شيء من
 ١إل ي٠ان ثم تركو ،، ٠ ٥١كما في صدر  ٠محورة البقرة،ا Iؤ،ئثهلمئثل أكى أستؤثر ^١٥
ظعا أءتم\ءق ما حوك!لهب اق4ئتؤبى

[اومر.] ١٧ ;0

( )١يفلر; «تسر الطرى» (  ،) ٦٥١/٢٢و«تمر القرطبي( ٠حا/أ'اا) ،ورفح القديرء
والتويرا(  / YAا-اآ).
(ه ،) ٢٧٥ /واروح اوعاني»( ٤ا * ٥ /م،
( )٢ينظر• ارتممير القرطيء(  ،)١ ٢ ٤ / ١٨رورؤح المعانيء( ،) ٣٠ ٥ /١ ٤والمصادر السائقة.
( )٣يفلر« :الكشاف»(؛ ،) ٥٣٩ /ورافخ اسير» (ه.) ٢٧٥ /
( )٤يطر" :المحرر الوحتز" (ه ،) ٣١٢ /واتمر القرطيء (خا/أآا) ،وءالكثافء
(أ ،) ٥٣٩ /وانح القديرا (ه ،) ٢٧٥ /وااكحريرواكوير» ( .) ٢٣٧ / YA
«اصاف»(أ/همه)،و»شراكرطي»(خا،) ١٢٤ /
و«شر ابن كير» ( ،) ١ ٢ ٦ - ١ ٢ ٥ /Aو»فح القدير( ،ه ،) ٢٧٥ /و«اكحرير واكوير»( .) ٢٣٧ / Y A
( )٦وقد أفاض ابن القيم ش شرح المثل الناري والمثل ^^١؟ •،ينفر؛ "إعلام الوئمن،ا
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*كان عبداف ابن أبتروسيما جسيمأصحيحا صسحادلق اللساناارا/
فكان الرحل فيه حمال القوة فى حده ،وهدا ليس مدحا فى أصله وليس
ذما؛ لأن اف قال عن طالوت• ^وراده< دسطت ق ألمالروآلجممٍ ه [.] ٢٤٧ :٠^١

ولكن معناه أن هازه الأجاد حواء؛ وقو لقي أحد الشيوخ شابا فأعجبه ،فقربه منه
وماله ،فوحده لا يفقه شيئا ،فقاوت باله من بيت لو كان فيه سكان! فالجم بيت

جميل ،وعن لا روح فيه ولا عقل.
وبعلة الجم صفة محايدة ليست ،صفة نقص ولا كمال ،فهويوجد في بعض

المؤٌنين وفي بعخى المنافقين ،وقل أثنى الله على جمال يومفإ وفوه مومى هقلإ
وكان محمد .حن الصورة والقامة ،كان وجهه القمر بأبي هووأمي.

ؤ وإن

ثح محلم ه ت في ذللث ،إثارة إلى الفصاحة  ، ٢٢١وهي بحد ذاتها

مض جمل ،وكان المي ه يوصف بأنه أوتي جوامع اإكلمل ،،٣وأفصح تن نملق
بالقادر؛ ،،وقال مومى عن هارون

يي لكاناعم-له مى رد-ءا

يصدفيآه زالهمص.] ٣٤ :

في كلام هزلأء المنافقين كثير من التقعر والتفيهق والتكشح وزحرفة القول
دون طائل ،وأنتا تجد حهليبا أو شاعزا يحس الكلام والتصريف ،وليس من وراء
كلامه معنى ،ولو كانت الفصاحة لمرة الحق وها.اية الماس أو للمعاني الجميلة
لكانتا محمودة.

ووحقب ه بضم الخاء والثين ،جمع ت حثية.

لإم!لمحئب

( )١يطر :أشراسيأ(ا ،) ٣٢ . /،وأتمراومىأ(0إس وأزادالمسرا(؛.) ٢٨٨ /
()٢يطر :ااالكشافأ)(،) 0٤ . ;٤وءالمٍرر الوجٍز»(ه،) ٣١٢ /وءتمر ابن ممءر»( ،) ١٢٦M

و|غح اكلير|(م ،) ٢٧٥ /و|روح اوعاتي|( ٤ا ،)٣ • ٥ /و|اكحريرواكويرا(٨٨

.) ٢٣٩

( )٣كما ني اصحيح البخاري• (  ،)٧ • ١٣و• صحيح ملم• (  ) ٥ ٢٣من حدين ،أبي' ،ريرة هىّ
( )٤وماثروى أن النن .قال• :،أنا أضح تن طمح ،بالضاد• .نهولاأصل له ،ناله ابن ممر دهمره•
يطر :أتمر ابن ممبرأ(ا ،)١ ٤٣ /وأاوقاصا .الخة(،ص٧٦١
ورالفواتد \بت(ص٧٢٣

) ،و«كث.ف الخفاءأ(ا،) ٢٢٨ /

).
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■ JUأتشهدأذ لأبم إلااف؟» : Jti .لا،دلضاطسك أذ لاأتاطك،رلأ
أخذ■ ،
أكون مع قوم يقاتلونك .فخر سسالهأآ.،
فهذا ْع جهله لم يحقن دمه بالكذب ،ولا اتخد إيمانه جنة؛ لأن فيه كرامة
الإنسان وصدقه ووصوحه.

ؤفسور>كلمحتظألمهت كلما سمعوا صائحا في المدينة لا يعرفون مصدره
ظنوا أنهم المستهدفون المقصودون ،وأنه ينادى لمحاربتهم؛ لأنهم أصحاب
مكاني ومؤاءرا٠ت ،ودسائس ،اجتمع لهم حنث نواياهم ونبح أعمالهم ؤإصمارهم
العداوة والحقد والبغضاء للموهنض ،وفي كل لحظة يتوقعون أتهم افتضحوا وبانت،
حقيقتهم ،فلذا يحسبون كل صيحة علهم ،وهذا من حورهم و-منهمأأأا•

ؤؤهمآثدوه :إثارة إر شل.ة ءا.اوتهم ،وكأنه لا عدوغيرهم ،كما قيلأٌاات
فمنهم عدو كاثر عن عداته
ومنهم قريب أعظم الحطب قربه
أردتم رصا الرحمن نيا وئالبا

ومنهم عدو في ثياب الأصادي
له فيكم فعل العدو المف ارق
ولم يهللوا إلا حقين الدوانق

قيئ في درب الجهاد حهلاكلم

وجنبكم فيه حفي المزالق

وخصهم ؛ذللث،؛ لتلبسهم ومخالعلتهم المؤمنين بالمدينة ،واطلاعهم على

ءوراتا المسالمين ،ؤهأ-ءددمه• ونلحفلهنا أن اممهلميقل■ افاقتا1هماا ،أوأ ارفانفهم
من الأرض* ،ؤإنما أمره؛الحذرأ؛ا ،وهذا أصل عفليم في التعامل ْع المنافقين،
<  ) ١أ-محرجه أحمد( ،) ١ ٤ ٩ ٢ ٩وابن حبان(  ،) ٢٨٨٣والحاكم(*؛ )٢ ٩ /من حديث جابر .٠
وأصل القصة في اصحتح الخاري•(•  ،) ٤ ١٣٩ ،٢ ٩ ١واصحح مالمأ( .) ٨٤٣
( )٢يطلر :اتف بر الطبري• (  ،) ٦٥٣ / YYواالكثاذ ( »،أ ،) ٥٤ •/وانشر القرطبي•

(  ،) ١٢٦ - ١٢٥/١٨واتمير ابن كير• (م/آآا) ،و«ذح القدير• (ه/أ'\آ) ،واروح اوعاني»
( ٤ا ،)٣• ٦ /وءالتحرير واكوير•( .) ٢٤ ١ - ٢٤ • / ٢٨

()٣

عصام العطار.

( )٤يطر :رالكشافح• (؛ ،) ٥٤١ /و«ذح القدير•

وءأصواء السان• (خ،) ١٩٢ /

و«اكءريرواكوير•( .) ٢٤ ١ / ٢٨
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ثم تعجج ،مهم كيف يصيفون عن الحق على رغم وصوحه وبيانه ،وأنهم
يحاجون في اض من بعد ما اتبمب له ،فمد رأوا الض.وشهدوا التنزيل وخالطوا
الم لمين ورأوا المر والأيأت ،ولكن السب هو ما ص من الطبع علمح ،تلوبهم،
لما صدوا وأءرصوا . ٢١١

ءو

نزئرماؤأ منئغزم

ولأ

بمدوى ننم

منةلإو0ههت

^ثفزمرءأ،هه :لعل القائل ممن يختلط بهم ،وهو
أحن حالا منهم ،فهم كانوا درحات ،كما نقل عن عد افه بن أي ابن تثول أنه
لما رجع في غزوة احد يثلث ،الجيش ،أو بعد نمة المريسح بدأ الناس يتفرقون
من حوله ؤييئون الفلز به ،فحينئذ جاءه بحفهم وفالء له 1تعال ،يستغفر للث ،رسول،
اف<أ.،

وتعال،ت أصلها مشتق س العلو ،أي؛ اذم ،إلى جهة الحلو ،لكن ثّك ،هذا
المعنى ،وصار يراد بها معنى؛ هلم ،أو؛ احضرر"آا.
ؤإنما قالوا ذلك؛ لألهم عرفوا أن رسول ،الله .رجل لين سمح سهل يحب
الخير للناس ؤيوثر حان_إ الرحمة ،وقد ئال ،له ربه؛ ؤ\ت1عقنم أولأم-تعغرلإ

^^زلإسدإنمةشضرأشدا ه [\مح.]٨• '.>1
وليس المقصود العدد ،ؤإنما المراد أنك مهما أكثرت! س الاستغفار فلن يغفر

لهم ر؛هما؛ ،،ومع هدا قال ،ر« :لنيى حثرت> فاحترتج ،لوأعلم أنى إن زدت ،على
(ا)طر«:اعثافاا(؛/ا؛ه) ،و«-فرامني(خا/أأ\/
واش؛راينممٍر•(  P_^،(\YU/Aالأنة.
(ما)يطر;أشرامض€
( )Y-يفلر :أ-أويل ثكل القرآن• (صها>آ) ،وارالزام ني معاني ممات م،) Yno /Y (،

واتفسر اسي»(" ،) ٨٤ /Yوأاوفردات في غريب القرآن ) ٥٨٤ ، iAi_(،ص د•• ،ع ل ا•،
وأزادالمٍر•(  ،) YA٩/١وأاكءريرواكرير• (  Y'/YA؛ _ ij،(Y؛ القارى• ( ١ا.) ١٥ ١ /

( )٤يطر! :السرو الوجيز• (  dT\i/oوأفح القدير• ( ،) ٤٤١ /Yو،اكمير واكوض •

ؤ)

البمال،

 ، ٠٢١رئط اكاس))ر.0

وكان من رحمة افه برسوله.ألا يأتوا إليه؛ لأنهم لوحاؤوْ فاستغفر لهم فلن
يغفر اف لهم ،فمن حفظ اف لنيه.ألا يدعوالوعاء الدي لايستجاب ،فرحمه اف
بأنهم لم يأتوه وصاروا يمدون وهم متكبرون.

دسنآمحلإإنآفَلأ
^  ٠٢٣ه هنا ،وفي *محورة القرة® في سأن الذين كفروا -وإةآمحأيكآىنم1نا
سواءء1كهنِه لاوقرْت  ،]٦تدل ،على استواء الُلرُين؛ ولهذا يأتي بعدها ذكر الهلرفين،
وهما هنا الاستغفار وعدمهر ،،٢ومحي ررسورة اJقرةاا الإنذار وتركه؛ ولأنه يستوي

عندهم الاستغفار وعدمه حكم القه عليه بأنه سواء عاليهم هذا أم ذاك ،فالقه تعالى

علم متهم ما جعل المغفرة عليهم حرام■ ؤد-تممرث ثهارأم أم قتثغنهم لن يغفر
أقعئيأل0أائت لألهدىآلمرمأكسقلإك< ه ،والفاسق هوت الخارج على الطاعة وعن
الحق ،، ١٣فهم لا يهتدون•

ميراؤسبمدرضليآم4ت يحتمل أن يكون المراد
المهاجرين الذين هاجروا من مأكة إلى المدينة ،وتركوا أموالهم وبيوتهم في سل
الله ،فيقولون  Iلا تتفقوا عليهم حتى ينفضوا ،ؤيتركوه ويتداJوا ءنه ،، ١٤وهم يظنون
( )١أحرجه م لم(  ) ٩١من حدث عبد اض بن م عود نمحؤقبمثت.
( )٢يطر :اشتر الدرى» (\ ،)■\،< A/YT> d^C\T /و«الكثاف» (اِ/ا؛)،) oirfi ( ،

(• م ،)٥ ٤٧ /و«شر الرازي(،آ ،) ٢٨٤ /و<اذح القديرا <ه ،) YV \ /واروح اوعاني» (.)٣ • ٨ / ١ ٤

( )٣ينفلرت ،المقرئات ز غريب القرآن( ،صأ'آا■) ،وءالزاهر في معاني كلمات الناس،
(ا ،) ١٢ •/م الموس ٠٠٠ )٣ • ٢ ! ٦٦ (،س ق•،
( )٤يفلر :اشٍر اكلبري( ،أأ/هها") ،ورالشيرالمط! للواحدى (  ،) ٤٧٥ ; ٢١واتح
المدد(،ه.) ٢٧٧ /
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محقُس

وقد أثتى أبوكر الصديق ثنحئقبمن على الأنصار وحن بلائهم ،واستشهد بقول
الطفل اقوؤ<0ضضر:
بنا يعلنا فى الواؤلثين فزلت،
جزى اش عنا جعفرا حين أرلمت،

آبوا أن يملون ا ولو أف أمن ا

ئلاقي الذي ينموو منا لمثت،

هم حلهلونا بالقوس وألجئوا

إلى حجرامحت ،أدنأيتح وأظلت،

والإسلام دين ينهك ،عن التواكل ،ؤبمحث على العمل والكدح والإنتاج•
مل ت حزائن السماوات :،المهلر ،وحزائن

الأرض :المات.،
وملت حزائن السماوات :،الغيوب ،،ؤ رنابموجود

،] ٣١

ه

وحزائن الأرض :القلوب ،،أن يمخر اض قلوب ،العباد بعمهم لبعض.
والأولى العموم ،ؤيدحل في حزائن السماوارإ :المهلر ،والشص بأنعتها،
والهواء ،وكل ما ينزل مما ينفع الناس ،وغيرها مما لا يعلمه الاس ،وحزائن

الأرخى :النبات ،والنفعل والثروات ،المكنوزة في باطنها ،وما ينلهر ؤيدبؤ على
ظاهرها من حيوانات ،وناسلأأ• ،

^فنءنيسهو0ه :فهذا من المعانى الإيمانية القلبية ،والمنافقون
لا يفقهون في الإيمان والأحوة والإيثار والميم النبيلة ،فكف ،لمن هم كالحثسب،
الم تن .ة أن يفقهوا هن ْ.المعانى المشرقة؟ إنما هم عكوفه على ظاهر س الحياة
الدنيا وعر الأشكال والرسوم.
( )١ينفلرت •الخراج ،لمي بن آدم( ،) ٤٨ورالأم ،) ١ ٨٩ / ١(،و'الحمامة المغرى(،ص ،) ٢٥١
و"-اريخ  ، CiJuJlلعمر ين ثب ( ،) ٤٨٩ /Yو«ء؛ار الشعر(،ص •  ،) ١ ٤و«زهر الآداب ،ونمر الأنب»،

(ا ،) ٧١ /وان ان الحرب(،،ه ،) ١٧١ /واصح الأعشى في ٍتائ الإنشاء،

في •سورةالحشر:،

وما تقدم

^^لإكثينمحمحقسداحملي •••[ 4الحشر.]٩ :

صراسري(،آآ/هه،)1و،اشرالمل،لالواحدى
(  ،) ٤٧٦/٢١وءالكثاف .) olT /1( ،وءانمحرو الوجيز! ( dTM /0وءزاد المر،) ٢٨٩/٤ ( ،

واتمر القرطي٨( ،ل ،)١ ٢٨ /و«دح القدير( ،ه ،) ٢٧٧ /و«التحرير واكوير.) ٢٤٨ / ٢٨ ( ،
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قدموا المدينه قام عبد اممه بن عبد اممه بن أبي على بابها بال يم ،لأبيه ،ثم  itJuأنت
القائلت لثن رجعنا إلى المدينة ليخرحى الأعز منها الأذل؟ أما واض لتعرفي العزة لاثج
أو لرسول اممه ،وافه لا يأويلث ،فلله ،ولا تاؤيه أبدا إلا بإذن من اطه ورسوله .فقال!

يا للخزرج ،ابني يمنعني بنتي ،ا للخزرج ،ابني بمتُني محتي• ففال ،ت واف لا تأليه
أبدا إلا بإذن منه .فاجتمع إليه رجال فكلموه ^ ١٥٥ ،واف لا يدحاله إلا بإذن من اض
ورسوله• فأتوا الني .فأحبروه ،فقال؛ ®اذهبوا إليه ،فقولوا  ;،،iحله ومكنه . ٠
فأتوْ،فمال:أماإذ جاء أمالمي.سمراا•
ثم جاء ابنه إلى التك ،ج^ ،فقالت يا رسول ،اه ،إنه بلغني أنلئ ،تريل• قل عبد اه

ابن أي ،فإن كث فاعلا ئامرني به ،فأنا أحمل إليالئه رأته ،فواف لقدعلنت ،الخزرج
ما كان بها رجل أبر بوالي•؛ مني ،ولكني أحثي أن تأمر به رجلا مسلما فيقتله ،فلا

تدني نفي أن أنثلز إلى قاتل عبد اف يمنى فى الأرض ح!ا حتى أفتله ،فأقتل
مزمنأ بكافر ،فأدحل النار .فقال:ؤ ®بل حسن صحتثه ،وتزهؤ به ما صحتنا .، ٢١٠٠
وعائم الني .في مجرصه ،وصر عليه عند موته ،وفيه نزل فوله سبحانه!

ماقأبم'اولأمومهء [ ، ٣١٠٤اكوبة.] ٨٤ :

ؤ

ففي هدا الثر والحفاخل ورعاية الحقوق وحن التاتى وسياسة الأمور بصير
ورؤية وتسامح مع اليقفلة والحلءر وعزل التأثير اليء للقوي المضادة.

م ؤ توثاآؤ-ماءامحأ

^مصؤًظيآموس بممل،

ضآّررنهاهت
مناسبة الأية لما ئبلهال؛ :،أن من سماُت ،المنافقين أنهم
(ا)طر :افر

^  ٢٢ينظر•  ٠٠لير ٥اليويةُ لأبن هشام (ة ،) ٢٥٦ /واتفّير الطّرىا(آا/ه•  ،)١واتايخ

( ١٠^٠أ ،) ١١٠ /وادلأتل اكوة» لليهقي(؛ ،_«_, ،) ٦١ /اونلكا(آ ،) ٥٣٢ /و«أد الخاة»
سوالهاة»(؛/خها)،و»أسمأ(أ/هها)،واسمة اس•( .) ٥٩٩/٢

( )٣يظر؛ •صحيح الخاري•( ،) ٤ ١٦^٢واصحيح ملم' ر'.)٢ ٤ ٠
(ه/ا\'/أ) ،و"اكءرير واكوير،
( )٤يظر• :تف-ير القرطي• (\/ا ،) ١٢٩ /وافتح
(٨٨

• .) ٢٥

^<خكئأص،حما ه،
طالما توفرت له فضثعها وموف يماطل وغفل
ولن نبقع هذا التمني بعد إذ وغ الأمر موقعه وحضرت الوفاة.
وفي الأية مرعفليم ،غما من أحديموت إلا وتحضره ناوامة؛ إن كان محنا ندم
ألايكون ازداد ،ؤإن كان مسيئا ندم ألايكون ننع وتاب ،وغالب مايندم عاليه المرء
عند الموت يتعالى يامور حلاصتها ما يأتي1

 ~ ١يندم ألايكون مؤمنا صالحا تقيا ،كما أشارت الأية ،وهدا يتعلق بصلته بربه،
وصمن ذللث ،امتدكار الذنوب والعاصي والمخالفات والأوقات الي اهدرت
فيها ،وكلما كانت ،العصية أكثر متعه وأٍلول وقتا كانت ،ندامتها عند الموت أعفلم.

 -٢بميم آلا يكون قدم إحسانا إر انس وحيزا ،كما دل عيه الدم قي الأية
على عدم الصدقة والإنفاق ،ويشمل هدا من باب أولى الدم على ظلم الاس أو
بخسهم حقوقهم أوالعدوان عليهم في أنف هم أوأهليهم أوأموالهم •
 "٣يندم على أن يكون عاش عمره في مجاملة للاحرين وتمغ لهم ،ولم
يعش حياته كما يريد هو ،ؤيتمنى لو أنه اعتزل المثيل وظهر بنخميته الحقيقية
وأحلامه وطموحاته.

 ~ ٤يندم على الإفراط في العمل الدنيوي كالوظيفة أو الجارة بما أثر على
صحته ونفسيته ،ومن م حرم من متعة الحياة ونينتها ،وقصر في حقوق الأهل
والقرابة من أجل شيء لم يعد بقعه في قليل ولا كثير-
ه~ يندم على تفويت الأصدقاء الان|ين كانوا يستحقون أن يضحى من أحالهم
فضش بهم-
 "٦يندم على فوات فرص الأستمتاع وال عادة الي كانت ،على مقربة منه،
ولكنه عاش مع الذلاهر والشكليات وليس مع الحقاس.
 ~Uيندم على كثتإ مشاعره وأحاسيسه ،مواء كانت ،إيجابية بالعبير عن الرصا
والحس ،والامتنان ،أوملبية بالعبير عن العب ،وال٠وا•حدة.

وقله كتيتؤ الممرصة الأسترالية (برونى وير) كتابا مفيدا عن أهم حجة أمياء
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ءوتسمية السوية:

اسمها المشهور ،ولا تعرف إلا به• ُ'ٌورْ اك'اينا'أا•،

ه ع ددآياتها :نمانى عثرة آية باتفاق عالخام ااعا. ٢٢١J

ه وهي مدنية محي جمهور المريزأم ،وذهب الضحاك إلى أنها

ولابن عباس خ.بممح ،وعكرمة وحمامة أن فيها المكي والدنىلْآ.
وهدا أظهر وأقوى؛ فان ما فى السورة من موضع البعث ،ومجادلة المشركين
ما هومن أغراض السور الكية ،وفيها من اكحدير من عداوة الأولاد والأزواج ما
هو أشبه بالمدنى.
( )١يطرن اتمر مجاس• (ص1ا"ا') ،واصحٍح الخاوي• ( ،) ١٥٠ /aواجاعع التر«LJى١
(ه/ا"بأ) ،واتمر الطري/ TV ( ،؛؛)،

الوجٍ( »3ه/لأا'ا) ،وابماتر ذوى التسزا

را/يا"أ) ،واروح _ ٤( ،،yا ،) ٣١ ٤ /و٠اكميرواكوير• صأ/خهآ).

( )٢بطر• :المان ني عئ آي القرآن•(<_A؛ ،)Yواحال ،القراء وكال ،الإثراء• (صا»،م)،
واعماعد الفلر للإشراف ،على مقاصد السور•(.)٩ • !٣

( )٣يفلر؛ اتفسير ال معاني• (ه ،)٤ ٤٨ /واشير القرمحلي• (  ،) ١٣١ / ١٨وءالبحر المجعل في
وافتح القدير• (ه ،) ٢٨٠ /واروح المعاني• ( ١ ٤ر  ،) ٣١٤وافتح البيان في
النمير• (٠
ُقاصد القرآن ٤( ،ا ،) ١ ٦ ١ /

واكوير.) ٢٥٨ / YA ( ،

( )٤يفلر :اتمير الغوي• (0إحر  11ه وازاد المتر• (؛ ،) ٢٩١ /واتفسير القرطي•
«ُ ،) ١٣١اللاب في عالوم المحابج•( ،) ١٢٢ ;١ ٩والممادر الماس.
( )٥يفلر :اتفسير مقاتل ،) ٣٤٩/٤ ( ،ورالهداة إلى 1وا الهاة• (آا/تماآ؛ب) ،وا-فير
الغوي• ( ،) ١٣٦ /aواتمير ابن كثير ،) ١٣٥ /a( ،وامماعد الفلر للإشراف على مقاصد المور•
(م  ،) ٨٩وانمادر المايقة.

سمالقإلأمبحانه،، ١١

فؤادم1اوِفبميمآكذيرت< ه [  ١٥١١تحت؛  ،]٢فهو المحمود بحق واستحقاق ،وهو
الخليق بقول الخشير:،٢

تتك الحمل حتى ما لمنتخر

ني الحمد حاء ولا مسلم ولا دال

والحمد  ٠٥ت الثناء عار .اض صفات الكمال ،كالقد[ ة  ٠العر  ٠الحر  ٠الثك

^بواصوالخودواصل<م/
ؤيالحق الحمد الشكر ،وهوالثناء على المحمود بالنعم الشأمحداهاإلى العيال،
فتشكره على المع والبصر والعقل والمال والولدأ؛•،

ؤوهوئز،نيءفؤهت له القدرة التامة ،ومن قدرته حلق السماوات والأرض
وئ فيهمارْ.،

وهدا الاستهلال العفليم يوحي بما يعده؛ لأنه موف يتوجه بالتوبخ والعتاب
للثاردينءنافه.

؛وءؤ

نسؤين شج أوآه:

ءؤ ثوألوك-،ثلمآؤه أيها البشررا"ا.

ؤيحتمل أن يكون هنا وش ،ثم حاء ما بعده متانما؛ ؤئك^صكازويتكل
( )١يقلد« :تمر الطري• (مآ ،)ْ/ورالمحرو الوجتزا ( ،) ٢٦٥ /rواشير ارازي•
(ا ،>١ ٩٢ /وض /والتوير•( .)٢ ٦ ١ / TA

( )٢ينظر :رديوان المتي(،ص ،) ٩٨٤واشرحه• الموب إرأبي القاء الكيرى (.) ٢٨٥ /r
( )٣ينظر ما تقدم ني امحورة الناتحة.،
()٤ينفلر :اغربالقرآن ،لأبنتنمة(صرآ ،) ١واتمر الطري،) ١٣٥ /١(،واتمسر اJاوردى•

(ا/مآه) ،وامعجم الفروق الاغويت( ،ص؛ •  ،)٢و٠ال٠فردات ني غرب القرآن ،رص٦ه،)٢
و ١ ٠لممباح المتير(،ا/هةا) اح ٠٠٥٢
ره)ينظر :اشتر الطري ،)٥ / ٢٣ (،واشتر ابنكير.) ١٣٥ /A(،

()٦يظر :ءالهداةإربالوغالنهاة٢(،ا ،) ٧٤٩٨ /واشتر القرطي ،) ١٣٢ ; ١٨ (،و٠اكءرير
والموير ،) ٢٦٢ / ٢A (،والصائر الماس.
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ؤيحتمل أنه كلام متصل لكلجملة الواحدة ،دبين المعنين ءرقل' ١ر
لعلى هراءة المصل يكون العتىت أن الله تعالى حلق الناس ،ثم بعد ذلك
استانف حبرا حديدا ،وهوأن الناس أقسام؛ منهم الكافر ومنهم المؤمن ،وعلى هذا

أما على قراءة الوصل فالعا؛ىت أن افه تعالى حلقكم مختلفين ،منكم الكافر
ومنكم المؤمن ،والمؤمن أشرف وأعظم منزلة ،فكان الفلنون أن يبدأ به ،لكن

افه تعالى بدأ بالكافر ،لأنه حال ،أغلب ،الاس ،كما فى آيات كثيرة ؤ زثاأًْقمح
النايين ولو-يتست ،دموعن\يى

زيوسف; .] ١٠٣

ولأن مياق المورة فى معاتبة وتوبيخ صنفا س الكافرين ،ودحض حججهم
وادعاءاتهم ،فكان س الناسب ،أن يبدأ بدلك ،تمهيدا لما؛حاوْأآ.،
وليس فى الأية ما يدل ،على أن الإنسان مجبر لا احتيار له ولا منيئة؛ لأنه لو

كان كدللثج لم يكن للأمر بالإيمان معنى ،وافه تعالى صمن السورة نفسها الأمر
بالإيمازت ؤ3ءامنوأ أئؤ ورّتش ه تاكغاين؛  ،]٨وحدر س الكفر ،وأن من كفر فإن افه

تعالى غني عنه ،وتوعد الكافرين ،مما يدل ،على أن الإيمان أو الكفر هو اختيار الحبي
لنفسه ،ؤإن كان اطه علم ماذا سوف يحدث س العباد حمالة وتفصيلا.

فهوعليم بصير حثير لاتخفى عليه حافية ،، ١٣وقد ثثتؤ أن اطه لوشاء ما أشركوا•'
ؤ ؤمآقاكت كمن أن همرك١إلأإادتي الله ه ليرس ،] ١ • • :فلوشاء اطه أن يجبر الماس

على الإيمان لأكرههم عاليه فكانوا مؤمنين لكلهم ،أو جعله جبلة فيهم لا متدوحة
( )١يطر-» :شٍر اسي» (ا ،) ٣٢٦ /،واشر اومى»( ،) ١٤ • /Aو«الكثاذجاا (؛،) ٥٤٦ /
و٠الحرر الوجٍزا (ه\/اام) ،وازاد المسر• (أ ،) ٢٩٢ /و«'فر

( ,).\ rr/\A

وءالبحر المحيط في التمسر•(' ،) ١ ٨٨ / ١ورالياب في يلوم الكتاب ،) ١ ٢ ٤ / ١ ٩(•،وافتح القدير•
(0إ .) ٦٨١

( )٢يطر؛ ■نمير ابي المعود ،) ٢٥٥ /a( ،واتف ير القاسمي• (آ ،) ٢٤٢ /ورالتحرير والتنوير •
(A؟.) ٢٦٢ /

( )٣يطر :اتلمير الطرتم ،) ٥/٢٣ (»،وءالهداةإلى بلوغاوهاة»(٢ا ،) ٧٤٩٩ /وافتح القدير»

،) ٢٨١و»كحاJيان في ممامحي القرآن»( .) ١٦٤/١٤

@

هو>:ممحم
بأن ْا وعموم باطل ،وأن اض تعالى سوف سعثهمل.،١
وهذه آية من ثلاث آيات قي القرآن الكريم أمر اض أثةك\ةئو0و\ل نبيه .ؤ أن يقسم
مها.

ل<ق ه ليوس•

وفى *سورة يونس"• ؤ ه ريسنئمثكلخ هوءو إى

 ،] ٥٣وفى  ١٠محورة |سأاات ؤ وءال\ئنكميألأدأساآكائم بقويي،كابمبمكمه
[سأ.]٣ :

وفى هذه السورة أمم على حقيقتين• الأولى• البعث ،وهى القضية الأهم التي
من يؤمن بها محسلزمه الإيمان بما بعدها من الحساب.

والثانية! أن الإسان سوف ينبأ بما عمل ت ؤ"مكدونلأانيلمأ ه ،وليس المقصود
مجرد الإحباروالكنف ،بل المحاسسة والجزاء بالخيروااثرل.،٢

• و ما له لا يكون يسيرا عليه محبحاته ،وهو الن*ى إذا أراد

'؛ l_Jؤلإثابمولششلإؤ0أو؟ه لالترة.] ١١٧ :

ص/تانمومص:
 ١٢٠١٥ ^٠إسلأ؛ونجءهث والمخاطون ربما زعم بعضهم أنهم يؤمنون بافه،
ولكن اف يريد أن يكون إيماثا حقيما موافقا لما جاءت به الرسل ،وأن يتحول من

مجرد إيمان نظري عقلي أولففلى إلى إيمان عملي ،فعض الاس يؤمن بوجود اممه،

ولكن لا يعبده ،ولا يلتزم بشرائعه مطالئا ،ولا يدين بها ،فلا يضه هذا الإيمان ،حتى
يتحول إلى إيمان حقيقي والتزام واقعي.

آرتأب وهو القرآن؛ بقرينة الإنزالل.،٣

ناطؤ0ظله.

( )١يظرت اتمر الط-رىا (مما/ه) ،واتمر المعاني( ٠ه ،) ٤٥١ /و'شتر الم^'،
( Aا ،) ١٣٥ /وأشر ابنممٍراا ( ،) ١٣٦ /Aو"اكمير واكوير.) ٢٧ ١ / TA ( ،

( ،) ٢٧٢ / ٢Aوانمادر
()٢يطر :أذحالقدير(،ه،) ٢٨٢ /
(■)٢يطر :أتمر الطري ،)٩ / ٢٣ (،و«الحرر الوجمز(،ه ،)٢■ ١ ٩ /ر»زاد المسر(،أ،) ٢٩٢ /
واشسر الرازي•( ،م  ،) ٥٥٤و»شٍر القرطي dU-\/\A ( ،وأتمر ابن ممر،) ١٣٧ /A( ،
وأاكٍريرواكوير(،خأ.) ٢٧٣ /

0

ه

ويكدمحإيثاتتثا أزكك

^فارثإدنحأرئر)

آيهسؤ وه'

ولم يقل ^  ١٧٥١ه ،ومن هنا أحد بعض أهل العلم أن ثمن قرئ بتن حلود أهل
الجنة وحلود أهل النار ،وأن حلود أهل الجنة سرمد لا نهاية له ،وحلود أهل النار
هو المكث ،الطويل ،وهذا ما يفهم من كلام ابن سمية في بعضكيه' وابن القيم'

وحكاه شارح ءالطحاؤية® نولا ني مذهب أهل المنة ،واحتارْ رشيد رصا من
التأ-محرين ،وألف فيه الصنعانى.

واحتالم ،أهل الملم في هذه المسالة احتلاما ^؛^ ،١والمسألة ليست من م ائل
الإحماع ،ولا من القءلياُت ،،بل هي من مواطن الخلاف ،ومن أحد بقول منها فلا
حرج عله • ٢١١

ه ؤ قأياب ينمح؛بءليذدتي آثووش يوبزإف مدقه' وأةث,تلإاسءعيار
الحدث عن المصاب يعد الحديث ،عن الإيمان والكفر ،فد يكون متعلقا

يمماب سها الكفار بعدوانهم على المؤمنين يالتعدب أو الأذى أو القتل أو
مفارقة الأهل والديار ،كما تعرضر ل المؤمنون بمكة ،أو تكون المميبة أحيايا في
كفر قريسح ،كآب أوأم أوأخ ،فيغتم لذللث ،قريبهم المسلم الذي حاول هدايتهم فلم
تنفعهم الذكرى.
والمحسة ههمر• ما يصسيح الإنسانلأآ ،،ولكنر حرى الخرف اللغوي على ،أنها ال

تستخدم إلا في اكر ،كما هنا ،والمصيبة ؤإن كان لها ب_ا معلوم غالبا ،إلا أنها
مكوبة من ،قبل ،ولذا ذكر الإذن الإلهي ،وهواللم والقدر المكتوب عند اممه تعالى.

ؤ ومن يقبن أش ييدمثه< ه ت يقول عالقمة ين قيس لآمحناقن® 1هو الرجل) تصيبه
( )١يطرماسأتي قي رصورة اانأ٠؛

بمالغما،أ.ه•

( )٢يطر« :مير اسي( »،آ ،) ٢٤٥ /وأأ\ّ\ت ني غريب القرأن(،صه1إ) ،و«\سموو
واكوير(،خأ.) ٢٧٩ /

@

يتحمق فى أحد ,فعلمت أنه أراد تسليتها يعل ^^! ٢١١ ،

ؤوأشكلّىءعل-مه أي ت فيما قدر س المصائب ،وفيما يفر من الناس من

التسليم أوالاحتجاج أوالاعتراض ،فمن تدكر علم اممه تجلد وصبر ،ؤ تأصؤّة؟ر
.] ٤٨

أمر بaلاعته سبحانه ،ثم أمر و0ل\عت رسوله وأعاد قلل ؤوأطي-اوإألئسؤل ه،
ولم يكتف ،بانملمؤ ذقْل■ ،مع أنه يخي' كما؛ي قوله تعالى• ؤ تأتيصامحوأموث ه
 ، ١٨يوئ•'  ١٣٢آ؛ م ،إظهار فعل ؤدأءل؛بمءأ أفيؤل ،ه هناإثارة إلى أن ط\ءة الرسول
 .ط اعة مستقلة ،فكما يهليع اممه فيما أمر ونهى ،كدللقؤ  ٤٨٩١الرسول .فيما أمر
ونهى؛ فتجب ،طاعته فيما يامر به ،ولو كان غير مقترن بقرائن تبالخ الوحي؛ لتلا

يتوهم السامع أن طاعة الرسول المأمور بها تر"؟ع إلى طاعة اممه فيما يبلغه عن افه
دون ما يأمر به غير التثرعر ،فإن امتثال أمره كله خيرأى .ولهدا قال سبحانه ت بؤا
أس ه [النماء.]٨ • :
ئؤج ألزسون قثد
ويؤ•حذ من هده الأية الكريمة أن الستة النبوية الثابتة حجة مستقلة بياتها ،وقد

تنفرد بتشرع أحكام لم ترد بنصها فى القرآن ،كما فى تحريم الجمعر بين المرأة
وعمتها والمرأة وحالتها ،، ١٣وأنه يحرم س الإضغأ ما يحرم من الم_،ر؛ ،،وتحريم
كل ذي ناب من المماع ،وكل ذي محلب ْن الطيرأْ•،

ركثرلإقماهلء رسؤلثاآتثع ألثان ه ت فمهمة الرسول ه اللاخ،
( )١ينظر :ءالاعتيار وأعقاب السرور" لابن أبي الدنيا (_ ،) yaوءالتيصرْ* لاين الجوزى
^ .) ١٧٣

(آ)بمذلر":اكميرواضر"(ه/يه).

( )٣ينثز' :صحيح البخاري"( ،)٥ ١ • ٩ ،٥ ١' ٨واصحح ء الر>(.) ١٤ • ٨
( )٤يطر :اصحيح الخاري"( ،)٥ ٢٣٩ ،٢ ٦ ٤ 0واصحتح ماإم»(.)١ ٤ ٤ ٥ ، ١ ٤ ٤ ٤
(ه)يفلر® :صحيحضء( .) ١٩٣٤

0

والهداية يد اه يهدى من يشاء ويخل من يشاء ،فليس على الرسول .هداتهم،

ؤإنما عليه أن يقيم الحجة والبلأغ  ، ٢١١وأصاف ،الرسول إلى ذاته العلية بحانه،
فقال ت ؤرسوإت_ا ه تشرما لمقامه وتعفليما لقاورْرآآ.
*ؤ

هي الش لأحالها يعشتا الرسل

تدكير بكلمة التوحيد ،ووحدانية افه

وأنرلت ،الكتسؤ ،فلس أحد من الرمل بمعبود ،يل المعبود هو القه وحده ،وليس
لأحد شيء من الأمر ،فالأمر كله فه.
فإذا كان المرء موحدا طه ،فيلزمه أن

يتوكل على الأة الحي الدي لا يمويتج ،والتوكل معي ئيي ،لا تفي به العبارة ،وهو

جمع ين فعل السبب الممكن وين الاعتقاد الجازم بأن الأمر يد اطه ،وأن ما يفعله
سمد سا يمنى.

والتوكل فرين الإيمان :ءؤةعثدْ ووحقل ءثه ه \<وود'  ،] ١٢٣ؤو-وأس
^كتتأرنيهتيان

٠

[المائدة؛ .] ٢٣

آمحمى ءامنوأ إى يذ

وأوكدظ) عدؤأ ل=ظم

ة-ندراغميلن ثفؤأ وثشحوأ وس-رمأ ؤُىأثهعئمحجمثو؟ه•
هده الأية مدنية ،وسست ،نزولها— كما قال ابن عباس وعكرمة وغيرهمال"اآا— أن

أناسا من الملمين بمكة أرادوا أن يهاجروا ،ذْ~عهم أولادهم وأزواجهم ،فتركوا
الهجرة ،فلما هاجروا بحد ذللثج وجدوا الناس سبقوا وتعلموا وحفظوا وفقهوا

في الدين ،فهم هؤلاء أن يعانوا أزواجهم وأولادهم؛ لأنهم كانوا سبا قمح ،تأخر
()١بقز• :ض الطري،) ١٣ ; ٢٣ (،وأشراواتردىأ(• ،)٤ ١ /١وأالكثافأرأ،) ٥٤٩ /

.) ٢٨١
واتمراكرض ،) ١ ٤ • ; ١٨ (،و«ذح اكد,ر» (ه ،) ٢٨٣ /وءالتحرير واكوير،
( )٢ينظر؛  ،1^،الل.رر في تاب الايات والسور ٠(،لإ ،) ١ ٢ ٦ /والمصادر السامة.
( )٣بفر« :شر الطوي(،ما ،) \1واحامع اكرمذي ،) ٣٣ ١٧ (،ورأساب النول ،للواحدي
،ورزادافر(،إ^/آ)،وااضاكرني(،خا/اأا)،
واتمر ابن كير ،) ١٣٩ ;٨(،و،ااكءريرواكوير.) ٢٨٣ ; ٢٨ (،

0

؛omm

فأنزل اش الأية.

وعثر هنا دؤازئ؛ةإه ،ولم يقل* :زوحاتكمء؛ حس تعم الكلمة الرحال
والنساء ،وكيلك ،الأولاد تعم الأبناء والبنات.
وق ه هنا للتعيض ،أي؛ أن بعض أزواجكم وبعض أولادكم عدو •، ١٣
ومفهوم العداوة هنا ليس منصرمحا للعداوة في الدين فح ت ،،بل يثمل الصد

عن الخير والإلهاء عنه بأي سبيل ،فيكون معنى العداوة أن يكون أثر 0عليلئ ،كأثر
الأعداء.

ؤةحذرده-مه • فلم يقل بحانه :ررصاروهم® ،أو :ارعاقبوهمء ،ؤإنما قال:
ؤةندملأ-م ه أى :احدروا أن يباغبكم الخت ،للزوجة أوالولد أن يرتكب ،المؤمن
الإثم بسببهم أوبترك الطاعات.
ثفؤأؤتصشحؤأوئثف_رإأه :ذكر ثلاثة أشياء :أن يعفوا عنهم ،فتحفوا

عمن ظالمكم ،وأن تصفحوا عن الجاهل ،كما قال؛ ؤوآممانيآبيأ؛ى.ه
[الأعراف ،] ١ ٩٩ ;،وأن تغفروا للمسيء ،فهي ثلامث ،درحات ١٢ا.
ؤيحتمل أن يكون العفوألا نواحي أحدا بالعقوبة ،ؤإن حرى منلن ،عتاب له،
والصفح أن تضرب ،صفحا عنه ،والصفح درحة أعلى من العفو ،وأما العمر فمن
معانيه :الثترأم ،فلا تدكر ما فحله أولادك وزوحتلث ،من الأعمال الميثة؛؛.،

آثهعلاقبمئّه :فهده من أسمائه الحسنى ،والمغفرة والرحمة
( )١يظر« :شسر اكلي» (و ،) ٣٣ •/وراتمر اوضى»

وررشير القرطي،

صا/ماا) ،وءاللماب في علوم الكاب (\>\اسه و،اروح العاني» (؛ا ،) ٣٢١ /و«اكءرير
واكويرا( .) ٢٨٤ / YA

( )٢بمفلر :اشر الطري( ،مآ/أا) ،وانفر اسي» (>>إ •  ،) ٣٣وأشر
( ،) ٢٥ ;٦والصائر

( )٣ينْلر; ٠المفرد١متح في غريب ،القرآن(،ص؟ •  ،)٦وءلسان العرب(،،ه ،) ٢٥ /وءتاج العروس،

( )٤ينفلر :اظم اوورر في ■ذاسّا الآيا،ت ،والرر ،) ١٣ • /Y•(،و٠ذح
وءالتحريروالتتوير ،) ٢٨٥ / ya ( ،والمصادر السابتة.

0

(ه،) ٢٨٤ /

من صفاته ،واش يحب من عباده أن يغمروا وترحموا؛ وهر جميل يحب الجمال،

وغفوريءص_ ،المغفرة ،ورحيم يحب الرحماء ،وعفويمسا العفو ،فمن أراد أن ينال
رصي اض فليتخالق بهذه الأحلاق النسالة.

وهذا لففل عام ،ولم 1ءت U ،يدل على التبعيض كما في الأية ال اقة<ا>.
وبدأ بالأموال؛ لأن الغالي ،أنها إذا توفرين ،شغالت ،حتى عن الأولأدل ،،٢وفتنة

الماس بالأموال ظاهرة لا تحتاج إلى استدلال ،وقد يثغل الأن ان عن ولده ولا
يشغل عن ماله ،والأولاد يعم الأبناء واJناتا وأولادهم وأحفادهم ،وفى هدا يقول
الثاءر<م:

لنلأ :؛ ،^1كزغب اشل اا؛>

زدذن من يمض إلى بمص

لمك—اف بي ،نذذ؛لرب وايح

في الأرض ذاج اطول والمرض

وإواأنلأدسلإتن ا

أك؛اى تش عنى الأزص

لو هبب الربح على بعضهم

لامتنعت عيني عن الغمض

وكان أبو حكيم المئي -وهو شاعر جاهلي -يحبا أن يعيش س أحل ولده
حكيم ،وكان يقوللْ،ت

يثؤ يعيني وهو ينقص مدتي
مخافه أن يغتالمي المواتا قبله

مروو الليالي كي يثب حكيم
فيغشى بيوت ،الحي وهو يتيم

( )١بمفر« :شٍر اسي( ،ا ،) ٣٣ •/،واا-ف؛ر الغوي r/A ( ،؛؛) ،و«اشٍر
( Aا  ،) ١ ٤٣ /و»اللاب في ^ الكتاب ٩( ،؛ ،) ١٣٧ /وااكم,ر واكرير.) ٢٨٥ / YA ( ،

(أ)بمغر :أاوم المبل فيالتمر •(،ا،) ١٩٢ /وأروحالساتي ٤(،ا.) ٣٢٢ /
( )٣بمفر، :عيون الأح؛ار ،) ١٠٩ jx (،واشرح ديوان الحمامة ،لكريزى ر ،) ١ • ٣ / ١ورجواهر
،لأصالهاض(أ/آ1أ)سوتاإرطانيناس.
( )٤الرغسج :أول ما يطلع من ارض ،والمطا :طائر معروف.،
( )٥بمفر :احمامة الخالديين( ،ص ،)A٩واشرح ديوان الحمامة ،للشريزي (ا،) ٤٣٤ /
وHالتنكرة الحUJونة( ،ا> ،)٣ ١٧ /وءالحمامة المرية.) ٥٢ /Y(،

ؤج

ررصل قائئا ،فان لم تستهلح فقاعدا ،فإن لم تست3لح فعلى جب)الا/
وثمنا نؤع من الأ<استهلاعة فقهه حمي ،وكثير من الفتن تقع بسببه ،وهو ما

يتعلق يالمجمؤع ،كالأسرة والمرم ة والمدرسة والوزارة والشركة ،ففيها قدر من
الامتتئامة يراعى؛ لأن تجاهله يحدُن ،مف دة أكثر مما يرجى فيه من المصلحة،

فحمل الناس عليه ليس من التقوى التي أمر بها الثؤع ،فربما قصروا في كثير من
الهلاعات والعبادات بسب الشقة ،وسياسة المجتمعات أدق وأحوج إلى الفقه،

ولدا ينبغي لخن يخالهل الناس بقصد الإصلاح أن يستوعب ررفقه الممكن ،،،فلا
يحمل الناس على ما لا يهليقون ،وهدا مرلق يع فيه الخوول ،أو الوالي الذي
يغفل عن ٠لاiة الناس ؤإمكانياتهم ،ويع فيه الداعية أوالصلح الذي يقودهم إلى
المستوى المثالي ،دون أن يراعي رغباتهم وهممهم وانفعالاتهم.
ومحمد كان هو الأسوة في تحقيق التقوى ،ولذا لما حاصر الهلائف ولم
ينل منهم سيئا قال! ®إنا ةافلور ٠إن ساء اممة . ،،يثمل عليهم ،وقالوا؛ نذهب ولا نفتحه!

فقال! ®اغدوا على القتال .،،فعدوا فأصابهم جراح ،فقال! ®إنا قافلون غدا إن شاء
اش» .فاعحهم ،فضحك المن•، ١٢.
وحمل الناس على الصعب والوعر وعلى العزائم لا يطثقه إلا أدلوالرم من
الناس ،وهم قليل ،ولهم في فعل الرسول .في صلح الحديبيه أسوة حنة مع
الشرومحل الش رصيها .وأمضى العاهدة بها ،وكانت فتحا للملين وتسينا

لهم ،رغم كرههم لها أول الأمر ،ؤإذا كانت ،الأّتهلاءة مشروؤلة في العبادات،
فالأستهلاءة فيعما يخص أمور المال والدنيا والتعليم واليامة آكد وألزم.
®ؤوأءأ.ماووالأحلتمأه! والمراد! اسمعوا لله ،واسمعوا لرسوله ،وأحليعوا اممه،
وأْليحوا رسوله<م.
( )١أحرجه البخاري (  ) ١١١٧من حديث عمران بن حصن ههثه.

( )٢أحرجه البخاري(  ،) ٤٣٢٥وم لم(  C ١ ٧٧٨من حدث ابن عمر خ.بممح.
( )٣يطلر :ءشسير الماترأا.ي» (•ل ،) ٤٤ /وراشبر البغويء (  i()ii/Aو«تمتر القرطبيء

ما/ه؛ا) ،واشتر ابن كير ،) ١٤١ M( ،وانح القديرا (ه ،) ٢٨٥ /ورالتحرير والثويرا
( .) ٢٨٨/٢٨
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 غما لأيفمحظإ ه :والأمر بالإنفاق ليس أمنا بالتخر عن المالبرمته ،فانه لا يؤمر بالإنفاق إلا الواحد للمال الذي عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة من
يعول من أهله.

ومعنى الأية! أنفقوا إنفائا يكون حترا لأنفكم ،أو أنفقوا شيئا يكون حيزا
لأشكماا>.

ؤوس

^ؤق،جأئلممد)هت هده من الآياُت ،العفليمة التي

ساق م اق المثل ،وفيها إشارة جلية إلى ٌوءلن الخلل في نفس المرء ،فعلى

الإنسان أن يتوش شح نف ه ،ليس في المال فحسب ،ؤإنما في كل حيءم
وكان همد الرحمن بن عوف هبمنيقول في طوافهت *اللهم قي شح نمي*.

لا يزيد على ذللته ،فقيل له في ذلانج ،فقال؛ *إني إذا وفيتر محح نفي لم أمحرق ،ولم
أزن ،ولم أفعل شيئااار'آ.،
والفلاح الذي يبتغيه الناس ؤ(ومالمما«نه هو بأن يوفى الإنسان شح النفس

ولا ينقءعلى المتأمل المخالعل للناس أن يلح التشاح بينهم في الهلعام
والشراب ومواقفه الساران والهلريق ،وهد الهلبيب وفي كل اصعلفاف ،ولذا قال

أنتن أحب أن ثرحنخ عن النار ،يثذحنر الجنة ^ ،مست وم يؤس ياف
ولهذا كان من أفضل ما مدح به أصحاب محمي .ه أنها حلصتا نفوسهم من
()١يقلو :اشرالطري،)٢ < / YV (،وااالكثاف» (إ ،) ٥٥ /والصائر ._ Ul

( )Yيفلر :اشتر الطري ،)٢ • / YY "(،واشتر اوار؛دى ،) ٤ ٥ - ٤ ٤ ;١ •(،واشتر اضلي،
( ،) Y-Y " • ;٩و،الهاواة إلى بلوغ الهاة ٢( ،ا ،) ٧٥ ١ ٥ - ٧٥ ١ ٤ /وافتر ال اوردي،) ٢٧ - ٢٦ /!( ٠
واشتر المعاني( ،ه ،) ٤ ٥ ٥ /واغتر الرازي.)٥ ٥٧ /Y" •( ،

(" )Yأ-محرجه الفاكهي ني اأ-محار م ،) YYA/Y ( ،والطبري في اشبر ،) ٥٢ ■• / YY ( ،0والموي
في»سءم الصحابة ،) ٤ ١ ١ /)( ،وابن عساكرره"؟.) ٢٩٤ /

( )٤أخرجه مسالم (  ) ١٨٤٤من حديث عبل ،الله بن عمرورةلؤئبم؛نل.

0

ه نمهية السورة:

اسمها الغالب ،ت رامحورة الطلاق® ،وهوالمتداول قى كتب ،التفسير ،وااسسراا.

ءمحورة الماءاطور® لمي الختثتحة
بقوله تعال• ؤكأجتاألناساوموأزمأكتم،ظؤتيضرني؛وؤهلاا [اكاء.]١ :
وقد جاء عن عبد افه بن م عود وأبى بن كعب ،؛أ.بممحث أنهما كانا سميانها؛
رامحورة الت اء القصريءر؛ ،،يعنى؛ القصيرة.

ه ع دد آياتها؛ اثتا ءثرةآية وقيل؛ إحدى

وقيل؛ ثلايث ،ءثرةآةلْ.،

( )١يطر :اشتر.جاهد•(ص؟\-\-لم واض.قاتل•(أ ،) ٣٥٥ /وأغرب القرآذالأبن ثنية

(ص •  ،) ٤٧ورالمن الكرى• لياني(•  ،)٣ • ٥ / ١واشرالطري•(  ،) ٢٢ / ٢٣واتمر القرطي»

( ،)١ ٤٧/١٨وءالمحرالمحمل فيالنضر•(• ،) ١٩٤ /١وانعالقدير•(ه،) ٢٨٧ /و«روحاJعانى٠
( ٤ا /أأم)،و«اكحريرواومير»(A؟.) ٢٩٢ /

( )٢يفلر :االاّخ والخوخ• للمقري(ص ،) ٢٨١وءالهداية إلى بلوغ المائة•(،) ٧٥ ١ ٩ ;١ ٢
وابماتر ذوي التمز• (ا/ها-ا) ،وءالتحرير والترير• (أ ،) ٢١١ /ورالتمر القرآني للقرآن•
(.) ٦٨١ ;٢

( )٣يفلر :ربصاتر ذوي التميز•(ا ،) ١٦٩ /و"التحرير واكوير» (أ ،)٢ ١ ١ /و«االضبر القرآني
للقرآن•(أ.) ٦٨١ /

( )٤بفلر* :صحيح البخاري•(  ،) ٤٩١ • ،٤ ٥٣٢واتمر ابن محير•( ،)١ ٤ ٩ /Aو»الدر الخثور•

( )٥واخلأما في

تدل:

لالطلأق :آء ،و<بمتلمح<ءثا0ه،

وؤثأئماه.ش،م[ iايللاق .]١ • :ينظر• :اليانفيمدأيالقرآن•(صرو ،)٢ ٤و»فونالأفنان
في مون علوم القران•

 ،)٣ ١ ٥ -٣ ١و«.ماءد ادظر للإت.راف صلى.قاصد الود•(.)٩ ٤ ;٣

0

 ٠وميسئن إجماعارا/

ءو ؤكآ.ةا ألبن إدا،قثتِ السلأ
ط
ر؛طملأ
حوودأش وش يعد حدود ئؤ س ذتأ سد

تلتمإ ألؤدءب ؤآيقرأ ٥
ؤأوق
كندئ بمد دثوث أمثإ

ص:

<كواألإقه :الخلماب ^_ 4له ،.إلا أن السود الأمة لكلها؛ ولهدا لم
يقل ت ®إذا طلقت* ،ؤإنما ءالأ ؤإداءلكضِهرى.

والمي .لم يقع منه الطلاق المفارق إلا مرة واحدة؛ وهي نمة ادة الجون

التي استعاذت منه ،.فقال! ®لقد عدت بعفليم ،الحقي بأءالك*رم؛ وذلك لأنه.
لكن يكرم العللاق ،وقد جاء ني حديث ت ®أبغص الحلال إلى افه تعالى الطلأى)ال.،،
والصواب إرّ الهرْ ،،ؤيغني عنه ما في ®صحيح م لم ا؛ ،أن الشيهنان يبعث سراياه،
وأقربهم إليه هوننيقول له :ما زلت ،به حتى لإقت بينه وبين امرأته.، ١٦
فالهللاق كر لنفس المرأة ،وتفريق للزوجية ،وشتات للأولاد ،وهدم للبيوت،
( )١ينظر؛ اتمر المعاني( ،ه/م؛ه؛) ،ورالمحور الوح؛ز• (ه ،) ٣٢٢ /و'زاد الميرا
(إ ،) ٢٩٥ /واشسرمش(،يا ،)١ ٤٧ /وابمأتر ذوي المز(،؛،) ٤٦٩ /
(\،آ.) ٢٩٢ /

( )٢ينفلر؛ اغرم— ،القرآن ،لأبن نية(ص•  ،) ٤٧واتمير ابن أبي زمتين ،) ٤٠١ /i(،وءمير
المعاني dioy/o ( ،واشتر القرني ،)\ IA/\A ( ،و،ذح القدير AU/o ( ،؟) ،و<سموو
و١كوير.) ٢٩٤/٢٨ (٠

( )٣أخرجه البخاري (  ) ٥٢٥٤من حدث عانثة ة.بمها.

( )٤أخرجه أبوداود(  ،)٢ ١٧٨وابن uجه (  ،)٢ ٠ ١٨والحاكم (آ ،) ١٩٦ /والبتهقي () ٥٢٧ /U
عن حديث ،ابن ممر .ته.

( )٥رجح ارماله; أبوحاتم والدارثني وغيرهما.
والمرمل احرجه أبوداود (  ،) ٢١٧٧وغره ،ؤيفلر؛ اعلل ابن أبي حاتم ،) ١٢٩٧ ( ،وامعالم
المن( ،م ،) ٢٣١ /واعلل الدارممي• (  ،) ٢٢٥/١٣واالحرر» لأبن محدالهادي (صيأه)،
ورالدر المنير ،) ٦٧ - ٦٥ /A(،و٠المدع ،) ٢٩٣ !٦( ٠و٠إرواء الخلل.) ٢٠٤٠ (،
( )٦أحرجه م لم(  ) ٢٨١٣من حدث جابر نمحهبمئث.

0

لاتحيض ،ونن لم يدخل بهازوجهابعدرا/

ؤول<موإأدده ^ت من الإحماء؛ وهوت الضعل والإتقان ،فلا ريي ولا تنقص؛

لأن النقص صرر على الزوج ،والزيادة صرر على المرأة ١٢ا.

 •iأمر بالقوى،

ؤوآتموأآلمحةًظآلأ يوهثس

وكرر الأمر ني السورة كثيرا؛ لأن أعغلم ما يحجز الإنسان عن المضارة والإساءة
هو الخوف من اض تعالى؛ ولهدا تال! ^لأ غتيؤبمى عن سؤيهى ه أي! النساء
الء؛للقاتل"آ ،،فالْللقة الرجب التي يحق للزوج أن يراجعها دون إذنها ولا إذن
وليها؛ فالها ما للزوجامتح من حقوق إلا البيت،؛ لأنها ما زالتا زوجة ،ؤإنما أصاف

اليت ،لهن فى ءولهأ ه ؤأيموحج من مؤيهن ه؛ لأن لها حق الانتفاع بالسكنى
فلا يجوز للرحل أن يهلردها من البست ،كما يقع ^^.١
ه 'ه حتى لو وجدت إحداهن
هآبعض الضائقة فى البيت ،فحاليها أن تبقى فى منزلها.

والبهاء له مقاصدعظيمة• منها• أنه ربما رأى الزوج منها ما يدعوه إلى مواتعتها،
فيحمل؛دلك ،رجعتها.

ومنها؛ أنه قد يكون لها أولاد منه قيحتاجون إلى رعايتها ،ؤإذا حرجتا من
البيت ،قل .لا تجد مكايا يؤويها ،وربما امتثرفتها العيون ووقعت ،لها حالات ،من
الضائقة والأبتزاز.

والفاحشة المح ،تسوغ حروجهن هي الفعل الثنح ،والغالي ،أن الفاحثة إذا
حاءتج معرفة ب —(ال )،فالخقمود بها؛ الزنى ونحوه ،كما قالت
( ١آ يتفلر•  ^)-^ ١٠شرح الهداية(،ه،) ٢٨٨ /

في الفقه

أكجشهما
(ص\ ،), ٦٣وءلالمغأتيه

(.) ٣٧٤ /U

()٢يطر :اشر ابنممتر•(  ،)١ ٤٣Mوأاكمير واكوير»( .) ٢٩٨ - ٢٩٧ / yA

( )٣يطر :اتمر اتجري• (  , iT'/yrوااك_ر الوضأ

(؛ ،) ٣١٢ /ورتمر

الرازي•(• م •  ،) ٥٦واتفير ابن جزى»( ،) ٣٨٤ /٢واتفسر ابن ممر•(.)١ ٤٣ M

( )٤طلر :اشتر القرطي•( ،) ١ 0 ٤ / ١ ٨وءاكحرير واكوير•(خ؟.) ٢٩٩ /

)(yTy

محراجءوة

جمع• ثرء ،نيل• هوالطهورا ،،فتعتد المرأة ثلاثة أطهار يعد طلاقها ،نإذا حرجت
من الطهر الثالث فقد حرجت من العدة.

وقيل محوت الحيصل  ، ٢٢فإذا طلقها ثي الهلهر الذي لم يجامعها فته بدأت العدة

يعد الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ،فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتيت،
حرجت من العدة ،ؤإذا كانت غير ذات قروء فسيأتي حكمها.
وليس المقصودت انتهاء العدة؛ لأنها إذا انتهت لا يجوز للزوج أن يراجعها؛ يل
القصودت شارفن على نهاية الحدة ،فله الخيار بين أن يمسكها ؛مراجعتها أو سرك

ذللث ،فتين منه ،بخلاف المعنى الوارد في قوله بحانه! ءؤثنائمتىسىآلآبملوسار

أملهءه

 ٢٩؛ ،أي؛ انتهى منه و■محرجل ،،٣ولدا عثر هنا سلؤخ الأجل ،وعثر

في قصة موسى بقضاء الأجل.

ؤخسكهىتمإنم،يمت وغالبا ما يظن الرجل أن المرأة هي المخطنة ،وتعتقد
المرأة أن الرجل هوالمختلئ ،ولدا يجد الصلح صعوبه في  ٤٣١كل من العلرفين
أن يغض الهلرف عن أحهلاء الأحر ،ؤيحاول تصحح أحهلائه هو ،فالزوج يلوم
الزوجة ،والمرأة تلوم الرجل ،ويهدا لا يمكن تحقيق الإصلاح؟
وافه تعالى يعالج المشكلة بتربية حكيمة تحقق الخير للأزواج المتشاكمين
بقوله•

والخْناب هنا للرحل بأن يحن إليها فلا يعاتبها

ولا يوبخها ولا يزجرها ولا يقصر معها ،وررالمعروف® كرة يثمل كل حير ،كالفقة
وحمن العاملة وأداء الحقوقر؛؛ّ
( )١يتقلد• :فيرالطري•(؛ ،) ٩٥ /ورزادالسير•(؛ ،) ١٩٩ /وافرابن ممرا( ا،)٦ • ٨ /
(ا•/بأكوااسممواكنوير»(أ• ) ٣٩ •/

( )٢يتقلد؛ اصبر •جاس( •.صه'آمآ) ،واصبر الطري• (؛ ،)٧٨/ورتمير ابن أيي زمتض•
(ا ،) ٢٥٢ /ورميي او_في•(؛ ،) ١٨٩ /واصبر ابن محير•(؛ ،)٦ • ٨/والمادي ي.
( )٣يتقلد :اصبر التحلي• (  ،) T1U/Uواقيي الخوي• (آ'/ه'آ) ،واصير الخازن•
( ،) ٣٦٣ /Tواالممبر اJغل٠ري• (.) ١٦١ /U
( )٤يتقلد :انقسمي الطري•(م؟ ،) ٣٩ /واالهداة إلى بلوغ الهاة•(  ،) ٧٥٣١ ; ١٢واشير ابن

ضي»( ،) ٣٨٤/٢و«نياJيانفيثاسالخرآن»( .) ١٨٣/١٤
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ه إشارة إلى الوصايا والأوامر والتوجيهات ،، ١١ؤدوءفلدعءسكا0

ؤثأشةتوبآ*ؤذه،

السياق بين الأحكام التثريب التي هي قوانتن

واصحة ،وبين الوعظ والتذكير وغرس التقوى قى النفوس ،والقانون إذا وجد

وحده لم يلتزم به الناس؛ فان المجتمعات ،تنحرف ،ولا بد من وانع الدين والخلق.

ؤوشتيأمحبملث'ياهت وهذا حافز على التقوى ،ولهدْ الأية معنى
حاص ماثر؛ وهوتقوى افه فى شأن الهللاقُ ،أن يوقعه كما أمر اه ،فيطلق ءللقة

واحوة في ْلهر لم يجامعها فيه عند اكد الحاجة إلى العللاق من غير محليس ولا
تسرع ولا قصد إصرار ،وهويحم ،أن الهللاق حير للمرأة وحير له من بقاء عصمة
الزوجية ،فنن امتثل حكم الثؤع فى أمر الهللاق فقد جعل الله له مخرجا فى ذللثج

بان يمكنه مراجعتها  ٢٢١؛ لأنه لم يهللقها إلا واحدة ،ولا تتهلئب ،الرجعة إلا أن يتلفغل
بها ؤيشهد على ذلك ،عدلين ،بخلاف من لم يتق اممه فطلق ثلائا جميعا ،أو طلقها
في حيض ،أو في طهر جامعها فيه ،أو على غير السنة مما أوجد عنده نقصا فى
التقوى ،ومما يدل على تسرعه وكثرة إيقاعه للهللاق لأتفه الأسٍاب ،،فهدا يصعب،
عليه المخرج ،وقد لا يجد مفتيا يخرجه س ضائقته بحل ندمه.

وثمة معنى عام في الأية؛ وهوأن من يتق الله في سائر أموره يجعل افه له مخرجا
وفرجا من كل ضيق ،سواء أكان ذالأ ،في ثان أمرى أواقتصادي أوسواهمال'أ.،
والأية تلهم المصلحين أن يحرصوا على تحقيق الرضا والتوافمحا الاجتماعي،
ؤإذا امتهلاءوا أن يصنعوا ال عادة في بيوتهم ف يجل.ون أنهم أصبحوا أكثر نجاحا
في حياتهم وأكثر توقيعا في تجارتهم؛ بل وأكثر طاعة لربهم ،وس هنا فان من أعظم
مهمات المنشار والمصلح الاجتماعي ال عي في إيجاد الكن والاستقرار في
(؛)يطر:

( )Yيطلر* :تفسر الطري١٦٢ ()،

و«شير اورقدي»(■ ،) ٤٦١ /Yو«تمر المعاني"

(* ،) ٤٦١ /،وءتمر الرازي ،) ٥٦Y /٣<( )،وءشٍر القرطي" صا/بمها) ،و«روح المعاني"
( .) Y■Y '•/ ١٤

( )٣يطلر* :تمر ابن ممر•( ،) ١ ٤ ٦ /Aوالصادر الماس.

©

البويا •

 ٠ؤ وبمبم'ثئ ■تث لابمسب وش

ءزأس دقو-صثثآإ0أقبئمءث

جمدآهلآؤ[،محءثط •^٥
ءال_ا معاناة الناس هي من نقص المال ،أو ثالة ذات اليد أو الدين ،ويعص
الأزواج يتغير على زوجته سبب الضاقة المالية ،ؤيمبح متبرما هتلوما غضوبا
كثير القد والتأثف.

ه أ ي :من جهة لم تخهلر على; lM؟ ،،وهوداخل
فيما يميه يعضهم :بالتفكير خارج المندوي) ،ففد يرزقه افه القناعة ،وهي ،كنز،
وهى خير ما يرزقه المرء ،فينصرف فى ماله يهلريقة راشدة من غيرإمرافخ ولا تقتير،

وقد تكون المرأة مسا للرزؤ،؛ إما لقرايتها الأغنياء ،أو لحن مشورتها ،أو لغير
ذلك.

وهده الحقيقة يجب ،أن ي الم لها اكلم من عير تردد ولا شلثج ،وأن يحن
ثقته بالله حتى يتحمق له موعودْ ،ولا يترك الأسباب منتذلتا الفرج من اممه من غير
عمل ولا؛دل ،ميتا ،فإن العمل وبدل ،الجهد وال يتا هو من تقوى اممه ،على أن
يكون فى يدي افه أوثؤ ،منه فيما يدْ.
وهدا هو العد الإيماني ش الرزق ،،يهو

غاسب ،عن كثير من الحضارات والثقافات والمشروعات؛ ولدللث ،تسر الأزمات
والنكثات ب بت ،اعتماد الناس المحقى على الحسابات المائية ،فى حين أنهم لو

توكلوا على اش حذ توكله ،لرزقهم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح يطاثارى،
فهي ،لم تقع قي وكورها تنمملر ررالرزقء؛ بل ذهبت غدوا ورواحا ،ولكنها لا تعلم
،) ٢٩٨/٤ (٠و•فراسموتم،) ٢٢١/٥ (٠،

ص(ه/؟خأ)،وءروحسنى(،؛ا'/م.

(  ) ٢كما في حدث عمربن الخطاب نة.؛ءتت مرفوعات ٠لوانكم مكلوذعال اف حق توكله ،لرزقكم
كما يرزق الطير ،تغدو حماصا وتروح يطاثاء .أحرحه أحمد (  ،) ٢٠٥والترمدتم ،) ٢٣٤٤ ( ،رسيأتي في
ءسورة الملائ*،ات ؤ ثنام.آلرلمش ■*اتثاهي،وعقو؛خنا قنأمون سم.ذصثل

0

•

مثلثة ،ومعناها واحد^1 ،؛; مما Jجدونل.،١

س1ةوأةنجنه! والضارةت أن يتعمد الرحل أن يفث المرأة أو

يؤذيها أويفيق عليها باي ٠لريقة ،، ١٢وقد تقع الفارة من الزوجة ،ولكن القرآن
وجه الهي للرحل؛ لأته يمالك ،من وسائل الضارة قي ثان الهللاق أو الحضانة ما
لاتمالكه المرأة.

أؤكخمل  ١^١٥عقين ثئ بمتن جهنه :وذكر الحامل هنا على
وجه الخصوص ليس لأن للحامل حكما خاصا؛ ولكن لأن الحامل تهلول عدتها

بهلول حملها؛ فقد تكون تسعة أشهر ،وربما استثهل بعض الأزواج القمة ،ولدللئ،
جاء اكاكيد والدكير بأن الإنفاق على الحامل يجم— ،أن يستمر حتى تضع حملها؛
ولأنه ينممح ،عليها ويرعى حملها الذي هوولدْلم •

^ص)ءقابجابيتهنيم؛ وهنا انتهت ،عقدة الزوجية وبقى تقليم الأمر
لما بعد العللاق ،فشت ،الأية حق الهللقة أن تاحذ أجرة على إرصاع ولدها من
٠لليقها مع أنه من رحمهال؛ا؛ ولكن لا يجب عليها إرضاعه إلا بأجر على والده.
أي! تآمروا ،أي! ليأمر بعضكم بعصا بالحروف ،،أو
تشاوروا فيما بينكم بالحلق الكريملّْ،

ءؤوإنساّميمه واحتلفتم ولم تهليعوا اض في الائتمار بمعروف ؤذمئلهُ
( )١يقلو« :تمر التحلي( ،ا> ،) ٣٤ •/وامسر ارازي• (•"ا ،) ٥٦٤ /ورتفسر القرطي»
(٨ا ،) ١ ٦٨ /وانفر ابن جزي(،آ ،) ٣٨٧ /ورالمم ابل ني اشر •(،ا ،)٢ • ١ /وأاكمير
واكوير.) ٣٢٧/٢٨ (،

ؤينظرأيئات ٠ال٠مردارت ،ش غريب القرآن(،صء ،) ٥٨واتاج العروس(،و ) ٢٦١ /اوج د.،
(آ).طر :ءالتحريرواكوير.) ٣٢٧/٢٨ (،

( )٣يفلر :اشتر ابن ممر.)١ ٥٣ ;٨(،

( )٤ينفلر؛ اشتر الطري( ،آآ ،) ٦٥ /وانفر القرطي ،) ١٦٨/١٨ ( ،وانفر ابن جزي،
(آ ،) ٣٨٧ /وانفر ابن كير ،) ١ ٥٣ M(،وافتح القا.ير» (ه.)٢ ٩٣ /
( )٥سفلرت اشسير ال معاني(،ه ،) ٤٦٦ /و٠المحرر الوجيز(،ه ،) ٣٢٦ /وانفر ابن حزي،

(آ ،) ٣٨٧ /واشتر أبي العود ،) ٢٦٣M (،وافتح القدير(،ه.) ٢٩٣ /

ؤ)

همكا ه ،وفي هذه الأية إعجاز ؤإيجاز؛ فاكعريص ُ _ءؤقمئ ه تأديب للمرآة ألا
بالغ فتكون مبا ر تور امرأة أحرى إرصاع ولدها ،وفيها تأديب للزوج ألا
يتشدد؛ لأنه إن لم يدفع أجرة للأم ينع أجرة لامرأة أحرى ترصع ولده ،والأم أحن
يت منآءائألألأ0ةشأس

ه

ظء؛<تزآسبمدصرهمل ?:^٠
ءؤإثغيىذوسمتينستعءهت هنا تقرير قاعدة عامة ر شأن الإنفاق عر الأهل
والولد" ؤإن كان سياق الأية ر شأن أجرة الإرصاع~ أن النفقة من الرجل مطلوبة
بحسب ،قدرته إذا كان غنيا ينفق نفقة الغنى.، ١٢

ؤوسثدرعقو

أى :صثق ^Ja؛^^٥^ ،؛^ ،ينآ

إلأتآ;ائلآه أى :فاتقوا اض  Uامتطعتم.
أئث بمدعتريتك ه; وهدا متعلق بالمال ،قبل غيره؛ لأن اوساق عن
ه ،ولم يقل :اا؛عد
النفقة ،وتأمل كيف جاء بالعسر واليسر منكرتين:
المر يسنا ،،ر حين قال سبحانه في *سورة الشرح ،ت ؤؤفثعآكهت/إأهه ،فدكر
أن اليسر مع العسر ر الوقت ،نف ه وليس بعدم ،وهدا أقوى وأبلغ؛ لأن السورة كلها
ر س ياق أشياء معنوية ليت ،مادية ،فقبلها ذكر انشراح المدر ،ووصع الوزر؛ وهو
الهم أوالذنب ،وريع الذكر بين العباد ،وفيهما معان عفليمة تتعلق بالنوة والدعوة
والعلم ،فاليمر موجود في دللث ،السبيل مع العسر وليي بعده؛ لأنه يعتمد على الله،
ؤيتفاءل بالخير ،ؤينمملر المج ،وقد بمحرم من شيء فيعوض بخير منه ،كما يقولون:
اظرإر الصف ،الشء ص الكأس.
( )١يطر" :التحرض واكوير.) ٣٢٩ / YA (،

( )٢ينظر؛ ااتمسير السمرفدي ،) ٤ ٦٣ /T(،وال نمير السمعاتيء(ه ،) ٤ ٦٦ /وءتمسر القامساا
,) ٣٣١ - ٣٣٠

( )٣يتظرت ااتمسير \[0بويه (مءآ ،) ٦٨ /والمصادر السائقة.

ؤ)

إنه حديث في شأن الموة والمعاني الروحانية العالية التي ستشُر فيها أصحاب
مقاماتها فضل الله في كل عهلاء أو مغ أو قوة أو رخاء.
أما هنا فالقصة تتعلق يجاب مائي ،ولأناس يتفاوت إيمانهم قوة وصعئا،
ونوئر فيهم الأشياء المائية ،وقد تاكون متصلة برحل ليس عنده غداء أو عشاء
الليلة ،أو لديه مشكلة في توفير ال كن أو في توفير الهلعام أو القوت أو اللباس
لأولاده ،فهويشعر يمعاناة ،فمن هنا لم يقل سحاته؛ ®إنه مع العر،ا؛ لأنه يحس
بعسر ،وقد يضعف إحساسه باليسر معه ،ؤإنما بعده يعنى ت هنا  ، LlJipأن تفلر إلى
المستقبل ،وان تنتظر المسر والفرج.

وهدا وعد من اغ وتحفيز للنفوس أن تكون مممائلة ،والتفاؤل يبت علمثا أنه
مما يمن على الثناء من المرض ومقاومته ،فتكون قابليته للعلاج قوية ،؛خلاف،
المتشائم.

ه ث م؛عل .بيان بعض أحكام الشريعة التعلقه بشؤون الأسرة؛ من حللاق وعدة
ونفقة— وكلها من أحكام الشريعة الواحستح امتثالها— كان من
وحضانة
الناسب ،أن يعمتإ بما يتضمن الوعيد لمن حالف ،الشريعة وتحدى حدود الله ،فقال

سبحانهت ؤ هرتن

مرم نياؤيبملدءئماساكهاحماناثديياوءدبمه١ءدابا

والمقصودت عياب الأسممبمال فى الدنيا الذي ذكره الله تعالى عن الأمم

 ١ ١١بقة ل ا ،كما ذكر عن قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو غيرهم ممن عاقيهم
الله وحاسبهم حاثا شديدا ،وكأن الحساب الشدياي كان هومقدمات العياب التي

تأتيهم ثم ينزل عليهم عيابا متكرا ففليعا شديدا تتكرم المقوس ،ولا يكاد الماس أن
يصدقوه لهوله وفذلاعته.
( )١يطر :اشر اناتريدي• (•ا'/ب) ،ورضتر الغوي• (ه ،) ١١٤ /واتمر الرا3ى»

(•م/ها"ه) ،واتمير الخازن• (أ ،) ٣١ • /و«شر ابن كير» ( ،) ١٥٥ /Aو«مير العيي•
(_YUA

©

) ،و«اكحريرواكرير» ( .) ٣٣٤ / YA

أذم يان ال<س يزجر ض ابمانءم يرم؛ يل م

ض يلد لم يكن م

عبادة؛ إذ الإيمان هوأعظم الطاعات والقربان.

دىوق.يرلأنممهدتائبخنيئأا وآه:

ؤآسأؤيى-ءو،سع ّءوت ؤيزآمحا ثثأيف ه؛ ذكر تعالى في كتابه السماوات
السبع كثيرا ،ولكن ذكر الأرقى يآتي عادة مفردا دون المس على أنها سع ،وهنا

ص:ؤنئآمحبجةه،فهلانمى أنالأرضسخكالسماوات؟
مل عن ابن هماس صنبمعاأنه أقود■' إنها ّح أراصين تفصل سها البحاررا
فعلى هدا كأنها بقع أوقطع من الأرصن متفاوتة تفصل بينها البحار كالقارات،
وليت طبقات بعضها فوق يعص.

وذهب الأكثرون إلى أنها طبقات مثل السماوات ،بعضها فوق؛عاض،، ١٢
فقد يكون هدا ما ذكره علماء الجيولوجيا من وجود طبقات الأرض؛ لكن أولثالث،
العلماء لا يتكلمون عن مع طبقات؛ بل دون ذللث ،،فهل هم لم يصلوا إلى العلم

الحق؟ أو أن شمة مزيدا يتعلق بمعرفة طبقات الأرقى هو المقصود؟

الله نارك وتعالى أعلم ،ونومن بما قال الله على مراد اممه ،وقد ورد في حديث!،

®من ظلم محي شبر من الأرصس  -يعني مرقه أو أحده من الأرض -ه من سع
أرضين'ار'آ .،وهدا معناه أنه يعاقتإ بأن يحمله من سع أراصين ،فأحد بعضهم من
هدادلالة على أن الأرصين مع ،وجاء في هن.ا حديث ،نصه! ُرب السماوات السح
( )١بطر• :تمر اواوردي» (ا■ ،)٧٣/واتمر امطي» (A؛U"1/؛) ،واالاو1ب في علوم
الكظب،اارأ'؛ /؛م؛)،وااكحريرواكويرA( ،؛.) ٣٤ • /

( )٢يطر■ •نمير المرءلي<ا ( ،) ١٧٤ / ١ Aو'لالاأباب في علوم الكتانم ،) ١ A " /١ ٩( *،رءتمسر أبي
السعودءا ( ،) ٢٦٥ /aوالمصادر السائقة.

( )٣أحرجه المخاري (  ،) ٢٤٥٣ ، ٢٤٥٢ومسالم( ) ١٦١٢ ، ١٦١ ٠من حديث سمد بن زيد
وعائشة هئبمعأ •

وأحرجه ملم (  ) ١٦١١من حديث أبي هريرة

)(٢٢٧

يناديه باسم النبرة ت ^؛^^ ٦١١١٣؟^ ،وش القرآن الكريم ئودي بعض الأنبياء
ءقهإلثالإ بأسمائهم الصريحة ،كقوله تعالى ت قييعالاهأ سونتلس وو\فبح[إ؛ ه زآل
،] ٠٥

^لجةإن١ممثفث^لهه لم؛م ،]٧ :ؤثوّئإفيأنث1ثتلث عز

آلنا;ّرره [ ،] ١٤٤ :،-٠^١١١ؤ ؤثديثه لن ئظ؛ئمئ ?و دنتئئقاتي«أه [المافات:
،] ١ • ٥ - ١ • ٤

ولكن النبي

ه نعود.] ٤٨ :

محولي يامحم النبوة؛ لمزيدمحرفه ومكانته ،ومحولي أمحقابالرمحمحالة •

محبم؛نوتبما،لسة.] ٦٧ :
والفرق بجنهما عر القول المختارت أن البي هوت من محأ للم يوخ إليه بشيع
حد.يد ،والرسول هوت الذي أوحي إليه بشريعة جاديالْلآا•

ولهذا كان الأنثياء أم من الرسل ،وهم ئرْ مح ،بمي ،إسرائيل ،حيث جاروا
مجددين لشريعة موسى ^٠٢٣

دون أن يأتوا سرمة جديدة.

والخطامث ،لذيي .خطاب لأمته ،وما نت له من الأحكام يثبت ،لغيره ،إلا إذا
دو دليل عر اّتثنائهرم.

على أن في الأية عتابا من اض لنبيه .في تحريم ما أحل اه له ،وهو متفنن
للنهي ،وليس المقصود به التحريم الشرعي يمض أن الني ه حرم ني دين افه
على الناس ما أباحه الله لهم ،كلأ؛ ولكنه .حرم على نفه شيئا كان حلالا عليه

في الترع ،كما قال محثحانه:

حانةِهلهملإبثاء؛

وهدا الذي حزمه ه على محمسه هوالعسل.

ر  ) ١ينظر ما محيآتي ني •محورة الشرح•؛ ؤتءت١كعكهه•
 ) ٢١ينفلر؛ ءالكامحف عن حقاتق السنن* ( ،) ٤٢٥ /tوارروح المعاني*(و ،) ١٦٥ /وا ١١لجموع
اوهٍتسدة الم السن»(آ/آ؛؛-ي؛؛).

( )٣محنفلر؛ •المردة في أمول الفض( ،صا"ا).
(أ)ينظر« :اكميروالضير.) ٣٤٦ / YA (،
'٢٣

محراس
وغيرهما من حدث عاننة ة؛.بمءا،
يدل عر ذلك؛ ما حاء قي
أن رسول اممه كان يثرب علا عند زينب بنت جحش؛٥^٤١؛؛؛ ،ؤيمكث ،عندها
وقتا طويلا ،قالت عاتثة خ؛ئيبمهات فغرت ،وقالت! أما واف لمحتالى له ،فتواصيت أنا

وحفصه أن ائتنا دخل عاليها فالممل له؛ أكالث ،معانين ،إني أحد منك ؤخ معافيزرأ.،
فيحل على إحداهما ،فقالت ،له ذلك ،،فقال؛ ررلأ ،ولكني كنث ،أشرب ،علا عند
نيتب بتت ححثى ،فلن أعود له ،وقدحلمتن ،،لاتخبري بدللث ،أحدا®.
وكان .يكره أن توحد منه رايحة كريهة ،فلما لحل على مودة خ.بمها ،وقد
لمنتها عائشة ;ء.بمها ،وتم ترتي_ ،الموهف ،بإحكام ،تقول مودة؛ والدي لا إله إلا

هو ،لقد كدت أن أبادته باليي نلت ر ؤإنه لعلى الباب ئرثا متك،رآ .،فلما دنا
منها قالت له؛ يا رسول ،اف ،أكلت ،مغافتز؟ قال؛ *لا® .قالت،؛ فما هده الريح؟ قال؛
 ٠مقتنى زينمتؤ شربه عل® .قالتنح؛ حرست ،يحله العرفط ،أي• أن ذلك المحل قد

أكل نوعا من المم؛؛ ،اا٠عروفإ في الصحراء الذي توحد فيه هدْ الرائحةر"اا.
فلما يحل على عائشة قالتج له مثل ذللث ،،ثم د-حل على صفيه فقالت ،مثل ذللثؤ،
فقال ه^؛ ااسر؛ت ،علا عند زينب ،فلن أعود له®  .فتركه وحرمه على نف ه.
قالت ،مودء خ.بمأا؛ *سحان اش! واف لقد حزمناه® .شعريتح بشيء من الحزن،
لتجها مح ،حرمان الك ،ه من شيء يحبه ،فهمزتها عاثشة؛?؛^؛ ،١وقالت ،لها؛

رلا,ت.غنيهر؛ .،أي؛ يع الأمر يمر على ما هوعليه.
وو;ّد فى ممتإ التحريم قصة أحرى sX■ ،الن ائي ،وغيره— وصحح إمائها

الحاففل ابن حجر— عن أنس خظهبمد ،أن رسول ،اش .كانّت ،له أمة ثهلوهل ،فلم
ا ا لمناقير جمع• مغنورإ وهوت صمغ حلوكالنامحلفج ،وله راتحة كريهة ،ينفحه مجر يقال ،له ت
\ذثتئط•) يكون بالحجاز.
(آ)أى:حوئامالئ.،
(ميظر:أهمحبحب لاكووى(.ا/ا-ي) ،وأكحابرىأ(آا*/آ؛-ا-أأ*آ).
( )٤يفلر :س احمد))(أا'ا؛آ ،) ٢٥٨٥٢ ،وررصحح اوخارى»( ، ٥٢٦٨ ، ٥٢٦٧ ، ٤٩١٢
،) ٦٩٧٢و٠اصححلحإ»( .) ١٤٧٤

ؤ)

محةُاص

تزل به عايشه وحممه حتى حرمها على نف ه ،فأنزو اش ءغ؛؛لت ؤيلإا1لبإ؛3نءتي
تآو،ممه...هإرضالآةراد
وحدث تحريم العسل أصح إستادا؛ فهو في االماّحيبممن ،،ولذا رجح
الخطايي والقاصي عياض— كما سيأتي~ أته سبب النزول.
وذم ،يعضهم إلى أن السب ،هو مجمؤع القصتين ،كما قال الحافظ ابن
حجرت *الصحبح أنه نزل في كلأ الأمر؛نااأ'آا.
وكما هو ظاهر من سياق الأية ،ودلالة الحديث ،أن تحريم الني .العسل
على نف ه إنما كان لترصية أزواجه؛ لأن بعض أمهارته المؤمنين وحدن في نفوسهن
أن يمكث ،فترة أطول في ست ،زينب،؛ ليشرب ،عندها العسل ،ولكن جاء في العنب ،ما
يبرئ الن؛ي.،ؤ أن يكون تحريمه ما أحل الله له لمصالحة نف ه ومنفعتها الخالصه،

صث ،قال سبحانهأ جتهمإناقووئذئ،ه.
والأزواج جمع :زوج ،وهوثطلق على الذكر وعلى  ،٣٢^١وتسثى المرأة:
زوجة ،والأفصح نميتها :زوجا ،كما في قوله حهظلميجج :ءؤ أنسكا علتلث ،نؤحك
أك أرنجك ألقا ءابق
■ ٣٧؛ ،وكما مح ،قوله• وة
وإؤاأثت4
•.]٥

وسمية المرأة والرجل• رازوجا® فيه معنى الكفاءة ،وهو الأصل ،إذ إنهما

على قدم المساواة في التكليف ،وقي الأجر والمثوبة ،كما قال افه سبحانه:
خخ،آأها؛)،واسكم(\^/أ)،واكاء

( ،) ١٦٩٥ ، ١٦٩٤ ( )٧• _/oوالمهقي (  .)،< UA/Uؤيم• :فح _• (  ،) ٣٧٦/٩و»بب

واحيج الهبمينكاو_ا؛ي •مدم —،كعا في •تفسر ابن كير ،) ١٥٩ /a( ،واسني الفاروق،
( -) ٦١٥ - ٦١٤ /Tومن <ض الضياء (\ ) ١٨٩ ( )٣• • -^>>>\/من <اوث ،عم ئهتث تحوم.

وصثح إمادْ ابن كير .ؤيفلر• :الأسيعاب في بيان الأساُب.) ٤٣٤ - ٤٣٣ /T(،
( )٢يفلر• :السررالوجيز ،) ٣٣٠ - r^Mo (،وانتح ^،) ٦٥٧ /A( ،
،) ٣٤٣/١٢ (،) ٣٧٦ - ٣٧٥و•اسصالخبير.)) YY/n ،

( )٣بمنلر• :الممحص(،ه ،) ١ ٤٧ /د"ثارفالأوار"(ا/؟ام"زدج•■

)(m

• ، ٢٩

دالمور ص؛ الولي ،وص القريب • ٢١١٣٢^^١

ؤوبموأل"لإبمآأكبمه فتما '؛' ٤^٣لكم ،فهو العليم بأحوالكم وحاجاتكم ،وهو
الحكيم في تشريعه المني على هذا العلم؛ ولهدا جمع بين الأسمين الكريمينل.،٢

ه ٧^ ٠لرألبقإقسنأرء!حمحدكائثأم،مءوأئلهرءأسعثومئ،ثنضث<
الإمرار المشار إليه هنا هوقوله لحفصة نمح.بمها ّ ئالت،ت أجد ْسالث ،ؤيح
معاقتر ،فقالُ •،لا ،دلكش كنت ،أشرب علاعندنسب ،ينت ،جحش ،نلن أعودله،
وقد حلمت ،،لا تحبري؛دللث ،أحدا،ا.

دئد ردى في ،الإمرار المذكور قصة أخرى ،وهم ،أن الني .خلى بمارية
القبهلية -أم ولدم إبراهيم -في ببتإ حفصة في غيبتها في ست ،أبيها ،وأنها ّ عادت،

إلى بيتها وجدت الص .ومعه مارية ،فغفبت ،،وقالت :،أنفعن هذا في بيص وش
يوهم ،،ما صنعتا مح ،هذا من بض ن ائلئ ،إلا من هماذي ،عليك،ا فقال ،لها الس

®فإنها ^ حرام ،ولاتخبري بذلكؤ أحدا))أم.
ولكن ،القصة ضعيفة بهذا السياق،؛ فهي ،مرؤية بأسانيد ضعيفة أو مرية ،مع
نكارة في ،متنها ،ولذا قال ،الخطابي* :إن يمين الثي.إنما وقعت ،في تحريم
العسل ،لا في تحريم أم ولده مارية القبعلية ،كما زعمه بعض الماساا.

وقال ،القاصي عياض* :الصحيح أنه في أمر العسل ،لا في قصة أم إبراهيم،
(أ ،) ٥٦٥ /وانسدالقرطص•(A؛ ،) ١٨٦ /واقع اكل.را(ه.) ٢٩٨ /
( )١يطر:
(ص ٠ ) ٥٨٨ول ،ى*•
ؤيظر أبما٠ :المنردات ني ■م;—،
(آ)يظر :اروحاوعاتيأ(؛ا/هأ"آ)،وانمادراس.
( )٣يطر؛ اصنن سعيد بن متصورا (  ،) ١٧٠٧واطئات ابن صعدا (•ا ،) ١٧٨ /واشير

الطرتم،ا (  ،) ٨٥ - M^Tوءالمجم الأوّطا للطراني (\\ص  ،) ٨٧٦٤وءالمجم اعيرا
(•  ،) ١٢٦٤واستن ١للارتطني( ٠ه ،) ٧٥ /وامعرفة المحابة• لأيي ،نعيم (  ،) ٧٤٨٩واستن
( ،) ٥٧٨ /Uر٠أساب التزول ،،للواحدتمء

لأ■؟؛) ،واالكشافأ (؛ ،) ٥٦٥ /وءاد الغابة ٠

(يمماهآ)،وا-ضجاحادبث،اصافا()/وه،) ٦١ -و٠الإصابة • /٨(٠ا'آ)،وااكحريرواكنوير •
( .) ٣٥٦/٢٨

©

وفي هذْ الأيات بيان لمقام أزواج الني ،.حتى ولو حمل منهن بعض
الهنات ،فلله في ذلك حكمة ،ومن قد شرفن بالاقتران بالرسول ،.وكونهن

زوجاته في الدنيا وني الأجرة.
وفيه تكريس لعنلمة بيت النبوة وجلالة نيره ،وأن كل ما يوتر فيه يوثر قى
المسلمين جميعا ،حتى ينزل القرآن من السماء يتحدث عن __ حوادثه اليومية.

ه ء ؤعشرئت7إن

أن

ح ^^٠؛ ثتلض مفيثت ينثن قثت

ؤع-و،ه من اممه واحة ،فهو أمر متحقق؛ ولكن الأمر هنا معلق بشرط ،وهو
الطلأقل ،،١والني ه لم يطلق ،ؤإنما آلي من ن اته ^ ،١أي :حلف ألا يدخل
عليهن شهرا ،فلما نم تسعة وعشرون يوما دخل .على نسائه ،فقيل له; إنك
حلمت ،أن لا تدخل شهرا؟ فقاوت ®إن الشهر يكون ت عه وعشرين يوما*لأآ
ويحتمل أن يكون الخْلابإ متوجها لأزواجه كلهن تحقيرا لهن على الطاعة،
وتحذيرا من مخالفة الني س ،والإشقاق عليه.

ؤيحتمل أن يكون خهلاثا لحفصة وعائشة اعتبارا يما حمل متهمال"آا.

وفي الأية إنات الخيرية لأمهات المؤمنين؛ ولهذا نقول ت أن محة أزواج الني
 .إيمان ،والمؤمن الذي يحنمثؤ رسول الله يحسبح أصحابه وأزواجه أكثر مما يحب
أمه وأباْ؛ لأنهن أزواج ال؛ي .في الدنيا والاخرة ،فحبهم لم ،اض ولحئ
رسول الله:

والنيل من زوجة أي أحل بالبهتان أوالوقيعة أوالتنقص في محاب أومجلس أو
موقع أوفاة فيه إساءة وحط من ندر الزوج ،ما دامتا باقية في عصمته ومات عنها،
( )١ينفلرت اتمسر القرطي•(  ،) ١٩٣/١٨وُلروح المعاني•(أل  ،) ٣٥٠ /وءالتحرير والتنوير•
( .) ٣٦ •/ TA

( )٢بظر :اصحح الخاري• (  ،) ٥٢٠ ١ ، ٢٤٦٩ ، ١٩١٠ ١٣٧٨واصحيح ملم• ( -١ ٠٨٣
(م)يطلر• :روحالعاتي»(إا/هأم.) ٣٥٠ -

0

ط١دلأذون^محةأمهلم ومعوز مأتيتثون
انتقل الخهلاب إلى نداء رباني عام لكل المؤمنين؛ بأن يتقوا النار بفعل الطامة
وترك المعصية ،ؤيعوا في وقاية أزواجهم وأولادهم؛ بأن يوصوهم؛دلك،
ؤيحثوهم عليه ؤيرعبوهم فيه.

وقوله! ءاؤدارا وءودهاآلن\س ؤآلجارة ه; نت5رها للتعظيم والتهويلل  ، ٢١وص ت عر
بالعصاة والكفار والمجرمين.

وااحجارْ• قيل• هي حجارة الكبريت،؛ لأنها تزيد النار انتعالارآز يقيل• ص

الحجارة التي كانوايعبدونهال'آا ،كمايدل قوله تعالى Iؤائآءىموما0د_جالئى
نيحصبحهئرأسرلهثانيبمئك.ج^أاه [الأسام  ،] ٩٨وهي كقول4ت
 ،] ٢٤فكأن
ؤ3أدازأأقارافي ومدهاألشلس وايجاتة
الإنسان حينما يرمى في النار صار مثل الحجارة ،لم يتي بشيء من عقله وقلبه
وحواسه ،فكأنما هوبلا شيء من ذللئ.،

نؤك' غلاظ شداد ه في حلقتهم وقوتهم ،فهم غلاخل أقوياء في
ه•
الخلقة ،شداد على من أمروا به ،ءؤلأسمود،آسمآأم/ئمويسلون
همءهم-م

*مءه؟ء•.

الأدر• أنهم

آثة *آ شيأ ه أي! يهليحون اض تعالى ،وهذا يثمل

قيامهم بالعبادة كما أمرهم الله؛ فإنهم يعبدون الله قائمين وراكعين وماحدين،
ؤيثمل طاعة اينه تعالى فيما كلفوا به.

الثانية؛ ؤوإةت(وة ماإوُ)/ون ه فهم لا يرتكبون العصية ،ولا يفعلون إلا الءإا.ءة.
(؛)يتظر« :اكميرواكوِر»( .) ٣٦٥ / YA

لآ(مآ/ه'؛)،و»اصاف(،أ/مآه)،و|اسمراس|(ه/ممم)،
ورتمرابن ممرا(.)١ ٦٧ /A

()٣ينفلر :انمياكرطي»( ،) ٢٣٥ /١واتمرابنممر،)١ ٦٧ /A(،

ورروح المعاني ،)٢ • ١ /١( ،ورأصواء اJيان.)١ A /١( ٠

الةدِترا( ،) ٦٣/١

والمقصود هنا امرأة لوح عثيألثل أ لم تكن على دينه ،خانته بدلك ،وكذلك امرأة

لوحل عيمحاقثم ،وقصتهمأ معروفة،
القارح

ثبما ه مع قربهما.
دليل على إهمالهم ؤإحماد ذكرهم ،وأنه

لا شان لهم ولا قيمة ولا اعتبار ،فإنها تدخل النار صمن العديد من أهلها دون
اعتبار ،وفي ذللت ،تحذير أن يستبدل الإنسان الضلالة بالهدى ،أو يستبدل الذي هو

ه

^^نث<إذهاكرت،آتيفيبموف

والمئلأن الاحران همات قصة امرأة فرعون ،ومريم ابنة عمران ت ءؤوءنميسه
مثلا لددمك^ ءامتإ ه ،وهو موجه للمؤمنين أنه لا يفرك أن تكون مع قوم كافرين
إذا أطعنا اض تعالى واتقيتهر١ا.

ويحتمل أن يكون المعنى• وصرب اطه مثلا من الذين آمنوا؛ فإن امرأة فرعون
كانت ،من المؤمنين.

والأئرب ،أن ؤذتءوات<ه هذا هوفرعون اللءي أرسل إليه موسى

وكانت ،امرأته يقال؛ إنها كانت ،آسيوية ،وفي ررالصحيحيزا؛ أن الني .ذكر أن
اسمهات ®-'T؛^)) ،وفي بعض الروايات! ءاينة مزاحم)) . ٢٣١
وهذا الاسم يبدو أنه عريي ،وذكر المؤرخون أنها كانت ،على غير دين أهلها
وقومها المصريين آنن،اك ،وكانت ،على ديانة التوحيد ،وقل ،آمنت ،بموسى ،وبلغ
(ا)يظر« :تضاينممر»(.) ١٧٢ /A

( )٢يظر :ءالمحر; الوحتز» (ه ،) ٣٣٥ /و«اكميرواكويرا(  ،) ١٠٧٦ / YAوُامأتي في«ّورة
 :• olpjUlؤأدمللت،لآءئلةث'مح.ه•
( )٣يقلو« :ءند أحمد ،) ٢٩٥٧ ، ٢٦٦٨ ( ،و«كائل الصحابة ،لأحمي،) ١٥٧٦ ، ١٣٣٦ ( .
و٠مج٠حح البخاري ،) ٣٤١١ ( ،وه صحح م الم ،) ٢٤٣١ ( ،وه صحح ابن حيان،) ٧٠١٠ ( ،
وهالمتدرك(،آ ، ٥٧٥ ، ٤٩٧ /؛هه)،وأاوخارة،م- ١٦٧/١٢ (،) ٢٤ ٠ ١ ، ٢٤ ٠ .() ٢٢ - ٢١ /
.(١٩٠-١A٧)(١٦A

0

حصينة ،أي؛ منيعت الأسوار ،ليت نميرة يتجاوزهاكل أحد أويقفزعليهارا/

ومن النساء من لا يكون عندها هدا السور ،فيؤثر فيها الحديث ،والوسوسة

والكلام والإغراء والغزل ،فتلين بعد تمثع ،كما فال أحد الشعراءلىأ
ءسئ الئ اء إلى ميامزة

والصعت ،ي لس بعدما جمحا

ؤيشمل إحصان الجد كله ،فالعفة ليمستا ؛مح ،الفرج فح ب ،،ؤإنما عفة
الوجه ،والعض ،واليد ،والقل ،-ذاته ،كما قال المتى ١٣٢ت

ولا عمه في سفه وبنانه

ولكنها قي الكم ،والمرج والنم

فعفة اليدت الكف عن الحرام ،وعفة  '•^۶١١ألا يقع الإنسان فيَ الفواحش
ومقدماتها ،وعفة اللسان :التوقف عن الكلام الذي لا يجمل ولا يليق.

والهمج بمللق على حيس ،الدرع، ١٤؛ وهو ثوبر المرأة الذي تلبسه يكون فيه
جيب ،عادة من الأمام ،وكل فتحة في الثوب تسمى :م-ثا ،كما فى قوله تعالى عن

السماء :ؤوتاتاينٌهه[ق.]٦ :
فالمزؤج هى :الفتحا'ت،رْ؛ ،والثناء عليها يثمل إحصان حسدها فى هيثتها
ولمامها وكلامها وقلها ،ومن باب أولى وأكمل فرجها•

مترصناه :حسثإ حاء جبريل قيالثيأفنفخ فى حسب ،درعها
الفخة السريعة التي تحولتإ بقدرة الله إلى حمل بصورة حارقة غير معهودة،
( )١يطر٠ :الممر الوجتزا (ه ،) ٣٣٥ /وافر ابن كير• ( ،) ١٧٣ /Aورووح
(  i.(T0A/\lوأاكميرواكويرا(\،آأ.) ٣٧٨ /

ك:ااسرداتفىرب،مآنأ(صهآأ) ،واتاجالموصا(أمْمأ)احصن».
( )٢يفلر؛ ءهلمامته الثأهراءا (صىه'آ) ،و٠العقل ،) ١٠٤ /a( ٠٠^^١ ٠واشرح ديوان الحماسة٠
(ص،) ٧١٩و٠ز٠رالآداب وثمالأبب«(مل/خ1أ)سوتاإربشاربن ثرد.
(  ٢٣ينظر• اذمر الأداب وثمر الألباب• ( ؛ ،) ١ * ٠ ٥ /واالحما»ة ال٠غرسةا (  ٠ ٤ / ١ه)ا
(؛)ينظر :اميرالطبري ،) ١١٦ / yr (،واالكشاف» (أ ،) ٥٧٣ /وااوحررالوجٍز»(ه،) ٣٣٥ /

واشتر القرطص•( Aا ،)٢ ٠ ٤ -٢ ٠٣ /واتن ير ابن ممر•( ،) ١٧٣ /Aواذح القدير•(ه.)٣ ٠ ٥ /
ويطرايثا :ءمعاني^•jللفراء(،) ٢١ ٠ /Yوءاشراللخويلالقرآن»(ص.) ٤٢٦
( )٥بمئلر :اقبرالطري•( ١أ ،) ٤٠٨ /وءالكناف•(أ ،) ٣٨١ /واغبر الترطص•( ،) ٦/١٧

وريحالقدير•(ه،) ٥٨/وءالتحرير واكوير•( .) ٢٨٧/٢٦

0

ءوسمية السورة:

اسمها المنهورت اسورة الملك ،١وص الدي قي المصاحف ،وكب الحديث،
والضررا.،

ااالنج؛ة،ا ،في قوله؛ *إن مورم من القرآن ثلاثوف آيه
وسماها رسول اف
شفعت لرجل حتى عفر له ،دهي؛ سورة

وفي حديثآحرت اءهي المانعه ،هي المنجيه ،سحيه من عذاب القبر)) . ٢٣١

وبعضهم يسميهات ارمحورة اؤسزكمحتم)كهألمزكأه))ر؛آ ،كما في الحديث
السابق.

وتختمر إرت لرسورة ؤبمكهُرْ•،
ويس الجزء كله ت ءاجرم تيارك.،،
(ه ،) ١٤ /وءتمير
( ،١ينظرن أصحح الخاريء (  ٨/٦ث ،)١وءحامع
(' dWAfyrوأساني القرآن ،للزجاج (ه'/اا،ا) ،وأشر القرطي( ،حا/ه.آ) ،وأاكمير
واكوير(،أ،أ/ه).

( )٢أحرجه أحمد(٥م ،) ٧٩١وعبد ين حميد(  ،) ١٤٤٥وأبو داود(  ،) ١٤٠ ٠والترمذي(،) ٢٨٩ ١
وحشته
وابن ماجه ( ،) ١٣^ ٦٨وابن حيان (^ ،)١^ ١٨والحاكم (  ) ٥ ٦ ٥ / ١من حديث أبي هريرة

اكرمدي ،وصححه الحاكم ،وابن المالئن في ءاليدرالميرا(.) ٥٦٣ - ٥٦ ١ /T
( ) ٠٣أحرجه الترمذي (  ) ٢٨٩٠مجن حديث ،ابن عباس غيؤليئنا .وينظر؛

الصحيحان٠

ش^فرساهد(،صبآآ)،وءضاتل القرآن ،للتمري(أ.) ٦٤٢ /

( )٥كما في بعض ألفاظ حديث أمح ،هريرة لأ.بمتةالمتقئم .وينظر؛ ْرضير عبد الرزاق( ،م،) ٣٢ ٥ /
وال شير ابن كثير»( .) ١٨٣/٨

ومن أسمائها— كما في الحديث المسابق—ت ااالماتعة،ا؛ فهي تمتع عذاب القبر
عزماجمهاراد

وقد ورد عن ابن عباس غهبمعا أته سماهات ررالمجاداةاا؛ لأنها تجادل عن
صاحبها يوم القسامةأآ.،

وعد بعض أهل العلم لها نحوا من ثمانية أسماء ،وغالبها صفاتر• ،٣
ه ع دد آياتها :ثلاثون آيةر ،،٤كما نى الحديث السابق.

أوومي مكية عند جمع المفرينأْا.

ثووموضؤع السورة :آيات اض في الأنفس والأفاق ،والأرض والسماء والمجوم
والعليور وغيرها ،ؤإقامة للحجة على الكافرين بدلائل المع والبصر والعمل.

ه

ش ءأظ،وهنولإسءقئههت

سمتفتح هدْ السورة بقوله تعالى• ُؤبرك•ه أي؛ تعامحلمت بركته ،وعفلم حيره
وءهلاؤ ٠وقفله.

وُؤبركه مأخوذ من البركة ،وتعنىت الخير الكثتر ال.ائمأا" ،،قافه ءء؛ل هو
نال; اتن قرأجثرإت.آكءاتدئأس ،ه كل ليلة ،منعه
( )١وكماووي من حديث ابن م عود
اض بها من ءالاب القبر ،ويا ش عيد رّرل اش .ن قيها :المانعة ،ؤإنها قي كتاب اف مورة ،من قرأ
بها في كل ليلة ،فقد أكثر وأطاب» .أحرجه الن ائي في «الكأرى»(  ،)١ • ٤٧٩والحاكم (آ،) ٤٩٨ /
وحشه الحافنل في،نتائج الأفكار(،م.)٥ ١ -0 < /
( )٢أحرجه بوبن حميد (.)٦ •٣
()٣يفلر« :ااكءرير واكويرء( .)٧ -٥ / Y٩

( )٤وقيل :إحدى وثلاثون؛ باعتبار قوله؛ ؤود،بماتآاذابحه لالمااثت بم]آية .ينغلرت ءالييان في عد آتم،
القرآن»(صله'ا).

( )٥يفئر* :تفسير الطري،
ر ،) ٣١٣/٤و•-فرمطي•( .)٢• 0/١٨

ورالمحرو الوجيز( ،ه ،) ٣٣٧ /وازاد المسير،

( )٦يفلر، :معاني القرآن ،لأفراء ( ،) ٢٦٢ ;٢و*ءرب القرآن ،لأبن شة (ص•  ،)١و،،عاني
القرآن ،للنحاس ( ،)A/0وءالكثاف( ،إ ،> ٥٧٤ /و،الحرر الوجيز ،) ٣٣٧/٥ ( ،و«ذح القدير،
(0إيى.

ؤيطلر أيما، :جمهرة اللغة ،) ٣٢ ٥ ;١(،وءالملهردات ش غرب القران ،ب ، )١ ١ب ر ك.،

0

نةتفيممؤق٣ :.^١[ 4؛].
وقد جمع الني

بينهما ني دعاء الاستفتاح ،حيث لكن يقول ت ار<سح1ناكا

اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،،وتمار جدك ،ولا إله غيؤك))لاا .أي؛ عك
متز كلث ،،وعظم ملكك وّ انملانكرى.

ذؤإنأةه معناها; علا وارتفعل ،،٣واه له العلوالمطلق؛ علو القدر ،والقهر
والغلبة ،وعلوالذات ،فهوالعالي الأعلى بياته وأسمائه وصفاته وجلاله وءظمتهأ.،٤
وجاء فحل ثالث ،،وهوت راتقدساا ،ؤإن لم يكن ورد في القرآن ،لكنه جاء في
حديث ،متكلم فيه; "ربتا افه الذي في الثماء ،تقدس اسمالث،ااأْ.،
وءؤثثئاه ،وفيه إثبات القدسية له سبحانه،
وااتةئساا مثل
وُالقدوساا امم من أسمائه ،وهو المنزه عن كل ءي< لإ_إ ونقمى ،المثبتح له كل
( )١أحرجه أحمد(  ،) ١١ ٦ ٥٧وأبو داود(  ،) ٧٧٠والترمذي(  ،) ٢٤٢وابن ماجه(  ،) ٨٠٤والمائي
 ،) ١٣٢ ! ٦١وابن حزيمة(  )٤ ٦٧من حدث أبي سعيد الخيري تمح.بمتئ.
وأحرجه أبوداود(  ،) ٧٧٦والترمذي(  ،)٢ ٤٣وابن ماحه( ،)٨ ٠ ٦وابن حزيمة(  ) ٤٧٠من حديث
 .٠ _uؤيفلر< :االضعفأء» لالعق؛ااي (؛ ،) ٢٨٨ /و»ابمر المير»(- ٥٣٧ ، ٥٣٣ - ٥٣٢ ;٣

 ،) ٥٣٩و«اكلخٍص الخبير ،) ٤ ١ ٦ - ٤ ١ ٥ / ١(،وأنتائح الأتكأرأ( ،) ٤ • ٥ - ٣٩٦ / ١و»إروا ،الخلل،
(• ،) ٣٤ ١ ، ٣٤

ابة ،) ٢٩٩٦ (،و«نقه العبادة.) ١٦١ A(،

( )٢ينغلر :رالمهاية ،) ٢٤٤ ;١(،و«حاش؛ة اليوطي عرسن النماش ،) ١٣٢ ;٢(،وامرقاة
_^ ،) ٦٧٧ !٦( ،واليض القدض(،ه.) ٩٩ /

( )٣يفلر• :الزاهر في معاني كلمات الأس ،)٥ ٤ ;١(،و•الهاي ( ٠٠ا ،)٢ ٤ ٤ /و،شرح ابي داود،
لالعينى(م .) ٣٨٨

(؛)بمظرُ٠ :عاض(٠ص.) ٣٦١

(  ) ٥أحرجه أحمد (  ،) ٢٣٩٥٧والخاكم (؛ ) ٢١٨ /من حديث ئقالة بن عبيد صهقهإ.
وأ-مجه

ضاست»(،) ٠٧وال؛زار(•،)٤•٨و١كاش

في«اتكرى ،)١ ٠٨١ <(،والطراني ني •الدهاء ،)١ ٠٨٢ (،والخاكم(ا ) ٣٤٣ /من حديث ثمالة،
عن أبي الدرداء ئهء.
وفي إسنادهما صعفحّ وينظرن •المجروحين ،)٣ ٠ ٨ / ١ ( ،وءالكامل ( ،إ ،) ١ ٤ ٥ /واكعاليق عالي
•م نداحمد.،

و

بالعمل وقيمته وأهميته ،وأنه صرورة للنجاح قي الدنيا والآ-محرة.
ولم يجعل كثرة العمل مزايا للتفاصل ،بل جعل الميزان في إحسان العمل

ؤإتقاته ،فدل على أن المهللوب هو الإحسان والإتقان؛ ولهذا جاء في الحديثI

ررإن افه يحث إذا عمل أحدكم عملا أن يشه)) . ٢١١
وهنالم يحدد نؤع العمل؛ كءرأيكم أحن صلاة® ،أوت اأحن عبادة) ،ؤإنما

قال،•^٠^١^ :؛ ليشمل العمل كله ،ظJدار عر إحسان العمل ،مواء'
كان دينيا أودنيويا ،اكتسابا أوبذلا.

دس أحن ءا قيل ش ذلك؛ ما ورد أن اشتل بن عياض نئل عن أحس
العمل ،فقال٠ :أحلمه وأصو؛هاا .ثم قال* :إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن
صوابا لم بحل ،ؤإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم بحل ،فلا نجل حتى يكون
حالصا صوايااا.، ١٢

والعمل الخالص هوما أريد به وجه افه ،والمقصود عمل الآحرة ،وأما عمل
الدنيا فيكفي فيه ألا يراد به مقصد متحء ،فلو أحسن إلى فقير أو مكين ،ولم
يستحضر نية التقرب إلى افه ،لكنه لم يعمله ؤياء وممعة ،ؤإنما بداغ حب الخير

أوالعهلف ،فهذا يؤجر عليه ،كما نمى عليه أهل الحلم ،وجاءت دلائله في الكتاب
والسةسم.

وأما العبادة والقربة المحضة ،فلا بد أن يكون مرادا فيها وجه اممه بحانه.
والشرءل الثاني في العمل هو الصواب ،والصواب في مجال العبادات هو
( )١احرجه أبو بمالي(  ،) ٤٣٨٦والطبراني؛ي •المعجم الأوصهل ،) ٨٩٧ (،وابن عدي في •الكامل•
(،) ٨٤ Mوالمهقيفي •شعب الإيمان•( ) ٤٩٣١ - ٤٩٢٩من حديثعائثة ،١٠ؤيفلر• :اللدن
اكحيحته(ما؛؛).

()٢أحرجه الثعلي؛ي •تفسيره•(ه ،) ٣٥٦ /وأبونعيميي •حلةالأولياء•(.) ٩٥ /٨
( )٣؛نظر' :صمح الخاوي• (•  ،)٦• •٩ ، ٣٤٦٧ ، ٢٦٣١ ، ٢٣٦٣ ، ٢٣٢واصحح س الم•
( ،) ٢٢٤٥ ، ٢٢٤٤ ، ١٥٦ • ، ١٥٥٢ ، ٥٣و»حا.ع الملوم والحكم•(  ،) ٦٦ - ٦٥/٢وما ميأتي ني
لأيثعجإء'لأظة  ،^٥و'سورة الخاءون•ت ؤ ولابمص عد
'سورة الإن ان•؛
'اتاي'أليسكي أوأه•

اباع المي س ،ولزوم محناعته وؤلريقته؛ كالصلاة والصيام ومائر العLداتل.،١

وأما في المصالح العامة وأمور الدنيا ،فاصوب العمل فيه هو ما كانت
مصالحته أعظم ،وصده ما كانت ،مفسدته أعفلم.
ؤإنما يعرف ،قدر المصلحة من رزقه الله البصيرة والعقل ،والفهم والإدراك،
ومعرفة مالأيت ،الأمور.

ت و ما أجمل هدا الختام لهل ْ.الأية! أي; منكم من يخفق
في هدا الابتلاء فيعصي ،و؛نحرف ،فهدا بماباله قوله :ولتغزه؛ فإن افه عزيز قوي
منتقم ممن عصاه ،فإيراد امحم رويتنزه يناسم ،حال ،من أحفقوا في هدا الابتلاء
تعمدا للضلال ،واختيارا لطريقه.

وأما نوله :ؤ١لعموره فيناسب ،حال ،من أحنوا في العمل ،ونجحوا في
الابتلاء ،وعرض لهم في ثنايا ذك ألوان من الغفلة أو التقصير ،فإن اممه تعالى

غفور لهم ،كما قال :،ؤ نإي كثارننئاد،وءام؛ن ^؛ ٠١^٠م أهتدئ[ ١٢٢^١.طه:
.] ٨٢

أو نم يقول ،سبحانه في محياي ،تعداد المم ،ؤإقامة الحجة على العباد!

حأث ّح

ركي من قلؤر

تالإما ئدئ فه •ْلق،ألرء-في ين ئقوت

وال ماء هي هذه القبة التي ،يراها الناس فوقا رؤوسهمل"آ ،،والقرآن حاؤلمج
الناس بمقتضى ما يحرفون ،فالقرآن ليس كتابا حاصا للفلكن في مختبراتهم

ومحاملهم ،ولا؛الفلاسفة ،أوأهل العلوم الدقيقة ،بل هوعام لكل الماس؛ للعلماء
والفلأّفة والمختصين ،وللثادى ،في يائيته ،ولللإزارع في حقاله ،وكون هاوه
( )١يطلر :اتمر اسي( ،ا> ،) ٣٥٦ /واشتر الغوي ،) ١٧٦ /A( ،وأانمودةا رص؛ي)،
وارتجريد التوحد ( ٠^٥٠١١صس\ ،) ٤وءافح المجيده(^؛ .) Y'UY
(م  ،) ٤٧٤و«الكثّافاا (؛ ،) ٥٧٦ /و«مر القرطي،
( )٢يطر :اأسم المر
(حا' «¥/آ)،واااسميرواكويرء(وآ/ها-أا).

( )٣ينظر ما سيأي ق ءمورة ١لنازعات٠ت ؤ *أنم أشدئلكرِ اشماء بثها

٠

ؤج)

آدم؛ ولهذا عب بقوله :ؤوٌلإأنبمإه أى; من بمي ^،؛  ، ١١ؤءئاُ4جه1آ
وئسآلماره ،فهو بمس المصير على بئى العمل ،كما نال• لإ؛أدةإأمحدن
■ملأوئوأمره ،فمظهر العزة أن اش تعالى يعاقب هؤلاء الكافرين بعذاب جهنم،
رثى المصعر •

وبدأ الجمالة بذكر وصم ،الكفر؛ تنويها بالعدل ،فهم الذين اختاروا هذا
الخصير المؤلم ،باختيارهم الكفر والجحود ،والظالم والعدوان ،وهو تمهيد لما
سيرد من اعترافهم باستحقاق هذا الخصير.

*

حممحايوأهبامصهه•

أي :إذا ألقتهم الملائكة في المار ،فهم مقهورون ،يرمون فيها رمتا ،كما

؛ي نوله تعالى:

قأفتؤ هك وجوبهم عماوع)وثةّمآونهمجهم*

حكدؤائت،زدثهلح>سهمإأو؟ه [الإسراء;  ،] ٩٧وقوله! ؤ-غذوهسلوء

تلاأ0اهلالخاقت- :م.] ٣١ -
دالئهيق هو• صوت النمس عند خروجه من الحلق ،ويجوز أن يكون صوت
النار ،وأن الله تعالى يجعل لها يوم القيامة مجن الصفات ما ليس للنار ني الدنيا،
فيكون لها صوت وشهيق ،وهذا هوظاهر النص ،وهوأقرب وأدررأ•،

وقال يعضهم! إن المقصود و\لئ؛يق '.هوت من دخل المار نبل هولأءأ'اأا ،كما
قال سحانه! ؤثلمبمارذ؛روسهيقأو' -شيبك فهامادا•تتأمثت

ه

ويفض هذا القول أن السياق فى وصف المار ،وما بعده يؤكد اختلاف نار

الآخرة عن نار الدنيا ،حتى تصح كانها حئ يتملكه شعور الغض— ،من هؤلاء
( )١يطر• :الكناذ،ا(أ ،) ٠٧٨ /وم اكليرأ(ه ،) ٣١ • /وأاك<رير واكو,ر» رآآ.) ٢٣ /
()٢يطر :انفر الطرى»(  ،)١ ٢٣/٢٣ورتمر اواتراوى»(• ا ،)١ • ٩ /واشتر الماوردى"
( ،) ٥٣ /٦واالض؛ر البنط  ٠للواحدي( ٢؟ ،) ٤٧ /واشتر اكرطى»(.)٢ ١ ١ / ١ ٨

(م)يفلر• :تقبراليرى!( ٢ا،) ٥٧٧ /و•-ضبر
ورمتر ارازى"(• م .) ٥٨٦

0

(ن ،) ١٣ /وأالكشافا(إ،) ٥٧٨ /

■mm
البسر الشاردين عن الإيمان!

ؤمحمح)موره أي•' وهى تغلي بض ^•، ١١

ؤ0كادئ«ازمنآلإه ه أي; تكاد ^; ،، ١٢^٥٥فمع أنها متصلة بعضها يبعض،
إلا أنها تكاد ثقطع من شدة الغيفل والحنق على الكافرين.
وهذا أيما مما يسغي أن يحمل على ٠لاهر٥؛ فإن الله تعالى يجعل هذا في النار
يوم القيامة ،وررليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء،ارّأ .،فالعذاب في الآحرْ
لسرإ كما في الدنيا ،وجهتم ل ،كما يتحتله احدناأ

والتعبير بالتمتز" وهو التقءفي— كناية عن شدة الغضب ،كما يقال! إن فلأيا
غضب ،حتى حرج منه شعبتان؛ شعبة إلى ال ماء ،وشعبة في الأرض .وينمي من
وراء ذلك شدة الغيفل والحنقل؛،ا

،_ ،< ، Jjb^^َأئأ:ءمحه:
والمعنى• أته يلقى في النار فوج بعد فوج ،وكل فوج يحدث له هن.ا ،فكما أن
الموضز يحشروف إلى الجنة أفواجا ،فإن التكفاز يحشروف إلى المار أفواجا،

كما قال مبحانه؛ ؤ يوم ندعوأ ثكل أطسإاتنعم ه [الاسداء؛ اما؛ا ،والتموبج يكون
يحب الأمم ،أو يحسّبإ درجة الكفر ،أو بحب نؤع الضلالة التي ارتكبوها،
( )١يطر :ااشسر.قاتل( ،؛ ،) ٣٩ • /وءشتر الطرى» (  ،) ١٢٤ / YVو«شٍر السذاوي»
(م ،) ٤٧٥ /واتفسراومى» ( ،) ١ ٧٧ /Aورزادالميرا(؛.)٣ ١ ٤ /

( )٢يطر• :تفسر اتجري•(  ،) ١٢٤ / ٢٣واتمر اسى»(• ا ،)١ ١ • /و،تمر القرطي،
(ه.) ٣١ • /
(  ،)٢ ١ ٢ ; ١٨وانح

( )٣كما قال ،ابن عباص ة؛أؤبمه .أحرجه وكتع في •نسخه عن الأعمش• ( ،) ١ومئأد ني •الرمد•
( ،)٨ ،٣وانجري في اشٍرْ• ( ،) ٤ ١ ٦ / ١وابن أبي حاتم في •شيرْ• ر ،)٦ ٦ / ١دأبونمم قمح'،صفة
الجنة• (  ،) ١٢٤واليهقى فى •  ،^، ٦١١والمثور• (  ،) ٣٣٢والضياء ( ٠ا/ا*ا)( ،)1وصححه غير واحد•
 ،)٣ ١ ٦وءالفتوى الحموية ايجري•(ص؛  ،) ٥٤ورالزواحر
يفلر« :الترءي_ ،واكرم_•،
عن امحرا؛ ،ايجام•( ،) ٤٤ • ;٣وءال مل لة المححة•( .)٢ ١٨٨

()٤يطر :ءالكثاف•( ،) ٥٧٨ ;٤ورالتحرير واكوير•( .) ٢٤ / ٢٩

0

ما يدحل ال جن إن ان شأنه ت

ما بال سجنك؟ إلا  I،jL iمظلوم

وهذا دليل على أن أهل النار هم من بلخهم الحجة ،وجاءهم الندير والرسول،

وحاءهم القرآن والبلاغ ،فاصؤوا وكدبوا واستكبروا ،كما قال تعالى! ؤوماَقا
معديبن حئ بمثلآولأج^ا'ه [الإسراءت  ،] ١٥أما أشل القترة الذين ماتوا قبل الإسلام،
أوماتوا بعد الإسلام ،ولم تبلغهم الرسالة والحجة ،ولم تصل إليهم الدعوة ،فهؤلاء
لا يحكم عليهم بهذا المصير ،ؤإنما يكون أمرهم إلى الثه فيما يقتضي كرمه وعدله
جل وعز ،وفيهم الأقوال المتداولة بين أهل •،١^٢^١

^. ٢^٠١ة ثل•  ^٠١٠لدر ١^^٥٤هط ما

ينسء-ه أي؛ جاءنا رسول يبلغ عن

 ، ٠٥١فكدبنا به وقلنا! ؤءتازدأش منثيء ه أبدا ،وهذا نفي مهللق ،فكدبوا الرسل
والكتب ،والشرائع جميعا؛ لأن ؤيزه في قوله! ؤمازنآممئمنس؛ ه ،تدل على

استغراق جميع الأشياء ،كما قال سبحانه! ؤوماث-ردأألتن-ص ثJؤه^إذثااوأماآززلأق
عق بثرتن سءش من أرو آلكتب< أثمك ،جاءغف ،مش زياوهدك ،لأثابم ،ءتعلومحأ

ترومائوآفي؟آه [الأنعام .] ٩١ :فهذا اعترافح لففلي ،حسن ،قللوا يتذكرون ما
جرى في الدنيا ؤيحكونه بالتفصيل ،ويقرون على أنفهم بوصول الحجة إليهم
وقيامها عليهم ،وتكذيبهم لها ورفقي سماعها ..ؤإنما صماه هنا! ؤدذ.ره؛ لناسبة
النذارة لحال العل.اربخ الذي يقاسونه ،كما يمي!

ه للمومتين.

ؤإنأسمإلأؤ،ط-لؤاره• يجوز أن يكون هذا من تمام كلامهم ،وأنهم كانوا
يخرون يالذير ،ويقولون له ذللئ ،فى الدنيال٢ا.

وْع كونه نذيرا واحدا ،ققا 4عثر هنا بلففل الجمع! ؤإقآنت،ده؛ إشارة إلى
النذير ومن آمن به ،أو يكون لففل

 ١^٠عن الجنس ،أي! النذر ،ومن

( )١يفلرت ءأصواء البيانء ( ،) ٧٥ " ٦٥ /Uوءأهل الفترة® لموفق أحمد شكرى رصل  ،)٧ ٠وما
بعدها.

( )٢يطر :وتفسر أبي المعودء( !٩ه) ،وءضح القديره(ه.)٣ ١ ١ /

©
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كدب ،برسول فمد كدب ،بالرسل أجمعين؛ لأن دعوتهم واحدة ،كما ني قوله؛
[ ، ١١^.الئعراء.]١ • ٥ :
ومن الإعجاز أن هدا الكلام نف ه بملح أن يكون من كلام الخزنة للكفارل٢ا،
أي* فهدا الكلام الذي كنتم تقولونه للرسل في الدنيا ينهلبق عليكم الأن! ؤإن

اممإبؤ،ط-لؤاره أتم •،كيف  ،ياتتكم رمل الله بالبيتات والهدى والخجج ،ثم
تكدبون وتقولون• ؤمازدأشثنّيىأ ه أي؛ إذ أنتم يا أهل النار إلا في صلأل،
أي؛ صياع عن الجادة والهلربج ،والمنهج ،ووصفه بانه ؤ|يره أي :بعيدأم ،وليس
مجرد انحراف ،يسير يمكن تداركه.

رجع الكلام هتا لأهل النار؛ ولذا كزر كلمة؛

ه ،ويلاط أنهم ندموا

المع على العقل ،وهدا دليل على قوة حجة العل؛ا.

والمع؛ الوحي الذي أقام به الرسل الخجة على الناس ،وهم كانوا يسمعون،

لكن لم يكن سمعهم المتقيد ،كما قال تعالى؛ ؤرث~؛آأدنوهأج^ه

،] ١٢

غهولأء كان لهم آذان ،ولكنها غير واعية ،ومن هنا ائفوا وقالوا؛ؤلزقاممعه.
وفي هذا أبما إمارة إلى أن العقل من أعفلم العم ،ولا يخاطب ،بالاليانة
أصلا إلا من لهم عقول؛ فان العقل هومناط الكليفح ،ومناط الحجة على العباد،
وغير العاقل غير مكلفإ ،والإسلام جاء ليخاط ،العقول ،ويحتج على الاس

بدلالاتها وأحكامها الصحيحة ،ؤيامرهم بتحريكها والأنتفاع بها ،والبصر والفلر
في الماوايتج والأرض ،كما قال سبحانه في أول المورة؛ ؤآنأجأتجرد(،رهثن
( )١يتفلرت ءمعاني القرأزا للزجاج (؛  ،) ٩٥ /وءتفسير الماتريديء ( ،) ٦٩ /aوءالمحرر الوجيزء
^فراينهم(،خ ١ •/آ)،واكحاسيرا(ه.) ٣٣٥ /
(آ)بفلر«:اصذ ،ا(؛/حيه).

( )٣يطر :رمسرالطري ،) ١ ٢ ٥ / ٢٣ (،ورالهداية إلى بلوغ الهاةأ( ،) ٧٥ ٩٥ / ١ ٢و«شٍر ابي
المدا(؟/ه).
(أ)بظر:راكمراسلهرىا0ا/مآ).

)(yvy

mm

قلويّهه ،فهدا بصر ،ولكنه لا يفيد ،إلا من لكن له عقل؛تدثر ويعتبر.
وقدنفوا العقل عن أنف هم ،وربما لكنوا يعقلون في أمور الدنيا ،وفي المصالح
المادية ،والمكر والكيد والتخطيهل ،ولكنه عقل محدود ،لم يخترق حجب المادية،

ولم يرثد أصحابها إلى أن يعملوا لاحرتهم ،كما يعمالون لدنياهم ،وأن يحرصوا
على أن يحنوا العمل الصالح الرباني ،كما يحنون العمل المالح المائي.

وارالاعتراف سيد الأدلة® ،وهومن كمال) الحيل) الإلهي مع الإنسان ،وليس بعد
الاعترافح شيء ،فأتما شيء يحل.رون ،وقد اعترفوا بذنبهم واستحقاقهم للعداب.
٠ؤمحما ه أي! بعدا ودهانا وهلاكا وبوارا ودمارارأ؛ ،ؤلآنحتب٢ضره
فصاروا أصحاب ال عير ،وصارت لهم وهم لها ،يكوول وملول فيها.
فأصحاب الثعير هم! الحماة والكفار ،الذين أحفقوا في الابتلاء ،وأساووا
في العمل ،فانتقم الله منهم؛ لأنه
ومن معتى كونهم أصحاب الثعيرت أنهم باقون حاليون فيها لا يخرجون.
ه و أما الذين أحنوا ونجحوا في الابتلاء ،فأحس الله إليهم ،وغفر لهم؛ لأنه
< ،^،فهو

^١١٣

ولهذا ناسب ،أن يس بذكر الصالحين ،فقال) ت ون

أي؛ يخافون الله تعالى بالغسبالآ ،،وافه غبّتا لم يروه ،ؤإنما قامتا الحجج
والبيناتا الكونية والعقلية وال معية على وحوله وألوهيته ووحوب عبادته.

أد يكون معنى  ،-^٢ه :في خلواتهم ،بعيدا عن عيون الناس ،فليس فعلهم
( )١يفر :اشرالطري•(" ،) ١٢٥ / YYواتمرالمعاني•(ا■ ،)١ • /وام.ب

لأبن

شة(«_؛  ،) iUوازاد المر•( ،) ٣١٥ /iواشر القرطص•(.)٢ ١٣ /\A

وينظر أيصا :اغريّ ،القرآن• لابن قتيبة (^،؛U؛) ،وءالتييان غي نمير غريب ،القرTن•
(ص٩١٣

).

( )٢يفلر :اتف ير الطبري•(  ،) ١٢٦ / ٢٣وءالهداية إل بلوغ البمايت•(  ،) ٧٥٩٦ / ١٢و«الءرر
الوجيز•(ه ،) ٣٤٠ /واشير القرطي»(  ،)٢ ١٣/١٨وءالبحر انميطفيالضير•(.) ٢٢٥ /١ ٠

ؤ)

لألءماذ :ادا].

وفي نمة الثلاثة الدين قال أحدهم  Iأتروذ أن اممهس>،ع ما نقول؟ ومال الآ-م!
يمع إن جهرنا ،ولا يسمع إن أحفينا .وقال الآ-؛مت إن كان سمع إذا جهرنا ،فهو

ييجع إذا أحفينا■ فآرل اف ءء؛ئات ^ماجمثهمشةرو0أن لثتيققم
أثمص...-هالآة<'/
رسى الأيت :ان ال ث رالخهز س اة سراء ،ى ُال; ؤ تثأآنت<ئئأتؤ

أمحول وسجهرمءه [الوس • ]١؛ لأنه صبحانه ؤؤث!«و\ي\لأووبم نهو عالم بما
في قلبلث ،،حتى قبل أن تطق به ،بل هو عالم به قبل أن يكون في قلبلث،آى.
وهوسبحانه يعلم الوسوسة الش في حاطرك؛ ولهذا قال؛ ؤإذ_موعيرذات

أدندمحإّه أى• عليم بالحاجة التي ما زالت في الصدر لم يح بها صاحثهارم ،كما
قال؛ ؤماياءقوثين ءق ثلثوإلأدزرإنهتِضُمحغ
د'بملإأمحنإلأئنسهو

أدق من

لاJجاداة .]٧ :وقالت

[ف ،]٧ :وأحفى من النر الذي لا يعلم به صاحبه ما لم يكن سث! ،ولكنه سوف
ه؛.،٤

يكون سرا ،ذافّ تعالى يعلمه ،فمن هنا قال•

وهذه الرتابة الإلهية التي لا يفوتها شيء ،حري أن تجعل المؤمن يستحضر
رقابة علام الغيوب ،في حركاته وسكناته ،وعلانيته وحلوته؛ فان ذلك يحفزه إلى
الطاعة ويزجره عن المعصية.

وكان مجن متاسبة هن.ا السياق أن بعفن المركز كايوا ي خرون من المومنن،

ويقولون! إن اممه تعالى يجع كلامنا إذا جهرنا ،ولا يجع إذا أسررنا ،فاهموا،
حتى لا يسمعكم إله محمد .ففضحهم تعالى ،وبين أنه يطع هذا الهمس ،ويعلمه،
(  ) ١أخرجه البخاري (  ،) ٤٨١٦وم لم (  ) ٢ ٧٧ ٥من حدث ابن م عود خلظيبمئئ.
( )٢ينفر» :شر ر العود ،)٦ />)(،وءاضواء البيان.) ٢٣٦ /Y(،

( )٣يفلر« :الهر ّاة إلى بلوغ الهاية ،)٧ْ ٩٧/١٢ ( ،و،ااوراج المير ،سلم ،الثرسي
( ،) ٣٤٢ ;٤و«الضيرالقرآني للقرآن ٤(،ا.) ٩٧٦ /

( )٤يتغلر ما تقدم في،صورة الحل.يانم ،؛

دايءآلقدم

©

وأنزل مهم ^• ١١٢^٥
ه ؤ ؤألأبممس ^اسشآقئ.هت
كيف لا يعلم وهوالخالق؟ فقوله؛ ءؤس حوه أي؛ أفلا يعلم اف سبحانه الئث
وهو الخالق وهو اللطيف؟

بلى ،فهو حالق الإنسان والعقل والقلب والروح والئؤ والخطرة واللسان

والأذن والحركة والهواء الذي ينتقل به الموت وكل شيء؛ ولذا قال؛ ؤس حوه
ولم يحدد مخلوئا ،فهوؤح؛لىًءكفي ثونوه [الأنعام.] ١ • ٢ :
ويحتمل المعنى:ؤألأبجإسثته :ألا يعلت؛ اض من حلق؟ فكيف لا يعلم
الخالق نن خلق؟ هذا شيء حلاف العقل؛ لأنه إذا كان هو الخالق للإنسان بكل
تفاصيله ودقته ،فمقتضى ذللث ،قدرته عليه ،وأن يكون علنا مطلعا عر كل شيء
منه وفيه . ٢٢١

ءؤومنُاشيم،آقثه ،وؤألأطيىه من اللطم ،،وهوالشأن الخفير"أ.،
ؤوهمالئلم،ه أي• الذي يحلم دقائق الأشياء وتفاصيلها ومعانيها ومفرداتها،
وهذا من خصوص معنى

وؤا-ثارهت صاحب ،الخبرة التامة ،ومن خصوص معنى ءؤلقإرهأ الذي

يعلم الأساء مل وقوعها وحدوثهار؛ ،،والخرم في البشر هي التي تؤهلهم لتوقع
المتقبل وحاباته واحتمالاته ،وتسمى بعض دوائر الثحن،؛ أبيون الخبرة*.

ه ،فاض
وختام الأية بهذين الأسمين مناسب ،لقوله؛ قمي'موهأ
لطيف يعلم الئث ؤيعلم الجهز ،ؤيعلم الدقيق والجلل ،والكير والمغير ،ويعلم
كلام الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة ،وخير يعلم ما سيقع من سر أو علانية،
ر ، ١ينفلر؛ •اساب ،التزول •،للواحدى(ص؟  ،) ٤٤وماتقدم ني حديث ،ابن م عود هؤيهن.
( )Yيتفلر• :تمر الطري• (  YV/YV؛) ،وض اسي» (ا>\/،ه*؛) ،وأ-شٍر امطيأ
( ،) Y١٤/١٨و•شسراين ممر• (ا//هم\؛).

( )٣يتفلرث 'تمر ال معاني• (\أ  ،) ١١ورتمسر ال عيي• (_yua
(\>أ/ا"ا).

(  ) ٤ينفلر؛ ••ع اف• لالمؤلف (ءسه .) ١ ٥ ١ ، ١ ٤

©

) ،ورالتحرير والتنوير •

أي :المنور ،وهغووه هو :الحياة بعد  ،،١^^١كما جاء في أذكار
الاستيقاظ من النوم؛ ررالحمد ف الذي أحيانا يعدما أماتنا ،ؤإليه السشورا،أآ.،

ه ؤ ءلنم

أن محميممأ'لأنم،ؤدا محك دمح.هت

أي :أيها الناس ،هل أمتم ءدار_ ،اممه حين غفلتم عن عبادته ،بأن يخف ،
بكم الأرض ؤ؛دامحَ تزره أي :ترتخر'آ،؟ كما هو فعل الزلازل ،فما هي إلا
ثوان محدودة ،فإذا بناطحات ،السحاب تتساقهل ،ؤإذا بالمباني تتهدم ،ؤإذا بالبحار
تصهلفق وتضملرب ،وقد يحيين ،لها محلوقان على الأرض ،كما فى ارتوتامى®
الذي صرب بعض بلاد شرق آمحيار؛.،

ه ؤ أمفيتمسؤ،أكممح

حاه—جامثتذوظث،بمروأاه•

وهذا نؤع آحر س العقاب ،فالأرض لو مكنّثؤ ،قافه تعالى قادر على أن
يبعنا عليكم ريحا قاصما ،فيهلككم بهذْ الريح التي تفرب وجوهكم بالحصباء
والحجارة ،مواء كان هذا المحاصنا من ال ماء أومن الأرض نف ها.

والتعبير دؤسفيألثثو ه عفليم ،فيه إشارة المهابة والجلال للرب الخبر
القدير ،وفيه تأكيد الحلو؛ علو القهر وعلو الةا.ر وعلو الذادتهر ا ،وفيه إّح
إلى جنوده تعالى في أكوانه ،الذين سحرهم لمصالح الحياة ،وسخرهم للبطش
والعقاب والتنكيل بالمفسدين.

ءؤمئتعفعث،ضه أي :حين ترون هل 0.الاياتر العفليمة كيفخ يكون نن،ير
اممه تعالى لكم ،فقد ألمركم ذللئؤ وحيركم منه ،وأمركم يهلاءته ،وقال؛ ؤ ظهر
( )١يفلر» :تمر الطري"( ،؛أ ،) ١٢٩ /و»شير

(؛/أم) ،و"الممر الوحٍزء

(ه ،) ٣٤ ١ /واشر القرطى ،)٣ ; ١٣ (،و«-فر ابن كير ،) ١٧٩ /A(،و»ذح القدير(،ه.)٣ ١٣ /

(  ) ٢أحرجه البخاري (  ) ٦٣٢٥ ، ٦٣١٢من حديث حديقة رأيي ذر خ.بممحا ،وملم (  ) ٢٧١١محن
حديث البراء ظهقص

ا حم يرا  ٢ر؟ءاعويآءنه •

( )٣ينظرت  ١تفسير الماورديء ( ،) ٥ ٥ /٦و*لتمسير ابن محيره ( ،) ١٨٠ /aوالمصادر السالقة.
(  ) ٤ومن ذلكا ما حصل من المد البحري في إنونسيا ،وذللث ،عام (  ،) ٢٢ ٠ ٠٤والدي حلما مثاتر
الألأف محن قتل دجريح•

( )٥يتفلرت ءالتدمحرية( ،ص ،) ٥٨و٠احتماع الجيوش الإسلاميهء (آ٠) ١ ٤ ٤ /

الهلير إنما يكون ؤليرانهء من حلال صف هده الأجنحة ،بمقتضى ما جعل  ،٥١تعالى
من تكوين جسمه ،ومن قدرته على الهليران ،ومن تخير الهواء وقايليته لذلك.،

والأصل أنهن حلال الهليران صامحات ،وممهن أحيايا يقبفن؛ ليساعدها
هن.ا على سرعة الهليران واستمراره ،والناس إذا رأوا شيئا لأول مرة اندهشوا مت،،
فالذي يرى الفيل لأول مرة يندهش لخلقه ويتعجي ،منه ،فإذا تعود على رؤية

البعير أو كان في بيئته مند أن كان ؤلفلأ ،فانه لا يلمت ،نظره ،فالعادة تحرم الإنسان
سهمسالأطر«>.

تة'لآصو رشلاه [،] ٤١ :^U
صمحنإلأأؤمحس 4الدي
فبإرادته ظلت ،هده الخلير صاثات يأجتحتها فى ال ماء ،كما بإرادته أمك
السماوات ،والأرض أن تزولا.

واحتار اسم

لأن من رحمته وصع نواميس الخلق الجارية ،ومن

رحمته الصبر على عباده ،وعدم معاجلتهم ،وتمبمرف الأيات لهم ،وفيه— فوق
هدا— الإلماح إلى الرحمة بالمخلوقات ،وارالراحمون يرحمهم الرحمن،،لى،
رروالقاْإن رحمتها رحمالئ ،ار؛لا»،ر'آ.،

^ودرثكلشءبره 1والبصير معناه! المبصر ،الذي لا يفوته شيء ،فهو يرى
لكئي''م

ومن معاني ويجحه•' عليم بما يصالح الثيء ،كما تقول؛ هذا الإنسان بصير
بهذا العمل ،أو بحبمير بهذه الألة ،أى! أنه مجاص ،معرفة بهارْ.،
( )١يطر« :اكحرير والمير»( .) ٣٧ / Y٩

( )٢كما في ص أحمال»(  ،) ٦٤٩٤وtاذن أبي داود»( ،) ٤٩٤ ١و«حاءع اكر،ذي»( ،) ١٩٢٤
وااالمتدرك؛ا () ،) ١٥٩ /وااالآداب،اا للسهقي (  ) ٢٨من حديث مد اه بن عموو هبمتة .ؤينظر:
ارال ل لة الصحيحة®( • ) ٩٢٥

( )٣كما في،رمحي أحمدء(  ،)٢ ٠٣٦٣ ، ١ ٠٥٩٢ورالأدب ،اوهمد»(  ،) ٣٧٣ورمحي الثواني»
(  ،) ٩٤٢ورمكارم الأحلاقء للطبراني(  ،) ٤٩وااالمستدرك ) ٥٨٦ /T(،من حديث ،قرة بن إياس المزني
ؤيظرت اأالسلسالة الصحيحة® ( .) ٢٦

( )٤بثلرت ااْع اش® (ص^ .) ١٤
()٥ينظر^٠ :العروس •(،ا « ) ١٩٨ /ب ،صر».

0

النعم ،فالخلق لم يخلقوا عبثا ،ولم تدلل لهم الأرض لأجل أن يعيشوا فيها
فحب ،بل ذللئ ،لغاية عظيمة ،هى عبادة الق ،وطاعته ،وإعمار الأرض ُإقامة
شريعته •

ه و لكن الكافرين لا يريدون أن يذكرهم أحد

ويقولون! أكثرتم

علينا يذكر المورّتا والبعث ،والجزاء والحساب ،فمتى هدا؟ ؤودقولونؤساأتيد

إزكم محندفثراج^'هت ولو كانوا يؤمنون يه ما مالوا هذا السؤال،؛ لأن موالهم على
ميل انممز والإنكار ،ؤإلأ فان الرجل الذتم) حاء إلى الني .وهو يقول :،يا
،اما
رسول ،اممه ،متى الساعة؟ كان يسال ،موال ،متفهم متعلم ،فقال له البي

أعددمحث ،لها؟ .،،قال !،حمتا افه ورسوله! فقال !،ءأنتْ ،ع من أحييثاا . ٢١١
ولا يعلم موعد القيامة إلا اطه ،ولا فائدة من السؤال ،،ولا من الجواب؛ لأنه
إدا فرصي صرب موعد ،فلن يتم التحقق من صدقه إلا عند حصوله ،وعند حصوله

وخ ساإيمئاؤ 0تئ ءامنث من مل أوكثيث ،ؤآإشتا -ثيإ ه [،] ١٥٨ :٢^١
ولن يشاهده إلا من كان على قيد الحياة آنذاك ،فالناس ليسوا بحاجة إلى موعد

مضروب ،بل إلى إيمان واستعداد وعمل يقوم به الخلق جيلا بعد جيل ،ورعيلأ
بعد رعيل-

*ؤمبمالأنملأقآةص©ه:
أتم !،ليس إلن ،تحديد وقت ،الساعة ولا أمرها ،فلا أحد يعلمها إلا اطه ،حتى
،] ٦٣
أج؛ ه
الّك ،ه يقول ،له ربه! ؤوماذيخ،ضآك!ائ عين

ويقول !،ؤمثأوهعهجت؛آه أتم !،ءالم بها،

ه زالاعراف:

 .] ١٨٧فالنبي هنا يقول !،لا أدري متى الساعة ،فما أنا إلا نذير ،مهمى النال.ارة
ؤإئامة الحجة عليكم والبلاغ ،وعبر ب® المبين،،؛ إمارة إلى أنه قام بمووليته التي
كلفها حير قيام ،وهذه شهادة س اطه له بالبلاغ والنذارةلآ،ا
( )١أخرجه البخاري(  ،) ٦١٧١ ، ٣٦٨٨وم لم(  )٢ ٦٣٩من  -حدين ،أنى
()٢طر« :اكءرير واكوير.) ٤٩ / Y٩ (،

©

ومل عن ابن هماس يهنه ،وجماعة :أن أولها مكئر وآخرها مدنى/١١
والجمهور على أنها مكية ،وهو المناسب لسانيا وموصوعاتها ،وقد نزلت

ني أول العثة ،ونزل قلها :ومأ أتم رق أرى •ءإيى'و؟ه لالُلقت  ]١يقينا ،وردما
٠لالمدثر ٠وُالمرئلا' ،فهي الرابعة أوالثالثة في ترتيب الزول ١٢ا.
ؤإذا أردت أن تتدثر السورة ،فحاول أن ت تحفر الفترة التي نزلت فيها،

فإنه لم يكن نزل من القرآن في ذلك ،الوقت ،إلا الشيء اليسير ،وكانت دعوة الني
 .في أولها عرصة للهمز واللمز والأقاويل من كل جاس ،،يتجرأ علته صناديد
الكفر؛ كالولد ين المعرة ،والضر بن الحارن ين كلدة ،والأخشى ين مريق،

وأبي جهل؛ ليرموه بأبثع الألقاب ،والأوصافح ،فتنزل القرآن مدافعا عن الثي ه،
يوم لم يكن يمللثإ

همه أحد من الماس ،وفد وضعوا ملأ الجزورل"اا على

فلهرْ وهو يمرل؛ ،،وضربوا أصحابه ،بل صريوه هو
ليداغ عنه ،وهويقول:
زؤمهرْ[،غام:حآ].

دت?لأ أزيفؤل،

فجاء أبو بكر قنهبمتن
وءدجاءكم  a_^L؛ ،ين

وينزل جريل قيأيقثم بالوحي إلى الني النكلوم يما يقذفونه به من أنح
( )١بفر :اشر اواوردى« ( ،) ٥٩ /■،ورتمر الترطي• (A؛ ،) ٢٢٢ /وراللأب ني علوم
صلأ(\\ا\\-ى.

( ،٢ينظر' ءالناصخ والمنوح ،لقتادة(ءى.) ٢٥

( )٣الئلأَ :اللفافة الش يكون فها الولد في طن الاىن وائر الخوان ،وص من  :;٠٠٥٢٥١١المشمة.
يظرت اشرح صحتح م لم ،للتووى(أ؛/؛ها).
( )٤كما في اصحح البخاري ،) ٢٤ '( ،واصحيح مسالم ) ١٧٩٤ ( ،من حدينر ابن م عود

قال؛ اينما رمول ،الذ .يمار عند البيت ،،وأم جهل وأصحاب له جلوس ،ونو يحريتح جزور
بالأس ،فنال أم جهل؛ أيكم يقوم إر تلا جزور بمي فلأن ،ناخدْ فيضعه في كتفي محمدإذا مجد؟

فانعنإ أئص القوم فأحن ،ْ.فلما مجد النبثر ه وضعه بين كتفيه .نال :ناسضحكوا ،وجعل بعضهم
يمثل عر بعم ،،وأنا قاتم أنثلر ،لو كانتط لي معه طرش عن فلهر رسول الد ،.والص .ساجد
ما يرفع رأته ،حتى اممللؤ،إناو فآحبز فاطمه ،فجاءت -،وم جزنريه -ضلرحته ءت> ،ثم أن؛اوت ،عاليهم
تشتمهم.،...

( )٥كما ش ءاصحيح البخاري® (  ) ٣٨٥٦من حديث عبد اض بن عمرو (؛؛أئيت؛؛ا.

وسواء أصح هذا القول أم لم يمح ،إلا أن بداية السورة بُؤت< ه ،ومثلها؛
وه ،وؤش ه ،فيها تحفيز إلى القراءة,

وقد بعث الني .في أمة أمثة ،لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب ،والعالم كان
عند أهل الكتاب من اليهود والصارى ،فجاء القرآن في أول ما حاء ليقول! ^١^١٥
 ،]١وJالث ،ما ■جاء؛ ^^١وآمومامءلزونهه،
إأن<رهأل؛،
فبداية الوحي متممته للتآكيد عالي أهمية القراءة والكتابة والقلم والعلم ،فما حاء
الإسلام ليري الناس على التقاليد ،ولا على الهوى ،ولا على العاءلفة الم٠مدة،

لكن حاء ليجعل المعرفة من أهم الأس في الحضارة .، ١١
لقل كان من البداهة أن يحارب الإسلام القلي؛ لأنه عدوه ،ولن يؤمن
يالتوحيد والرسالة إلا من ت٠مر من سطوة العادات والتقاليد ومجوروثات الأياء
.]١ • ٤

والأحداد:

فالإسلام دين الحلم ،لا يعاديه ،ولا يخشى على حصونه منه ،ولا يتوجس

من العقل والتفكير ،فليس في الإسلام أسرار ولا مشكلات ،بل هو دين واصح
وضوح الشمس في رابعة النهار ،والعلم والمعرفة والعمل والمهم كلها أدواُت،
تعزز الإيمان ،إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة.

وبعض المقرين يذكرون أن

ه هوت الحوت الذي حلقه افص ،وجعل

الأرض عليه ،منعمون أن الأرض على ظهر حوت ،وبعضهم يقولت • ٢٢٧
ومن الْلريف أنهم يقولوزت إن الثور إذا تعب نقل الأرض من قرنه الأول إلى
قرنه الثاني ،فيحدث بسب ذلك الزلزلةل"اآ>.
ر  ) ١ينظر محا محماتي في ٠محورة • ١٠^^١
( )٢يفر :اتمر محقاتل• (أ"/ا-أ) ،واشم ص' (  ،) ١٤ •/ YVواشم المحليI
(آ/لأ"اأ) ،و'الهداية إلى بلؤغ الهاية•( ،) ٤٦١٢ /Uواتفسيرالغوي• ( ،) ١٨٦ /aو'تذس؛رالقرطي•
(  urrr/^iAوأمسراينممير•(  ,)\ A-\-\Ao/Aوا-فراينرم ،)١•٢•/١(^،واالدرالمثور•

( ٤ا ،) ٦٢ • /وص القدير•((.) ١٠ ١٨ /،
(• )١يطر• :المار الميفج•(_ X\rA

@

والقلم أترْ كسر قي بناء الحضارات ورقيها ،ولو نظرت إلى آثار العالم
والكتابة والكتب ،لوجدتها عظيمة ،والأمم التي كانت تستهدف إسقاط غيرها
كانته تستهدف تقافتها ،كما فعل التتار بكتبه المسالمين قي بغداد حض تعمدوها

؛الإتلأذج  ، ٢١١والغمة لبته بخلق القالم ،أو صناعته فحسمه ،بل بإلهام الإنسان

أن يكتمإ ،وأن يقرأ ،وأن يبحثه ،وأن يتهلور ،وقد مر القلم بمراحل تهلور ،ابتداء
بالكتابة ،ثم الوسائل الحديثة من العلباعي وغيرها ،ولما تردد المسلمون في
استخدامها والإفادة منها تخالفوا ،ثم حاءت التقنيات الحديثة الإلكترونية التي
فتحتؤ للإنسان مجالا واسعا لجمع المعرفة وتوظيفها وتقليمها والاستفادة منها.
والثانيومامظثونه،
وهن.ا كله ليس إلا ومضه من مدلول) قوله سبحانه!
سواء كان الذي يعلرونه ما يكتبونه في سهلور اللوح المحفوظ ،كما قال) سبحانه؛

تالطور؛  ، ٢٣ ~ ١أوما يكسه الأيياء
ؤوافو<وه
مما يملونه على أتباعهم من الكتب) المقدسة والوحي الإلهي ،كما كان للتي.
كتائبه للوحي ،يملي عليهم فيكتبون ،أو كان قسما بكل ما يكتكؤ؛ إشادة بأهمية
الكتابة والتدوين)•

وها مي البشرية تتوارث الكتكه السماوية وسروحها ،إضافة إلى نوادر
المؤلفات البشرية التي بقيتا بجودتها وتجديال.ها ؤإبداعها ،ويحن هنا امتدكار

القوائم المخصصة لأكثر الكتسمج طباعة عبر التاريخ الإنساني.
فهو مم يكل ما يكتبه ،سواء كتبه أهل ال ماء ،أو أهل الأرض الأقدمون أو
المتآحرون ،في حير أوشر ،قمح) حل) أو باطل•
وهنا تناسب راع ،فيقسم الله تعالى بالعلم والمحرقة والقلم واللغة والمعاني

الحكيمة على ضلاله ما يدعيه المشركون من الزهات ،التي لا سد إلى برهان،
ولا إلمح ،علم ،ولا ار هدى ،ولا إن ،كتاب ،منير ،ويزكي) عقن الك) ه وعلمه•
;)١ينظر" :تارخابنحلوون»(م ،) ٦٦٣ /و«اكممالزامرة.)٥ ١ /U(،

0

والأم المكيى للسم ت أن المشركن لما كفروا بالوعوْ ،طاروا كل مطثر،
وقالوا كل ما يخطر على بال ،مما لا تقبله العقول ولا الأذواق ولا الأحلاق •

ومن ذلك' أنهم وصموا محمدا
قبمؤن

بهده الفرية البديئة ،فقالوا— كما سياتي—ت

 ،وأن هذا الذي يقوله محمد هذيان تمليه عليه الجن ،قصدا إلى

صرفإ الناس عنه وعن دينه ،حتى إن بعضهم وصع القطن في أذنيه؛ حشية أن
يمع شيئا من كلام الني ج^؛ لكترة ما سْع عنهل.،١

ره ه أي• بما انعم اممه به عليلثإ ،فهي مثل قوله ت ؤ
ؤ
ؤيكه [الحجر ،] ٩٨ :أي؛ وأنت ،متلبس بما أنعم به عؤك من العلم والمعرفة
والوحي والرسالة والفضلل ،،٢فهو ه أفضل المثرية كلها ؛احماع العقلاء
والمنصفين من الؤمنين وغيرهم ،وقد فصله الله تعالى على جمح ولدآدمل"اا،
وهو أول من يدخل

وهم إنما وصفوه بالجتون بحد الوحي ،فكأن العني؛ إن هذه الرسالة التي
ا-حتصلئ ،اش تعالى بها وميزك لتا فيها بمجنون ،ؤإنما هى نعمة تفصل افه بها
؛.، ilJi ،

وكان هؤلاء القوم يتكبرون أن يعترفوا بأنه يوحمح ،إر الّك ،ئ^ ،فيقولون؛

إن الذي يأتيه الثrيهلان ،فقال سبحانه؛ ؤ وما نرك بهآشين0لإن ءج^وماداىيطا

دسطيعريت ،ا'ق^أالدهءرعن آلنتج تمنيلؤن ?^^[ ^٢الشعراء.]٢ ١ ٢ -٢ ١ ٠ :
( )١بمظر :ءسرة ابن،ثام!) (ا ،) ٣٨٢ /واطبقات ابن معد،ا (  ،) ٢٣٤ - yrrfiوااْعرُث

الصحابة ،لأثي ،نعيم رآ ،) ١٥٦٢ — ١٥٦١ /وارتارخ دمشق( ،هآ/اا —  ،) ١٣وءأّد الغايهء
( ،) ٧٧ /Tواسر أعلام الملأء\(،ا  ،) ٣٤٥ود تقدم ي امورة الداريات:،،

ثؤإليىعنهماتحه^ه،ومامسآتيفي،سورة١لتكوير :٠ؤرناصاحةؤسجزمج^ه.
( )٢يفلر :؛اتمر ابوي.) ١٨٧ M(،

ءانا

( )٣كماش،صحح م لم )٢ ٢٧٨ (،من حديثه أبي هريرة نمحهبمتق قال :،قال ،رموو> اممة
سدولدآدم يوم القيامة.،
(  ) ٤كما في امتد أحمدا (  ،) ١٢٤٦٩وءصحح ملم ا (  ) ١ ٩٧ ، ١٩٦من حديث أنس تميت •
ويتظرت ءاليسلة الص-حيحةا (  ،) ١ ٥٧ ٠وما سيأتي في ءاصورة عبسءت ؤاتءنهمحئ^يم.

@

وليس المقصود هنا ُجرد نفي الجنون ،بل نفي كل ما لا يليق بمقامه الشريف،
ني حمح القاماُتؤ ،وكفى
والدفاع عن كمال عقله وعلمه وصينه ومنزلته
 ، iJLJJbفخزا.

والرد والنفي هنا جاء بوحي منرل؛ لأن الأمر لا يتعلق بمنزلة إنسان عادي،
بل هو متعلق بصميم الرسالة والإيمان والتوحيد ،مثلما نفى اممه عن ذاته العلية ما

تقوله المتجزتون من ادعاء الصاحبة له والو؛ ljوالتعب والبخل ،وما زيثت ،لهم
^قينموماطاثثه<تي
الثياطن من اتكدُب ،،كما نال سبحانه:

إلنؤ ه لالمؤ»نون ،] ٩١ :فيكون من كمال إيضاح الرسالة وبيانها ؤاقامة الحجة أن
ينص على نفيها ،ؤيثبت صدها.

٠^٧ ^ ٠أك

؛د.ئ.أتتا الورة بالتأكيد بالقسم ،يم التفي القاءلما لدعوى التقصي ،وهوالجنون،
ثم إثبايت ،للفضيلة هنا،

دء<إلاا ،واللام ،وبالتنكير الدال على سعة الأحر

وعظمته ،وأنه يفوق الوصف ،،ثم تقرير لديمومته دون

فالمي .له الأحر

في الدنياوفي الأحرة ،وله الرفعة والثواب والجنة والرصوازرا.،
فؤع؛رممنورؤه تحتمل أن هدا الأحر ليس من الناس ،فيمنون به ءليلث،،

ويتبعون ما يقدمونه بالمى وااsدىل ،،٢كما كان الناس يفعلون في الجاهلية ،فقد
كانوا يمدحون أنمهم بما تفصلوا به على غيرهم ،كما قال النا؛غةلم:
على لعمرو نعمة بحد نعمة

لوالده لست ،ينؤار>ت ،عقارمحبح

أي• لا يتعها المن والأذى والقيل والقال ،قافه سبحانه يذكر أنها نعمة من اممه،

ليس فيها من ولا أذى ،أوأن هدا الأمر غير مقهلؤع ،بل هوأجر •،٤^^ ١۵
( )١يطر• :التحرير والضرا( Uj ،) ٦٣ - ٦٢ ;٢ ٩شوم؛ي أول اّورة اوالكأ.
(أ)طلر«":تحاكدير»(ه/آام).

( )٣طلر؛ اديوان الابنة الدياني! (مرا ،)٢و•انمUJة ني محاّن الشم وآدابه! (.)٢ ٢ ٩ / Y
( )٤طلر« :متر ُقاتل! (أ/م'أ) ،ورشير الطري! (مأ/آ؛ا) ،و«روح العاني!
( ٥ا ،)٢ ٩ /و«التحرير واكوير! (.) ٦٣ ;٢ ٩
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وهذا من الإعجاز بالإحبار بالغسب ،الذي صار شهادة ،فحين نزلت عاليه هذه

هذا الأجر غير
السورة كان أتباعه يعدون على الأصابع ،لكنتا اليوم نرى
المنقطع ،ممد دعا .إلى الهدى؛ مله من الأجر مثل أجور من تعه ،من غير أن
ينقص من أجورهم سيء ١١ا ،ونس سننا حنة ،فله أجرها وأجر ض عمل بها إلى
يوم القيامةل ،،٢ولا أحد من المسلمين يمن على رسول الله ه ،بل الخة ض ورسوله،

كما نالتالأنصارمحدuسألهم المن■ ١٣٢.
قافه تعار هو الذي من علينا أن هدانا للأيمان ،وللني .ني أمحانا من
بعد منن ،بما علمتا وأرشدنا ،ومحن لنا الئنن ،وين لتا الطرائق ،ونم حنا أصدق
النصيحة وأكملها وأوفاها ،فالخة طه ورسوله.

وهو غير مضلوع ما بقي قي الأرقى نن يقول :اممه اممه .ولأجر الأحرة حير
وأكمل وأور ،فإن اطه تعار لا يحتاج إر بت ،ليجود ويغدق ،وقد وعد نبيه

بما هو حير وأبقى ،حتى أنه أعظم النامحن منزلة ،وقد قال

®ثم نالوا اطه ر

الومحيله ،فإنها منزله في الجنة ،لاتنبغي إلالعبدمن عباد اطه ،وأرجوأن أكوذ أنا هو،

فمن سأل ر الوسيله حثت له الشفاءة»ل؛ .،ءيثرع عقب كل أذان أن يقول الماهع:
'راللهم رُث ،هذه الدعوة التامة ،والصلاة القاتمة ،آت محمدا الوسيله والفضيله،
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهءر؛.،

تأكيد آحر؛ —®إف* ،وباللام ،وبحرف ®عر* ،فلم يقل* :إنالث ،لذوحلق ءف!يماا،
ؤإنما نال ،^^^ :وررعلى* تحني التمكن ،كما تقول :فلأن راكب ،عر الفرس،
(  ) ١كما في ارصحح 4سامء (  ) ٢٦٧٤من حديث أيي-محريرة
(  ) ٢كما في ءصحح مسلمء (  ) ١٠١٧من حديث جرير ئء.بمئ.

( )٣كما في  ١صحيح اليخاريء (  ،) ٤٣٣ ٠وءصحح مسال ءما (  ) ١٠٦١عن حديث عبد اض بن زيد
ابن عاصم هبمئ •

(  ) ٤أحرجه مالم (  ) ٣٨٤من حديث عيد اش بن عمرو تيؤهتمحا •
(  ) ٥أحرجه البخاري (  ) ٦١٤من حديث جابر بن عبد اش ق.بممحا •

_______

بمي أنه متمهن فوقها ،فكأن الخلق العفليم شيء مجسد ،والني  .متماكن

إن حالقه العفليم ه ليس شيثا متكثثا مصطنعا ،أو في حال دون حال ،كأن
يكون على حلق عغليم في حال الضعف ،والمكنة ،حيث لا ي نتهلح شيئا فوق
ذللث ،،ولهذا يقول الحكماء؛ ®الأخلاق تبين عند القدرةاا ،ولقد وصفه ربه ول|للثج،
وهو ما يزال في مكة يعاني فللم ذوي القربى ؤإيذاء كفار قريش وسخريتهم ،ثم

لما نصرْ اض وتمكن من التشفي والانتقام يوم فتح مكة فال لشركي قريش؛
*اذهبوا فأنتم الطلةاءاار'آا .وهكذا كان حلقه  .لا يغيره احتلافث الأحوال ولا
تعام ،الزمان.

إن ص الناس من ترى أحلاقه في غاية الدماثة والحسن ،لكنه مع أهاله وولده
وخدمه ميئ الخلق ،ضيق العطن ،مرع الغم ،،أما هو فكان حير الناس
لأهله ،يخصفا نعله ،ويرم ثوبه ،ويكون في مهنة أهله ،، ١٣وما صرب امرأة ولا
خادما ولا أحدا ،إلا أن يقاتل في سبيل اضأ؛ا ،وكانت ،المرأه من نسائه ترم صوتها
عليه ،وقد تهجره إلى الليل ،فما تثغير أخلأقهلْا ،وهو ،^bJرمم للمؤمنين مميل

التعامل "ع أهلهم وذديهم•
()١يقلو» :اكمير واكو.ر»( .) ٦٣ / Y٩

( )٢يلز" :سرة ابنهشام•( ،)٤ ١ ١ /Yو»اخار مكث» للأزرثي ( ،) ١ ٢٣ - ١٢٢ /Yو«الأمال»
لابن زنجويه( ا ،)٢ ١ ٤ /و ،منن الناتئ الكبرى ،) ١١٢ ٨٩(،وام ندأبي يعلى،) ٦٦٤٧ (،
الطري ،)٦ ١ - ٦ • ;٣(،واشرح ساتي الاثار ،) ٣٢ ٥ /T(،وامنن اليهقي(،ا ،) ١ ٩ ٩ /ورزاد اوعادأ
( ،)٣ • ٩ -٣• ٧/rو٠الجاة والنهاة ،) ٥٦٨ - ٥٦٧/٦ (،واهال.ا رّول اض.) ١٨٥ - ١ ٥٨ ( ٠.

( )٣كما ني ام ند س( ،) ٢٦ ١ ٩ ٤ ،٢ ٤ ٩ •٣ ،٢ ٤٧٤ ٩واصحتح البخاري،) ٥٣٦٣ ، ٦٧٦ (،
واصحبح ابن حبان ،) ٦٤٤ •(،ؤيتفلر >،،^ ١٠ :اكححة.) ٦٧ ١(،

( )٤كما في اصحح م لم ) ٢٣٢٨ ( ،من حل .ث عائثة غ؛.بمها ،وأصله قي اصحح البخاري،
(•  .) ٣٥٦ييلر أما :اصحح الخاري ،) ٦٩ ١ ١ ،٦ • ٣٨ ، ٢٧٦٨ (،وءصحح ملم.) ٢٣ ٠ ٩(،
( )٥كما في اصحح البخاري ،) ٢٤٦٨ ( ،وءصحح م الم ) ١٤٧٩ ( ،من حو بث ،ابن عباس
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ومن الناص من يكون على حلق عظيم مع الموافق من أصحابه وأصدقائه،
لكن إذا احتلن ،مع أحد تغثر حاله وسكر ونسي جميله ،أما هو .فكان عنوان
الوفاء ،كما في نمة حديجة ة.بمءاا ،،وكما في شهادته لأبي العاص بن ئح
خ.بمنرى ،وفي حفاوته بأصحابه ،وتعاهدهم في الفر والحضر ،والغنى والفقر،
والقوة والضعف ،والحياة والوُتا.

^رءليهمح؛نقالواءنهتؤثاصه..ؤشره"

ؤكهنه»• ؤق؛ون ه ،بل كان يدعوهم إلى افه ويتحمل الأذية ،فريه سبحانه يعزيه
عزذلك•

وهدا فيه إثارة إلى أن الأخلاق ص المعاني التي عظمها الإسلام وأولاها
اهتماما مند أول ،البعثة؛ ولهدا كان من حلقه العظيم .الدعوة إلى الأخلاق ،كما
نالا* 1إيمابعشت ،لأتمم مكارم الأخلاق* .وفي رواية؛ رلأسم صالح الأحلأقااأ"اا،
ولما نئلت ،عائشة خ.بمأآا عن حلقه ه قالت ;،ااكان حلمة القرآل))ر؛.،

وص الماس من قد يتكلم عن الخلق بلسانه ،لكن عند ما تسأل عنه المحيهلين
به؛ تجد.هم يشتكون ص فذلاظته وغلظته وسرعة غضبه وثزقه وبحلمه وكدبه ،أما
محمد س فقد زينه الله تعالى بالأمرين معا ،فجاء دينه يحث ،على معالي الأخلاق،
وكان في سلوكه ومملبيقه العملي خير قدوة لدللث.،
()١كمأفيءصححاJخارىا( ،) ٣٨١٦وءصححسنمء( ) ٢٤٣٥من حدثعاتثةخ؛^.ءا

نالت ت كان رسول اش

إذاذبح الشاة يقول ت  ١أرملوايهاإرأصدقاءحديجة .٠

( )٢كما يي اصحح الخاري• ( •  ،) ٣٧٢ ٩ ،٣ ١ ١واصحيح.سالم! ( )٢ ٤ ٤ ٩من حديث الينرر
ابن محزمة.؛^.١

( )٣أحرجه أحمد (  ،) ٨٩٥٢والبخاري في •الأدب الفرد ،) ٢٧٣ ( ،وابن أبي الديا في ءمكارم
الأحلاق ،) ١٣ (،،والزار (  ،) ٨٩٤٩والخراتطي في •مكارم الأحلاق ،)١(،والحاكم(!٦
والثيتي('ا/اوا~أها) ،وفي •نعت ،الإيمان ،) ٧٦ ' ٩(،وغيرهم من"حدتث أبي هريرة خ.ةثن.
وفي إصنادْ احتلاف ،أشار إليه البيهقي ،وقد صححه الحاكم ،وابن بوالبر في •التمهيد،
(  ،) ٣٣٤ - ٣٣٣ ; ٢٤وفي •الأط.كار»( ،) ٢٨ • Mؤيطلر• :الميالة انمحيحة.) ٤٥ (،

( )٤أحرجه أحمد(  ،) ٢٤٦٠١وسلم( .) ٧٤٦
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وش هدا حجة علينا نحن الم لمين ،أن نقتدي به

في أحلاقه ،كما نقتدى

يه في صفة صلاته ونكه ،وهدا الخالق العفليم واسع لا يمكن قصره على يعص

الأخلاق والأحوال،؛ ولهدا يقول ،ربنات

ألبخيلتشمحمحمممحؤث

أ3؟ه [الحج ،] ٧٧ :فجزء كير من الخير يعرفه الناس بالفعلوة ،ولا يلزم فه تفصيل
وبيان؛ لأنه مما توارثه الخلق من أصول الأخلاق؛ كالكرم والصدق والعفاف
والشجاعة والإحسان والوفاء والعدل.

^محننحنحة0محجم0ه:
أي• متري بعينك أو ^*] ، ٢١١٢٠ -ؤوتيثوثه هم أيقا ؤُلئؤأآلعئونهث
موف ترون أيكم الن.ي هو مفتون ،أنت أم هم؟
وهدا رد على قولهم؛ ؤإةم«لجؤنه ،ولم يقل ت *بائكم المبمونء؛ لأن من
معاني الفتنة؛ الجنوزأى؛ لألهم يقولون• فلأن فتنته الجن ،يعص أصابته بالجنون.
وفيها التربية على الذوق والأدمح واللهلف في الرد ،حش على السفهاء
والجابين ،وكأن الله تعالى لا يريد أن يقول؛ إلهم مجانين؛ لألهم سيكونون غير
مكلفين ولا مأمورين ولا متهيين ولا محامين ولا ملومن ،فالجنون أمر يخرج
الإنسان عن نعةالتكاليف.> ١٣

والفتنة أصدق وأصح؛ فهي تدل على المعنى الواسع ،أي؛ أيكم الذي وقع في
( )١يقلو* :تمر اواوردى» (آ ،) ٦٢ /واتمر الواني* (•م  ،) ٦٠٢وراشير القرطي*
(ا/ا>\ /آآ)،و«اكءريروالمير» (ا،أ.) ٦٥ /

( )٢يقلو :اتءذ.ب ،الاس» (  ،) r\r/Mو«الكاوات<• للكثوي (صأأ'آ) ،واتاج العروس•

( )٣كما  ، Jliجو :ارئغ القلم ص نلاثث :ص اكائم حى يشققن ،رص المم حتى يحلم ،وص
المبمون حى يعقل! .ب ر داود( ،) ٤ ٤ • ٣ - ٤ ٤ • ١واكرثى (  ،) ١ ٤ ٢٣وش
وابن حزيمة( ١) ١ • • ٣وابن حبان(  ،) ١٤٣والحاكم(ا/مهأ)س حدث علي.ئ.

(،)٢ • ٤ ٢

وأخرجه الطالي(  ،)١ ٤٨٥وأحمد (  ،) ٢٤٦٩٤والداري(  ،) ٢٣٤٢وأبو داود(  ،) ٤٣٩٨وابن
ماجه(  ،) ٢٠٤١والن اش( أ ،) ١ ٥ ٦ /وابن حبان(  ) ١٤٢ص حديثج ءاتنة ة؛؛هبمءا•

وله شواهد كثترة ،ومحواه غيرواحل ..ؤينفلرت ءكتاب ،الحج ص شرح بلؤع المرام*(ص( )٦ ٦ح) .) ٧١
)(٣٠٢

الفتنة والقتر والقص والهوى والضلال ،أك أم هم؟ ؤإلأ فليسوا هم مجانين،
تق هدى أول صم ،ؤي.ه
وهذا مثل قوله سبحانه:
["V؛  ،] ٢٤وكما ءالت ؤأدبمثإر،؛ثْلأتةج^؟ أوأنرآظءاأو^'فيثإنممبلجو

 ،]١ ٤ -١ ١وقوله في أموره المللث :®،ؤتن<نتوة
ألذيرألأسيرئج^'ه
سهوفيظفيّأوُه ،وي مي باكنزل للخصم ،أي؛ انتفلروا واصبروا وسوف
تمرون ،فكان المعنى متعلمون يايكم ونمت ،الفتنة.
إن مثل هذه الياقايت ،تدرب على الهدوء في المجادلة والمناظرة ،وعدم

الئجاج الذي لا يفضي إلى بيان حق ولا يحص باطل ،بل هومجرد انتصار للنفس،
ومحاولة إسايتج لصواب المتحدط ،وحهلأ الأحر؛ ولدا يقال :كب الأشخاص

أهم من كب المواففح؛ لأن _؛»،؛ ،هنا هي على محاولة هداية الخصم دون يأس،
وليمنا على محاولة للتغلب ،والانتصار عاليه.

وفي هدا إشارة إلى أن الشي .ومن معه هم المهتدون ،وأن هؤلاء القوم
قد ضلوا عن مبيله وما كانوا مهتدين ،ولكنها كابقتها ،لا تنصيص فيها على

المهتدين ولا على الضالين ،بل فيها رد الأمر إلى اممه ،ولكن اشتر؛ؤنٌ

يوحي بهيا ،والخمير بالضلال والهدى يزكي أن الزلع ليس بين العقل والجنون،
بل بتن الخ؛ر والشر ،والحق والتاُلل•

وهدا من دلائل النوة ،فالمي .يقرؤْ ،ويلمن أصحابه نهق اممه تعالى له
وتحل ،يره من طاعة المكدبين ،وقد كان الكفار يقولون له؛ اترك هده الدعوة ،ولا

تفند عباداتنا ،ولا تنتقد الشرك والوثنية ،ونحن نكف ،عن تعرك ووصفالث ،بأنلثه

شاعر أو ساحر أو كاهن أو مجنون ،ومرة قالوا له؛ نعبد إلهلئ ،منة ،وتعبد آلهتنا
منة .فإذا كان الذي تفعله صوانا نكون أحدنا جزءا منه ،ؤإذا كان ما نحن عليه

صوابا تكون قد أحدُت ،شيثا منه ،فنزل قوله تعالى؛ ءؤملتأت،آلءقضرن^ ١^٥

الخير.

ُؤ معتدبم ه ت ممن شأنه أن يعتدي على الناس ،ففيه أثرة ،وئرق ،وظلم،
وطيس؛ ولهذا يغي على الناس بالمال إن كان ت\جت\ ،وبالعالم إن كان عالتا،

وبالديانة إن كان ظاهره التدين ،ؤيبغى عليهم إن كان ئرJ١كا ،كما قال تعالى ت ؤ(و\0

َقأإتنءلزلإؤ،بميمءابمه ،ه [ص؛ ٢ ٤؛] ،وكثيرا ما يبغى المختلفون بعضهم على
بعض ،ؤيتجاوزون حدود العدل والإنصاف والأحلاق؛ ولهدا قال ;،٥١

ألاثلغوأؤاآفيرلي> هوأيمؤإ آلؤمحينث إلقسطوألآ محثؤأ آلمثرإ0
فاصامى علاقته ح النامي الاعتداء والتجاوز ،أما علاقته ْع الله ،فأماسها

الإثم؛ ولهدا قال :ى .وئن ارتكب إمما يقال له :آثم ،ض أكل الئ؛ا فهوآثم،
ومن زنا فهوآثم ،لكن اض وصفه بأنه

أي :كثير الإثم ،، ١١وهدا معناه أن

الإثم لم يعد مجرد حالات خاصة ،فإن الموس قد يخهلئ ،وقد يعصى ،وقد يستنله

السيهلان ،او تترله النفس الأمارة بالسوء ،ولكنه مرع الأوبه ،لا يقيم ،ولا يصر
على المعصية ،أما هدا ،فالإثم مهلبؤع عليه ،حتى أصبح حزءا ص حلقه وشخصيته،

ويحل فنمن وصفهم اممه بقوله•
ذبآقارئإذها  J٣وث".ه

ٍئعوئلتحءغلتثتئ
.] ٨١

وفي تقديم وصفه بأنه يجشنؤه على وصفه بأنه خج ^-إشارءإلى عفلم شأن
حقوق الناس ،وأن الدين حاء بحففل الحقوق والأمر بها ،ووعده باعفلم الأحر
على أدائها ،وتوعد بأعفلم الوعيد على الإحلال بها ،وطه معان يحتاجها الناس
الدين يقررون القرآن ،فيتعلمون أن حقوق اممه مبنية على المسامحة ،وحقوق

العباد مثنية على الساحةألإا ،وأن من غير المفهوم أن يكون فرد ما أو مجتمع
( )١ينظر• :رالياب في علوم الكاب ( ،)٢ ١٣ /Y ٠و«شير اكاّس» (ا> ،) ٤٣٠ /و«اكمير
واكوِراا(\،أأ/أم\).

()Yيتم :رالمثور في الموس اضث»( ،) ٥٦ /Yوااووّوءة الضن الكوسة•(أ.) ٢٤ ١ /

0

والصرامت ئطف الممرة من المخل في موسم .، ١١^^٠

ءأؤؤولأئرث0هت

ما قالوا ني سمهم؛ إن ثاء اض؛ لأنهم واثقون فدرتهم على ذلك ،ولم
ي تثتوا حق الفقراء والمساكين؛ لأنهم قصدوا أن بمرموها أول الصح؛ حتى ال
يعلم بهم أحدرآ/
والمللئف غالبا يأتي باللمل ،ومنه يقالا الطيف ،يعني الحالم الذي يراه الإنسان
في المنام ،وهدا الطائف نار أحرقها وهم نائمون ،كانوا يظنون الأمور على ما
برام'■"•

والصريم :الليل  ،، ٤١٢٠٧^١الذي ليس فيه برق ولا نور ،فآصبحت ،المزرعة
كالليل الفللم ،وهم لا يعلون بدللث.،

وبين الصرم~ الذي هو القملفج— والصريم— الذي هو الليل— تناب ،لمغلي،
وفه تعجيب وسخرية من حالهم وجهلهم وسوء تدمحرهم•

نائي بعضهم بعصا آخر الليل ،وكل واحد يستعجل الأحرت إذا كتتم عازمين
على الئرامئاطلوJ
( )١يكسر الصاد وضحها ،وأصل المادة الدلالة عر اكير ،وعنه ت الصوم والصوم ،ومو
القطيعة .يتفلر؛ •الدر الممون ني علوم المحابج الكوزا(' ،)٤ ١ • /١و،الاواب ،ش علوم الكتاب•،
ر ،) ٢٨٧/١٩و٠شيرالمابررى.) ٣٣٨/٦ (i

ؤيفلر أيمان •مختار الصحاح•(ص ،) ١ ٥٧و'لان المبُ ' ، ٣٣ ٤ / ١ ٢١م ،د ■ ٠٢
()٢بطر• :شير الطري ،) ١٧١ ! ٦٢ (،واتفسير الماوردي•(.) ٦٧ !٦
( )٣يظر• :المحور الوجيز/0( ،ا،امآ) ،واتن ير ابن جزي•( ،)٤ ٠ ٠ /Yوءالتحرير والخؤير •
(ا"ا/أا)/ا

()٤ينظر« :تمر الطريّ(،آآ ،) ١٧٤ /ورجمهرة اللمة•(آ« ) ٧٤٤ /رص م»ّ

وهذا لا يقصد به الشرط ،ؤإنما يقال على مسل الأ<سهلاء والحث على
انممحلء"■

والعيون الذهاب الماكر قي أول  ،٢٢^١^١والعادة أن أصحاب المصالح
حيزا من الدنيا
سائرون إليها؛ ولذا عد الشئ .الغدوة في سيل اض أو
وما فيهارم ،وقال• ُركل الناس يغدو ،فبايع نمه ،فمعتمها أو مومها*ل؛ .،فرايات

المادر إلى الخير أو الشر يرغ وتتنافس أول النهار مع أشعة الشمس الأولى أو
قبلها ،حينا نتجدد الحياة فى الكون وما يحتويه.

ؤ،نقنترأه وهدا يوحي بال رعة والعجلة ،د*ع الانطلاق هم ؤjثثثمن ه
كل واحد يهمى فى أذن اكانىأْا ،فى حين يخيرنا افه العليم بماذا يتخافتون،
فعلم بهم أول الأمة وآحرها ،القاصي والداني ،وأنهم كانوا يقولون :ؤأنلأيتثلم؛ا

أجعورؤعا؟اٌ أي :لا يدخل عليكم مزرعتكم أوحديقتكم أحد س المساكين،
فأخك٠وا الإطق.

ه ؤ دعدنأءكحررشن.هت

دأئرب ،معاني  ٥٣١هنا :المع ،فهم يظنون أنهم قادرون على أن يمنحوا
الفقراء والمساكين ،وما كان بينهم وبين الوصول إلى الحديقة إلا يير•
وس معاني الحند :الحقا» والمقت والغضّ_ا ،فهم غاصبون على الفقراء
م« :ني اص(م،) ٣٢ ٤/

(.)٣٨-٨ ١/Y ٩

( )٢طز• :نفير ١مطي• (A؛ ،) ٢٤ •/ورتمر ( »_ Jlم  ،) ٥٢٢ور؛ نح الشوير!
ييفلر أما ،^١^ ١٠ :في ب القرآن•(ص؟• ،)■،وازن التربح•(ه؛/آ■؛ ،)١
ورالقاعوس المحط ) ١٣١U _«(•.اغ د ا• ،وافتح الباري•(اُ.)١ ٤ /
( )٣كمافي اصحيح البخاري•(  ) ٦٥٦٨من حدينح انس ههتهء

( )٤أحرجه م لم(  ) ٢٢٣من حديث ،أيي ماللتح الأثعري ء؛ءةةئنّ
(ْ)طر^:فيراسريه(آأ/آيا) ،واساني القرآن• لالزحاج(  ،) ٢٠٨/٥واشٍرال،نوي•
( ،) ١ ٩٦ /Aوافح القد,م• (ه.) ٣٢ ٤ /

0

والمساكن ،ناوون بهم ^• ١١١٢
وهكدا هو الإنسان الجحود ،يظن أن بيده تدبير الأمور ،فهده أمواله يتصرف

فيها ويعطي ؤيمغ ،وهده أرصه ،وهدا قراره•• فيأتيه افر من حيث لا يحتمس_،،
وغالبا ما يحمله الغرور على تكرار حماقاته دون اعتبار ،وقليلا ما يفيق ؤيرعوي
دنتُمرسمب

أي! أحءلانا طريق حنتنا ١٢ا ،ثم أدركوا أن هن.ا عقابح افه تعالى لهم ،وأنهم
قد صلوا حينما منعوا الفقراء حفهم؛ ولهدا فالوات ؤ؛لضءمرمذه أي! أن اف
تعالى أراد حرماننا ؤ جرآء ^]٥١

[  ،] ٢٦ : LJIو٠رالجزاء من حض العمل*،

فلما حرموا الفقراء والمساكين رأوا المصيبة والكبة ،وجرى بيتهم حوار أشبه ما
يكون يالمراححة والقي .للقس والتكست ،لها.

^^مأزصمحؤلأين©:4
أي! سنا ،وأعملهم ،وأءا<لهم ،وأكثرهم إيمانا ،وأفضلهم رأإا("ا)،
ويبدو أنه لم يكن على رأيهم ،بل كان محترصا ،ولكنه رآهم مصرين عر ذلك،

فوافقهم وانْللق معهم؛ ولهذ*ا كان أمرعهم اوبة ؤإفاقة• رؤازأءاقؤمحلإشُثه
أي• ت بحون اض تعالى فتعطون المساكين حقهم ولا تبحسونهمر؛ا.
()١يفز• :معانيالقرآن! للزجاج(ه،)٢ • ٧/وأزاد المسر!() ،) ٣٢ ٤ - ٣٢٣ /وأغحاسير»
ره،) ٣٢ ٤ /

( .) ٨٤ ! ٦٩

( )٢يطر• :تمر ب .الرزاق!( ،) ٣٣٢ !٢واتمر الطري!(Th

•  ،) ١٨وراشر اوسطا!

لاراحال.ي  ،) ١٠٥ ! ٦٦١و!تفسر ال معاني! ( ،) ٢٥ /٦والمصادر السامة.

( )٣بظرإ •تمر ابن أبي زمنين* (ْ ،)٢ ١ /و!تمر الماوردي! ( ،) ٦٩ /٦ورتمر الرازي*
(•مه-آ) ،واJمادرال امة.

( )٤يفلر• :تمر الطري! (  ،) ١٨٢ ; ٢٣وامعاني القرآن! للرجاج ره/يىأ) ،وأفر
اJاتريلؤي! ( •  ،) ١ ٤٨/١واشير اواوردي» ( ،) ٦٩ /٦وءالتمر المط! للواحاوي (آ؟،) ١ ■ ٦ /
وءالكثاف! (؛ ،) ٥٩١ /وانمادر اوبقة.

0

^^١

يحمل على اليأس والقنوط•

ه

حم محوؤإبجن.ه:

يعني• هذا حزء من عذاب الدنيا بذهاب ١لمالل١ا ،وفيه تعريفي أن يميب اش
كفار مكة بعذاب ،ؤإن كانوا فى نعمة فارهين ،وفد حدث هذا ،فلما استكبروا دعا

عليهم الّص .ونال• رراللهم أعر ميهم ينح كنح ثوسما)>رآ.،
بعد أن ذكر حنة الدنيا والمال والبنين ذكر أنه أعد للمتقين ما هو حير من

ذللث ،،وقد كان أولتك القوم يقولون للض I.نحن حيث منكم في الدنيا ،وموف
نكون حيرا منكم في الآحرة ،كما قال صاحب ،الجنةت ؤ وماقإة آلكاعث ئايعة
ولبم ،رددد،

شامها منماثا أؤآه لال؛كهغح ،] ٣٦ :أما أصحاب الجنة

فقالوا :ءءكتثامحن0ه [م.] ٣٢ :

فقوله :ؤإنفيلإ؛ن؛6ني■نيم٣شتإألأمه فيه تذكير وبيان أن حنة الاحرة ليت،
كجنة الدنيا الزائلة اض

عليها الآظُت ،والخوفان والجفاه.

ه ^لامحاانمملأ.ه:
^ ، ١٤لالجاوة:خا].
كلأوافه ،لاذكون هذا! بل بينهم البون التاسع
ه ؤ مالمحمحإصن.ه:
أي■ بأي ميزان ،وبأي منعلق حكمتم بانكم موف تكونون أفضل من المؤمنين
( )١يطر• :نفير الطري• (  ^\\ T/yTوءالمحدر الوجيز• (؛ ،) ٣٠١ /،واشسر الرازي•

(• م •  ،)٦ ١واشتر الترطي•(  ،) ٢٤ ٥ / ١٨واشير ابنممر•(.)١ ٩٧ /A

محي اممه بن سرد .٠
( )٢أحرجه الممحاري( ،) ٤٧٧٤ ، ١ • • ٧وسلم(  ) ٢٧٩٨من
اليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأمحماء• .وفد تقاوم في  ٠محورة
( )٣كما قال ،ابن عباس

^بم؛آآئمحمح0ه•
( )٤يطر؛ اشير الطري• (  ،) ١٨٤ ! ٦٣ورمير الساني• (^إ  r٧ه ورالمحرو الوجيز•
(ه،) ٣٥١ /و«شيرالرازي•(•م ،) ٦١ ١و»ضير ابنكثير،) ١٩٨ /A(،و»فحالقدير(،ه،) ٣٢٧ /
وءالتحريروالتوير.) ٩٢ ; ٢٩ (،

ؤغ

صاإدأمحمحغإتجدل.؟ت
هذا حثؤع اضطراري سب الأنتكاسة الش يشعرون بها ،والذلة التي تغشاهم

من كل مكان ،وقد كانوا ني الدنيا سالمين ،أصحاء الأبدان ،أقوياء الأجسام،
الواحد منهم عتل محلويل عريض ،مذكرون عن الجود ،أما الأن فهم يريدونه
فلا يمكنون ^١ ١

نذحتئ لأبملثو0حههت
ءي ؤثJنذ^وتنويبيم^J١شث
أي؛ اتركي معهم ،واتركهم لي ،ولا تحمل لهم هما ،ولا تقلق متهم ،ولا
تدحل معهم في شكاء ،دعكا bياهم•

وفيه تسلية للنبي ه ،وتطمئن له بان يمضي في دعوته ويصر ،وفيه تهديد

ووعيد شديد لهم؛ لأن اض عغيل صا-صج القدرة التامة والعلم والملك موعدهم بأنه
لهم بالمرصاد ؤإن أمهلهمل٢ا•
والمقصود دءؤثداأ.لتدثه; القرآن ،أو حديث ،الأحرة والضس ،والجنة
وانر<"ا؛.

ءؤسثتدلإعء،ر نذحتئ لابملثوره; وفي هذا وعيد شديد ،والامحتدراج أن ينزل
عدوك درحة بعد درجة ،فتتدرج معه ،وتمهله وفق حهلة محكمة يقع في نهايتها في

الفخ أوالمميل ة بعدما فلن أنه فازأونجاا
ومن أي طريق ،ستدرحهم؟ من الجهة التمح ،لا يعلمونها ولا يدركونها،
مثل من يتوفر أن ياتيه العدو من هذه الجهة ،وعنده يقين ^<^؛ ،،فيفاحا به وقد
^ ، ٠١٤من الجهة الأحرى الي لم تكن تخهلر على باله ،ولو كان يعلم لاتقى
( )١يقلو• :السور الوحز!(  ،) ror/oواشو الواني! (•مآ/ه؛آ■) ،و«شير القرطي،

(ا ،) ٢٥ • /\/و«كحالقديو ،) ٣٢٩ /،<(،و»اكءرير واكويرر( .) ٩٩ / Y٩
( )٢يطر• :تمر الطري! (مآ/ا/ها) ،و«الكشاف! (أ/ه؟ه) ،واشسر القرطي!

(ما/اهآ) ،و!الدابفيطوم المحاب! (ها/م-م)،وادحاكدير!(ه/وآم).
( )٣يطر• :تمر اJاوردي! ( ،) ٧٢ /■،وانمادر ال اقة.
(إ)أى:حالعه.

(ج)

ذللث ،الاستدراج ،لكن إذا لكن البلاء سيصيبهم من حث لا يعلمون ،فكيف لهم

بتلاقيه؟ اللهم ارحمنا ولا تكالما إلى أنفا.

وهدا ؤإن لكن وعيدا للكفار ،إلا أنه يمغ المرء الملم أن يغتر يعaلاء اممه،
فقد يكون ! ١٥؛ ،استدراجا لا رصا ،كما هال) سبحانه! ؤبتثتويأئسوهميءمن

مافيدت؛ن .ماغث؛!ؤ ،لائه؛س

لاوؤ.نون ،] ٥٦ - ٥٥ :فقد يعطك

افه ١لال ،والولد والثمعة والرئاسة والجا 0والمنصب والزوجة والكن والعافية،
فلا تقل ت هذْ النعم دليل على أن افه راض عني ،قافه يمولات ؤممقت.بمهر تن

حنث لابملثوزه ،حتى العلم يالشريعة أو التعبد والصلاح فد يكون استدراجا ،إن
لم يصاحبه صد )3إيمان وحفؤع وانكسار وتواضع فه.
وافه يتدرج الكافرين في الدنيا من حيث ،لا يعلون ،كما في قمة موسى

ءييألثثم ،فقد نشأ في حجر فرعون ،وكدللئ ،قريش لكدوا للنثي ،هؤ ،فانقده اطه
منهم ،وحماه وأؤلهردعوته.

الإملاء؛ الإمهال ،ؤُهإاآلقنجنآهئمثلثأ.ه

 .] ١٧وكما تال

ممتي'اثمط
دلمءنام،مههأأو^ه [آله ،١١٠٣٠؛  ،] ١٧٨اي؛ أمهلهم وأئثلرهم واعطهم الفرصة
بعد الفرصة ٠٢١١

والمرء من محلثعه العجلة في الدعام وتوغ التغيير ونزول ،العياب ،ونمرة
المؤمن؛ز ،والمغللومين ،ولكن اطه لا يعجل لعجلة حلقه ،ولا يستجيستؤ لرغبات
الثر المريعة التي ربما يندمون عليها بعد وقوعها أ

ؤإهَقدكانمث ه :الكيد هنا ش مواجهة كيد الكائدين وكفر الكافرين،
( )١يطر :ض ب* للواحل.ى (\• ،)٢ • ٠ /وأالكثاف»( ،) ٥٣١ ;٢و^المءررالوجزا

أه/مهم) ،و"'فير القرطي.)٢ ٥٢ /\A( ،

ييفلر اثا؛ •اسردان ،ني مي_ ،القران•(«_ ،) UUUو1الءاة|(أ ،) ٣٦٣ /و|ل ان المربه•
تها'/بمآ)املا».

ؤج

________

والأمثال ما فيه مفغ للعقلاء.
في صدر السورة أش اف على الني ه بكمال العقل ،وصدق الدعوْ ،ونفي
ليؤنأوُ ُبمامللأيكر
تهم الأدعياء والأهمياء ،وفي آحر السورة قال؛
؛ففينا ه إثارة إلى أن الأمر بالن ية للمشركين لم يكن متعلما بشخص رسول
اض  ،.ؤإنما كان متعلما بهيا القرآن ،فمني أن سمعوه بدووا يشرفون ؤيغربون

ؤيمولون ما لم يقولوه من قبل ،فمشكلتهم ليت مع شخصه ،بل مع دعوته التي
ت لبهم ملكهم وريامتهم ،وتكسر عاداتهم وتقاليدهم الشركية ،وتعيد تشكيل

عقولهم وأديانهم وعلاقاتهم وعاداتهم ،وهي حير لهم عاجلا وآجلا ،وعز
وشرف ،ولكنهم لايمقيون! ؤ يدثءكةثمح>لأوهوعدايتثلوق.ه [الزخرف:
.] ٤٤

ُؤرتامللأكر؛نميىواه فهم يحاصرونه في مكة ،ؤيلاحقونه من بيت إلى بيت،
ويقولوزن أسلم من بني فلأن رجل ،وأسلم من بني فلأن اثنان ،وأسلم أبو بكر،
وأسلم علي ،وأسلم ممعسا .والأمر أعفلم وأومحع ،فهي رسالة اممه للبشر ،ومهما
حاصروها فهي إلى انتشار وانتصار.

وهن<ْ رابع سورة في القرآن فتها• ؤةامإلأعتينميثهل  ، ٢١فميه أن ^ا القرآن
سيشرق ويغرب ،ويّمع به الاس ،ؤيرتقع صوت الأذان بارأا؛وهاو أن لا إله إلا
اممه ،وأن محمدا رسول افه® في جمح أرجاء الأرض ،فلا يثقى في الأرض بيت
ندر ولا وثر إلا أيحل افه تعالى فيه هدا الدين ،بعز عزيز ،أوبدل ذليل.، ١٢
وهدم القوة والعزة الي وعد اممه تعالى بها تحمقت ،وهدا من الأجر غير
(  ) ١كما هتا ،رءاصورة يوسف*' (  ،) ١٠٤وارسورة

^ ،)٧٨( ١١وءمحورة التكوير* ( .) ٢٧

( )٢كما في حديث تميم الداري ئبجهتئ قاوت سمعت رمول اش ه يةولت ءلسلش هذا الأم محا

يبغ اللل والنهار ،ولايترك افُسث تذرولادثر إلا ألحق اف هذاالديذ ،بمر م <.أددل ذلل ،عرابمر
اطآ به الإسلام ،ردلأين.ل اف به الكفر• .وتقدم تخريجه في امورة الداريات• :ؤإءامبمرتيةثاديىئ^رإة

ءوتسميان السورة:

اسمها عند عامة المغرين والمحدثض والعلماءت *سورة الحاة4ااراا.

ه ع دد آياتها :انتان وحمون آية.، ١٢

ه وهي مكية بإ-؟  ٤١٠العالماءل'''.،

ه وقد وره في فضلها حديث متهورت ®ثستتي هود ،وأحواتهات

؛

وؤآلافُ ،4وج\أخوؤرك ^  . ٢٤١٠١ولا يصحآْ.،
ه - #آ يامت?
—َ،بثُ/

يستهل ربنا بحانه هدْ السورة العفليمة بةولهت )jOyهده بالمد المثمل،

فكان الإنسان عند ما يمد الحاء يرتغ إلى علو شاهق بقدر ءلاءته ،تم تأتي القاف
( )١يفلرت اشير مجامدا (_\ ،)"\Uواتمير عقاتل• (أ"/ااإ) ،واصحح البخاري •
(ا'/ا'ها) ،و«حا»ع اكرمدي• (ْ/أآأ) ،ورقم الطري• (• ،) Y'O/YTواشير الترطي•
(  ،) ٢٥٧ / ١٨وااكمير واكوير•(.)١ ١ • /X ٩

( )٢وقيل• إحدى وحمون آية؛ باعتبار قوله•

الأولى ليت رأسآية ،واحتالف في قوله؛

ؤُوسأةممبج 4لالءا؛ة ] ٢٦ :ابما .يفلر• :المان في عدآي القرآن( ،ص'\ه'أ) ،وانون
الأنان ني مون علوم القرأن• (صء  ،) ٣١و»حمال القراء وكال الإثراء• (ص•  ،) ٣١وأاكٍرير
واكوير(،ا'آ/ااا).

( )٣بفلر :رانحرو الوجم• (ه/أهم) ،وازاد المم• (أّ\/آم) ،وانقسم القرطي•
(ما/آهآ).

( )٤أحرجه الطبراني في ٠ال٠عجم المجتر•( )٥ ٨ • ٤من حديث سهل بن سعد ة؛ؤؤبمئث ،وأممر ءلرقه
لأتذكر<:ألاةُه.
()٥ينفلرت ءالسالسلة الضعيفة•(  ،)١ ٩٣١وما تقدم في أول اّورة الواقعة•.

@

وشم المهل والميزان.

وهي

ه ،ومي

وهي ؤالثاعه ،4وهي

وهي  ،^^٥۶وهي
وكثرة الأسماء تدل على عغلمة المسمى وطوله وتنوعه وكثرة أحداثه ،ولا

تجد هدا في أسماء
*ؤءصث'0ه:

آليتا ه في القرآن الكريم.

[القاوعة ،]٢ :وهو
وهده صيغة قرآنية متكئرة ،مثل قوله؛ وتا١لماربمت
سؤال تعظيم وترهيب ،يذهب بالعقل كل مدهب ،وي،مك الخيال؛ لتصور معنى

واستحضار أحداثها؛ لأن الإيمان بالأحرة لا يكفي فيه قيام حجة العقل

أو الشيع ليكون موئرا ،بل ينبغي أن يلامس المشاعر والأحاسس ،ووال،اءءح
الخيال ،وأن يعيش المرء فيه على سبيل التوهم ،حتى يصح كالحقيقة القريبة.
* ^^صتاممآفُ0ه:
قال نميان بن عيينة• رركل شيء في القرآن؛ ؤو»آأدرانكه فقد أحبره به ،وكل

ثيءت ^^? ^،4•-فلم يخرم • ، ١١٠٩
وهذا في الغالب،؛ فقد جاءت؛

ثلاُث ،عثرة مرة ،كلها أحبره بها،

إلا ما في هن ْ.ال ورة؛ ؤ وماأددي؛ك،ماأ-ثاههح^!'ه ،وما عداها فقد أحبره بها ،وهي؛
أذئق ما تعر.؟ لا نتج ،ولا ةدرو؟ه ،وفي أسورة
في *سورة الل.ثرااأ
المرصلأيتؤ*؛ ق ح أدهتقا ما يدم أدتلج^'ه' وش *سورة الأنفهلارااأ ؤوت\\؛ر<قأ

مابجم ٌآ .م ءآ  ،^ ٥١ماهرم ألدمن .بجم لاثلأ ،ص هقى
*سورة الطففينا; قآ أذرق ،ماِءهإأت.كثب ،^٣٥وأيصا؛

وفي
أديبك ءا

عيمحرا .كثب مت)همم ه^ ،وفي *سورة العلارق :٠ؤوتآمحرشماألأارىهأئأ
أفان4هه ،وفي *سورة البلد*؛ ؤومآأدرشنا١ئْ .فرمخم.ه ،يمح،
( )١ينظر؛ اصحح البخاري•(" ،) ٤ ٥ /Yواتمير الطبري• ("  ،)٢ • ٧/ YTو•المءرداتا في غريب،

الارآن • (ص*؛ ،)٣ ١وانغلقالمملق•(" ،)Y • ٥ -Y ٠ ٤ /Yو«ذح ،) Y٥٥ /٤( •^١٧ورءمال.ة القاري•
(؛؛ ،) ١٣٠ /واإرشادالاري"(ما'-/أإ).

(نخ

جةُاوةاة،

أوق ذ ف إل ال ليل ليل مر

وال ربح ب ا واقي ريح صر

عل ب رى ن ارك من يمر

إن جلتن صما فأنت حر

أي; بالغة قي الشدة مبلغيارا؛ ،وص مناب لحال
ووصفها يكونها
القول ،فإنهم عتوا عن أمر ربهم ،فعدبوا بالريح العاتية.

ه ؤ *ّعمبما؛؛؛!م سح بال وتنث أثاب •صوما وف آأٌوم دبما صتمحاكأم
أعجارم-ءاؤدمحههت
ؤسامهام؛إه; الأصل أن الرياح مسحرات للناس ،ومبشرات بالخير
والمعلر ،وفي القرآن مواضع كثيرة يذكر اش تعالى فيها هدا المعنى ،ص هنا ذكر

الريح بالإفراد ،وهذا دليل على أنها عمم ،كما في نوله ت  ٠أرتتايزي

أدمبمج^'ه لالن.ارياتت  ،] ٤١ليمنح رياحا يهدئ يعضها يعقا ويعرز يعضها يعقا،
ؤإنما هي ييح واحدة ،وند روي أن الني.كان إذا عصمتؤ الريح يقول; اراللهم
اجعلها ؤياحا ،ولا تجعلها ريحا .،،ولا يصحل ،،٢ولكنه ءلاهم في لغة القرآن،

فالقرآن يذكر ^ ٠^^١١إلعذاب ،،ويذكر ورق ه في الغالب لالرحم.ة ،كما قال;
نيمإين

ؤ

دنلب،ؤئآؤيثكؤيثأوآه تالرومت  ،] ٤٦فهي يمجموعها مسخرة للشر في الزيع
والحرث والطر والإنبات والتلقيم والتبشير ،وأما الريم الواحدة فمحرة
للهلاك.

والعبر؛ال ه^ر فه مححريه ،مل العبر بالر ال^.ادب ،وبدل ان قكون

مسحرة لهم صارت مسحرة عليهم.

ؤ ص ح كال ويثته أياي مسوئ ه; وهنا تحديد ماوة المداب ،ومعناه أن الرح
بدأت في الصباح وانتهت ،في الليل ،ولذلك صارت ادام أكثر من \ذو\و.
( )١يفلر• :شر •قاتل•(أا  ،> ٤٢١واشير الطري•(  ،)٢ • ٩! ٦٣وأالكثافأ(،) ٥٩٩ ;٤
و«شر القرطي•( ،)٢ ٥ ٩ / ١ ٨ورالتحرير والتوير•( ٩آ.)١ ١ ٦ /

( )٢أخرجه أبويعر (  ،)٢ ٤٥٦والطراني في •المعجم امترا ("اُأْ  ) ١ ١من  -حدين ،ابن عاص
ئء؛.بمما .ؤيتظرت الاوسلساوة الضممة.) ٤٢١٧ ( ،

(مخ

محُهةاء

وأما قوله نعالي• ؤُثثوثا ه فهو اسعمال قرآني ليس متهورا عند العرب،

رمعناْت أنها متصلة متتابعة غير ٠نقطعةل ،،١ومما يعرنه الناس أنه قد تعصف الرياح
تم تكن ثم تعمق ،لكن الأمر بالنسبة لهؤلاء كان متصلا دون انقهلاع أو هدوء
أو توقف.

وقد رأينا آثار الدمار المرء|سا الذي ح1فه إعصارات كثيرة• ،ع أنهم كانوا
يرصدون حركته ويقدرون سرعته ،فلم يتهليعوا له دفعا ولا تحويلا ،وليست ،هدم

الأعاصير في شدتها كالرح الش سلهلتج على القوم المذكورين.
ومن معناه :أنها قاصية ،والحنم :القضاء ،ومنه تسمية السيف ،بالحسام؛ لأنه
؛ ، ١٢٢^٥فالرتح أبادتهم وامتأصلتهم ،ولم تستثن متهم أحدا؛ ولهذا قال تعالى
همتا• ُؤءمىآوم بما صرمه ،وقد يكون الضمير عائدا إلى أرصهم ،أو يكون
المقصود فى هذه الحادثة الحظي٠ةت فترى القوم فيها صرعى مجندلين على الأرقى.

ؤكأتم١غث١رمخاؤيحه :وفى «سورة القمراا :ؤَةم أعثار م نتمم
 ،4.وتقدم أن كل ما كان الفارق فيه بين المفرد والجمع هو تاء التأنسث ،،فإنه
يجوز تذكيره وتأنيثه ،مثل• ءاشجر ،ومجرة؛ ،،فيذكر باعتبار اللمهلء ،ويؤذث vباعتبار
المعزأم•

فمد شبههم بالنخل التي اجتحت ،من فوق الأرض ،والعجزت نهاية الثيءل؛ا،
( )١يطلي :انمي مجاهد• («_؛ ،)wواتمر عدالرزاق■( ،؛ ،) VTA /واتمر الطري•
( ،) ٢١١ ! ٦٣واشتر الماريدي•(• ا،) ١٦٧ /و'الممرالدجتزرره،> ٣٠٧ /و'اكمّير واض•

(  ،)١ ١٧ / Y٩ومامدم؛ي'صورة النمر•; ؤإن ١أتبمياعينيمحاصتتمإف ،اومءتىمشزؤ^ه ■
( )٢بمظر :اشتر الرازي•(•  ،) ٦٢٢ /Tواشتر القرطى•(  ،)٢ ٥٩ / ١٨والمادي المايئ.

ؤنتفلر أيما; احمهرة اللغة• (ا ،) ٥٣٤ /ورالمحاح• (ه/ههخا) ،و'المفردات ني عريسه
القرآن"(صهمم)»حسم•.
( )٣ينظر ما مدم في ؛اصورة القمرار.

( )٤يطر :اشتر ابن أيي زمثين• (أ/هام) ،واغتر القرطي• (  ،) ٢٦١/١٨و«اكمير
والتنوير•(٩أ ١) ١ ١٨ /والمعاير السائقة.

وطرابما؛ ءالعين•(ا ،)٢ ١ ٥ /والمالالعرب(•،ه ) ٣٧ • /أعجز•.

©

محةُااقةاةا

وهوتشبيه مسكر مرهمب ،،وأصبح الشعراء يستعيرونه في الحوادث العظيمة ،ومنه
قول يحص  ،^^١لارشيدرا،؛
إن النزام كه

ال ذي

محقر ال وجوه عليهم

ن وئ

وا ل دي لث ،بداهية

حلع ال نيل ة ب ائيه

أع ج از نخل حاوي ة
—٠ك——أن ه—م م سم —ا مب هم
فأصح مثلا يضرب ،وبحان اضا كم في ذكر الأعجاز من الإعجاز؛ لأته
أثار إلى اقتلاع المخل من جذوره ،وهذا قلما يحدث؛ فان الخلة فد تنكر في
الرح العاصف أوتميل ،لكنها لا ^ ij؛ لمجدرها في الأرض ،وهذا الأحد الشديد
تغد ^ ٢٥١ ^،تغد ألمتئ وشخلدهءاةأ.ثدُأألث
يذكرنا؛فول :، lb_،٥١
ثدد0ه لمد:؟-ا].

وقد اخلف ،المقرون في قوله :ؤخاوتنهاُأ ،،والأقرب أنهاْ :ضلوعة الرأس،
ؤإذا كانت ،أصولها قد قلمت ،،قاولي أن تكون رزومها قد تحطمت ،وقطعت،،

فآمحبحتإ جدوعا مجتثة من فوق الأرض حاوية س رؤؤسها.

وفي هذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم لا نمرة ولا بركة فيهم ،وند شبههم اف
بأعجاز الخل الخاوية التي ،ليس فيها ثمر ولا عسب ولا شيء ينتفع به.
ووجه الشبه بينهم وبين أعجاز الخل الخاوية الهلول والثمل ،من حيث
الشكل وقلة المفع ،فهم كانوا مقعلوعي الخير والمفع.
هذا حطاب لخير معثن ،ممن قرأ؛ ليعتبر ولمتدكر حزاء نن ض وعصى،
والرب كانوا يعرفون ذللئح ،وفي هذا تلوح لهم وتهديد بالخفاب الإلهي.
( )١يلر• :القد الفريد• ( ،) Y'YU /،5وانهاية الأرب في نتون الأدب• (  io/YY؛) ،وأسهل
صاضاليفىف،الأوسوهمالي•(^؛؛؛).
( )Yيطر :اتمر الماتريدي•

 ،) ١٦٨واتمر  ،) ٧٨٨ ( •^^١و"3اد

المر•(؛ ،)Y • • /واتف ير القرطص• ص؛ ،) ٢٦ ١ /واقع القدير•(ه /؛ ،) Y-Y "،و•التحرير والترير•
(  ،) ١ ٩ ٤ / YUوانمادر ي والأتة.

ؤغ

والترغيب والقانون الذي يحميها ،وفي العالم العربي شرعت قوانين تؤغ
الشذوذ ،وهدا من ممخ الفهلرة والأنتكاص.

ه و الخا٠لثةت الفعلة الشنيعة من تكذيب الرسل وستهم ورد دعوتهم ،فتعود
إلى ما فعله فرعون ومن قبله من الأمم ،وما فعله قوم لوتل؛ ولذا مر الخاؤلتة بما

بعدها من عصيانهم لرسول ربهم• ؛ؤس<رإرّدل ريم*ا"ْذم تذ؟ داإقأه'ه•
وؤربمول رمم ه هوت الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء ،فإفراد ؤرّول ه
أي؛ رسول لكل جماعة منهم ،والإفراد هنا أجمل تقلما من أن Jقالت ارفعصوا رثل
من التفنن في صيغ الكلم من جمع ؤإفراد؛ تفادنا
ربهم'؛ ،لما في إفراد

من تتاح ثلاثة بمؤع؛ لأن صغ الجمع لا تخلومن ثقل؛ لقلة استعمالها ،فأن يأتي
بمجمع ثم ممرد ثم جمع أجمل في ااسياقلال
وفي ذلك إمارة إلى أن الرسل ظهمحمُ كأنهم رسول واحد؛ لأنهم جازوا
برسالة واحدة في حقيقتها؛ ولهذا كان الّى .يقول؛ ®الأنبياء إحوة لعلأر-ث،لى،

أمهاتهم شص ،ودينهم واحد،،أم .فأصل الدين هو التوحيد! ؤ إل ألدمكح بمن
ه [ Tjممران ،] ١٩ :وكل الرسل بعثوا يدين واحد ،وهو التوحيد! ه
آقي
١؛^؛ ٢؛؛؛ ولهذا
آمثإآسماءينتجىه [اوؤ،نون،] ٣٢ :
'وآه [\ذثم\ء ،]١ • ٥ :ؤلأ؛تمملؤطألمتسل؛ى
قال تعالى! ؤَكدبمتامم
.ه [ ،] ١٦ • ;،١^١ؤكوثئيأمي؛وه [ ،] ١٤١ :^١ولم تعث فيهم
إلا رسول واحد ،ولما كدبوه صاروا في حكم من كدب الرسل جميعا •

ؤثلةذمش؛راقه أي! مرتفعة شديدة قوية ،لا يحتاجون يعدها إلى
غيرهال؛.،
(ا)يظر»:اكءرير والصير»( .) ١٢٢ - ١٢١/٢٩

( )٢أولاد ااعلأُت :،الدين أمهاتهم مخلفة ،وأبوهم واحد .أراد أن أصل إيمانهم واحد ،وشراتعهم
مخالفة .ينظر؛ ءثرح صحيح م لم ا ،للنووى(ها/بماا).
( )٣أخرجه الخارى(  ،) ٣٤٤٣وسالم(  ) ٢٣٦٥من حديث ،أبي هريرة قهتل.
واتفس؛ر الطري! (  iUsA/yrورشير
( )٤بمظر• :نف ير مقاتل!
(آِ>\/ا) ،و-،ضراينممر!(،) ٢١ •/٨و•اكءريرواكوير!( ٠) ١٢٢/٢٩

)(٣٣٩

كل على ،وأعظم من م عظيم•

وقوله• ؤءسة ه أي؛ من الملائكة ،واف أعلم بصفة كل ملك ،وفي الحديث ت

*أذي لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اف من حملة العرشت إة ما بين نغمة أدنؤ
إلى عامه مسرة نيعماية عام)الا.،

وقوله! ررنسعمائة  ،٠٢١۶هل هي سعمائة عام من الأعوام التي تعرفها ،أو من
الأعوام الش محي اف؟ اف أعلم.
وند يكونون ثمانية أصناف من الملائكة ،أو صفوف ،أو طقات ،أو ما شاء
اف ،كما تال الحسن البصري؛ ؛اما أدري! ألمانية أشخاص ،أو ثمانية آلاف ،أو

شمانية محفوف ،أوشمانية عشرامحت ،،أوما شاء اف،ارآ .،فاض أعلم.
وثل• جاء من ثعر محي اف بن رواحة خ.ءتثأم1

شهدت با 0وعد اض حى

وأف الن او مث وى الكافرين ا

واف العرش قوى الماء طانح

وق وى الع رش رب الم المينا

وتحمله ملائكة ك رام

ملائكة الإل ه ق ومين ا

وهذا من كلام ابن رواحة هئت ،ليس فيه ص نوى ،ولاص قرآني ،واف محي
عن حلقه ،وغني عن العرش ،ولكن هدا مما بينه اف تعار في كتابه ،فنوس به كما
بيته ،ونقول؛ ؤسسشاوأش—اغنراُك<لتاوإثك.أدْأؤ؛رأتؤآه [ ،] ٢٨٥ :٠^ ١٧ولا
نشبه اف تعار بشيء من حلقه ،وكل هده الشاهد الرهيبة المتتالية المقصود بها

تحريلث ،قلب ،الإنسان للتدكر ،فينبغي ألا يشتغل محها بتتح الإسرائيلياثؤ وغرائب
الروياُتا في شأن ذلك وتفصيلاته.
ءو وأور من الجدل العلويل حول غيب ،رمزُت ،له هده الايات أن يتساءل
القارئ؛ لماذا هذا العرش يوصع؟ ومن المقصود؟ من القاصي؟ ومن الحاكم؟
( )١أ"؛مج* أبوداود(  ،) ٤٧٢٧والييقي في،الأسماءواكنات ) ٨٤ ٦(،من حديث جابر نيهتث•
ؤينغلرت،ال لطة الصححة'( .) ١٥١

( )٢يطر، :الكشاف•( ،)٦ • ٢ ;٤واتمر الرازي•(• .) ٦٢٦ /،r

( )٣يطر» :تاريخ دمشق•( ،) ١١٣ - ١١٢/٢٨وااسر اعلأم الملأء•(.) ٢٣٨ / ١

0

هُاوةمح

ءوؤثئ،ئتا،نهلآ؛أ

فع أنها عالية ،إلا أن قطوفها دانية ،أي :قريبة المأحذ ،مذللة للآكاJن١١د
والمطم ،هو ما يطي»— ،من الثمورآ^ ،فإذا أراد قطفه دنا منه ،وأطست ،ما يكون

المأكل حين يكون الأكل هو الذي احتاره في شجرته ،ثم قهلفه بيده.
وهذا أمر تكريم؛ لأن الأحرة ليس فيها تكاليف.،

وهتا تلحظ انتقال الخطايج من الفرد إلى الجمع ،فقد كان المياق حدخ
بضمير الفرد ،وهنا قال١^^ :ؤآث/قوأه ،وكان كل واحد منهم كان يضثف ضيافة
خاصة ،محنرحما به ترحيا خاصا ،والأمر لا يتعلمح ،بفرد يعينه ،بل بكل ؤسأوت
والهنيء :الهشح الذي لا يخالهله هم ولا غم ولا كدر ولا مرض ،بخلافح
مأكولات ،الل.نيا ،نمهما طاب ،العلعام في الدنيا ،فإن التحمة تف د البهلن ،وأغيّط
العلل والأمراض من الهلن(أ).

والحكم الإلهي لهم بالهناءة بما أسلفوا ،هو إشادة بعملهم ،ولا ثلث ،أنهم

ررلن يدخل  ١^١منكم عمله \ذجت؛اا .قالوا:

دخلوا الجنة برحمة افه ،كما قال

ولا أست ،يا رسول اممه؟ قال® :ولا أنا ،إلا أن يثثمدتي اش منه بفضل ورحمةا،لْ.،
( )١بثلر« :مير الطري»(  ،) ٢٣٣ ١٦٢وءشر اوضى»( ،) ٢١١ /Aوااالكثاذ،اا(،) ٦٧ ١ ;٤

وءزادالمسورر ،) ٣٧٨ / ٤والممادرالسابقة ،وعاسيأتي فى •امورة
ءيبماتدللا..
( )٢يطر-« :شءر
اكرطيا.) ٢٧ •/ ١٨ (٠

ؤددايئءام«أمحناودإدتا

(" ،) ٢٣٣ / tYوااالش؛ر المط )،للواحدي (آآ ،) ١٧٢ /وءشر
ذو«سمرواضر»(هأ/؛ما)،واسريوالآسة.

()٤يطر»:شير الاتر؛ديا)(• ،) ٣٨٨/١و«تثس؛رالمرقندي،) ٤٩١ /T()،و«شثراكشٍرىاا
( ،) ٦٧٤ /Tو«الوموءة القرآنة»(.) ٦١٨ /A

( )٥أحرحه الخاوي(  ٦٧٣ت  ،) ٦٤٦٧ ، ٦٤٦٣ ،وم لم(  ) ٢٨١٨ ، ٢٨١٦من حديث ،أي بجريرة
وعائثة ؛؟؛;.بمتمحا-

@

ولكن أعمالهم جعلتهم أهلا لهده الرحمة؛ فرحمة اممه قريب من المحستين ،وفي
دلل-ج تذكير بالعمل ،وأن أهل الجنة لحلوها سك ،أعمالهم ،وأهل النار دخلوها
سب ،أعمالهم •
فاهل الجنة ذم ،عنهم اكع_ ،والعناء والجهد ،وست ،الأحر ،وأهل المار
ذهبت ،عنهم اللذة ،وبقي الإدم1

ذهبن ،لذايها والإثم حورا،
إو أحل عيشة قضتها
وؤدنتتثاه مال في الدنيا على ميل الدعام والممر واككريمل ،،٢لكنها في
الجنة تمع من الملائكة المقربين الموكلين ،ومن الولدان ،وغيرهم ،وهي حكم

قاؤلمر من رب ،العالين ألهم أفضوا إلى الدار المي لا يمرض أهلها ولا يموتون ،ولا
تتكدر نقبالهم أو يحزنون ،ولا يملون.
ه ه سمحكتم'ذامحء

ؤدلاسمحة'.هتي ،4وفي آية أحرى؛ ؤوأما*ى
[الانشقاق؛ •  ،] ١وهذا يحتمل أن بعض أهل المار ياخاو كتابه بشماله ،وبعضهم يأخذه
من وراء نلهره ،والمعنى الأخر" وهوالأقوى" أن يجمع بين الأيتين ،فيقال؛ يامحذ
الواحد منهم كتابه بثمِاله من وراء ءلهرهأ'آآ.

س أوذ،كثه 1دنما.لعءهت فهذا من شوم عمله الخسث ،،وعلامة خسته
زلألإ؛بتهت ليتني لمآخذ هذا الكتاب؛ لأنه يشعر بالعار
وخسرانه،
والخزي والحارة والهوان من حمله لكتاب الفضائح والقبائح حين ثن الأمور
ولكف ،المتتور •

 .هتامانياكاصئ.ه:
ه
يا لمتني لم أعرف هذا الحساب ولم أخلق ،وليت ،الموينتج كان القاصي عر
( )١ينظر•

الأطفال نرح لأمية ابن الورديء(ص؛ ٠)١

( )٢يطر :ءالمفردات يى غريب القرTناا (صزاٌ  ) ٨٤ررم ن أ•.

( )٣يطر* :نفير النري» (؟ ،) ٢٣٩ /Yو«شٍر اوغوى» ( ،) ٣٧٤ /Aو<ا-شسر الرازيء
(؛مهآ)،و»روحاوان»(<ا/ار7آ).

ولم أبعث ،يا ليتتي كنت ترابا مدفوثا في اكرابل . ٢١
طن ما ثشمهمن ^١-

ميل أئناعهم تن مل ه [ ،] ٥٤ :L،هويتمنى الخلاص فحسم ،،أو أن يكون حجرا
أوشجنا أوعدما.

لقد كان ذا مال ،في الدنيا ،ولكن ماله لم يغن عنه شيئا ،بل هو من أساب،
إخفاقه واغتراره ،وغالبه أتبيع الأنبياء من الضعفاء والفقراء.
فقد كان ذا سلعلان ورياسة ،وجاه ومنصبا ،لكنها لم تنفعه ،ولم يبق منها إلا
خبر يتذكره في الموقف  ،الصمكا بحرة وندم.
ومن معاثى الaLلانت الحجة ،، ١٢فيكون العنىت ذهبته عنى حجتي ،فلا

حجة لي الآن ولا عذرأم ،كما قال ■،ؤهئابوملأبجموفأه ولأ؛ؤدن ثم^«_jروث
[ 4.اور.,لأت.] ٣٦ - ٣٥ :

وهلءا أمر إلهي ،ينمد فورا دون إبطاء ولا تاخير ،وهوموجه لملائكة ؤءلأظ
ومعiونمارومث،ون  ١٥؟^ [التحريم]٦ :؟
سدادّ
ولعله كان يوما يضع الأغلال في أطراف ،الضعفاء ويعيبهم ويستعلي عليهم،
وربما كاست ،هده  ٠^١منعمة محلأة يالأي اور الثمينة!
( )١يطر :رتمراواتريوى»(• ل ،) ١٨٣ /وأالهداية إلى بلوغ الهاة»( ٢ا ،) ٧٦٨٣ /وأتمر
اناوردي(،آ ،) ٨٤ /و"تمر الغوي ،) ٢١٢ ;٨(،واتمر الرازي ،) ٦٣ • ;٣•(،و<اذح القدير،
(ه ،) ٣٤ • /و«التحريرواكوير»( .) ١٣٥ / ٢٩

( )٢بفلر; امعاني القرآن ،للرجاج(ه ،)٢ ١٧ /وامعاني القرآن ،ليحاس(.)٤ ٩٣ / ١
( )٣بفلر :اشر اتجري ،) ١r٣٦/٢٣ (،و«تمر اناوردي ،) ٥٨;٦(،ورالتمر السءل،

للواحدي(  ،) ١٧٥ ! ٦٦واشتر الغوي ،)٢ ١٢ M(،وازاد المسر(،؛ ،) ٣٣٢ /واتفسر الرازي،
(' ،) ٦٣ '/Tوافتح القدير(،ه.) ٣٤ • /

0

مت علينا عجوز من عجائزهم ،تحمل على رأسها قثه من ماء ،فمرت بمش
منهم ،فجعل إحدى يديه بين كفيها ،ثم دفعها على ركبتيها ،فانكسرت لثتها ،فلما
ارتفعت التفتت إليه ثم قالت؛ ستعلم يا غدرل ،،١إذا وصع اف الكرس ،وجمع

الأولين والأحرين ،وتكلمت ،الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون ،فوف تعلم
 ١٠صدمت ،،ثم صدمته ،كيمر يقدس
أمرى وأمنك عنده غدا! فقال رم وو افه
افه ثوما لا يوحد لضعيفهم من شليهم؟»رى.

وقال :رلأ يدشت ،أمه ،لا ياحد الضعيم ،فيها حقه غيز تقعر"آ؛»ل؛/
أي! غير متردد ،لا يخاف في ذللث ،كبيرا ولا رئيتا ،ولا ذا جاه ،وإنما يأحد
حقه وهو مهلمتن؛ لأن الفلام يحميه والمجتمع يحميه.
والوعيلّ هنا هوعلى ترك الحص على ؤلعام المساكين ،فقد بخل بماله وبخل

بجاهه أو فصاحته وسملع الناس له ،فلم يكن قدوة للاحرين في بدل المعروف،
ولا محركا لهممهم في العمناء ،وقد يعذر الرجل بعدم اكصد،ق؛ لقلة ذات اليد،
لكنه غير معدور في ترك الحض على محلحام المكين ،وكدللث ،المجتمع بموم اته
( )١معدول عن؛ ارغادر*؛ مبالغة في وصفهبالغدر.

( )٢أحرجه ابن ماجه(' ،) ٤' ١وأبويعر( ،) ٢ • ■ ٣وابن حبان(مه'ْ،هه'ه) ،واليهقي في
ءشعب الإيمان ) ٧٥٤٩ (،من حدث جابر ز؛.ءثق.

وأحرج ابن أبي عاصم في •المة ،) ٥٨٢ (،وايزار(  ،) ٤٤٦٤وا  ٠Jقي ( •( ،) ٩٠ ;٦ا،) ٩٤ /
وش،الأسماء والمنان ) ٨٦ •(،نحوه من حدث يريدة بن الحمسبح ذيجهتئ.
( )٣أي :من غتر أن بمسه أذى أو يزعجه.

تة( ،) ٢٢ ١ • ٥وابن uجه (  ،) ٢٤٢٦وأبو يعر( ُ )١ • ٩١ن حدث أبي
صعيد خ.ةتث •

^(؛يأ'م)،والأبرانيفي،بامر(،؛أ) ٢٣٣ /

(  ،) ٥٩١وفي،الأوط(،هآ-ه) ،وأبو نعيم في،معرفة الصحابة ،) ٣٣١٦/٦ (،وايهقمح ،ر رشعب
الإيمان ) ١١ ٢٣٢ (،من حديث حولة ظيبمه.

وله ث<واعانّ يطرأ،المستدرك(،م  ،) ٢٥٦وءمختمر  __ l:iالن.مي للمتيرك ،لأبن الملقن
(؛ ،) ١٨٩٧ - ١٨٩٤ /وءاليدر المير(،و ،) ٥٤٥ - ٥٤ ١ /وءاكالخيص الختر(،؛ ،) ٣٣٨ /و،ال االة
اكعنة.) ٦٦٤٧ () ٣٥٧ - ٣٥٥/١٤ (٠

ؤغ)

وهدا كاف قي تثنعه وسشيعه ،وتال ابن زيدت ررالغلين والرموم لا يعلم أحد
ما هواا  / ١١وهذا أحوي من تول :إنه عالة أهل . ٢٢^ ٧١
والمحاطئ :المذنب ،بعكس المخهلئ الذي ينعل الثيء عن حهل١٣ل

ه ؤ ثلآيسامم 0رنال'محن©هت
مم إلهي عقلتم ،تال بعض أهل العالم :هذاأعر سم قي القرآن؛ لأنه بحانه
أنم بكل شيء ،فقال :ؤدتانتحروث'وآ وما لأتحئإ_ن'ج^ه ،والكون فيه المرئي
وغير المرتي ،وكللائ ،الوم_ا والشهادة.، ١٤

وليس المرئي وغيره مقصورا على المغسيا ،فثم في حلق الله العظيم مما
حولنا ما تعجز العين عن إدراكه؛ لضآلة حجمه ،وهو مع ذلك شديد الأهمية،
حتى الذرات والجزئتات والنتترون والإلكترون والنانو•• تدخل في ذلك•
والحلم لا.زال يكتشف في الكون المحيط بما عوالم قءطة لا نرائ ،فكيف

؛الأكوان كلها والمجرائت ،والماوايت ،،فكيف ،بالأحرة ،وُاللائكة والعوالم
العليا ..فكيف بالجنة والنار•• وما يعلم اممه ولا يعلم الناس؟!

إنه لصنم عغليم ،وفيه تربية للعالم على التواضع ،وترك الاستكبار ،أوالغرور
بالمعرفة ،أوسرعة التكذب يما لا يحيط به.

هوئئ.محنتندمح©ه:
أي؛ هن• ا القرآن تول رسول كريم ،إما النبي ،.أوجبريل ءفييألثث أْا ،فما٥ت
( )١بمفر :أفر الطري!(٣٨

 ،) ٢٤١ورالهداة إلى بلوغ الهاة»

واض

القرطبي! (ارا ،) ٢٧٣ /و«فتح القدير! (ه ،) ٣٤ ١ /و«ب ايان في ثاصدالقرأن! ( ٤ا.)٣ • • /
( )٢بمغلر• :الكثاف! (؛/أ-ا ،)-وأشٍر أبي العود! (>>\/ىط وأاكمر الغلهري!
(•  ،) ٥ ٦ / ١وانمادر ._ Ul

( )٣بمغلر :اتفسر اJاوردى" ( ،) ٥٧!٣و٠اJحررالوجيز!( ( ،) ٢٧٧/٤ه ،) ٣٦٢ /واشتر

الرازي / ١ ٨( ،ه •  ،)٥ورشسر القرطبي! ( • أ ،) ١ ٢ ٦ /واقع القدير! (ه ،)٣ ٤ ١ /والمصادر ال ا؛ةة.

( )٤يطر• :التبيان في أنام القرآن! لأبن المم(ص.) ٥٧١
( )٥يطر• :ضير المرتدي! (  ،) ٤٩٢ ١٣واشتر ازوردي! ( ،) ٨٦ ٨واشير القرطبي!
( ،) ٢٧٤/١٨ر«التحريرواكوير!( X١٤٢ - ١٤١/٢٩

رْع

رسولا ،وهو الرسول البشري محمد .الذي يلغه لياس ،أو الرسول الملائكي
وهو جبريل يهالثلأم' ،نزل به من رب العزة إلى البي ،.كما نال اممه تعالى ني

السورة الأخرى:

^ك.ذىهم،هنذىآلهمجاوّمله

.وماتاظبخن.ه [اص.] ٢٢ - ١٩ :
والأثرب أن ؤدبمولبٌ هنا يشملهما معا ،على أن اطه تعالى هو المتكلم بهيا
القرآن على وجه الحقيقة ،فالقرآن كلامه سبحانه ،ؤإنما نسبه إلى الرسول لأنه

يلغه ،وليس في الأمر التباس؛ لأنه لما سماه رسولا دل على أنه مرتل بهذا الكلام
المقدس ،وليس متشثا أومبتدعا له من عند نف ه ،ؤإلأ لما كان رسولار

ءأ ؤ دمانيزؤ ّّاعرُيلأما تيءبمج^ر
أي .هو قول اش سبحانه ،أوحى به إلى نبيه

قيلاثاثدمونأ©أايم •
وليس كما تزعمون أن النبي

هؤ تلما 0من شاعر ،أو قاله من عند نف ه وهو شاعر ،كما قال :ؤ أم يقولؤث ثاعر

ةئبمىمءرسأتنون?جأهلالأور؛ *.]٣

ؤمحماملحث.هيفيمامه ،كما قالت' vطائفة أخرى منكم ^  ٦٤٠٥ما
ثمحزه.
والمعنى -واض أعلم :-أنكم لا تنمون أصلا ،ولاتتذكرون ،والحرب تقول:

ر؛ قليل ١١للمبالغة في القي ،وأنه لا يوجاد منه شيء أبدارى.
ييحتمل أن يكون المعي ت أنهم أحيايا يقع في نلوبهم بعض الإيمان ،ولكنهم
يقمعونه ويكبتونه؛ حفاظا على أموالهم وأولادهم وسلهيانهم ومص-الحهمل ،٢
أو يكون الراد إقرارهم بالألوهية أحياثا حين ي ألون :من خلق السماوات
والأرض؟ فيقولون :اش ١٤؛.
( )١يظر« :مير القرطي• (  ،) ٢٧٤/١٨وأفر ابن هم€

وي السان!

(تما/ا-أأ).

( )٢ينظر؛ ارالتمسر الوصيطْ للواحدي (ة/ه؛ّآ) ،وءذرج الدرر في تغير الأي والورء
(ا ،) ١ ٩٦ /واتنسر اوميأ (.)٢ ١ ٤ /A
( )٣يطر; •نف تر الرازي ،ر • .) ٦٣٤ /r

( )٤يطر• :نفير القرطي» ص\إ .) ٢٧٥

0

ونفى عن نبيه الشعر ،كما ؛]()،ت ؤ وماعلنتثه ألثعرؤما_؛،،[ )Jآ ه [ص; .] ٦٩

وهم أدرى الناس بالشعر والشعراء ،كما نفى عنه الكهانة وسجعها وومزمتهارا،،
وم ه أبعد الناس منها ،ولكنهم كانوا يقولون ذللثج زجرا للمغملين عن التفكير
في القرآن ودلالاته.
ولو تأملوا لوجدوا أن ما فيه س الأ-حبار والمصمى والمواعفل والحكم
والأسرار والوعد والوعيد والأحاكام ،ما لا يمكن معه وصفه بغير الوحي من افه
العزيز العليم.

ه ؤ ثتيتمحنتص©ه:
فهوص الله سجانه ،ليس من إنشاء هدا الرسول ،ولا من جريل ،ولا من نول
الشعراء ولا الكهان.

أي! لو زاد هذا الرسول بعض القول والحديث ،ون به إلى افه تعالىأآا~
ينه ابيزه ،ويوحي الله هذا القرآن إلى الض ق بهذا
وحاشاه
التهديد ،ولا يمللقؤ ه وهو بمكة إلا أن يقرأه على الناس ،ويحمثلهم إياه،

بين ظهورهم0 ،ع أن التهديل .موجه إليه هو ،وهذا من عفلمة
ؤضرب
القرآن وحفغله ،وتكمل افه سبحانه بأن يقصم ظهر كل من ينسم— ،إلى افه الكذب

والرور ،فمع محبة الله له واصهلفاته واختياره ،وعلم الله به سبحانه ،يأتي هذا
•

التهديد؛ إقامه للحجة على المشركين بأن هذا كلام اممه

وفي موضع آخر توعد من يكتم متئا من وحيه ،كما قال؛

ألرسولج

ما١زيلإثلكلأبن ر؛ث ،رإن ل؛و سن،ت ١ينئتي_أو\إةنو ه [المائاْ.؛  ،] ٦٧و٠ال• ُؤ ولولأأن
كة 0إذا

بم،اوزةنث،

آوثات ه [الإ,ساء.] ٧٥ - ٧٤ :
( )١ز»زمت الكامن :الكلام الخفي الن-ي لا بمهم• يطر؛ •جمهرء اللغة•(' ٢٢ ' ١ /١ز م ز")•٠
( )٢طر-« :فراينهم»(  A/A؛ .)٢

و

ومد يحدث أن يدعي بعض الناس النوة ،ثم يمهلهم اش تعالى إلى أوان
عقابهم ،أويعيبهم على يدي بعض أوليائه ،كما حصل لمسيلمة الكدامح والأسود
العنسي ،وأدعياء النبوة عبر التاؤخ إلى زماننا هذا كثير ،ولكن الله يفضحهم حتى
لا زكادون يعرفون ،ولا يوحد لهم أتباع ولا شرائع ،ولا تقوم لهم ئاتمة.

* ؤ مايتؤييىتمحعنت'ضن.ه؛
فلومرض أن تقول على اممه بعض الأقاويل؛ لفحل اممه به هدا ،ثم لا أحد يحول
بتن افه تعار وبيته أويحميه أويحجزْلآ ،،وهدم من أعغلم دلائل البوة ،وفرآنية
القرآن.

ومن يريدون المجد والولد وثناء الناس ين بون الأشياء لأنفهم ،وفد
يحملون ذكر من أحدوا عنه؛ لئلا ينافهم ،أما أن يعلن الرسول ه أنه ليس سوى

ملغ وناقل ،وأنه ليس له من الأمر شيء ،وأنه لا يدري ما ثفحل به ولا بهم ،وأنه ال
يملك لف ه نفعا ولا ^ ١إلا ما ثاء افه ،فإنها النبوة تتجلى في صدقها ووضوحها
ونماعتها ،والحمد فه رُءح العالمين.

همبم.اه:
*
فحين أعرضتم عنه أنتم ،ولم تتعظوا به وتتبعوه ،موف يقتض اطه له من هم
حديرون بهذا الوصف من الأخيار الذين ربما ازدريتموهم واحتقرتموهم ،ولكن
اطه فصلهم عليكم بتقواهم وصلاح نلو؛همأآ.،

أي .أرسلنا هذا الرسول ،وأنزلما هدا القرآن ،ونحن نعلم أن منكم ض ر

ينتفع بهذا الوحي ،ولكن؛

سةوبميسخمكشثه

( )١يطر :ا-فر اتجري ،) Yio/YY-( ،وءشر ابن جزي ،)٤ • A/Y ( ،و«شير ابن ممر،
( ،) Y١٨/٨و^اكءريرواضر.) ١٤٧ / Y٩ (l

( )Yيطر؛ !الهداة إر بلوغ الهاةأ (  ،) ٧٦٩٢ ; ١٢وأ-فر

( ،)٧٨/Yورالتحرير

واكويرأ(هأ/ع)ا-الا).

0

معي؛ل.هراأ[الأمال.] ٤٢ :
ه ه شث؛خمآمنوهت
الحسرةت ما يتحثر عاليه الإنسان بعد فوات الأوان ،مأحوذة من! الحنر،

فتقول• فلأن حسر عن ثوبه ،إذا رغ يؤبه قليلا ،أو حنر رداءْأآا ،فهنا ، Jlii؛
®حسرهاا؛ لأنهم يظهرون الألم بعد فوات الأوان!

ئدم البغاي ولأيت ،ساعه منيم

وابمي مرثع مبتغيه وحيمرُآا

فهذا الكتاب المبين حنرة على الكفار في الدنيا؛ لأنهم لا يستطيعون أن
يقاوموا حجته ،ولا أن يردوْ ،وحسرة عليهم؛ لأن اممه تعالى يكتب ،لأهله النمر
والقوة والتمكين ،رغم أنوف ،الكائدين ،ثم هوحنرة عليهم في الأحرة؛ لأن الحجة
قامت ،يهءليهم.، ١٤
ه ؤ دإثدصاومح.ه•
وحق اليمين• هو! العالم الصادق القاؤغ الذي لا شلثؤ فيه ،وهو المقهلؤع به
شرعا بلا تردد ولا حيال ،والممصود! الوحي والقرآن.
أما عين اليقين فهي :المعاينة ورزية الشيء الوعود حين يرى أهل الجنة
الجنة وأهل المار المار عيانا كفاخا مواحهةرْ>.
( )١ينثر• :تمر الطري•(  ،) ٢٤٦ ! ٦٣واشتر
لالوسى (؛ ،) ٤٣٩ /وأالكثافأ(إ ،)٦ • ٧/والصائر \و\بم:

(•  ،) ١ ٩٢ ;١وءالض الوبل»

( )٢ينثر• :الفردان ني غرس ،القرآن•(ص؛مآ) ،وامجار الصحاح•(صرألأ) ،و»أاج
العروس•(« )١ ١ / ١ ١ح س ر•.

( )٣ينفر• :شرح المهل• لأبن ( viUU؛ ،) rvU /واشرح الأنمونى لألب ابن .اللخ•،
(ا ،) ٢٦٩ /و•ءزان ٠الأدب •،ليغدادي(إ ) ١٧٠ /توتا إن ،غثوواحد•
(  ) ٤ينظر؛ •نمير التتري• (صرآلأ ،) ١واشير المرنتيءي• (م  ،) ٤ ٩٣وءتمير الاوردى•

(آ ،)٧٨/ووشير الموي•(ه ،) ١٥ • /وءتمر ارازي•(؛ ،) ١٨٢ /والصادر

( )٥يفر• :متر الطري•(٣٨

 ،)٢ ٤٧واشتر ابن ر 3مين» (م ،) ٣٣ /وءشير المعاني•

(  ،) ٤٣/٦واشير البغوي• (خ/هاأ) ،و•الكثاذ ،)٦•V/٤( •،وأالحرر الوجيز• (dTU /0

و«زادالخير•(؛ ،) ٣٣٤ /و«شرالقرطي•(  ،) ٢٧٧/١٨واضيرابن محيرا( ،)٢ ١٩ Mو«روح
العاني•(ه\إ  ،) ٦١و«ضير المعدي•(صأسه و»اكميرواكوير•(.)١ ٥ • ;٢ ٩

0

محقُاقةلك

ه ؤ ءجإن؛اهأدض.هت
أي! سبحه بأسمائه الحسنى ،ونزهه عما يقول الكافرون والظالمون ،ووحد0
إذ جحيم المشركون ،واعترف ،بعظمته إذا ن بوا إليه الأنداد أوالصاحبة أو الأولاد.

ولما نزلت ،هد 0الأية قال ٠:ءاجعالوها في ركوعكمء .أي :قولوها في
الرمع ،تسبيحا له وتنزيها ،ؤإقراوا بعظمته ومجده سبحانه ،ولما نزلت!،

محنو،ألآيص قال« :احعالوط في سجوحكم»راأ.
والركؤع هوتحية الملوك والأكابرفي الجاهلية ،فيناسبه أن تقول :اسبحان
ربي العظم» ،والمجود حف ؤع يدل فيه الإنسان جبهته فه تبمئةزق\ق ،قاب أن
فولت ®سبحان ربي الأعلى* ،فتناجي الأعلى فوق عرشه بالاعتراف له ،والإيمان

يه ،فنا أيها الموس الكريم ،مبح باسم ربلثا العظم تبيح الحامد المؤمن الختتنلر
لثوابه الخاتم ،من عقابه.
000

(  ٢١أحرجه احمد ،وأبوداود ،وابن عاجه ،وابن حزبمة ،وابن حبان ،والحاكم ،من حدث عب بن
عامر ه؛أإقبمءئ .وتقدم تخريجه في،محورة الواقعة ،ؤ مخ ءآمحررممف التيو

©

والسوال هنايحتمل أته سأل عن العياب ،واش تعالى لم يقل! اسأل مائل
عن العدابء ،ؤإنما تال؛ ؤّآو ساغل بمداب ه ،نهدا يدل على أن ؤأ>أو ه ليت
مجردموال عفوي أوبريء ،ؤإنماهوموال مقرون بالأّتعجال والأّتهزاءأاا.
وقد ورد أن هدا السائل هوت النضر بن الحارث بن كلدة ،وكان يقول! اللهم
إل كان ما يقول محمد هو الحي من عندك فأمتلن علينا حجارة من ال ماء أوائتنا

يعل،اب أليم• فأنزل اض هد 0السورةلآ.،
وقد حكى اض تعالى عنهم ^ا الامتعجال والامتفتاح في مواصع من القرآن،

كما في قوله ّبحاته؛ ^غتجالإيك بالمذاب وبيءظفآشندء<ه [الحج،] ٤٧ :
وقولهث

أيدف ؤولأ اجل مسص -ثآءر ١ل٠د١به [العك؛وت،] ٥٣ :

وقوله• ؤ مئث؟ث) بهاأؤأ؛ت؛؛ُإهمبمو 0يها وأك؛رت< ءامتؤأ مننمن بتنا ؤسلشت
أباللي ه [الثورى:خاا.

وهنا نلحفل التوافق في قوله؛ ؤ ئسِ تعحليخاه ،وأما المؤمنون فهم
ماغل ه ،ثم بعد آيات
بتنا ه ،وقد افتح اش تعالى ^ ٥السورة الكريمة بقوله؛
فأثنى على المؤمنين الذأين يخافون ولا
قال؛
يستعجلون العياب ،ويعلمون أن العياب عند اض ،فيهللبون الإمهال والمغفرة.

ومن هعاني ؤ.ثآوه :أنه دعاء من السائل على نف ه بالعياب ،كقولهم:
 ،] ٣٢وقدكان ا3كفارئينا ما يدعون

على أنفسهم بالعياب استهزاء وسحريةر"آا.
( )١يطر :اشر الماتردى• (ا■ ،) ٣١ •/واتمر الماوردى• ( ،) ٩٨/■،وءزاد المسر•

(؛ ،) ٣٣٥ /واشر الرازي• (•م •  ،) ٦٤واشسر المني• (م\-سم و«روح المعاني•
( ٥ا ،) ٦٢ /وءالمحريرواكرير•(\>آ.)١ ٥٥ /

( ،٢يتظر• اشر الهليري•(اا/ه؛ا) ،و٠أمبابح النزول •،للواحل.ى (صء  ،) ٤٤واشير ابن
صالعاني•( ،) ١٦٦/١٢و٠انمريرواكوير•(  ،) ١٥٣/٢٩والماصاuقة.
( )٣بمفر :اشر الماوردى• (٦اس وافر ابن كير• ( ،) ٢٢ • /Aوااكحُير والمرير •
( .) ١٥٦/٢٩

الما-ءرأ ،،كما قي قصة المعراج ،ووصفه سحاته بهذا يؤكد ألا مدغ لهذا
العذابح ،فذو المعارج هو صاحب اوسلهلال الأعفلم على حلقه وكونه ،ومحاى
فكل ملوك الدنيا وجيوشهم وأحنادهم لا ولا ندغ عذايح
العرش
اممه في الدنيا ،قفلا عن الأجرة.
ومن يابإ آخر ،فجنوده عفليمة ،منها الملائكة التي لها محلوق بين الماء

والأرض ،ولها القدرة التي منحها افه إياها في عذاب الكافرين في الدنيا ،كما
عيب قوم لوط ،وعذابهم في الاحرة ،كما بينه القران في مواضع.

ش.ارء«حمسانألم،

ءوؤعرح آلمكه=كه والريح إتوش

•

والريح المقصود به• جبريل قيآلقثم ،ؤإنما حصه لشرف منزلته ،كما قال

[القدر.]٤ :
بحانه Iؤ ثرل ألايكه والرؤح
وقد يجوز أن يثمل اش•' أرواح بني آدم ،فان أرواحهم تصعد في الوم
وعند قبفى الزوح ،على ما قملته الأحاديث ،،كحديث البراء بن عازب
الهلويلأ؛ا ،وغيره ،وخاصة أرواح الؤءنينرْا.
وقوله تعالى• ؤؤ ■<-يوم؛ان مفوارهُ ■حمسأبم ألمامنت ه ت يجوز أن يكون المقصود
مدة عروج الملائكة ،أومدة العذاب الواقع للكافرين في ذلك ،اليومأا'ا.
( )١يقلو« :شٍر الغوى ،) ٢٢ •/A( ،وازاد المسوا (؛/آس ،ورتفسير القرطي»

(\،ا ،) ٢٨١ /ورالمم المط في الش؛را(• ا ،) ٢٧٢ /وص القديرأ(.) ٣٤٠ /o

( )٢يقلو :رالهدابة إلى بازغ اله1ةا
والمويرا( ٩آ ،) ١ ٥ ٦ /وأتمر المعدي•(<_0AA

[ ^٠اكويرأ ( ،) ٣٤٠ /oوأاكحرير
).

( )٣يفلر• :تمر الطري ،) ٢٥١ / ٢٣ (،واتمر المرقدي(،م ،) ٤٩٤ /و«فر الترطي،
(  drA\/\Aورتفسر ابن ممر ،) ٢٢١ /A( ،ورفتح القدير! (  i(.Tio/oورالتحرير والتوير،
(بمأ/يها).

( )٤كما في •مد الطالي ،) ٧٨٩ (،واسي أحمد ،) ١ ٨٦ ١ ٤(،و،سن ابي داود، ٣٢ ١٢ (،
،) ٤٧٥٤ ، ٤٧٥٣و•الخءلرك»( .) ٣٧/١

(ه)ينفلر• :زادالمر(،؛،) ٣٣٦ /وءتمرابنممر.) ٢٢١ /A(،
وءتمر القشري،
( )٦يفلر• :تمر اuتريدي•( ،

(؛ ،) ٣٣٦ /و٠كح القدير(،ه.) ٣٤٥ /

وءزاد المر،

فلا يلؤمن غيز مه»لا .،فيسكت ،الماص ولا يتكلمون ،قال

ؤ بجم يقوم آليح

[النأ.] ٣٨ :

وفد جاء أيما في حدينا الثمائت ررإن ريي تل غضنا اليوم غضتا ،لم يغم،
مله مثله ،ولن يغضمسه يعده  . ٢٢١٠٠ ^٠فدللث ،يوم له ميزته وخاصته ،ومنها كثرة
نزول الملائكة فيه وصعودها.

وطوله مند أن يعث الماس إلى أن يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل المار

إلى المارخمسون ألفج سنة ،كماذكراممص تعالى هنا ،وكماقال الّثي.ت امامن
صاحب ،ذم ،ولا فضة ،لا

منها حمها ،إلا إذا كان يوم القيامة ،صمحثؤ له

صمام من نار ،فأحس عليها في نار جهنم ،فيكوى بها جنه و-بميته وءلهرْ ،كلما
تردمتج أعيدمحتج له ،في يوم كان مقداره حمسين ألمأ سنة ،حتى يقضى يئن العباد،
فيرى ّسمٍله،إماإلىالخة ،وإنإلىالار»ص؛

وقال بعضهم• إن المقصود لوأن أحدا ص الماص كان هو الذي يتولى الصابؤ
( )١أخرجه ابن ر الدنا في االأ<وال،ا(•  ،) ١ ٨والطري ني أفرْ» (م - ٣٨٦ /Y ٤( ،)٦ ١ ١
 ،) ٣٨٨وابن أبي حاتم في «شٍرْ» (ا ،) ٢٩٣١ - ٢٩٢٨ /،واممراني في  ،^^^ ١٠الطوال،) ٦٣(،
وأبوالثهيخ في،العظمة ،) ٣٨٦ (،والييهقي في ®البعث والنشور ) ٦٠٩ (،من حدث أبي ،هريرة رْ.بمئئ.
وهوحديث ،طؤيل ،يعرف م حل.يثح الصور .قال ابن ممرن •،،،واحديث ،مشهور ،وم غريب حذا،

ولحفه نواهد في الأحاديث ،المتفرنت ،وفي بعض ألفايك نكارة ،تقرئ به إسماعل بن رافع ناص أهل
المل.ينت ،وئل .امحلفإ فه ،فمنهم من ونته ،ومنهم من صحفه ،ونص عاى نكارة حديثه غير واحاو من

الأئمة؛ كأحمد؛< ،حيل ،وأ؛ي ،حاتم الرازي ،وعمروبن علي الفلاص ،ومنهم من ،١^ ،مه؛ هومتردك■
وقال ابن عدى! أحاديثه كلها فيها نظر ،إلا أنه يكتب حديثه يي جملة الضعفاء.
دلت،ت وفد احتلم ،عليه فى إسناد هدا الحديث عر وجوه كثيرة ،ند أفردتها فى جزء عر حدة،

وأما سياقه ،فغريعب ،جدا،

إنه جمعه من أحاديعثح كثترة ،وجعله سيائا واحدا ،فأنكر عليه سب،

ذللث> ،وسمعتا سيخنا الحاففل أبا الحجاج المزي يقول• إنه رأى للوليد ين ملم مصنفا قد جمع فيه
كل الشواهد لبعفن مفردات هذا الحديّث ،،قافه أءلماا• ؤيظر* ُرتقسير ابن كثيرء (مآ،) ٢٨٨ — ٢٨٧ /
سية،) ٣٢٢/١٩ (٠وامححاJارى .) ٣٦٩ - ٣٦٨/١0٠
( )٢أحرجه البخاري (  ،) ٤٧١٢وملم(  ) ١٩٤من حديث أبي هريرة

( )٠١أحرجه ملم (  ) ٩٨٧من حديث ايي هريرة ةا.بمئئ.

©
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ُموحس ،مقاييسهم وؤلراههم في الدنيا ،لكان يستغرق هده المدة ،أما اه تعالى
فإنه يحاسي ،الخلائق في ساعة من نهاررا؛.

وهدا ليس

بل الظاهر أن ملول ذلك اليوم خمول ألف ،سنة من أيام

الدنيا ،ولكن اف تعار يخمف هدا اليوم عن المؤمنن ١٢ا.
وذكر طول اليوم مناسب ،لامتفتاح السورة بسؤالهم عن العياب ،،واستعجالهم
إياه•• فمماسهم ساذجة محدودة ،وهم بمعزل عن إدراك الأمور العغليمة التي

تنتظرهم؛ ولهذا ناسج ،أن يوجه نسه إر الصبر ،وهو الجدير بمن يعلم ما عند اف

من الآمادوالأحقاب ،التي تنتظر البثرت ؤ  "^٠ثجل ،عثهمإثاس مسا.ه
.] ٨٤

والصبر• حس النفس على الثيءأم' ،،فلا يستعجل ،ولا يتجيبإ لمثاعره

الشخصية ،فالأمر بالصبر تربية ربانية كثيرة الورود في التنزيل ،وجاء ؛المماور!
^^ ^٢للتأكيد ،ثم وصفه بأنه جميل ،فالصبر حلق جميل ،وعند ما يصفه افه

تعار بأنه جميل ،فالمقصود صبر ليس فته تثلث ،ولا جنح ولا استعجال ولا تسخهل.
وبعض الناس ئد بمبر ،ولكن لا يكون صره جميلا ،نتذمر ويتكلم ويفضي

بالسر لبعض أقاربه وحلمائه ،ؤيذكر لهم أنه تحمل س فلأن سيئا عقلينا ،وصبر
عليه.

وهل<ا يوكل• عر الخلق العفليم الذي لا يتصور حصول النجاح إلا به ،كما

محال عمر ة؛هتنت اوجدنا حيز عيثنا بالصبرار؛ .،وكما محال النثر

*من يتمثن

( )١يطر• :تمر ال اوردىأ( ،)٩ • !٦وأذح اكلرأ(ه.) ٣٤٥ /
(ما)يظر• :تمرساس»(صمبأ) ،واشيراكرطي^( .) ٢٨٢/١٨
()٣يطر :امخار الصحاح•(صأ'اا)اصبرا،وءالضرالوسط•للواحدي(\.) ١٣١ /

( )٤احرجه ابن المارك و •الزئ• (  ،) ٦٣٠وركع،ي •النعي• (  ،) ١٩٨واحمد في»الزئ».
(  ،) ٦١٢والبخاري (  ) ٩٩/٨معلقا ،وأبو نعيم في •حالية الأولياء• (ا ،) ٥٠ /والحافظ ابن حجر ني
•تغاليقاسه(ه.) ١٧٢ /

©

محهراص

يفلرون إلى الاخرْ المستمالة بسخرية وامشطاء ،فإذا هم في الآحرة يفلرون إلى
الدنيا الماصة بتعجب وتةاJلر!،١

الأيو :المدن

دودإالزن المذاب<" ،أيّ ،; :ئى ني انل

الزت س البقايا والخالة.
فهذا أحد تثبيهات الماء يومئد ،أنها تكون كالمعدن المذاب.
وفد جاءت صفات أحرى فى شان الماء؛ كقوله سحانهت ؤ؛؛ ١أشمت

آئ ص ززثآكممي0ه [رحمن ،] ٣٧ :أي! cJU :ر الخ>رةرم ،ونمو
المقصود بالدهان هنا همثل قوله•

ه أي• الزيت أو درئي الزيت •

ويحتمل أن يكون المقصود أن هذا يع مرة بعد أحرى ،فيوم القيامة يوم
حلويل ،مقدار 0حمون ألم ،محسة ،فتقع تحولات فى أحوال الماء وألوانها
وشكلها وهيئتها ،وكدللث ،الأرضأ؛د

*<;مقأبممحص:
العهن ت الصوف ،وغالبا ما يهللق على المرق الملون المصوغرْ ،،وقال
 ،]٥أي •
سبحانه! ؤ وتكون آل<تمكال محكانمهن ألمنغور<
( )١طلر :اشتر الطرى»("  ،)٢ ٥٥ / XVوافر اواردى»( ،)٢ • • /١ ٠واشتر الماوردي"
(\ا  ،) ٩١وأزاد الم_؛را (  ،) T-fV/iواشسراينممر» (.) ٢٢٤ /A

( )٢بفلر• :ساني القرآن! للزجاج(م  ،) ٢٨٢واضيرالرازي!(• •ا ،)٦ ٤ ١ /واشر القرطي•
(  ،) ٢٨٤ ; ١٨وأالوراوتورأ(ه/امآ.)0

( )٣طلر :اشتر الطري! (  ،) ٢٢٦ / XXو«تمر المعاني! (ه ،) ٣٣١ /وص ابن ممر!
( ،) ٤٩٨ /Uواذح القدير! (ه.) ١ ٦٥ /
( )٤طلر :اشر الطري!

(  ،) ٢٥٤ / X٤واشتر الماوردى!

،)١ ٤ ٤ -١

ورالمحردالوجتز! (آ ،) ٣٤٧ /وازاد المتر! ( ،) ٥٢ • /Xوافترالرازي! ( ٩ا.) ١ ١ ١ /

(ه) ينظر :اشتر الطري!(؛ ،) ٥٩٤ /Xوءالهدايت إربلوغ الهاية! م\ا\\  ،) ٨٤واااممبر
المنط! للواحلي(أآ/ماأ).

وطلر أما :االمن! < ا ) ١ • ٨ /اع،دن! ،واغرم ،القرآن! لأبن تنمة رص.) ٧٣٥

ؤج

\ذحقص.

ثود.ضتح
والخال في الدنا ملونة ،كما قال تعار:
[فاطرت  ،] ٢٧فمنها الأبيض والأحمر والأموي،
ينثلما ألر-؛اطإ،يب"مد
فهكذا يوم القيامة تتغير حقيقتها وتدهب كثافتها وتصح كالصوف المنفوش،
ويكون فيها ألوان وطرائق محتلمة.

والمرء يننلر من حوله ،فيرى الخال من أعغلم ما حلق افه ،وبها يضرب المثل
في الشدة والقوة والرموخ ،ويرغ رأسه فيرى ال ماء في مموقها ؤإحكامها
وحمالها ..ففي ذللث ،اليوم تتفتت ،الخال ،فتبدو كالقهلن أو الصوف ،وتضعف
السماء ،فتغدوكالمهل ،فما بالكؤ بالإنان الفأعيف ،الذي هو المقصود من وراء
كل-طاث ،الحوادُث،؟!

وعادة ما يلجأ الناس بعضهم لبعض عند حلول الحواديثج ،ويتبادلون الخدين،

مع معارفهم وأصدفانهم ،ويقلون وجوه الرأي ،وطرائق المحياة ،ولكن هيهات
ذلك ،فى مرفقح القيامة.

* ؤ دلأبمثليئتيا0هت
فكل إنسان مشغول ينف ه؛ لما يرى من الهول ،ولا يعنيه أن يسال عن حال
أقرب قريب•
وقد أحال هذا المعنى أبوالخلاء العري لما مالت ،أبوه ،ورثاه بقصيدة ،فيهارأ:،

فيا لمثؤ معري هل يخف— ،وقارْ

إذا ص ار احد في القيامة كالعهن؟

مع الناس أم يأر الرحام متأر؟
وهل يردالحوصا^وي مالوا
يقول :هل ميزاحم مع الناس من أحل الحوض ،أم أته لا يريد أن يزاحم
متأني ،لأنه كان ش الدنيا وقونا قليل المخالخة لأناس؟
(ها/خ؛ة) ،وُاكحريروالتتويرا( ،) ٥١٢ /T ٠ومحاتقدم ل أسورة
ر ، ١ينظر• أروح
الراقعهء ،وما ميأتي في أصورة التكويرءت ^^ ٥١لليال ميش
الأصارفىساسالأممارا(ها/أ؛أ).

ؤييصرْ ،ويتعمد أن يصد عته ،ولا ياله عن محسيء.
ولا غرابة ،فع بعد العهد وحدوث الحوادث العظمة والتحولأت الجبة،

إلا أن ذللث ،الموثق كما وصفه اف"• ؤ يد؛ايحعكهايهل يًيل منتيعتوعما

أتحعئ ،محبمكح ًُظأا داب حنفي) حلها  ySyjآتاس ذكنئ نما نم مكنتئ
ومي عدابآذني شديد

[الحج؛  ،]٢حتى الوالد لا يسأل ولدم ،والزوج ال

يسأل زوجته ،والأم لا نال ولدها ،قال تعارت ؤلثددمطعبي؛كإ ه [الأنعام،] ٩٤ :

ؤثمّ ير،رآلمنمؤ ءمرط7هغمس؛نمي ،ه لانمكّوت.] ٢٥ :
إنه تأكيد لخوولية الفرد عن نف ه ،فلا ي أل أحد عن أحد ،ولا ينفع أحد
أحدا ،إلا بما أحبر اش به من الشفاعة.
هنا الفرد في مواجهة صارمة ْع ذاته ،كما كان قي الدنيا مزولأ عنها؛ ولكنه

مشغول عنها بالأخرين ،حتى يصل الحال إلى أن المتحق لالعقو؛ة يتمنى أن تنزل
بأفريبج فريسا وأحس ،حبيب لينجو منها هوإ

ق*ألثم_م لز بمتدىمنعئاد،يؤذ تنه.هُ :ازا الجرم هوالدي كان في
الدنيا ي ننعجل العدابا ،ؤي أل .متى هو؟ فها هو في يوم القيامة يود لو شتل .ى
العن.ا'س ،بأحلص أصدقاته وأفربر الماس ل رحما ،وربما هؤلاء الناس الذين

يراهم ؤيبصرهم في عزصايتح يوم القيامة قد كانوا في الدنيا من أمباب ،ضلاله،
وربما كان يستعرض أمامهم قوته وذكاءه ويرياءه وسخريته ،ومن أحالهم كدبا
أو كفر ،لم يعد يلتفتا إليهم ،بل ود لو يفتدي نف ه بهؤلاء حميعا ،يود أن يخلص
من العذايا ،ويدغ فدية مقابل تخليصه من العذاب ،،ولو ؤتنوه الدين حلقوا
من صلبه ،وبدأ بالبنين؛ لأنهم أشد الماس علاقة به؛ فإن الولد بضعة س أبيه،
وموضع حبهل . ٢١
ونمة فرق بين المسا الذي تعرز وترثخ بالمقوى والإيمان ،وما ليس كدللثج،
ا يطر• :التحرير واكو.ر» ( / Y٩

فكل نسب ؛ ^٥^٠يوم القيامة ،إلا نسب الني  .وسه ،كما قال .راد

ه ءؤوبمنوسمء ولمحه أؤ^أا؟اؤ ٠
والصاحيةت الروجةر ،،٢وهي أقرب من الأخ لقلب الإنسان يعد بيه؛ ولذا بدأ
بها ،م عطف عاليها الأخ.

قال مالكتؤوسكهشملههت أمه؛ لأنه ياوي بعد أن انفصل •صهارص.
دالأكثرون على أن المقصود درريصيلته الش تؤويه'رت أفراد القبيلة القريبة منه،

كما يقولوزت القبيلة والفخذ والفصيلة ،فهم الأقارب ،المحعلون بالرحل ،مثل
العم وابن العم ،وهذا أتربجأ؛ا ،فيكون السياق بدأ متللأ بالبنين ،ثم بزوجته،

ثم بأحيه ،ثم بفصيلته ،وهي الدائرة الأوسع.
والترسب ،فى ُرسورة عبساا عكس هذا؛ لأنه هنا يريد أن يفتدى بهم ،فنابيت،

أن يبدأ؛الأقرب ،والأحب؛ إظهارا لشدة حاجته واستعدادْ للغداء ،ولذا قدم بنيه،
ثم زوجته ،ثم أحاه ،ثم نيلته ،ثم الناس جميعا ،على معنى أن تقول! فلأن قد هجر
حش أقرب النام ،إليه ،فهم مضرب المثل ،وهولم يعد يالي؛أحل .من الناس.
وجاء في  ٠محورة عبس* عكس ذللث،؛ لأن الأمر هناك أمر فرار• ؤيوممزألؤ«

بذلخه.ه ،فدأ بالأخ ،وانتقل إلى من هو أقرب :ؤوأنهءمحيه.ه ،ثم انتقل
إر الأقرب ٠ؤ يصببميوء وثيي

• والفرار قد يعني التنصل من المساعدة التي

( )١كمأ في ارم ند أحمدء(  ،) ١٨٩٠٧وااالمستالركاا (" ) ١٥٨ /Yمن حدت المنّور بن تحرمة
ةاءةبمة١؛  ،( ٧١٠الأياب يوم الشامة تضلح ،غترنص ومحص لصهري' • وينظر؛ ااالا.ر الضرء (- ٤ ٨٧ /U
•  iLUHj ،) ٤٩اسذء( .)٢ ٠٣٦

()٢ينظر• :تسر الطريء( ،) ٢٦٠ / rrوءالمحرر الوج؛زء<ْ.) ٣٦٧ /

( )٣بمظر' :تمر الماوردي• (ا■ ،) ٩٢ /وافر القرطص' (  ،) ٢٨٦ / ١٨ورتفبر ابن ئ؛رء

( ،) ٢٢ ٥ ;٨و»اللأب في علوم الكتابء( ٩ا.) ٣٦ ١ /
( )٤ينظر :اشر الماوردي• ( ،) ٩٢ /٦واتمر القرطيء (  ،) ٢٨٦ ; ١٨ورتمر ابن ممرء

( ،) ٢٢٥ Mو'اللاب م يلوم الكتاب ٩(•،ا ،) ٣٦ ١ /و«اكءرير والتنوير ٩(،أ.)١ ٦ ١ /
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جرت عاليها العادة في الدنيا ،أن الإحوة يساعد يعضهم يعقا ،وكيرا ما يحتاج
الأيوان إلى المساعدة من الأبناء ،أما الزوجة والأولاد فهم محل الضرورة،

فكان الفرار تدريجيا ،بدأ بالأخ ،ثم الأبوين ،وأ-تحرا يمر حتى من بيه وزوجه،
وقد يكون الاختلاف بين الوضعين للتتوع ،ففيما يتعلق بالفرار بدأ بالأبعد ثم
الأقرب ،وفيما يتعلق بالاقتداء بدأ بالأقرب ،وهم الأبناء ،ثم الماحية ،ثم الأخ،
ثمالفصيالة<ا>.

ه

^ ^محي،جمايم/س©بح

فليس عنده تردد أن يفتدي بالناس كلهم ،فيعدبوا من أجل أن ينقد نف ه،
وهدا الكافر كان يمكه في الدنيا أن يفتدي بأقل من ذللثج ،ولكن كانت ،السخرية
والاستعجال ،تهكما وتحديا يمنعه من ذللث•،

وهل يقول ،الإنسان هدا الكلام بلسانه ،أم يقليه ،وياول ،عاليه ي ان حاله؟
المياق تعبير عما يود أن يكون ،لكن لم يصئح بأنه يمول ،ذللث ،تلفظا ،وفي

سياقات أحرتم ،ما يدل ،على أنه يقول ،ذللث ،عند مناسبته ،كما في قوله؛ ؤ •؛آأنين
 .] ٢٩ - ٢٨وني بعض نصوص المة ،٠
تإكءبمثلثينج^ه
.رمم1رثوك<'ا.
إن كثف  ،هدا الوقف ،الجليل لا يحمل المؤمن على جفاء القرابة والتنكر

لها في الدنيا ،فالملة والحلق الكريم قرية إلى اممه ،وسبيل إلى النجاة في الوقف،

العصيسه ،وااالثاحمونى يرحمهم الرحمن  ، ٤٣١٠١ومن وصل رحما وصله ،، ٤١٠٠٥١
( )١ينظر• :التحريرواكوير»(*٠ا.) ١٣٥ /

^،وأس؛حسإأ(ه-هآ)سحوث

اض ي ،أن النق ه قال• :ممال ،للائانر يوم الشامت :ارأث لوكأن للخ ،مزأ الأرض ذث ،محت
تفتدي باٌ؟ فيقول* نعم' فمال له :قد متاث أيسر من ذللث• •،

( )٣كما«ي حديث ،يداش بن عمرونهبمء ،وتد تقا-م في •سورة المللث;•،

إلأثيٍ

وثنإدنء)سمصبم.ه •
سمم.ءشختيفن
( )٤كماش •صحح الخاري•(  ،)٥ ٩٨٧وءصحيح م لم•( )٢ ٥ ٥ ٥من حديث ،ايي هريرة• ٤٥.

و

ولكنه يحمل على تقديم الحق والصواب ومرضاة اش على كل حبيب أو قريب؛
لتكون فراره إلى افه ،ونعم بالله ،وليس فراره إلى نف ه التي هي الأحرى تفر منه •

ءؤ-؛أت<يههت ولم يقل ت  ١فينجيه  ، ١ؤإنما هال! ءؤ"مه ،وهي تدل على الأاسبراد،
أي• هع هدا كله يا ليت الأمر ينفع! ويا ليته ينجو ،لكن هيهات!!

لأَإتهَتقال للرح والزجر ،تدل ،على الفيل ، ١أي؛ لنيجنه قريب ولا

بعيد ولا حميم ولا صديق ولا شفيع.
والصمير ليس إلى مذكور سابق ،والعرب يقولوزت هذا صمير الشأن،
ويقصدون به الإثارة إلى أنه إذا جاء أمر جلل ،فإنه يورد صميره قبله ،فقوله

سأوالخيرأواكأمملقضء ءفليم<آ>.

ووتزه من أسماء النار ،أو دركة من دركاتها ،وهي مأحوذة من التلغر،
وهو شدة الأستعالأ'أا ،كما قال سبحانه؛ ءؤفا،در2ؤارائشأواه تا٧تلت  ،]١ ٤أي•'
تتوئد وتشتعل وتتلمظ ،تريد هؤلاء الناس.
هؤنثئ4شوئصت
أي• مع الشوى ،فتأخذه أحذا قويا ثدييا.

والئوى؛ جلده رأس الإنسان ،وقيل؛ الأءلراف ١٤؛؛ فالصياد إذا صرب
ولم يصب الصيد في مقتل ،ؤإنما أصاب أؤلرافه ،يقولون• أسوى ،أي• أصاب
الأطرافلْ ،،ومنه قول العامة إذا كان الأمر المخوف أهون مما ظنوا قالوات
( )١ينظر• :امعاني امآن» لازجاج(< ،) ٢٢١ /،وااشسر الممرقدي.) ٤٩٦ /T-(،
(آ)يظر» :فرارازى»(<مآأآ)،و»الكئاف»(أ</ا.)1

( )٣يظر؛ رتمر ( UUjUlآ ،) ٩٢ "/و«الضر اوسطا للواحدي (  ،) ٢١٨٨٢و٠نح
اكديرأ(ه/ما؛م) ،وأالتحريرواضر»(آأ.) ١٦٣ /

( )٤يظر« :شُ الطرى» (آأ ،) ٢٦١ /واشتر اواوردى» (آ ،) ٩٣ /واشتر اومىأ

( ،) ٢٢٢/٨و»زادب< ،) ٣٣٧/٤لآضراكرض،) ٢٨٨/١٨ ( ٠و٠رروحالعاني»< X٦٨/١٥
( )٥ينظر« :ضءر الطري ،) ٢٦١/٢٣ ( ،و٠اJحرر الوجيز ،) ٣٦٧ /،،( ،واشتر الرازي،
(• .) ٦٤٣/٣

أشوى•• يعني ت أمهل وأهون.
والذي يظهر أن الراد ليس أنها مع الجالية من الإنسان ،ؤإنما المقصود
ألمممنن
أنها مع الإنسان بجلدنه ومعه بأؤلراقه ،كما قال ربنا رسحانمت

بجتهم ؤة-ئل-

ءأ*لأق-إء .ه تالرحمنت  ١أء ،أي؛ يحمل بأُلراف يديه ورجليه

وحالية رأسه ،ؤيلتقط التقاطارا/

*ؤتماتمحثد0ه:
أي؛ تنادي من كان في الدنيا قد أدبر وتولى عن قبول الحق والانقياد له ،وليس
ببعيد أن يكون نداء حقيقيال 'آا؛ فقد ذكر اض تعالى عن النار أشياء كثيرة ليت من
شان النار في الدنيا ،مثل اكمظ والزفير والتم1زل"ا.،

وقال بعضن الأئمة! إن المقصود هنا دعاء الخزنة الذين وكلهم اض تعالى
بالنار ،فمر عن دعاء الخزنة ومناداتهم لهؤلاء القوم بأنه دعاء الارل؛ا.
والأول أقرب ،،وحقائق الأحرة والغيب يبني أن تبقى على ظاهرها ،والأ
تخضع لموازين العرف والعادة والمائة.

وهنا تناسس ،بين قوله بحانه في أول ال ورة! ؤ<ثآو تبل

وافيج^اه،

والإخبار هنا عن النار بأنها ^  ،^ ١۶٠٥لقد كانوا في الدنيا يدعونها ويتعجالونها،
ويوم القيامة هي التي تدعوهم وتتعجلهم ،وتقول! تعالوا ،هاداماكنتم توعدون.

 .و-حثأوخ.ه ،فهي لا تنائي

إن النار يوم القيامة

الإنسان بنسبه ولا بحبه ولا؛ثلال*ْ ولا بقبيلته ،ؤإنما بعمله ،وط ٥الآياُت ،تصم،

القوم المكذبين المتعجلين الدين تدعرهم النار ،وقد أعدت لهم ،لا يتهليعون
()١يطر• :الهداةإربلوغاوها؛ةأ( ١ا،) ٧٢٣١ /ورنحاكوير•(ْ،) ١٦٦ /والمادرالماس.
( )٢يفلر :اش؛رالغوى ،) ٢٢٣ /A(،واتمرابن كيرا(.)٢ ٢ ٥ /A

( )٣كمافي نوله تعالى في ااسورْ الغرغان•؛

ويفر  ١١٠تقدم ني اام،ورة المالان،اا :ؤ ض

منأكٍئ'قآاوبما

صييوإتاق4ثامحملواه،

أد-أبجمحتهه •

( )٤يطر* :تمر اJاوردى^ ( ،) ٩٤ /٦واتمر القرطي ،رخا/أ،خأ) ،وءالتحرير والترير،
( .) ١٦٤/٢٩

ؤع

؛mm؟

الافتداء منها ،ولو بأقرب الناس إلهم ،والإدبار؛ الإعراض ،يقال !^^٠:إذا
ولاك ظهرْرا ،،فهؤلاء أعرصوا أولا ثم أدووا ،والإنسان قد يعرض مكتفي
بالكون ،وفد يخالف الئلريق ؤيعترض عليه.

وأصل التور :الإمال ،ومنه اJور ،قال تحار٩^٠ :
لالأمال،ت ' أء ،والمعنى• أن هدا الإنسان أدبر وأعرنحن عن الم ،وتولى شينا آخر،

أعرض عن الإيمان وتور الكفر ،لقد أدبر عن النور وتور الظلام ،فهر أدبر عن،
شيء وتور صدْ ،وهكذا المرء لا يخلون إذا هجر ؤلريئا انتقل مطرتم إر صده،
فإذا لم ي للئ ،الإنسان ءلريزا الخير ّ لكا ؤلريق الشر ،ؤإن لم يشغل نف ه بالخير
شغلته بالشر ،ؤإن لم يشغل وقته في ط\ء> شغله بمعصية.

فهدا الإنسان في الدنيا أعرصن عن الإيمان ومقتصياتم يهلوعه واختياره،
فإذا كان يوم القيامة نادته ؤد؛ده لياتيها مكرها ،وقد كان يمكن أن يأر الحق
والإيمان ر الدنيا منانا مختارا.

؛أ؛ؤثجمح©هت
أي• جمع المال ر أوعية ،وأحآكم
وجمع الخال ليس عينا ^ ، ١٧ؤإنما المذموم ألا يتوؤع عن الكب الحرام،
أن يخل به عن إنفاقه عر ما أوجب افه ،فلا يهلعم منه المكين ،وقد عاب القرآن
عر المشركين إم اكهم عن إءلعام المكين ،كما كان يعيبهم عر الشرك بافه
وتركهم للصلاة ،وكما سجل عليهم إدبارهم وتولهم عن الإيمان مجل علهم

أنهم جمعوا الأموال بكل مثيل ،وجعلوها في أوعية ،وأغلقوا عليها ،فلا يطعم
منها بيم ولا مكين ،،ولا يودى منها حق) ،ولا.يراعي ،ما ف تعار فيها من الشكر
الواجب-
( ) ١ينظرت •المفردات في غريب القرأزر(ءسي •  )٣ادب را.
( )٢ينفلر• :المقرئات«ي غريب القرآن)« ) 1AA_«(،ول ،ى،ا.

( )٣ينظر• :تمر الطرتمT"( »،؟ ،) ٢٦٥ /ر_«الهدايث إربالوغ الهايت٢( ،ا ،) ٧٧١٢ /و«تمر
الممتم ١) ٢٢٣ /A(»،و«شرابنممر»(.) ٢٢٥ /A

0

وفي القدر السابق من السياق تبدو طيعة الإنسان المتناقضق ،التي تتعجل

العياب وهو واقع ،وتستبعد الحقاب وهو قريب ،وتنسى ما مؤ عليها ،حتى يصبح
الحمر كله عندها يوم القيامة وكأنه ساعي من نهار ،وترفص الإيمان الاختياري،
لتحتمل عذابا مريا فهريا يوم الدين؛ ولدا ناب أن يسلهل الضوء على هد0
النفسية العجيبة!

صا0ؤإذَاتهالإثظثا0
والأقرب أن المقصود جنس الإنسان ،وبعضهم يقول; المقصود الكافر ،أو
نخص بعينه ،كالنضر بن الحارث بن كلية ،أوغيرء من أعيان الشركيزرا•،

واكبواب أن المقصود جنس ابن ادمأ ،،٢وهدا مثل قوله تعالى! ؤ إئا■مبمنا
أ'لأمانه ءقآلتقم،وألأني وألصال ،ئأتتك أن محلتا وأثئس 4ن؛ا
[مى:
َكانظازثاع؛لأ 0ه [ ،] ٧٢ :^^١ومثؤ؛ قوك:

 ،] ١٧ومثل قوله :ؤ -ءإد،ألإثقةظ[ 4الأساء ،] ٣٧ :وفيها الإثارة إلى ما جل
عليه الإنسان بالفهلرة من صعق أوعجالة أو ظلم أو جهل.
واض تعالى يسجل على جنس الإنسان أنه ؤغيىه-اوعاأج^ه ،وكلمة ؤ"ءإذه

تأتي أحيائا بذكر الخالق الجسماني ،مثل قوله! ؤقن.نقن،ب وأثد.دآآ كرحز ه
[الإنسان ،] ٢٨ :يعني! قوة أجسامهم في الدنيار"'آا ،وتأتي أحيانا لذكر الخلق النفسي
والروحي ،كما فى هذء الأية.
( )١يفلر« :شٍر اممري ،) ٢٦٥ / UU ( ،واشسر الرازي• (•*ا/مأا■) ،واتفسر القرطي،

(  ،) ٢٨٩ ; ١٨وءالياب في علوم اممابء( ٩؛.) ٣٦٦ /
( )٢يفلر• :اشسر اسى» ( ٠ا/هم) ،و٠ااJحرر الوح؛ز» (ه/خآم) ،و«شر ابن جزي»
(آ ،) ٤١١ /و"اكمير واكويرء( ،) ١ ٦ ٦ ;٢ ٩وانمادر اJابئة.

( )٣يقلو-• :ضر اJاتردي^ (•ا ،) ٣٧٢ /و»مير القرطي ،) ١٥١ ; ١٩ ( ،وانح اكوير»
(ه ،) ٤٢٧ /و«اكحرير واكوير٩(،آ.)٤ ١ • - ٤ • ٩ /

والمال والولدرا ،،فادا أصابه الخير فانه يحسمه ويبخل به أن ينفقه على محتاج.
واكسر ت-ؤثثئهعجيب؛ فهويوحي,بخو الأحوال في الإنسان عامة ،وفي
الهلؤع خاصة ،فهي تمترب منه وتحيط به وتداحاله.

وهو يدل أيما على أن الأحوال لا تديم' فهي تمي اليوم بخير وغدا وغير،0
وتصح على حال وتمي على سواها ،والعاقل الحكيم إن أصابته نعمة فرح

ومر ،ولم يخرجه ذللثا إلى أشر وبطر ونسيان واعتقاد دوام الحال ،ؤإن مسه صر
أو شر صر وانتظر فراقه بالفرج والحول من افه ،ولم شط .أوييأس.
وهنأ 0الأية تنبه قوله تعالىت ؤ ؤإداأسناوآإمني همش وئثاإ؛دانهءرإدامثه
القزكاذ,مئاص تالإ-ماء; AAV
وقئيتساءل البعض :إذا كان الله حلق الإنسان كيلك ،،فكيف يعانيه على شيء
ج ط ه؟

والحواب،؛ إن الله تعالى حلق الإنسان على مقتضى حكمته في الدنيا لمصالح،
وحبله على الشهوة ،فهو يفبهل هذه الشهوة فيصرفها في ؤلريقها الصحيح الالى
حلقت ،له؛ لاستمرار دفة الحياة وحفغل الؤع والتكاثر والابتلاء والامتحان،

ويدافعها عن مراتع الهوى والهلكة ،ؤإذا زل أوعثر ،محايع؛انم١رك مستعينا بالله.
ؤإن وضعها الإنسان في حير أو في شر ،فهذه مسووليته ،وهكازا موصع
الْللع الأحرى؛ كحسإ المال ،فإذا ميهلر محي ،المال وطغى صار مأل.موما لتجاوزه
حد المباح.

والأية الكريمة تدل على أثر الإيمان في تهذيب الإنسان ،وهى من أعظم
الرلألأُتج القرآنية على أن الإيمان والعبادامته— ولا ميما الصلاة— ذاين ،أثر كبير

في تهذست ،الأخلاق ،فقد يكون الإنسان شرما محيئ الهلع ،سيئ الخالق ،؛___،
التربية أو الثيئة أو الهلثاغ الموروثة ،أو الظروف ،التي ألمت ،به؛ فتجده قاسا
غليظا جحودا ثزئا طائنا متسرعا ،ثم إذا به بالتقوى والإيمان والصلاة ين.ءن
( )١يطر• :شر الطريء ("  ،) ٢٦٧ / YYو»شسر ارازي•
( ،) ٢٢٦ /Aو«اكءريرواكوير» .) ١٧٠ /Y،0

و"ضير ابن ي

الصلاة ،بل هيبت أحلاقهم ،ورثتهم على الإيمان تربية رانية.
وكلمة ارالدوام؛؛ لا نعتي البقاء الأبدي ،كما يتوهم يعضهم ،نقولون! الدوام
فل .،١وهذا معلوم قهلعا؛ قاف تعالى هو الحي الذي لا يمومتج ،ؤإنما المقصود
الدوام الن بي الذي يكون ني أمر الدنيا ،والعرب يسمون المعلر المتواصل ت
ديمةل ،،٢ولما'سلت ،عائثة ة.بمءاعن عمل النتى

قالتا 1اكان عمله ليمه.،٣^٠١

أي :كان إذا عمل عملا أثبته ،كما في حديث ،آحرأ؛د
فالدائم هو :المستمر ،وليس من صفايت ،اش تعالى ،ؤإن كان ند يخر به عن
الله ،لكن على سل النمر لا على سبيل الأمم أوالوصف.
دمن معتى الدوامت الإمال على الشيء الممصودرْ ،،فإذا صر فإنه لا؛،_lJ

يمتئا ولا شمالا ،فهو مداوم على اسمال اكيلة لا يتصرف عنها ،بل يظل مقيلا
على صلاته بكليته ،بقله وجوارحه ،ولا يكترث لشأن الدنيا ما دام ني مناجاته

ه ؤ دأئثوص)حممم٠:
والزكاة ثمرن ْع الصلاة في القرآن كثيرا ،فالصلاة حق البدن والروح ،والزكاة
حق المال ،نال ابن عبامحي خ؛هبمتبما ،وعكرمة ،والثدي ،وغيرهم* :الحق المعلوم
هو :الزكاة))<ا">.

وُلأه الأية نزك بمكة نبل فرض الزكاة؛مقاديرها وأنصبتها المعروفة ،وقد
()١يفلر :اسبممالماصاسلين•(صزا ،) ٦٢واسبمماللنة بالماصرة•(\.) ٧٩ '/
( )٢يتفلر؛ ،اتهن.ي_ ،اللغة•(  ،) ١٤٧/١٤وءالمحاح• (ه ) ١٩٢٤ /ءد ي  ، ٠٢و٠االمفردات ئي

غرب القرآن• (« ) T^T^,د و.٢٠
( )٣أخرجه الخاوي (  ،) ٦٤٦٦وملم ( .) ٧٨٣
(  ) ٤أخرجه م لم (  ) ٧٤٦من حد.بثا عاتشة ة.بمءا•
( )٥سنلر :اتنسر اواتريل.ى»(• ا ،)٢ • ٦/واشير القرطي•(ا/ا ،) ٢٩١ /واشير ابنكثير•
(^.) ٦٦٦ /

( )٦يطلر :اشتر اتجري•(  ،) ٢٧ • / yrواشير الرازي ،) ٦٤٥ /r•(،واال0ب، ،ي علوم
اممابه(ه ا.) ٣٧ •/
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أحفق ولم يوثق ،فيحل في التجارة وأثس المحل وأقام البناء ،ثم خر ،وانتقل
إلى شركة واجتهد وحر ،نم لحل في الأمهم ونكب ،وذهب للزراعة فلم يوفق،

فهذابمي محازئا ،أي :لم تقع في يده حرفة ،وهومن صنفإالحروميزراد
وبعض الناس ربما يداومون على صلاتهم ،ولكنهم لا يزلون حق اف في

أموالهم ،ويظهر فيهم الخل والشح والأثرة؛ ولدا جمع اف بين الحاففلة على
الصلاة ؤإحراج الزكاة ااJراءة من ^ ٠١١؛ فالصلاة سكينة القاو_ا ،والزكاة ؤلهارة
الال ،والراءة ص تقديم حب الدنيا والعاجل على حب اف ورسوله.

ه ؤ رأؤ؛بم بمؤمل.ممحّ4.ت
وؤأل٧نه• الجزاء والد.ينونة والحسابأآا ،فهم يومنون بيوم القيامة ،والعادة
جارية أن يص القرآن عن ذللئ ،بالإيمان ،لكن هنا عثر ُالتصطويق ،لي؛ين أن التصديق

جزء مكين في الإيمان وأماص ركين ،ولكنه لا يكفي حتى يصاحبه إحساس
القالب ،بهيا التصديق.

 ٠و لذا عمبج بذكر الخشية والخوف والإسفاقت وواكآرثمتنءنّابتيم
تئنشنأو'هت

أىأ حائقون وحاونل'آ ،،وهذه الصفة أعلى س مجرد التصديق العقلي.
ميز اممه بين أولئلثج التثعل.ين المتعجلين عذامّتح اثله ،وبين الذين هم يه
مصدقون ومنه مشفقون ،يل.ءون اف تعالى بان يدفعه عنهم ،كما

ؤؤلعىحائ

ممامرنجءجمّأفيأجأاه ا-ار"حمن•  ،] ٤٦فإذا صدق بيوم الدين فلا بد أن يخاف  ،ويبتعد
عن الكبائر ،ويؤثر ما عند اش ،ؤيميع بالتوبة.
( )١بنلر :افر الطرى»(  ،) ٢٧٣ / ٢٣واتاج الروص•( .) ١٣٦ / YT
وءتفسير السمرسىا
( )٢يتظر* اتفسير الماتريديء
الوحزا)(ه/وأم)،وءساينهمه (،ر/بآآ)،وااسميرضره(ه\،) ١٧٣ /

وءالمحور

'ّردةالأظار"؛هلمخمحثأمح0بح
( )٣يطر :اشر الطري• (  ،) ٢٧٦/٢٣واتمر ابن ممر• (  ،) YYU/Aواتمر اوعدي»
(UAA_-

).

ؤجا

ءوؤإةعدابنجمحمن.هت
ؤإنما يأمته المنافق والمكدب ،بيوم الدين ،فهو يتبعدْ ،بل وربما يستعجله
تحديا وسخرية ،وقد ثئل الحسن البصري؛؛ينأشن عن الفاق ،فقال® :وافه ما أمنه
إلا متافئ ،ولا حافه إلا
فعلى العبد أن يملأ قلبه من شعور الإشفاق من عذاب اطه ،وأن عداب اطه

تعالى غير مأمون ،وليعلم أن الرمل والأنبياء يقولون يوم القيامةت ®اللهم سلم
سلم*أأآا .فما بالك بمن دونهم؟ إ ولعل هدا الخوف يكون سببا في نجاة العبد،
وفي مرصاة الرب.

إشعارا بقربهم ورحمته
وكررءي الموصعين ذكر ^^ ،٠ولم يقل:
بهم ،ولذا فإن الموس جمع عملا وحويا ،والمنافق جمع إساءة وأمنا ،ووصمإ
الربوبية فيه تلعلم ،وتعطف ،،ؤإمحافته إليهم لاتخلومن تأمين وتطمئن ،ذامن

حافأذبح ،وسسبماغسموأ<ص.
 ٠ؤ ؤوألإ؛نزلأوه)خْلوة .ا إلأعمحأرو;أإتّرمانإكتؤثم؛ممء؛رمزبم
■40
وهدا له اتصال بالإشفاق والخوف؛ فإنه لا شيء يريع الإنسان عن الشهوة

كالخوف من افه ،ولهدا يقول الض

«لأ يزني الزاني حين يزني وهومؤمن،

ولا برى الساري حنن برك لص ملس ،ولا ثرب ،الخمر حض شربها دم

موصُأ؛ا .فالخوف من عياب اطه هوحير رائع عن الوقؤع في الكبائر.
( )١أحرجه الخاري را ) ١٨ /معلما ،والفريايي ني "  ٠٥٠٥اللهاق•( ،) ١٨وايو يكر الخلال
في •المنة• (  ،) ١٦٥٦وابن يطة ني،الإيانة الكرى .)١ • ٥٧ ( ) ٧٥٧ /Y( ،ويفلر• :فح
(ا/ااا)،و«تغ،وقصأ(تا.) ٥٤ - ٥١٢ /

ر ) ٢أحرجه المحارى ( ،) ٧٤ ٧٣وملم (  ) ١ ٨٢من حديث أبي مريرة .!a.j
( )٣كما في ام ني صد ين حب ،) ١٤٦ •( •.واحا»ع الترعاوى ،) ٢٤٥ •( ،وانمر الأمل• لاين
أيي الدنيا (  ،) ١١٥و»الضعفاء» لسي (؛ ،) ٣٨٢ /وءالمتدرك• (؛ )٣ •٧/من ^^ ،أبي عريرة
هؤقبمتن• وينظرن •الميالة الصحيحة.) ٢٣٣٥ ، ٩٥ ٤( ،

( )٤أخرجه المخارى (  ،) ٦٧٧٢وم لم (  ) ٥٧من حديث أبي هريرة هئ.
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والمقصود بحفظ الفرؤج; حفظها من الانكشاف ،كما في حديث تهز بن

حكيم ،عن أبيه ،عن جيم هؤقلقئ ،أن الني .قال! اراحفنل ءورتلث ،،إلا من
زوجتاك ،أوما مالكت ،ومينالث،،أا/

فالنظر إلى عوراُ— ،الناس لا يجوز إلا لحاجة أو صرورْرأأا؛ ولذا عوما آدم
وحواء ههج' يكشف سوءاتهم ،وامس الله على ذريته باللباس المواري لها •

ولهذا ةالات

أي؛ ْع أزواجهم١^^ ،ظةبثمه ،وملك

اليمين; لفظ يطلق على  ، ٠٨٥ ^١ويقصد بها منان الإماء ،ؤؤلإممحهم؛بمه•
وما أحمل هذا التعبير! فإن عادة الإنسان أنه قل يجد فى نف ه يعص الاستقذار
للعلاقة الجن ية لأمثايت ،عديدة ،والأية نتفي الملامة ما دامت ،العلاقة في حدود ما

أباح الله ،وهو معنى أحلاقي تربوي مكط مهم للاباء وللأزواج وللمرمحن ،ومهم
االش؛ابا ولالفتٍاُت ،،ليم قوا بين الحياء المشرؤع والخجل المذموم ،وبين التبجح
المرذول ،وبين الفهلرة السوية ،وقد جعل الله للرسل ءأه؟لظلأم أزواجا ودمنة ،وجاء

الإسلام ليهديت ،الغرائز ؤيرتقي بها؛ حتى لا يشعر الإنسان أن العلاقة الجنية
سيء مستقذر أو ممقوُت ،،ما دامت ،في الحلال ،بل هي تحصبن للنفس وللزوج،
وقد سمى الرسول ذللث ،صدقة ،فقال; ُروفي بضع أحدكم صدئة . ١١قالوا; يا
رّولا الله ،أيأتي أحدنا شهوته ،ؤيكون له فيها أحر؟ ا قال; *أرأيتم لووصعها في
حرام ،أكان عليه فيها وزن؟ فكذلك ،إذا وضعها في الحلال كان له أ<ا>رم.
خسو'A.0
ءو
والمقصود ي _ؤريإآدلأئ،ه; كثف ،العورايتؤ والأندفاع وراء الشهوايتح المحرمة،
وؤ١لعادوث،ه هم الذين تعدوا حدود اممه تعالى ،فعوقبوال؛.،
( )١أحرجه أحمد( ،)٢ • • ٤٣وأبو داود(  ،)٤ • ١٧واكرذي(  ،) ٢٧٦٩وابن ص(• ،) ١٩٢
رالحاكم( .) ١٧٩/٤
(آ)يظر:ااووموءة الفقهغ الكوتت»(أا/ها).

( )٣أحرجه م لم ( )١ • • ٦من حديث ،أبي ذر ئهتت.
()٤يطر :ءشسر ال٠Jرى،) ١٢ / ١٧ ( ٠ورأصواء المان(،؛.)٣• ٩/،
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والتمير دااالعاديا> يختلف عن <االمعتاوى>ا ،فالمعتدي! المغتصب بالقوة؛
لأنه من العدوان ،أما العادي فهوت الذي تجاوز حدا وحطا مرسوما له ،حتى لو
كان بالتراصي بينهما ،ذامانين التي تجرم الفعل حين كون اعتداء ونبيحه حين

يكون بالتراصي ،مي أحكام حائرة عادية معتدية على حدود اغ.
والأيات كلها في صفة المؤمنين المصلين ،ولكن سياق آية الفروج موجه

إلى الرحال أصالة ؤإلى النساء سعا؛ لقولهأ ؤإلاعثآأد؛وهوومانذكةفيثمه،
والمرأة لا يحل لها مالك يمينها؛ وذلك لأن الرحال أكتر تطلنا للوصال وجرأة
عليه وقدرة ومالا ونقلتا وحركة ومفنا ،والمرأة ؤإن كانت طرئا ،إلا أن الغالب
أنها مطلوبة وتابعة فيما يْلهر ،واش أءالمل١ا.
تشمل الأمانات :التكاليف الشرعية؛ كالصلاة والصوم والزكاة والغل
والوضوء ،وحتى الإيمان فهو أمانة ،وتشمل أمانات ،الناس ُن القيام بواجب
ال لطة أو الوفليفة أو أداء الأuئة ،مواء كانت أمانة ش المال أو الرأو الحلاقة

أو العهد واليثاق ،، ١٢قال اف تعالى :ؤ وأؤبمؤأ مهدأش إدا عأهدئر ولاققضإ
ألأتزتد وْضوها ه

 ،]٩ ١وقال المن

ءرأئ الأuنه إلى ثن ائتمنك،

ولأئخنثنحاض<م.

وفى الأمانة يقول  ^١تعالى:

لإتررؤئ<كا0ظضاجهولأ

()١يطر• :شتراوضى» (ه،) ٤١ • /وا'ضير امطي»(٢ا.)١ • ٥ /
( )٢يطر• :نحير اتجري•(  ،) ٢٧٧ / Y،rوا-فيراوصسىأ(  ^ iU/rواشتر ١^١
(ْ ،) ٤١ • /واروحالمعاني•(٥ا.) ٧١ /

()٠٦أحرجهانمار.ي( ،) ٦٠٦١٠٩وأبو داود( ،) ١٠٥١٠٥والرمذي( ،) ١٢٦٤والخراطيش •مكارم
الأخلاق•(  ،) ١٨٤والحاكم( )٤ ٦ /Uمن حادث أبي مّثرْ هتت.
وأحرجه احمد (  ،) ١٥٤٢٤وأبو داود( ،) ٣٥١ "٤واليهقي (•  ) ٤٥٦/١من حديث ،رحل من
الصحابة خ.ءتت• ويظر• :الأم• (ه ،)١ ١٢ /واعلل ابن أبي حاتم• (  ،) ١١١٤وءالعلل المتنامية•
(  ،) ٩٧٥ - ٩٧١٠وءُيزان الاعتدال•( ،) ٦٠٤ ٥ ;٢وأإءانة اللهفان•( ،) ٧٨ - ٧٧ /Yوءالتلخيص الخير •
(" ،)٢ ١ •-٢ • ٩/Yواالمال_الة ابءة»( .)٤ ٢٦٠

0

[الأحزاب ،] ٧٢ :ومحا قال :ؤلإكيإبجمنيثمج؛ لأنهم مملون؛ فامشاهم من
الهلوعين ،أما الذي لا يراض الأمانة فهو الظلوم الجهول الهلهمع ،والإيمان يرش
الإنسان على حفظ .العهد والأمانة ،حتى مع الكافر والفاجر.
وقدتجدمن الملمن ومن يتظاهرون بالملاح من يكونون بين أقوام لكفرين،
فستحلون دماءهم وأموالهم ،ويدحالون بلائهم يموجِا العهد والأمانة والميثاق
والأوراق الشونة الرسمية ،ثم يغدرون بهم ؤيرقون ؤيغشون ؤيكدبون ،وهم
بدللن ،يزعمون أنهم مؤمنون ا
ويا للعجسم !،كيف ،يسوغ للملم أن ينقض العهود؟ ا
وكيف تدعوالناس إلى الإسلام وأنت ،تمديدك لجنوبهم لترق ما فيها؟ ا
وكيف تدعى الإيمان وأنن ،تكدي،؟ إ

وكيفخ ترم للناس مواثيق ثم تخونها؟ إ

نر كان أشراف ،العرب في الجاهلية يأنفون س حمر الدمم ونقص العهد
وخيانة الأمانة ،كما في نمة أبى سفيان سمر هرقلل.،١
فهدا الأثر العمالي للملأة حين تهلع شخصية الموس ،وكان ابن مسعود

يقولت راش لم تأمن 0صلاثه يالمعروفط ،ولم تنهه عن المنكر ،لم يزدد ٌن
اض إلا ؛عدا»لأأآ ،وروى مرفوعا ،ولا و0حم

لكن حاءفي القرآن الكريم نوله تعالى:

الكَلزآ تنق

نيآسآءلآظه [التكوت.] ٤٥ :
ومن أعظم الشهادةت شهادة أن لا إله إلا افه ،وأن محمدا رسول الله ،ومنها
أن يكون الملم ندوة لغيره في الأخلاق ،فيشهد؛*م ،عف ٌا جاء به الّكا
( )١ينظر :اصحٍح اوخ1رى•( ،)٧واصحح سلم ا( .)١ ٧٧٣

( )٢احرجه أحمل« .ي «الزمح.ر(  ،) ٨٧٨وأبو داود ني •النهير(  ،) ١٢٦والطراني في •المعجم
الكرر(  ،) ٨٥ ٤٣والمهقي ني •نعب الإبمان•(.)٢ ٩٩ ٤
( )٣بمثلر _• :الف>ةنر(.)٢
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الفردوس الأءاىااأ .،١وكما هم على صلاتهم دائمون ،فهم قي جناتهم حاليون؛
جزاء من ربك عط\ %حانا.

وفي هذْ الجنات س ألوان الكرامة ،مما لا عض رأت ،ولا أذن سمعت ،ولا
حطر على قلب بثر.

لماذا هم جقؤخه أي• مرعتن؟ إ فالمهني هو الذي يمشى ب رعت ،وهو
رافع رأسه ،إما على سل الكتر ،أوعلى سل الاستهزاء أوالئحريةل.،٢
ه ف هم مههلعون فى هل<ْ المشية الغرية المتتكرةتؤمآبينمآمحاJحن

.ه؛ بعضهم عن يم؛نلئ ،وبعضهم عن شمالك ،أي :وبعضهم أمامك وبعضهم
وراءك ،فانه قد يكتمى باليمين والشمال عن الأمام والخلف ،كما قال الشاعررص:
محن عن يميني ت ارة وأمامي
ملقي أراني ئلوي رديته

أي؛ أحياثا أمامي أو عن يميني أو ورائي أو عن شمالي ،مهولأء القوم بمتْلون
بالني

وقوله؛

جمع؛ عزة ،أي؛ فئة ،فمعنى ءؤ؛تين4ت جماعات متفئقة،

بعضهم هنا ،وبعضهم هناك ،وناس يتلفتون هنا ،وناس يتفلرون هناك ،، ١٤كما ذكر
( )١آحرجه البخاري( )٢ ٨ • ٩من حدث أنس بن مالك . ٥٥٣
( )٢يقلو« :تمر الطرى» م\إا ،) ٧٠٧ \'-و«شر اواريدى» (ا• ،) ٤٠٩ /و«شر

اJاوردي(،آ■،) ٩٦ /واشتر الرازي•(،م،) ٦٤٦ /واتمر الترطي،) ٢٩٣/١٨ (،وأذحالقدير،
(م،) ١٣٨ /وءاكحرير واكوض٩(،آ.) ١٧٦ /

ؤيظرأشا :امب_ ،القرآن ،لاين تنمة(«_  ،) Trrوامد_ ،القرآن،

 ،)٤ ٤وما

تقدم في اسورة القمر،ت ؤ؛4دإبمإنآلثإع ه [القمرت .]٨
( )٣بفلر :أملي القالي ،) ١٩ • /Y( ،وءزمر  ،^ ١٨١ونم الأuب( ٠٠؛/وه•  )١سونا إلى
يطرى بن المجاءة.

( )٤يفلر• :مجاز القرآن! ( ،) ٢٧٠ /Yو«لاكمر السيطء للواحدي (  ،) Y^/YYوأالفردات

في غريب القرآن! (صهأه) •ع ز ا! ،وءتفسير J١يض١وى! (ه ،)Y ٤٧ /وءفتع القدير! (ه،) ٣٥ ١ /
وءلاكحرير واكوير! (.) ١ ٧٧ /Y ٩

والنجوم ومغار؛هاراا ،وجاء بالجمع هنا؛ لأن الأمر تلق بالأعجاز والقدرة.
وأيصات يتعلق بهؤلاء الناس الدين لا يحصي عددهم إلا اض ،وتتنؤع مساكنهم

ومقارهم ومطالعهم ومغاربهم ،وفي ®محورة الرحمن® قاوت ؤري4ألمحبمادمحئ
أي.ه؛ لأن«سورة الرحمن® كانت ،تخاطب الجن والإنس ،وكل محي ء ورد
ؤ لت آلمنيق وآل»عرم ،ه تالمز٠ل؛ ]٩
فيها مشى مثنى ،وفي الموصع الثالث

مفردا؛ لأن المقام مقام التوحيد ،وبيان وحدانية اش

الذي قال• ^؛؟^٠

لاوز.ل.]٩ :

فاض خغنثل يق م هنا ^ ، ١٧العلية وربوبيته وبالمشارق والغارب بالعموم الذي
لا بال عنه شيء على فدرته.

وتفمين القسم ذكر المشارق والغارب له صلة بالامتعجال الذي سجله

عليهم في صدر ال ورة ،وكأنهم لا يرصدون حركة الأفلاك والنجوم والشص
والقمر ،والتي يقرب معها الحيي ؤيهرم معها الشاب ؤيفعف ا معها القوي،
وأحيائا يقوى معها الضعيف  ،،فتقع حركة التبديل والإحلأل ،بزوال قوم ومجيء
آحرين في حركة منية ربانية لا تحابي..

أي؛ قادرون أن نأتي بخير منهم بدلا عنهم ،ونيلهم بهم ،وتدور الأيام

والليالي على مح.واهمرآ ،،أفكانوا يعتقلءون أنهم حاليون؟! ؤؤإت١^٣ملتي3
^وصصلس:ص.
ويحتمل أن يكون المقصود أن نأتي بهم يوم القيامة فنعيد حلقهم أقوى

وأحن مم! حلقناهم في الدنيار"أا؛ ^ ١فال ،ت ^^ ٥١ثقا دلآأتثلهم تل;لا أواه
()١يطر :أاوحرر الوجيز! (ه ،) ٣٧١ /و«الضير اوفلهرى»(• .)٧ • /١

( )٢يفلر-، :ضير .قاتل! (؛/ا>مإ) ،واتمر المعاز! (  ،)،< Y/nواشتر القرطي!
و،اكءريرواكوير!( .) ١٨ • / ٢٩

()٣يطر :أفير ابنمحير!( ،) Y Y٩ /Aوِيو والخوير!( .) ١٨ • / Y٩

[الإنسازت  ،] ٢٨ؤيكون المقصود بالخيرية هنا "خرة اكوة والحثسعد ،ولسح^ ■خرة

الإيمان والقوى؛ ولهدا قال بحانه؛ قك

ؤءها

ه ،وفي الأية الأحرى ٠الث

عق آن ص ثخإم' ولسمخأةن\ لأطم. 0ه تالواقأة،٦* :

 ،] ٦١فالمقصود Iنعيد حلقهم في الأحرة بطريقة أعظم مما في الدنيا  ،، ١١فإذا كانوا
يتغربون إعادة الإنسان كما هو ،فاش تعالى يعيدهم يوم القيامة بخلقة أعظم.
ومما يقوي هدا المعتى ،وأن المقصود الإثارة إلى شيء ميغ فعلا! أنه لم
يقل« :وإن ثئا» ،أو« :ولو ثشا» على سيل الاحتمال ،بل قال :ؤنإداثق ١ه،

فكانه شيء قائم ^؛^^ ١أُثلهم بلبلا

أى• خلقناهم مرة أحرى بخلقة أحرى

أقوى وأءظم ،، ١٢وقد ورد ألهم يبعثون في صورة أبيهم آدم ءقيألثثمل 'آ.،
وابن القيم قال بهيا المعنى ،ووافق الزمخثري ،مع ما ينهما من التباعد في
العتقد!ر؛>.

وقوله' ؤ دما

سست؛ونتي ه أي :لا أحد يعجز افه بحانه ولا يغلبه ،وهوالقوى

العزيز الذي أمرْ بقول• ؤ؛)ه ،وله الجنود التي لا يعلمها إلاهو ،لا تحصيه طرفة
ه

هةإ'خممحأثءٌ؛ومحث'.ه•

،۶١؛ اتركهم ولا تأس عليهم ولا تحزن واصر ،وذرهم في حوضهم يلعبون،
ولا تدخل معهم في مما حكا >^-١أو مجادلأُت ،لا طائل من ورالها ما داموا ال
يحثون عن الحق ،ولدا سمى ما هم عليه :خوصا ولعتا؛ لألهم غير حادين في
حديثهم وموالهم•
( )١بمنلر« :الهداة إلى بلوغ الهايت» (  ،) ٧٢٨٤ - V^A.T/Wو«شر الرازي" (ا،آ/ا/ا؛)،
سفيءلوماعاد(»،ها7/أه)،و«نياضير»
(ه ،) ١ ٨٨ /وما تقدم في ه عورة الواهعة".
( :،^,)٢ا-فرالخاوى"(ه.) ٢٧١٢ /

( )٣كا ني •صحح الخاوي• (  ،) ٣٣٢٧واصحيح ملم ) ٢٨٣٤ ( ،ص حدين ،ابي مريرة
.ia.j

( )٤يطر• :الكثاف(•،؛ ،) ٦٧٠ /وااك؛ان في أق ام القرآن•(ص.)١ ٨٩

واسود ؛ -ج'صهت المورره ،وؤ؛ءءاه أي؛ سريمن مهطمزرآ،،
جآمم إق محب غيخو(أه ،رالثصبت التمثال والصنمل"أا ،فشبه إسراعهم بحالهم

في الدنيا حينما يركضرن إلى أصنامهم ،ومعنى ؤاؤةضو0ه' يركضون إلى هدف
معالومإ<؛.،

ءو

ذلآتبم،ألإمآلخ؛اوألأثلأأ©؟؟• ،

ولم يقل ت ااحاثعين)ا ،إثارة إلى أن الخشؤع هنا ليس حثؤع الإيمان الذي

كان يهلل— ،منهم في الدنيا ني الصلاة ،كما مدح اغ المؤمنين بقوله ت ؤآك؛نهمفي

صبملأي؛ضعزن أج؟ ه لالمؤ0نون ،]٢ :ؤإنما هو حشؤع الذل والاصعلرار والخوف.
أي :تغثاهم وتغمرهم من كل مكان ^ ،١^٥فنن لم يذل قي الدنيا
لربه أذله اف تعالى يوم القيامة بالعذاب ،،ومن ذل ف وعمر جبهته لجلاله واستغفره
وصر وحثع واعترف له يالوحال.انية ،فان الله تعالى يحفظه يوم القيامة ويمنحه
العز والأمن•

وقوله :ؤذ'هنمألإمأمح؛اوأهولأه إمارة إر ما كانوا يتعدونه ،وهو يوم
 >٠^٠٠٠١١والنشور ،فها هو قد تحمق أمام نواظرهم ،فتبدأ ال ورة باستعجالهم
العذاب ،،وتنتهي بالإشارة إر هذا اليوم الذي كانوا يتعجلونه حين يسمعون

الوعدبه ،وافهأعلم.
000

( )١يظر _<• :القرآزر لأبن تنمان(«_ ،) niVوافر الطري»(.) ٢٨٤ ٣٨
( )٢ينظرت ،انمير السمرسىا (  ،) ٤٩٨/٣وال نمير اJيفاوىا (ه ،) ٢٤٧ /وءاروح البيانء

( )٣يفلر :امعاني القرآزا للزجاج (ه ،) ٢٢٤ /وافر اواوردي ،) ٩٧ /I(€وأاوفردات في
غريب القرآنء (_ )٨ ٠ Uءن ص بء.
ضالماوردى،) ٩٧/٦ (٠و٠اصاف.) ٦١٤/٤ (٠

ؤغ

وكان قبله آدم ^ ٢٣نبئا مكلمار  ٢١ئعلئا ،وعلم أهله وذريته وأولاده الإيمان
والتوحيد ،وظلتا البشرية يعد ادم قرويا على الهدى والإيمان ،لم حصل التغيير،
وكان أصله أنه لما مات الأولون من أهل الديانة والعبادة والتقوى والإيمان قال
الشيهلان لمن بعدُمت لونصبتم لهم مجا ،حتى تتعبوا بهم وتتدكروهم .فنصبوا

لهم في محافلهم تحنا -أي! تماثيل -كالأصنام ،فلم يعبد ،ثم اندرص العلم
فعبدن ،كما جاء في #صحيح البخاري® عن ابن عباس دهإص.
فبعث ،الله تعالى نوحا قأ3م' مجددا لدعوة التوحيد؛ ونؤح ليس اسما عرسا،

فلا معنى لقول من يقول! إنه مشتق من النؤح ،أو ما أسبه ذلك ،ؤإنما هو اسم

أءجميل'آا ،أرسله الله تعالى إلى قومه وكان عمره يوم أرمل ثلاثمائة وحمين
منة ،على ما حكاه ؛عضهم ،، ١٤والأئرمح ،أن عمره كان أربعين منة ،كعادة الله

تعالى في إرسال الرسل والأسياء على رأس الأربعينلْا ،ؤ3لمث ،فهآ أف
خميبمك عاما ه[انمك؛وت:؛ال
وهذه السورة حكاية مجملة لعمر دعوته

فى قومه ،والتي هى ألف ،منة

إلا حمسين عاما.

 ، ١١كما في حديث أبي ذر ة.ق؛ ،أنه قالر للنمٍ،

أي الأساء كان أولا؟ قال؛  . ٠٢٥١٠تلت؛ ونث

كان؟ تال؛ انعم ،سا مكئتا .،أحرجه الطالي( ،) ٤ A ٠وأحمد(  ،) ٢١٥٤٦والدارمي ني •الرد على
الجهب•( .) ٢٩٨

ونحوء عن حدث أبي امامة؛ة.ثئ .أحرجه أحمل ،) ٢٢٢٨٨ (.وابن حبان(  ،) ٦١٩٠والحاكم
( .) ٢٦٢ /rؤيفلر؛ •اليلأ المحيحة•( .) ٢٦٦٨

(آ)يطر:رهمحالخارى«(.أه؛).

( )٣يطر• :تمر الممرتندي•(  ،) ٢٤٦٨ورالهدايت إلى بلوغ الهاةأ(أ ،) ٢٤ ١٣ /وراللباب
في علوم اتمحاب(»،ه ،) ١٦٠ /واروح العاتي•( ٥ا ،) ٧٦ /وءاكحريرواكوبرا(.) ١٨٦ /X ٩
ؤيننلر أيفا؛ •المفردات في غريب القرآن•(ص.) ٧٢٨
( )٤يطر• :شتر الماوردى• (  ،) ٩٨/٦ورالمحرر الوجيز• (أ ،) ٣١ ./وازاد المر •

(م  ،) ٤٠٢و«شيرالقرطي»( .) ٣٣٢ ; ١٣
( )٥ينذلر• :تمر الموي• 0إ  ،) ١٧٠واضير القرًلي•
( ،) ٢٦٨/٦والمادراJايقة؟

ورتف ير ابن كثير •

ذل:إذممتوحلكماظت«>.
ومن حكمة الله تعالى أنه لما كان البشر نليلأ كان اممه يمد قي أعمارهم؛
تعويصا عن التقصن الموجود في العدد ،فقد كانت أعمارهم تطول ،لاثتضاء
حكمة اطه أن يمتدوا وينتشروا.

ثو أنسيا  ^ ١٠١٠^٠رمية أذ أدرممك بن م أن يأيهم عئ١بيرأهه •
الاستفتاح اكحم بضمير العظمة؛ لتكريس مدأ الربانية قي دعوة نوح ، ٠١٣^٤
وترسيخها في دعوة محمد  ،.وعادة ما يستخدم صمير الجمع في هذا السياق

فيما للملائكة فيه مدحل ،فالرسالة تكون بواسطة م1ك ،كجبريل ءقءالث^م أو غيره،
وكذلك ،التثبيت ،ومثاله العذاب لاا٠كذبين.

وفد يكون المقصود؛ _ؤممهءه عموم الناس في زمنه؛ لأنه لم يكن ثم يومثذ
إلا ةومه ،، ١٢وعليه يكون العلوفان الذي أرسله الله تعالى ند اجتاحهم وعم الأرض
كلها ،ولم بنج إلا ض كان ْع نوح في السمنة.
وفل يؤيد هذا المعتى حديث ،الثفاعة ومجيئهم إلى نوح قأكلإ ونولهم له•

«يا نوح ،أنت ،أول) الرسل إلى أهل الأرضااأ"آ.،

فيحتمل أن يكون نوح أرسل إلى الخلق كلهم ،ويحتمل أن يكون أرّل)
لقومه ،والخلوفان عإ الأرض التي كان فيها قومه الذين كدبوه ،ولا يمغ هذا أن
يكون ش مواصع أحرى من الأرض أمم وأقوام لم يرّر) إليهم نوخأ؛ا•
وقد يعتقد هذا المعنى بقول المي. ،ؤ في الحديث المتفق عليه• *وكان الشى
ييعثج إلى نومه حاصه ،وبحثت ،إلى الناس كافهاالْ .،ويتعزز هذا بفلاهر سياق الأية
ضى|(إ^/؛)،و«زادابرأ/أص،و«-ضايني(أ/اآم)،
و،فىظلألالقرأن(،أ■.) ٣٧١ •/
()٢؛نظر»:اضوص( .) ١٨٧/٢٩

( )٣تقدم ترث.
( )٤يطر :أالمءرر الوجيز!( ،) ١ ٦٨ /Tو!تفر المار!(.)٩ ١ - ٨٩ /١ ٢

( )٥احرجه البخاري(  ،) ٤٣٨وم لم(  ) ٥٢١من طي.ثخ جابر صيهتت.

0

الكريمة.

وحلاصة هدم الرسالة ذكرها اض تعالى ني صل ،ر الأية محراثا للقصة كلها،

ثنئ-فيأنيأيهنّ عئابلإة<ءو؟ه أي؛ أنل.رهم العداب الأب،
والمعنى ظاهر ،أي! ادعهم إلى التوحيد والإيمان باق و٠لامحنه وادباع رسله ،حتى
لا يعدبوا.

وند يكون العياب الأليم! العلوفان الل.ى احتاحهم بعد ذلك ،أوهو العياب
الأليم في الأخرة؛ لأن الرسل جازوا كلهم جميعا يدكرون بالأجرة ؤيحدرون من
عقاب اش تعالى لأهل معصيته  ٢١١ر

والأقرب إرادة الأمرين معا ،فالأنياء يحن.رون أقوامهم بىJاب الأحرة وعذاب
الدنيا ،خاصة عذاب لأسئ s۵ال الذي كان ينزل بالأمم الماقة المكية ،محيثيد
خضراءها ،ولا يكون معه نذئع.
فيه دلالة على أته ققيأ3ق>ا' قام بهدم الال بعوة بمجرد ما أوحى اممه تبارك وتعالى

إليه ،من غير تائثج ولا تريث ،ولا احر ،فقام إلى قومه فنائي بحرف (يا) ،وفيه
توجيه ولفت ،للأنظار ،ثم وجه حطابه لهم بقوله• ؤثذو؛يّه ،والكسرة على الميم
قائمة مقام ياء المتكلم ،، ١٢وكانه يقول! يا جماعتي ،يا أهلي .وهن.ا تدكير بالرابهلة
التي بينه وبينهم ،وأنه واحد منهم.
وكان من حكمة ارفّ أنه يعث النبي من القبيلة نفسها؛ لأنه لو كان الرسول
أجنبيا أوغريتا ،لرفضوْ ونباووه؟

وهوسبحانه لم يثحث ،ملائكة ،بل بشرا قذ

ه [آل يراو.] ١٦٤ :

~ ألن كون الرسول متهم يجعلهم يراعون القرابة والعلاقة بينه وبيتهم.
( )١يطر :اتمر

(\إس واتمر القرطي•(  ،) Y<\A/>Aوءاس والتريرا

( )٢يطر« :إءراب القرآن ويانهء

0

~ ولأنه حنن يكون منهم فإنه يتقن لغتهم ويانهم ت ؤ و؟أرسلنآ ثن رّثدفي
إلأد-لثاتي مء-يءيمؤكت م .]٤ : ١٠٣^![ 4

 و لأنه أعرف بعاداتهم وٍلراممهم وأعرافهم ،وما يمض أن أذؤ ني الدعوةنولا أورفقا.

~ و لأنه مثلهم في العقل والفكر والشعور والإحساس والاحتياج ،وهدا
يهل المداخل في الدعوق ،إذ كيف يدعو المرء جنتا لا يعرف مواغ رصاه ولا
غضه ولا حبه ولا يغفه ولا احتياجه ولا اسعناءه.

وهدا دليل على أن الداعية يبني أن ت<ى كل الأسباب والومائل الش
تكون مدعاة إلى قبول دعوته.

ؤإؤ،لكتند؛رزانه ،وراإلاا من أدوايت ،التوكيد ،والندير Iمنير ،كما مال،؛ فلأن

سمع ،أي! منح للناس ،ينيع الناسأا ،،فليس المقصود أنه يسمغ ،ولكن تأتي
بمعنى أنه ينبع ،وبمعنى أنه جهير الصوت ،كما قال عمروبن مندي كرب!، ١٢
يورمني وأصحابي هجوغ؟
أمن ريحانه الداعي الشمع
أي• ااا.اءي المصوت الذي يصح فينح الناس.
وؤئبمه :ين الندارة ،ونص على أنه لهم ،فهم المقصودون بالرسالة،
والمصلحة تعود لهم ،كما قال المئ .في دعوته قومه وصعوده على الصفا:
واصباحاه ،واصباحاْا فاجتمعت إليه قريس ،فقالُ :إذي أنا المدير العروانا)لمأ.،
والنذير العريان هو الف.ي كان يندر الناس ،ومن سدة حرصه يخاغ ثوبه ؤيلوح
به لالناس إذا كانوا بعيدين ،يحاورهم العدو ،وطا مثل يضرب ،فيقال :؛رالنذير
النران*رأ>.
( )١يطر؛ السان العربا• ( ،) ١٦٤ /aورتاج العروس• ( ،) ٢٩١ /Uورالتحرير والتنوير•
(\'لإإس\).

(آ)سذلر! ااديوان عمروبن معدي كرب(،،صآّاا).

( )٣أحرجه الخاري (  ،) ٦٤٨٢وملم (  ) ٢ ٢٨٣س حديث ،أبي موممى ة.ءتا؛.
( )٤يطر• :شرح صحح ملم• للنووى( ،) ٤ ٨ / ١ ٥وءنح انرى»(.)٣ ١ ٧ -٣ ١ ٦ / ١ ١
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ه ثم شؤع ؛ي تحديد ماهية الدعرة ولبابها وأرامها 1ؤ أفيرآعٍدإه وأيفوء
وأفونيح^؟هت فيكر ثلاثة أمور!

 — ١ؤ أي)آءث<دإأثث ه أي! وحدوء ،ولا تمدوا إلا إياْ ،وهم كانوا مشركين،
فد تركوا عبادة ربهم ،فهو يدعوهم إلى التوحيد ،والعيادة هي  ،،١^^٠^١١كما يقال!

طريق معثد ،أوبعير ممد ،إذا كان مدثلارأ ،،وطنذة بن العبد يقولل"أا!

إلى أن ثحامتني العشيرة كلها

وأفردت إفراد الثير الممد

أي! يرك وحدء ترك البئر الجرب ،فالتحبيد هو الإطراق ،والبعير الممد هو
الذي حمل عليه كثيرا حتى تعب وأجهد.

فالعبودية تحنى الذل ض

والانقياد والاعتراف بألوهيته ،وتقديم حقه

سبحانه ،وأساسه الإيمان بقوة الله وقدرته وكماله وعلمه وسائر صفاته ،وأنه المدبر
\لمئق المستحق للعبادة.

 "٢ؤوأدم« ه! والفرق بين التقوى والمادة ،أن العبادة هي فحل ما أمرنا افه
تعالى يفعله ،والتقوى ترك النهيأ؛ا ،والمطلوب ،في الإيمان شينان:
~ ف عل الأمر؛ كالتوحيد ،ؤإقام الصلاة ،ؤإيتاء الزكاة ،والصوم ،والمج.
~ ترك النهي؛ كترك الفواحش والموبقات والقطيعة والربا والزنا والفجور
والشرك.

فهما ركنان لا بد متهما ،وفد تكون المنهيات في زمن نوح قيأنتثم قاليلة،

وكذلك المأمورات؛ لأن أصلها التوحيد ،وما وحد بحد ذلك في شريحة موس أو
عيسى أو في شريعة محمد .لم يكن قوم نوح مأمورين به ،إنما كانوا مأمورين
بالأصول العامة والكالمترْ.،
( )١ينظر :اتمر المنوي• ( ،) ٣٨١ /Uوافر الترطي• (؛ ،) ٢٣٢ /ورالتحرض واكوير •
(ا/ا"أم).

( )٢يتظر :اتمسرالراغب ،الأصفهاني ( ٠ا ،) ٥٨ /واتسيرالعزيزالحبو ( ٠ص؟ .)٢
، ٣١بمظر؛ التواقطوفة بن العال.ا(صء.)٢

( )٤يفلر :اتفير الماتردي•
()٥بمظر»:اكحريرواكوير»( ٠) ١٨٩/٢٩
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واتنير الرازي• ر  ٠م .)٦ ٤ ٩

عنكم العدابء ،فبدأ بالترغيب ،وهو الأصل ،والترهيب إنما يكون بعد ذلك لمن
أصث ،والدعوة عامة ينبغي أن تبدأ بجانب الترغيب ،ؤإثارة المعاني الإيجابية في
النفوس ،ثم يكون الترهيم ،للمصرين والمعاندين والمكدبين والجا حدين.

وقوله<:إقمس

والأجل المسر :الأجل الكتوب اJضروب، ١١٢

فلهم أعمارهم المحدودة مهما طالت.

وغالبا ما يْللق الأجل على آجال الإنسان ،كما قال النبئر .لأم حثيثة خ؛أوبمءا
لما سألت محلول العمر :ا3د الت افه لأجال مضروي؛ن،رآ.،
وفى ذلك إثارة إلى أن الدنيا قصيرة مهما ٍلالت ،كما قال الثاءرل'أا:

إذا عاش الفتى مائتين عاما

فقد ذهب

اللذاذْ والثن اء

والذي سماه هو اممه تعالى ،وهو غير معروف لالناس ،ؤإنما يعله اف ءإو؛؛ل؛

هس^.اواث،ممار

ولهذا قال بحانه في ذكر الغيب:

ماؤ ،آ'اوءاوّ ؤمائدؤبجاقس ماداثًكسب عل-اؤياتدلكاتإخآمت ئؤتءه [لقمان:
 ،] ٣٤فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بحلمه؛ ولل.ا وصفه بؤمسس ه على صيغة
البني للمجهول ،الذي لا يعرفه صاحبه ولا غيرْ.

ي»ءتمل أن المصود
وقوله• ؤإف لبمثرآم إدا اء لاثؤتحروهقِ ملمؤب
آجالهم المسماة المضروبة ،فلا يوحر الأجل ،فلا طاعة تدفعه ولا معصية تقئ؛ه،
فهوأجلْكتوب•

وي1محتمل~ وهو أوسع وأقرب~ أن الأجل المسمى يثمل الأعمار ،ويشمل

آجال افه تعالى للأمم؛ لأن افه يمول :ؤوللإ،أئقأتلآه [الأعراف ،] ٣٤ :فكما للأفراد
آجال فللأممآجال ،فإذا جاء أجل الأمة حل بها عذاب الله وطويت صفحتها.
وأجل الأمة يكون بالأستثصال يالهلوفان أو بغيره ،ؤيكون يتكاثر أسباب
()١يفلر• :تمر الطري• ر  ،) ٢٩ • / ٢٣وااكًريرواكويرا(  ،)١ ٩ • / Y٩وانمادر اواب؛ة.

( )٢احرجم م لم(  )٢ ٦٦٣من حديث عبئ اف بن م عود
( )٣يفلر• :الكتاب ،لسويي(آ ،) ١٦٢ /وامجالس ثعالب•(صهْ) ،ورسمط اللالي في شرح

أمالي القالي•( )٨ ٠٣ /١توتا إلى

بن صغ الفزاري ،وكان من المثرين.
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ؤواسعثوأ بامم ه نيادة على ذلك غطواوجوههم شادهمر ،،١وغالبامايقال؛
امتغثى ثيابه ،لمن غعر وجهه ورأسه بثوبه ،كما نال تعالى؛ ؤألأح\ن ذسسور)

^^ن؛ك,وماقلؤنه [هود ،]٥ :أي؛ الإنسان المالتحم ،المتلئف

المتغهر؛ب ،فهم يغطون عيونهم ووجوههم شابهم؛ حتى لا يرونه ،فهم لا يريدون

أن سمعوا كلامه ،ولا أن يروا وجهه ،وربما فعلوا ذللث ،لأنهم لا يريدون أن يعرفهم
بأءيانهمر٢د
وقاموا بدلك من أجل أمرآحر هوالحناد والتكبر؛ ؤوك/وأ و\نئمح/ثأ أفؤكارإ ه.
والإصرار؛ العناد المزؤل ،والمداومة على الشرك ،ورقص الحوار بثأjه ، ٢٣١

عكس ما حكي افه عن المؤمنين* ؤ وألإءك٠إداملوأ قؤثه آوثللعوا أنانسبلم

دثثواأقةنتعع،إلأؤيإوثن بمن-وألدمضإبآلأوء٧يأؤثاصاتلإ
 ،] ١٣٠هذص لا يمز ولا سكر ،بل إذا يكر تذكر،
بماتثوى.ه [أل،
ؤإذا قيل له؛ استغفر .استغفر ،حتى لوكان مغضتا.

وفى الحديث ،نمة الرجل المغضب الذي ئل المن « :إثى لأعالإكلمأ ،لو
مالها لذم ،عنه ما يجد ،لو قال؛ أعود باق من الشيطان الثج؛ماا .فقالوا له ذللث،،

فقال؛ أرى بي بأس ،أمجنون أنا؟ اذهبأ؛ا.
فالمؤمن إذا فعل فاحشة أو ظلم نف ه ذكر اممه فاستغفر لذنبه ولم يمر ،أما
هؤلاء القوم ضم يدعون ليغفر اش لهم فمرون على  ١٠فعلوا وهم يعلون.

والأستمجار أنهم رون في أنقمهم شيئا لا رونه في هدا الني ،فهم يحتقرونه
وينيرونه ،ؤيقولون؛ نحن أكثر أموالا وأولادا وجاها ،فكيف ؤ ئهليعه؟ وهذا هر ما
^م( ،) ٢٥١/٢٢و•ساسمى،) ٢٣ •/٨(٠و^زاداس•

(  ،) ny/iو«تفرامطياصا• • /م)،واشٍراينممرأ(.) ٢٣٢ /A
()٢يظر• :شر

(• م ،) ٦٥١وءالكثاف•(؛،) ٦١٦ /ورتمر ابنمم؛راا(،) ٢٣٢ /A

ر»اكءريرواكوير»(هآ/هآا).

()٣ينظر• :تمر الماوردي•(\ا ■ ،) ١٠وانمادري.

( )٤أحرجه البخاري(  ،) ٦١١٥وم لم(  ) ٢٦١٠من حدت سليمان بن صرد نة.بمق.
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ه

فالوْ لوح ه\3ج• '.ؤ

 ،] ١٠٤فأنت واحد.ثلما ،ليس

^؛ :١^١^ ١٠٥ؤ وما وكك أبتنثن للأ هك هم آ;إفكا بادة آلثأي وتا نئ

م عكنا من ضي ه

.] ٢٧

وهكدا قال ،فرعون لموص قيألثثم :ؤ

_يق.

لإتيقاأكىهولهأنوإلآعد

ش  ٠^١من دم ،آو ك مة ألمثبمطث حيجى.ه

لالز<-رف;آه-مآه].

ودعوة اض لا تمتز بين الماس ،بل هي لمن سق إليها؛ ولهدا لما قالت ،قرص

لال؛ي.مثل هدا ،وقالوا له :امحلزد هؤلاء ،قال ،له اش :ؤوثُمهمأؤندضنددهار
ألمددم ؤأتسي ر<دوفسمق ،عقص من حثثلمم نن شءثثاين.ذثاشيرتن
سمثظثدهلم ^٠؛ ،منآلْلثامإك ، ١١^^? .لالأسام ،] ٥٢ :أى،ت لا مملرد أحدا آس،
 ١^٠٥كان أومكينا ،صعيئا أوكفينا ،عاجزا معوئا ،محا دام م التا.
فقوم نوح فعلوا أمرين حنثن ،ويا؛ إغلاق ،الأذان والعيون ،وترم ،على
ذلك ،أمران معنويان ،وهما؛ الإصرار والاستكبار؛ ولهدا كان الكبر س أعفلم أءا.اء
الإصلاح والدعوة ،والني .يهول * I ،لايدخل الجته من كان في تلبه م؛قال ،ذرة س

كبر ا  . ٢٢١والمواضع هوسيد الأحلاف.،
جمارا0هت
* ؤ
أنه راعى الوئت ،في قومه ،فدعاهم؛حك ،الخناسة ،ليلا ونهارا،
يدكر
وراعى الأّ ازبج والهلريقة في مخاؤلبة الفرد والجماعة ،وفي الإعلان والإصرار؛
للبحث عن *مانح تحرك قلوبهم وتحمق اصتجابتهم.

وكثير من الماس عنل الصدمة الأور يفقد صبره ،وربما يعامل ،نن لم يستجب
له معاملة سيئة ،وفد لا يكون الأمر يتعلمح ،يدعوة إيمان وكفر وهدك ،وضلال،،
( )١كمافي اصحيح سالم•( )٢ ٤ ١ ٣من حدين ،سعدبن ابي وناص هئ.
( )٢أحرجه م لم(  ) ٩١محن حدبث عبد الد بن م عود ئ؛وقءتل.
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وإنما بخلاف ،محتمل ،أو بأمور ملتسة ،والكثير من الناس يسيطر عليهم الاندفاع

والعدوانية والروح الغضبية ،فهؤلاء سض أن يتعلموا من مدرسة الأنبياء قثهرأئؤم
الصبر والمصابرة والمرابطة.

وكأن نوحا في أول الأمر كان يتعاهدهم مزا ،واحدا واحدا؛ ليكون بعيدا عن
الناس ،كما فعل الني ه قي دعوته ال رئة ،س باب التدرج؛ ولأن بعض الناس
قو يرفض الدعوه مجاملة للاحرين ،أو حياء ،وربما يؤمرون فيه ،وو،مصونه على

التملق ،بدينه ،فكان غقلأم يأتيهم واحدا واحدا ،ثم انتقل إلى الجهار ،كما في
الأية الكريمة ،وصار يغشاهم في الملأ والتجمعانؤ ،ؤيرفع صوته يدعوهم إلى
افص.

 ٠و في المرحلة الثالثة راوح بينهما

ثم إق قف ثزه/تجي ،-ثم إتمإمحإ

■■>0
فأسر ،ثم جهر ،ثم جمع بين الجهر والأسرار ،وراوح وزاوج بينهما-
والأصل في الدعوْ الإعلان والإجهار؛ لأنها تغير لوا؛ع الناسb ،قامة
*ولتمثوا العلم ،ولثجل وا
للحجة وبيانها؛ ولدا تال عمر بن عبد العزيز
حتى يعلم من لا يعلم؛ ^ن العلم لا يهلك ،حتى يكول مرارارال
وتد للمن ،الأثار والتجارب ،على أن نتاجي مجموعايتؤ س الناس ومهل

المجتمع الملم في مسائل س العلم وامترارهم ءالبا ما يكون بداية فتنة؛ لأنه
يفضي إلى أن يعتتقوا آراء غرية ،بعيدا عن عيون المجتمع والأمة وعامة الناس
وحاصتهم•

أما أن ير أعماله وموونه الخاصة ،فهد.ا لا بأس به.

أما تعليم العلم فى العقيدة والتفسير والفقه والحديث ،والأدابؤ والأحلاق،
( )١وصعلته أينا؛ احش ينلم من لا ينلم .،ينفرن اصحح البخاري\(،إ\ ،)٣باب كمه
يقبض العلم،
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الباري( ،ا ،) ١٩٥ — ١٩٤ /وااتغاJق التعليق ،) AA/Y ( ،و٠اإرثاد الساري،

فيجب أن يكون علانية ،وأن يبذل للناس كالهم ،وألا يتناجى فيه قوم دون غيرهم
المجسلمن •

ولهذا كان المي و .والرمل جميعا يخالهلون الناس ويصبرون على أذاهم،
ويأمرون بمخالخلة الناس وبالصبر على أذاهم.
وفي الأية دليل على أن وسائل الدعرة وؤترقها ليت توفيقية ،فيمكن أن
يستخدم للدعوة كل وميالة مباحة ،في المجد والثاؤع والنادي والسوق وفي
المناسبات المختلفة ،وكذلك الكتابة ،فقد كتب العلماء المؤلفات والمصممات،

واستخدام القنوات الفضائية والإذاعات والمحافة والإعلام ومواغ الإنترنت،

وكل ما يجد س الوسائل التي طرأت وأفاد الناس منها وأمكن الوصول إليهم من
حلالها ،والأمر في ذلانا واسع ،ووسائل الدعوة ليس ت ،توفيقية ،؛حيث ،لا يجوز
لأحل أن يستخدم وسيلة إلا أن تكون منصوصا عليها ،كلأ ،ؤإنما هده الرسائل
مفتوحة ما لم شنا الدليل بتحريمها.

وحتى على الزعم بأن الوسائل توفيقية ،فبمقدور الداعية أن يدخل كل وسيلة
جديدة نحتا بند من البنود القديمة.

وهذا يوحي بْلرائق دعوته لهم ،فمع تنويعه في الأساليسط والأوقات كان يتؤع
في الصخ والعبارات وجوانب ،العرض ،فمرة يستخدم الترغيب ،،ورة الترهبب،،
ومرة يعدهم يمرغبات دنيوية ،ومرة يمرغيات أخروية؛ س أجل استمالتهم والتأُير
فيهم•

وهو هنا ين.كرهم بالاستغفار ،ويذكر اسم الرب الذي هو الخالق الموبر،

ومن به إليهم ،وهو أسلومب ،ترعيهبا ١
لقد أُّر الخم . ،أمته ؛الأستغفارل١؛ ،ولما قال أبو بكر الصّديق خ.ءننت يا
(  ) ١كماني •صحيح م لم• ( ) ٢٧ ■ ٢من حديث الأم المزني ة.ء؛ ،،عن الني ،.انه تال؛ •يا
أيها اكاز ،توبواإلى اض؛ فإني أتوب ني اليوم ماته مره».
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محلو
رسول اه ،علمني دعاء أدعوبه قي محلاتي .قال ه• ُرةل■ اللهم إني ظلمت مي
ظلتا كثٍئا ،ولا يغم الذنوب إلا أنت ،فاغفن لي مغفرة من عندك ،وارحمني ،إنك
أنت ،الغفور الرحيمءرا.،

«ثن لرم الأستغفاث ،جعل اف 4له من كل هم نرجا ،دم ،كل،

وثوىا عنه

صخ ،مخرجا ،ورزقه من حسنالايحت_،الآ.،

ُعلءا المؤمن ألا يفار ،3الاستغفار ،ولو بعالء ااعلاءات> ،بل هو أفضل

الاستغفار ،كما أثتى الاه على المتفقين بقوله• ؤدألمسنبؤ'ك< أ'لآسحافي
ل]ل ممران ،] ١٧ :فيستغفر  Jboالهناعن؛ حشية أن يكون قد فصر فيها ،وكان .بعد
الفريضة يفولت (ااّتغفراض ،استغفراش ،استغفراش،ال'اا,
والاستغفار بعد العبادة مناسب ،ولا يتغتي العبد عن الاستغفار؛ فربما وغ

في صلاته أوعبادته حلل وتقصير ،قاب أن يستغفر بعد الصلاة ،ؤإن لم يحصل
من ذللثج سيء فلأجل أن يقطع عالي نف ه العجب ،بالحمل ،ؤإن كان على لهو
استغفر؛ لأنه تلهى عن طاعة اممه ،وقد كان الص .إذا حرج من الخلاء قال;
*عفرانكءأ؛ .،يطلب ،المغفرة عن وقت ،ليس ماسا للذكر بحكم الضرورة،

فيستغفر ريه عن ذللث ،الوقت ،،أويستغفر عن التقصير في مكر النعمةلْ.،

آلثثك

,ظأوي

ونصثبمتلذلأكويبجل

٠
لقلإء©بح
وهنا أعراهم بأمور دنيوية من لمرارت ٠الاستغفار ،فمثلما قال عن الآحرةت

( > ١احرجه الخاري(ا-أ"اا"> ،ومنم(.) ٢٧ • ٥
( )٢أحرجه أبوداود(  ،) ١٥١٨وابن ماجه( ،) ٣٨١ ٩والحاكم رأ ) ٢٦٢ /من حدسث ،ابن محاص
ؤيظرت اراللسالة الضعيثة• )٧ ٠ ٥( ،

( )٣كما يي ءصحح مسالمء (  ) ٥٩١من حديث ثوبان ق.ةئت.
(  ) ٤أحرجه أحمد (  ،) ٢٥٢٢٠وأبو داود (  ،)٣ ٠والترمذي ( ،)٧وابن ماجه (  ،)٣ ٠ ٠وابن الجارود
(  ،) ٤٢وابن حزيمة (  ،) ٩٠وابن حبان (  ،) ١٤٤٤والحاكم (  ) ١ ٥ ٨ / ١من حدث! عاتثة <ءءأوبمها .ؤينظرت
8إرواء اكاولاا(آه).

( )٥يتظر' امجعالم المنن• (ا/أأ~ّآآ) ،وأتون المغتذي عرجا*ع الترمديء(ا/ا؛~أ؛).

©

ق®
وحنن أن يترك الإنسان العصية طابا لمرصاة اش ،وحوما من عقابه ،وحويا من
الفضيحة ،وحوما من المرض ،والاقتصاد الإسلامي الناصح يحقق مستوى حيدا

من الأرباح والصالح ،مع مر صاة اف حتمزقئ •
وبر الوالدين وصلة الأرحام ب في طول ،العمر ،كما صح عن المي .أنه
قال)؛ ءامن أحث ،أن يط له في رزئه ،وينسأ له ش أثره ،فليصل رحمهءرآ /قملة
الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج تزييفي العمر
وتوسع في الرزق ،وتكون سبتا في الصحة والعافية.
وفى مجال) الإدارة الخاصة أوالعامة يجب الأ يكون التا؛-ين سبتا فى حرمان

الناس من مصالحهم ،بل على النقيض ،يجب أن يعود عليهم بالمزيد من
الكاسب ،المائية واكراء واليسار وااثءد ،فالفرد الممكن أوالجماعت أوالحزب

يجب أن يسعى في حدمة الناس وتوفير الضرورياُتج وتسهيل الحياة ورغ م توى
المعيشة والوضع التعليمي والصحي ،وهلءا من تهلبيق الشريعة ،فلبستا الثريعة

قصرا على اإحد.ود والعقوبايتف ،كما يتوهم أقوام.

ؤ رثز-دؤأُوفييجه زيادة على ما عندكم ،رؤمحءبملل؛مجنبه أي؛ زروعا
وب اتض وحقولأ ،ؤوبجللمؤٍا.ه ،تجرى في وسعل هده الجنات.،
والمعلر المدرار هو سثي ،حمسبج هده الجناُتح وجريان الأنهار فيها بإذن اف،

وهدا يشبه قول ،افث
وقوله؛

محيعتن1ياماءقراأواه [الجن،] ١٦ :

أنو اوةت١ثنوأوأئموأ ستاش

ه

لالأءراف:أ\>]ّ

ه ؤ مات؛ره أي؛ ما الب الذي يجعلكم ؤلأم؛مذشةاا'.ه؟
أي :لا تقيمون ف ^ ١وتعظنا ،والنقار :التمجيد واكناءرأء ،فلماذا ال

ترجون وقار اممه ءؤو؛ل ،وهو الذي حلقكم أطوارا؟!
(  ) ١أحرجه البخاري ( ) ٥ ٩٨٦ا ومسالم (  ) ٢٥ ٥٧من حديث أنس بن مالك بجلجقبمثئ •
( )٢يتفلرت
).(ToU/o

0

العرب® (ه* )٢ ٩ ١ /و ق ر® ،وءالقاموس المحيط® (صّآه  ،) ٤وْلءتح المديرال

ويجوز أن يكون قوله! ^ما

أي! لا تخافون ،فالرجاء أحيائا

يستحيم بمعنى الخوفر ،،١كما دقال1

إناكشالخولم:زجّ<"
أي• لم يحم ،لسعها ،فعلى هذا يستكر عليهم متسائلا! لمادا لا تحافون من
اض؟

والمعنى بكل حال أنه يذكرهم بربهم ،ويجعلهم في موقف بض الخوف
والرجاء ،أن يرجوا ربهم يوم الحساب ،،وأن يرجوا عاجل حيره وبرم في الدنيا،
وأن يخافوا منه أن يعيبهم.
بعد أن دعاهم إلى التوحيد وأمرهم بالاستغفار ذكرهم بالله وبآلائه وتعمه
وحججه؛ لمصي في قلوبهم الخوف منه ،والامتذكاف عن الأصنام التي لا تنفع
ولا تيسر ،ثم ذكرهم بعفلمة اممه وجلاله وآياته المشهودة ،وأن أمر الدنيا والأحرة

إليه ،فلماذا لا تعظمونه؟ أوت لماذا لا ترجون توفير اش لكم ،أن يجازيكم بالخير

إن أؤلعتموه ،وبالنحال إن -حالفتم أمره؟
والقرآن الكريم كثيرا ما يذكر حجج اظه في النفس؛ كالمع والبصر والأفئدة
والقدرة والأعضاء التي ركبها في الإنسان ،وأحيايا يقدمها ثم يذكر ما في الكون،
وأحيائا يذكر ما في الماواءت ،والأرض ،والشمس والقمر والنجومر.،٣

ه و في هدا الموضع بدأ يذكر النمس! ءؤوهر-ءلة^أءلوارا'رج^اه!
أي! طورا بعد طور ،في مراحل وحالامحت ،مختلفة ،وهذا يشمل أؤلوار الأحنة
في الأرحام ،من نهلفة إلى علقة إلى مضغة ،ثم تقلهم في الهد والهلفولة،
فالمراهقة فالشباب ،فالكهولة فالشيخوحة والهرم" وهكدا هي الحياةس ثم
()١يفر« :امير المى»(،) ٢٣١ /Aو»شسر اكرطي»(A؛.)٣•٣/

( ،٢القاتل :أبو ذؤيب الهذلي ،وتمام اليته• وحالثها ش بتب نوب عوامل .ينظر :ءديوان
الهذلين•( ا ،) ١ ٤٣ /وامعاني القرآن•(ا.) ٢٨٦ /
( )٣يطلر« :شير الرازي•(• م .) ٦٥ ٤

والمعرفة الميدانية الماشرة.

وقد تهلور علم الفلك من خلال المراصد العهدة والتجارب المثرية ،ولا

ثالث ،أنها مجاهل تدهش الألباب ،واكشف قي الماء أعدادا تميرة من
وكل مجزة فيها ما لا يحصى من المجوم ،وفي ذللث ،ما لا يحصيه إلا الله ،وهدا
غيب من عيب الض.

من النجوم التي نراها الأن نجوم قد احترنت ،منذ زمن ،والذي نراه هوصووها

الذي استغرق سنوات صوتية ليصل إلينا ،وثم نجوم مخلوقة منذ زمن لا يعلمها
إلا اض ،ونحن لا نراها؛ لأن ضوءها لا يزالط في الهلريق لم يصل إلى الأرض بعد •
وكثير من العوام والطاء تفيق عقولهم وأفهامهم ومداركهم عن ذلك،
ويعجزون عن تصور بعض المائل ،فهؤلاء ليسوا من أهل العلم ،وشأنهم ألا
يتكلموا فيه ،ولا يشغلوا أنمهم به ،فيكفيهم أن يصلوا الصلوات الخمس ،وأن
يقوموا يما أوجب اغ عليهم ،وأن يشتغل الواحد منهم برزقه ؤإصلاح أمره ،أما
مثل هذه القضايا ،فهي تترك لأهل الاختصاص ولأهل العلم ،وربما يكون يحول
غير المختصين فيها بابا من أبواب الفتنة ،أوالتزيد أوالتقول على اش تبارك وتعالى

بغير علم ،وليت ،هي من علم الأحرة الن-ي يتمد به كل أحد من الاس ،حتى لو
لم يصدقوا هذه الأحبار ،فلا يضرهم ما داموا غير مختصين ،ؤإنما يحتاج إليها
الباحثون والياء الذين ينون عليها نتائج ،ويرثبون عليها آثارا ،ويهمون في
تطويرها وتوسيعها.

•
ه ؤ و-جملآ'تربؤدا
وهذا مما احنج به توح عياصإ على قومه ،وؤأ1ثمه نيل! في الماء
الأوررن•
( ،) ٢٣١ /Aو»-فر القرض•
( )١بمظر :أض القرآن ،لازجاج(ه ،) ٢٣ • /وءتمر
(ارا ،) ٣٠٤ /و»كح القدير• (ه/اْ/م) ،واروح اوعا;ي• () ،) ٣٧٧ /و«اكءرير واكويرا
(ا>أ/م-أ) ،والمصادر

جامحة
وقد يكون المعنى ت معهن ،كما تقول ت حاء القوم وفيهم فلأن ،وليس بلازم أن
يكون منهم أومعهم ،فقد يكون حاء Jعدهمل ،،١كما يقول الثاعرأأ،ت

صؤغ مكا بطن

أن مثت

به زينب في نوة •ءط_راتا

وقديكون المقصودأن نورالقمرفى الماء ،كماثقل عن ابن عباس ئهبممحأّاا•
وهدا كله غيب ،ؤيآكفينا في القرآن الحجة؛ لأن اممه تعالى هنا لم يرد أن يقدم
لنا معلومة فلكية نختلف حولها ،ؤإنما أراد أن يقدم لنا القدر المتفق عليه ،الذي
يجيا على الناس كلهم الإيمان به ،وهوأن الأة تعالى حلق القمر ،وجعله نورا ،وهو
حجة على الماص ،فالقمرمخلوق ،كماقال سبحاته ت ءؤل*سجدواللثسنهشلر
وأءثإمحأمحيىظ4كه زنمك.] ٣٧ :
وقوله" ؤوحملآكنسلإ/ب،اه فرق بن المس والقهر ،فوصف ،القمر بانه

نور ،ووصف الشمس بأنها سراج ،إذ الشمس كتلة ملتهبة مثل ال راج ،وفيها نور
محطكلُؤئا>
ونار؛ ولهدا قال في ص الأخرى:
تيوس ،]٥ :أما القمر فنور فقعل ،وهذه حقيقة متقررة ،والمور الذي فيه إنما هو
انعكاس لضناء الثمى ،وهذا ما يقرره العالخاء قديما وحديثا ،فالقمر جرم قابل
للإضاءة ،فإذا انعكس علمه نور الشمس أصاءر؛.،

ويفلهر س الياق أن قوم نوح لديهم اهتمام بالأفلاك وبعض العلوم الهلبيعية؛
ولذ.ا ورديت ،هذه الحالوماُّث ،الدقيقة في حaلابا نبي الله لهم.

ه ؤ وآسبؤينآ'قداماما.ه:
فرجع إلى الحجة عليهم بأنف هم؛ ليبني عليها أمر الأحرة والبعث،،
()١يطر* :اشرالسطا»للواحدى( ،) To<\-rcA/Yrو«-فر الهمطى»( .)٣• ٤ / ١٨

( )٢يطلر• :الساسن والأنحدادU_«(،؛  ،)٢ورالكامل ني اللخة والأدب ) ٧٨ /Y(،منمونا إلى
محماد بن عيد اض بن نمير الثقفي.
( )٣يفلر، :التفسير الوسط ،للواحدي (  ,) roA/iو«تف ير الخازن( ،أ ،) ٣٤٥ /وانمادر
الا|قة.

( )٤ينفلر• :التحرير واكوير ،)٢ • ٤ ; ٢٩ (،ورالتمر القرشلكرأن ٥(،؛.)١ ٢ ٠ ٠ /

0

فهم أصحاب أموال وأولاد ،وماكانواكاراومائة إلالذلك! ءؤو3اؤأ عئن تكر

مبلأفدارماصبمعثه>.ه لّا ،] ٣٥ :ولكن أموالهم وأولادهم كانت مسا
ش يرثائهم ؤإعراصهم ،فمدتهم عما هو ■محير منها؛ ولهذا قال تعالى؛ ؤيتلإأا

آؤيى

بذأه؟م

عدوإلًًمح) ةنئرضاه ،ثم قال

هإبم1هه[اكاين :إاْ-ا].
فينغي للأت ان أن يحرص على أن يكون ماله وولده وزوجه مما 4j_j
من ٠لاعة اش تعالى ،وهذا يكون بالترية الصالحة والنية الملية والهلعام الحلال

والدعاء الصادق والتوافق بين الأزواج.
وفى الأية إثارة من نوح ءهألثلأ| إلى حن توظيف الأموال والأولاد ،ؤإلى
شكر النعم؛ لأنه قال نلها• ؤأن-ئغثوأ^٤١٢إاقتءكا(ىعمالأأن ونئ
محنمز،ةفأءءص•
ه=ممده
وقد جاء رجل إلى الحس البصري

يشكوالجدب ،فقال له :استغفر الله.

وجاءه آخر يشكو الفقر والفاقة ،فقال له :استغفر افه .وجاءه Jالث ،يشكو العقم،
فقال له :استغفر اممه .فقالوا له :يا أبا سعيد ،جاءك ثلاثة يشتكون من أمراض متى،

ووصمت ،لهم دواء واحدا ،وهوالاستغفار! فاحتج بهذه .، ١١^١
فمي الأية دلالة على أن المال والولد والزوجة تكون حيراإذا  ٤٧٥١افه واس؛اُفر،
فيوسع الله عليه في الدنيا والأحرة ،وتكون شمم وصررا إذا أساء استخدامها.
وهذا مثل الآيادت ،الغيبية والآياتا الشرعية والقرآن والعلم ،فإن من الناس من
ينّني به ،فتزداد إيمايا ويتمبله بقبول حن ،ومن الناس من يرفقه ويآباه ،فيزياوْ
حارا.

ونوح هنايخصى بشكواه العلية والأكابر ال،وين كانوا يعوقون الدعوة ،ؤيصدون
( )١يطر« :اتمر اكدي» ( ٠ا  ،) ٤٤ /واتمر القرطي» (\ِا/أ-م) ،واأسب ش علوم
(  ،) ٢٧٧ / YYوأاوحر الديد ني
( ١ا،) ٩٨ /
الكتاب ،) ٣٨٦ ; ١٩ (،و»ذح
تمر القرآن المجيد.) ١٤٠ /U(،

الناس عنها ،ؤإلأ فغاو_ ،الناس عاديون ،لا مشكلة لهم ْع الخير والحق ،ولكنهم

سريعو التأثر بالتهريج والخدلع والتقليل الذي يمارمحه أصحاب ،النفوذ والمال
واسمان والإعلام.
والمكر :الكيد ،وبمللق على الكيد الخفي اللطيم،راا ،كما فى قوله سبحانه:

[يومف :ه]،وكمافيقوله :ؤإمكدظدا.ب[الطارق،] ١٥ :
إنه مكر حفي مدروس طويل ،كما في قوله:

^رإزعثانذى تحر

لإذثنتحى .]٥ • :، ١٣[ ، ١٢^٥

ووصفه هنا بأنه ؤد=فإارإه ،ومعناها :كيرأم ،وهي س الألفاظ العربية
المحفوظة في بعض القبائل واللغة اليمانية ،يقال :إن ان وصاء ،إذا كان جميل
الصورة ،أدر الجمالأ؛ ،،كما ئل الثاءررْ>:

والخزء يلحقه بفتيان الندى

حلق الكريم ،ولسن ،يالوصاء

أي :؛تكرمه الأحلاق والخصال والخلال الجميلة ،ؤإن لم يكن ،جميلابوجهه.
ومن ،الكر اعارأنهم يكررون دون ملل أوحجل التثكيلث ،في ،نية نوح ،وأنه
يقصد العلوعليهم أومنافستهم فيما هم فيه ،وأحيائا يسخرون س أتباعه ،وأنهم
أراذل ،ؤيثككون في ،شخصيته ،وأنه لم ،له عليهم فضل ،لما معنى أن يكون نبئا
أوبمحدئهم بما لم يعلموا هم ولاآباؤهم.
ومع هدا الكر ١لكبار الصبر الكبار أيصا ،فقد صبر نوح ^ ٥١٣؛ ولهدا يضرب
به وبأيوب ١٣*^■ ،المثل في الصبر ،وبهيا وغيرْ كان من أولي العزم س الرمل،
( )١يتثلر :اااله.حاح*('آ/ممه) ،و*تهديب اللغة\*( ٠ا  ،) ١٣٥واا0جمو ،اولنة*(ا،) ١٧^٤ /

و«الفردات في ،ءردّ ،القرآن ،) ٧٧٢ ، AYU_<(،و«ل ان المب» (ه« )١ ٨٣ /ك ي يا«،م ك رء.
(  ) ٢ينفلر ماٌسأرافي ٠ ،محورة  ١لعنارق ٠ ٠
( )٣يفلر، :اشير الطيري»(  ،)٣• ٢ ! ٦٢و«تفر ابن ،أبي ،زمشزا» ره ،)٤ ١ /واتمر امطي»،
صا/أ*م)،و«انتح القدير(،ه.) ٣٦ ٠ /
()٤يطر، :البحر الممْل في ،الضير،) ٢٨٥ /١ •(،و«قحالقدير.) ٣٦ . /،((،
( )٥يطر، :المحاح\(،ا  ،) ٨١و،ل ان ااعربا( ٠ا ،) ١٩٥ /و،المحرر الوجيز(،ه،) ٣٧٦ /
و،مير القرطُ،ا( )٣ • ٧ / ١ ٨منونا إلهم ،أنج ،صدقة الديرتح.،

0

كما قال تعالى• ؤ ٠١٢؛^،ص؛رأولؤأ بو>ألر؛ثله [الأحقاف.] ٣٥ :
الأنبياء مدرسة قي الصبر والتحمل ،وعلينا ألا نتعجل لا مع أنف نا ولا ْع
غيرنا ،فلا نيأس من نفوسنا ،مهما تلومت ،عليتا وأبطأت ،ولا ييأس المرء من زوجه

وولده وش يدعوهم من تلاميازه وخصومه ،وش يختلف معهم ،حتى مع أعدائه،
لا يفقد الأمل ،ما دامت ،الروح في الجد.
ه وكان من مكرهم الكبار أنهم كلما وجا-وا ليونة في الأتلع استفزوهم

من جديد ،وخاطبوهم خطانا

لأثرل؛تيةؤلأثرنىنداولأواعاولأ

يمشومحيىوثرا.هت
أي! احدروا ،فهده آلهتكم وأربابكم ،محموما Iآلهة؛ حتى يتعلق الناس بها

ؤبمجوها ولا يمرؤلوا بها ،وكأنهم يقولون* هدْ الألهة هي آلهتكم وآلهة آبائكم
من قبل ،وفي ذللث ،إثارة للعصبية ،والعصبية هي أعظم دليل عند كثير من الناس،
فقد لا يمللئ ،التاع دليلا على ما يعتقده إلا التعمب ،لما وجل .عاليه آباءه وأجد.ادهت

 ٠ؤبمن٦٤اهئا ءقأمده ل\إذضق ،] ٢٢ :وهي عير الجاهلين والكدبين ،وهدا
ما كانت قريش تفعله وتقوله لصد الناس عن دعوة النعي

أي :بعدما قالوا :لا تركوا اص ،بدؤوا
وقوله:
يمصلونها ،ويذكرونها بالأسماء؛ من أحل استثارة الحمية ،واستماله العاؤلفة،

والترغيب في المألوفج العتاد ،فهي أسماء طالما ترددت على أسماعهم ،وسجدوا
لها ،وظنوا أنها الميب الجاف للخطر والرزق والعافية ،فإذا ذكروا أسماءها على
وجه التفصيل استثاروا مشاعر الناءس للتمسك بها ،فصاروا يسمونها واحدة واحدة،

والعرب لا يكررون النفيآ أكثرُمن ثلايث ،مرات.
ثلاث ،مرات،
ومن هنا نالت ؤولآ«لأو '0ودا ولأمواعاولايغوث ه ،فلءكر
لئلا تستثقل على اللسان ،ؤإن كانت،
نم قال؛ ءؤودمثوث/إه ،فلم كرر
داخلة في المعنى ،وربما كانت ،هوْ الأصنام ليت ،على مقام واحد عندهم عبوديه
واحتراما.
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وهدم أسماء القوم الصالحين الذين نصبت تماثيلهم يم عبدوا ،وهي أسماء غير
عربية ،ولما وقع الهلوفان حرف هذه الأوثان وألقى بها إلى حيث ثاء الله تعالى.
أن العرب كانمت ،لهم أصنام بهذه الأسماء من
وقد مل عن ابن عباس
دومة الجندل إلى عكاخل ؤإلى يلاد اليمن ومكة والمدينة ،وكانت يعص هذه الأصنام
على صورة امرأة ،ويعضها على صورة تر ،ويعضهاعرصوره حيوازرا•،

وكان العرب يتمون يها أيقا ،مثل! عبد ود الحارر الذي جاء ذكره فى
غزوة الخندق فى المبارزةر ،،٢وكذلك ،عبد يغوث الشاعر الجاهالي المشهور ،الذي
أمسكه أعداؤه وجرحوه وتركوه ينزف حتى ماتال"ا ،،وقال القصيدة المشهورةر؛،ت

1لألأظوضكفىافيمماُيا
أل م ثعلما اف الملأمه ئفعه ا

وم اَشافى<متينلأِب
هملتل وما لنْي ،أحي من ثماوالْ،

ولعلها أوثان أخرى ولست ،هى نف ها ،ؤإنما يقيت ،الأسماء وتناقلها الناس ثم
محمى العرب بها ،وافه أعلم.

ظأئَولأنيمحاسص:
أي• هؤلاء الكبار المتوعون السادة أصلوا كث؛را س الناس يمثل هذا الكلام؛

ولهذا قال نوح صم''.

يش١ثإلأظلأه ،فدعا عليهم  •buألف سنة إلا

حمين عامايعد أن أوحي إليه ت

ف

 ٣٦؛• لقد وصفهم يالفللم فقالت ؤولأزدآشإ0ه ،وهي الصفة الصادقة
على م من يحارب ،الحق محنمفط في ميله ،لهو يفللم نف ه ،ويفللم غترْ ،ومن

أجل الحفاظ .على مكانته ورئاسته يستمر في الكذب والحيوان والقتل والحرمان
( )١ينظر :اكاب الأصنام» للكلي (ص ،) ١٣ - ١١واصحح الخاري• (•  ،) ٤٩٢ورالبحر
واكوير.)٢ ١ • -٢ • ٩/ Y٩ (،
المحيط ني الضسرا(• ا،) ٢٨٦ /
( )٢ينظر؛ ارمير ٥ابن هشام(،أ ،)٢ ٢ ٥ /و*الدررفي اختمارالخنازي والسير(،صأم؛ا).

()٣يفلر، :رخزانة الأدب ،للغدادي( ،)١ ٩٧ ;٢وارني-اريخالأدب الجاطي(،ص'اهمر).
( )٤يطر« :اساليات» (صهه؛-ا'ه؛).

( )٥الشمال :الطع والحلق.

©

و.قنف'•' كأني ،أنظر إلمح ،الّك . ،يحكي نبئا من الأنبياء ،صربه قومه فأدموه ،وهو
يمح الدم عن وجهه ،ؤيقول• *اللهم اغفر لقوم؛ فإنهم لا بملمول*لا .،أي:

بمللب من اف* أن يمهلهم ،وألايعاجلهم دعذ١ب ١٢ا•
وقد ذكر تعار ما جرى من إغراقهم قل أن يذكر دعوة نوح ءيأقأ؛أ؛ لمين لهم

أن ما حاق بهم إنما كان لذنوبهم ،فهم أغرقوا بذنوبهم وخطاياهم.
bنما دعا عليهم نوح بعدما محن ،اف له أنهم لن يومتوات

إلامنثل *اسءلأ؛بمّ،رره [عود؛  ،] ٣٦فدعا عليهم ،ونال،ت ؤرنلأئدرءزأمحرنج،ى
آمبمدئارا ،4والدثار :ساكن الداررم ،والعرب ،يقولون :هذا المكان ما فيه من
ديار ولا نافخ نارأ؛،ا أي :ليس فيه من مقيم ولا م افر ،ولا بر ولا فاجر.
وفي ،الاستدلال بدعوة نؤح ققيخثم عر مشروعين الدعام عر عموم الكفار
نظر؛ لوجوه:

 ~ ١أن هذا كان يعد اليأس منهم ،والإخار بأنهم لن يؤمنوا.

 "٢أن نوحا ءقؤلثل أ' كان يتأتي بهم ؤيطب الإمهال ،كما في آية :ؤ ولا
فكان يطلم ،الهالة ،ويخاطسر ربه،

فنهاه افه أن يهللث ،المهلة والإنغلار؛ لأنهم مغرقون لا محالة.
 "٣ونيل• إن دعوته كانت ،على المقالين للعباد ،الصادين عن سبيل اممه؛

( )١اخرجه الخاوي (  ،) ٦٩٢٩ ، ٣٤٧٧وم لم (  .) ١٧٩٢ريظر:

ابن أبي ب•

<\ّبهم)،واالزسألأحْد(ا/\/أا).

( )٢يتفلر' :تاريخ الطري• <ا ،) ١٨٢ /واشد الطري• <أا/آوم) ،وانسد اسيا

(؛ ،) ١٦٨ /،واشسر ابن أبي حاتم• (0ا\0'0ه <  ،) ٢٧٨٧ /A( ،)٢• ٢٢/٦وءاخار أصهان•
<آ/هاا) ،و'الكاُل في اكارiح• (\اس و٠٠تح الباري• (  ،) ٥٢١/٦رأا/آمأ) ،وأسة
القاري•( .) ٨٤/٢٤ <،)٦•/ ١٦

( )٣يطلي :انمي الطري• <  ،)٣• ٧/٢٣وامعاتي القرآن• لازجاج (0ا\س وانسد
اJاتردي• (•\إ0س واتمر البغوي• ( ١) ،) ٢١٢٤ /Aوازاد المٍر• (  iirio/lوا-ضءر
الرازي•(• م  ،) ٦٥٩واشتر ابنممر•(.) ٢٣٦ ;٨
<أ)طلر«:حمهرة الالخت»(مه-ما).

0

ج®
لقوله مدها ت

ه ؤ أةإت>ل0

مياوأبمثالك ه ت ففد جرب نوح هئتم' ما حرى له،

حت

كانوا سبا في إصلأل العباد ،وسيكونون كيلك ما داموا باقتن ،ؤ ولاتلووأل لاياخإ

أي ت حتى أولادهم يربونهم مند نعومة أفلفارهم على الكفر والفجور.
وفيه إثارة إلى تعاهد النشء ،وأن النشء بحسب ،ما يكون عليه المجتمع.
ففي كلمة نؤح عليآلقثم إثارة إلى العناية بالأولاد؛ من حيث احتيار الأم ،وهي
المنشأوالمحصن ،ومن حيث اختيار ما يأكلون وما يشربون وما يلبون؛ ١٩١٧
جسد نبت عر محتا ،فالناو أور؛ .، ١١٠٠ ،،ومن حيث حسن التربية والتلقين

والتألم ،،ومن حيث القدوة الحنة ،والدعاء ،والتعاهد بكل ما يمكن من

الوسائل لتربيتهم ،ولكل عصر وسائله وأدواته ،وآية هن.ا الزمان القنوايت ،والبرامج
والأشرءلة والألحاب والقصص والمدارس والمحاصن.

ه ثم حتم الدعاء بهيا الكلام الموئر الخاثع ،وق كفر الناس وأص.ثوا،
وعوموا وعدبوا ،ومخهل اممه عليهم ،وأنزل الله نقمته ،فها هو نبي اممه
بعن ،هدا العمر الا.يد الهلويل ،وهدا الجهد الكبير ،يرغ يديه خاشعا متواصعا
مؤيثا
متض-ئعا إر ربه مستغهما معيرات ؤ رن آعيرل ولولدذولثن

ؤ رن آعدزل ؤلوِلدق ه وقي .كان والداه م لمين ،ولا فائدة س البح.ث ،في
اسمهما ،فيكفي إجمال القرآن ،والإشارة إر أنهما كانا مؤمنين؛هأآأ،لأ
( )١يظر« :سند أحمد ،) ١٤٤٤١ (،واسي اثمارْي»(  ،) ٢٨١٨و«حاْع اكرماوى>ا ( ،) ٦١٤
ورصحح ابن حبان،) ١٧٢٣ ( ،

(؛ ،) ١٢٧ /وانم ،الإيمان ،)٥ • ٤ /U( ،و^اJاJر

المتر(،ا ،) ٣٥٥ /،و^ال لالة الصحيحة.) ٢٦ • ٩(،

( )٢بفالر« :متر مقاتل( ،؛ ،) ٤٥٢ /ورشير البغوي ،) ٢٣٤ M( ،ورشير القرطي،

(  ،) r)r/Uو«الاواب في عالوم الكتاب،
والمير(،أ>أ/ه .) ٢١

و«غح القدير( ،ه ،) ٣٦١ /وءالتحرير

