
















صورمحي يتصورونهم حتى الأساطير، الناس عوام عند تحاط ما وغالبا الأشباح، 
،_LUمنهم وأقل وعقولا، قدرة الإنس من أصعق الحس أن مع بها، يخوف مرعبة 
هووكما السورة، هده من واصح هو كما الجى، من يخافون فالإنس ذلك وْع 

الناس.عند معروف 

للأنس،حقنهم وملأ الجن، أثر عن الحدث قي الناس من كثير ويالغ 
صعقسبب هو ؤإتما ستة، ولا كتاب في أصل له ليس بما فيهم، وتأثيرهم 
الجنمن الخوف في بالغ إذا والإنسان تعالى، اممه على التوكل وصعق الإيمان، 
محق١فييذآتيمادوئايهماتعالى; قال كما عليه، سئلت 

الوحيل١ا،ؤلريق عن إلا الواقعة بهده يعلم لم الني. أن السياق وظاهر 
أعرضحين إليه اسمعوا وأنهم الجن، من نثرا إليه صرف أنه تعالى الله فاحيره 
وفيوهلة، لأول يه وآمنوا معانيه من وتعجبوا بلاغته أحدتهم وكيفا الإنس، 

رثةاةكدباتيأو؟ه؛؛؛ ١٠^^١^( تعالى; قوله محمAوا إذا كانوا الرحمن،ا محورة ١) 
لأصحابه;الني فقال الحمداء. فلك، نكدب، رثنا منآلائلث، بشيء ررلأ يقولون; 

هنكم«لى.مردودا أحن فكانوا الجن، على قرانها ٠رلقل 
يخالهلولا وبلاغته، ؤإعجانه القرآن عظمة يدركون لا الملمين من كثير 

وثأقالوا; سمعوه ما أول الجن أن حين في أرواحهم، يلامس ولا قلوبهم، شغاف 
سمعوهوالذي 'آا، ودلألأتهر"ومعانيه ؤإعجانه بلاغته في عجيتا ءماه؛ مءانا سمعنا 

واكوير،و«اكمير (، ١١٣/٤)المتر٠ ورزاد (، ٣١٢/YY)■الطرى« »ضير يظر: )١( 
)ا'آ/بماآ(،راوم1درالآشة.

في،ااكلمة«الشخ وأبو (، ٦٩)»الئكر|(في الدنيا أبي وابن (، ٣٢٩١)اكر.ذي أحرجه )٢( 
٠.جابر (منحدبن، ٢٢٦٤(،والبيهقيفيالثمِاالإيمان،)٤٧٣(،والحاكم)آ/١٦٦٦)ه/

ووتإ3ؤدبافي(?وأه.ءت الرحمن محورة ص في بيانه تقدم نقلر، إمحّناده وفي 
القرطي«واشتر (، ٣٧٩)م/الوح؛ز« و»اكًرر ١(، • )٦;٩ اواوردي« اشتر يفلر: )٣( 

(.٤٣٦ القدير،)>،/ و»فح ٢(،  ٩٣ا/ الضير،)• في المحيْل ولأاJحر ٧(، آ/ )٩ 
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•٥[.ؤكاذ»نابيتيس»يىصمتيءهراالامما; 
القضةأن أدرك الذي الصائب، الفطري الفقه هذا من العجس، ؤيطول 

والإنسالجن به حوطب ما وهذا الشرك، ورقص الإيمان هي الأساس العفلمى 
يدعووما وبالقرآن باش آمنوا أنهم تردد؛ أو مواربة دون ذأءلنو0 سواء، حد على 
لحاهمثابت، أناسا الفقه هذا ينقصن وكم اكوحيد•• إلى الشرك من وانتقلوا إليه، 

هنا!الجن حديثا توى م إلى ترقى لا وأحاديثهم همومهم وغالب الإسلام في 

مواصع،عشرة ني وبالكسر بالفتح بالوجهيزت ؤوأتم>ه ت نوله في الهمزة هريت، 
ا.متواترة١٢سعية قراءة وكلاهما 

،.والعظمة١٣والمجد العلووالأرتفاع في مبالغة وهي علا، أي^ وؤث-إاه 
حفله.هو الإنسان فجد وال؛نتال؛ا، والصيب الحظ اللغةت والجذفى 

جدكمهذا العرب، معامز ؛ريا اليهوديتقال النبي. قدم لما الحديث، وفي 
وصل.قد الأنبياء من وحظكم نصيبكم هذا أي; تنتذلروناالْآ. الذي 

وتعالت،أمره وتعالى اش تعالى والمعتىت 

(،٢٨١/tT)للواحدى السطا و"اكمر رمأ/'؟*ه(، المسى، •تفسر يظر: )١( 
والمادر(، ٦٢١وأالكثاف€)أ/"

وا.ماني(. r\U/yrالطري!)وأشير (، ١١٩٢، • ١ لكرا،)•ا/ القرآن، ا.مانى يطر: )٢( 
المع!الهراءاث، في وااكسم (، )ص٧٢٧القراءات! و!>ج (، ٩٦)•ا/للأزهري القراءات! 

(،١r٩١/٢المتر!)القراءات ني ورالشر (، ٦٩٥المتر!)U/القراءات ني وأااكز (، )ص٥١٢
(.١١٦)•ا/هلا—القراءات! معجم و! 

واشترالقرطص!)٩ا/٧(."١(، ٤٦وءزادالمتر!)٤;(، ٦٢٣■االكشاف«)،/ )•١(بفلر: 
الرب،!والمان (، ١ )_AA القرآنء غريّإ قي وءالفردات (، ٤٥٢)أ/ ءالصّحاح! ينفلرت )٤( 

)مب*ا(»جدد!.
اوخاري)ا-هم(.)ه(أ-محرحه 

القرطي!واضر (، ٣١٤; ٢٣)الطري! واشتر (، ١٣٥ )T/ الرزاق! محي ا-ضر يفلر: )٦( 
٩(.ا/ )ه وءالدرالمثور! ا/م(، )٩ 
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توهملمن حلأثا صحيحة، عبارة أنها على يدل التعبير لهدا القرآن وحكاية 
مكروهارالمعي مها 

وتباركويحميك، اللهم اا'سحاس الاستفتاحI دعاء في يقول الني وكان 
جدكءرأ،.وتعالى انئالث،، 

مانعلا رراللهم الركؤع: من الهوض بعد يقول كان ه المر أن الحديث وفى 
ينفعلا أي: الحداار'أ،. منالث، الجد ذا ينقع ولا م؛عت،، لما منهلي ولا أعيت،، لما 

الطاعةتنفعه ؤإنما رب، يا منلث، ذلك، والسلهلان والمكانة والحظ الغنم، صاحب، 
والقوى.والإيمان 

معروفةكانت، المشركون يرددها كان الى فالفرية ؤما^ءئدشتهولأوثاه 
ؤءساأذؤدي0بمديقولوزن الأحرى الأية ني لألهم A؛r،؛ ليس وهذا لديهم، 
تنرومنهم يجرى، بما والمعرفة الاتصال من، نؤع فعندهم •٣[، ]الأحقاف: مّءاه 

أي•الفرية، هده نفي في سارعوا هنا فمن ذللا،، غير ومنهم مومشر، أتثاع من هو 
هاحبةر؛آاتعالى ممه أن من، وغيرهم المشركون ادعاه عما افه ثننه 

سمعوها،الير الأيايتج في، يبدو فيما يرد لم والولد للمحاحبة النفي وهل*ا 
تثتيرالي، بالآيا١ته لهم وتاكل. الدلر،، وجود وعدم السوية، بالفطرة أدركوه فلعالهم 

ووحدانيته.وصفاته بامحمانه اف ءلٍ، 
ولغهؤربمن؛أسهء إ نحالم، الله قول فير كما الزوجة، علير تطلق والصاحبة: 

كانوقد [، ٣٦تمر،ت أجأهرْا وفه ومحنمنهء ؤ وقوله: [، ١٢]المعارج: اأق^ُه 
افهقال ولهدا الملائكة؛ له ولديت، الجن،، من، صاحبة ممه إن يقولون: المشركون 
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الفرمض«)ها/خ(.)ا(يظر: 
•الملك٠ت الم٠ررة في تخريجه تقدم )٢( 
ةأ.ءثت•الخيري سعيد أيي حدث من ٤( ملم)٧٧ أحرحه )٣( 

(.٠٢٣٩/٨لضراينهم٠))؛(يطر: 
(،٣٣٧/٤(،و|زادابر٣٦٧/٥س٠)

عبسء.ءاسورة ني سيأتي وما المعارجء، في"أسورة تقدم وما (، ٥٢٢ ١/ القرطبي؛")٩ ورتفسير 











لس؛يريهامقاا<،ىافيملاكي. اكط، اذالمض: 
مافقال؛ تصدةها؟اا. شيء من عندك ®فهل ها؛ نفالواهبة من الزواج طالب الذي 
حاتمعن ولو ايحن، أي؛ . ٢٢١٠^•؛،-من ولوحاتما ^٠٠^،، ١١٠فمال شيئا. أحد 
حديد.من 

أنفوحدنا فيها، يجري ما التقامحل أو ماء، الإلى الوصول حاولنا فالمعنى! 
إحكاما.أكثر فيها وما ماء للالحففل وأن المعهود، بخلاف الوضع 

سالني فول مثل الهائلة^، الكاثرة الكثرة على ^ اللنة في وامء 
أنوعلى وجورا*أ؛آ• ظلنا ملث كما وعدلا، سطا الأرص *يملأ المهدي! عن 

أنلها وحؤ أئت،، الماء *إن الأطيهل! حديث في كما بالملائكة، مكتظة الماء 
فااأْ،.ماجدا جبهته واضع وملك، إلا أصاع، أرع موصع فيها ما ئثط، 

لفنله،في إفراد له وليس ؤيحففلونه، بالشيء يحيهلون الدين هم والحرس؛ 
حارسأا"آ،مقرئه؛ حمنا يكون وقد حزمحي، فيقال! ؛النسبة، أحياثا يفرد ولكنه 

الجن.بهؤلاء يتربصون الملائكة من شديد، بحرس محاطة ماء الوجدوا فهم 
الص•من المع استراق يحاول من بها يرمى والشهب 

•م •ل، •مختارالصحاح•)صهخ'ا( يفلرت الطلب،. ورالألماس•; بالو، •اللمى• )١( 
ة؛؛و؛تمح•سعل- بن مهل حل-ث من ( ١٤٢٥لم)وم(، ٥١٣٥البخاري)أحرحه )٢( 

ئ«.•مل، ( ٨٨٢الومط•)أ/ و•اJعجم ٤(، ٤ • الروس•)ا/ •تاج )٣(يظر: 
حبانوابن (، ٩٨٧)بمش وأبو (، ٤٢٨٥)داود وأبو (، ١١١٣١٣، ١  ١٣)•أحمد ب )٤( 

الخيري؛٠.أييمعيد حديث (من ٥٥٧، ٤٦٥والحاكم)؛/ (، ٦٨٢٦، ٦٨٢٤)
ابنحل.يث، ص ٤( ٤ ١ )؛/ والحاكم (، ٦٨٢٥، ٦٨٢٣)حبان وابن (، ٤٢٨٢)داود ابر وأحرجه 

(.١٥٢٩•)لصحيحة ١ لساللة ١ • ت ؤيفلر - غظيبمن عود م
٥(،١ • )أ/ والحاكم ٤(، ١ ٩ )• uحه وابن (، ٢٣١)٢ واكردوي ٢(،  ١١٥ )٦ أحمد أحرجه )٥( 

ذدبجءة٤تن•أبي حدين، من ( ٣٣)ه/ في»ش؛رْ« والبغوي ٥(، • )٧ ( ٩٨٢في»الظمة«)T/ نمم وأبو 
(-١٧٢٢ويظر:•اساسذ«)

الموس«يرتاح (،  ٤٨العربإ«)٦/ و«فن (، القرمح«)ص٧٢٢غريتخ ني «اوفردادت، يفلر: )٦( 
)ها/امه(رحرس«.
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أويعيبوا.ينعموا أن فإما محامحبون، مكثفون أنهم على تدل، والأية 
أوصلاحا، أثل هم من المقصود: هل ه، ؤتادوةد;لآث، يفصلوا: لم أنهم ونلحظ 

ه.وأما«ئاآكإثوفوي1اآلمنيثلوف بعد: نولهم وساتي الملاح؟ نقيض هم من 
درجةعلى لموا منهم الصالحون حتى درحامتح، أنهم إلى الإشارة هنا الهم 

نبمةتزث\كواش درجات،، الماس أن تمفح أن الفائدة وس العدل،، س وهدا واحدة، 
بماليائنهنرآمطمنأين أئثاألكشت،آمح م ؤ الصطمض: الومن؛ن عن قالا 

وكر[، ٣٢^: li]لإه ءثاَوشهءفمممحتحد 
الةتصالينس كانوا مواء تعالى- اش اصهلفى والدين متعددة، ءلراس هى طائفة 

متفاوتة،مختلفة درحات، لأنفسهم— الفنالين س أو بالخيراتم المايقين س أو 
والناقة.بق الميدان في وهم 

بهايوصف، أن والعالم، الهلريق، هي: والطريقة طريقة، جمع• 
أوالذهب، أو والين الماس، س الكثير العدد يتوعب الذي الوامع الُلريوا 

متعددةلا،ّطرائق وهؤلاءكانوا طريقة، نمى: أوالنحلة اللة 
ؤإنَكارىتعالى: قالط طولا، الثيء قطع والمي•: قدة، جمع• وؤذد-داه 

طولا،القهلوءة جلد من القهلعة والقلة: [. ٢٦^ سمر ين قد فيمهر 
كالثثر.

؛.وأهواؤهم١٢حالاتهم نقنقت، أي وتقعلعوا، قوا نفث القومت وتقئ-د 
وغيرملمين نين، متم جماعات كنا أي: ؤئعإقسداه وقولهم؛ 

قبل.س الهلروقة الملوكه الممدودة: والطريق ملين، 
كمابيل، الهذا في يسبقونهم يراء لهم طريقة كل أن إلى إشارة ذللث، وفي 

السط،وءالضم (، ٢٥١سريدىأ)•\/واتمر (، ٣٢٩/٢٣اتجري•)•تمر يض: )١( 
وراكحرير(، ١٩٤)•ا/• jUlواروح (، ٢٤١)A/^^٠ ابن وا-فير م\حدي 

(.٢٣٢واكرير«)اأ/
و»تاج(، )م(٤٣الريح• وايان )ص'\تأ(، القرآن• غرمح في •اسردان، يفلر: )٢( 

الروس«)بم/؛ا(»قدد«.
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يبخهمفلا القص، البمس: ه: ولارسا ^ءلأبجافبخنا 
فنفوايطيقون، لا ما يحملهم بأن وذللث، المشقة، والثةق! أعمالهم، من شيئا اش 

 Iالما عليهم يزاد أن أو طاعاتهم، ثواب يحرموا أو أعمالهم تنقص أن الأمرين
'ءيرهمأاآُذنوب من يعملوه لم أوما يهليقون 

ميجوزأنندا0ه:
ؤألقسطونىه.ومنهم ؤأكدوي،ه، منهم أن ليقرروا هنا رجعوا 

منلئؤنلكُ وعى ؤ ت تعالى قوله في كما بالأنبياء، آمن من على يطلق واللم 
منهنا والقاسهل c؛،»i'^، حميعا الأساء دين هو فالإسلام [، ١٣٣]البقرة: .4 

فهوالقاف،— بكر المهل— ، بخلافالجور، والمعل؛ القاف،، بفتح القط، 
الءدل>آ،.

قال:٠كما العدل، صاحي، هو المنهل أن والقاسعل'. الممهل، بين والفرق 
الدينوهم الرحمن يمين عن نور، من منابر على الله عند المقسطص ااإ0 

زلوا.وما وأهليهم أموالهم في يعدلون 
■غضا<\ولا ألقنط آلؤئزكث وأعيمؤإ ؤ ت تعالى قال كما الميزازأ؛،، والقنعل؛ 

0هلالرحمن:أ<[.آيثنآن 
وغيرهالزمخشري، ذكر وقد الكفررْ،، أو الظالم أو الجور فهوت المسهل، وأما 

الحجاجثله فقال يقتله، أن يريد كان أنه الحجاج، مع يخوأش حبير بن سعيد قصة 
كيراواشترابن (،  ١٧- ١ ٦ / ١ واشتراكرطي«)٩ (، ١٣٣ / rrاغترالطري")يفلر: )١( 

 /A( ٤ ٢ ،)(.٣٦٨اسيرأ)ه/ واذح ■١
^س«)ها/يا(،واالخريرواضدرا)آم\هآ(.

واتاج(، ٦٧)ص'القرأنء غرست، في و٠المفردات^ (، )ه/٦٨الينة" أيقا: ؤيتثلر 
(•قسط٢٨.٠-١r٤/٢العروس«)•

عمدوة.بمء.بن اش مد حديث، من ١(  ٨١٢مسالم)٧ أحرجه )٣( 
واضير(، ٢١٨/٤)للواحدي واالممسيرالوبل، (، ١٧٩/٢٢)ا-ف؛رالْلبرى، يطر: )٤( 

 /U(»٤٤٢اونرى ،) واشترابن (، ١ ٥ ٤ / ١ واشترالقرطيء)٧ /U(٩ > كثيرا.)٤
ط«.س ءق ( ٣٧٨- ٣٧٧اورب،)U/ ان وال٢(، اكحاح«)ص٣٥ «مخار يفلر: )٥( 



0

أنهحبوا قال! ما أحس ما القومت فقال عائل. قاسط تعيدن فقال ش؟ا تقول ما 
وتلامشركا. ظالما سماني إنه حهله، يا \دضة\ج.' فقال والعدل، بالمنهل بمنه 

ولنوقوله• ؛ا، ١ ٥ ]الجن؛ ^^^ثقاوأبمةنرظثاوأ'ه ت تعالى قوله لهم 
١[.ذيأشك0هرا،صم: 

سمعتالتي النفوس هذه صماء إلى للأنظار لفت هذا الجن قول وفي 
Iتعالى الله محول مع يتطابق وهذا وعدله، وصفاءه نقاءه فأدركت مرة، لأول القرآن 

والإنصافبالعدل جاء والإسلام [، ٢٥٤?.اه همآلظنلثون 
والكافر،والمؤمن والفاجر، والبر والمخالف، والموافق والبعيد، القريبا مع 

يؤوث*يجرتءظلمسكاك ّثحانه; قال كما 
لالتمئ؛ا<لاواممة:خ[.

وحاولوابحثوا متهم أسلموا الذين أي؛ مروأرثا-اه فاولإلث، انلم ؤدس 
إليه.وصلوا حتى والتمسوا، وتلمسوا واجتهع.وا، 

ترمحبأي؛ الهلال، روية تحرى ومنه؛ البحث،لى، في التدقيق واكمى! 
مواضعه.وتلمس وعدمه، خروجه في الهلال 

وجزاءتعار، اض من توفيئا وتوقعوا انتفلروا ^١^: ١٧٤^معار ومن 
الجنةلُاا.في ونعمة وسكورا 

هثنء-ا.ه•مب ه
عرفواأنهم على دليل وهو اكححل٤،، القول على الجن كلام تمام من وهذا 

علومفي انمون وءالدر (، ٦٧١)'T/ الرازى« و»6وو (، ٦٢٨)؛/»الكشاف« يطر: )١( 
و»اكحرير(، ٤٧٢القديرء)٢; واافئس (، ٤٨٢ا/ الاريء)• وءارئاد (، ٦٧> )أ/ اوكون« الكاب 

(.٢٣٧/٢٩واكرير٠)

(،٤ ٩ ٤ / ١ اوكرن«)• المحابح علوم ني الخرز ورالدد ٧(، ١ رص الصحاح• •مختار يطر: )٢( 
jUij (،١٧٤/١٤المب.lااحرا)

(.٢٣٦•التحريرواكرير«)٩آ/ )٣(يطر: 
•(،و»الراجالمير ٢٩٩ا/ فيالضر•)٠ (،و»اوحرالممط ٣٤٨»زاداف؛ر«)٤;)؛(يطر: 

(.٤٣٦ القدير•)ه/ وءفتح المفلهري•)•ا/٨٨(، التمر و• (، '٤ ٤ الئريتي)؛/ للخف، 





•.ه ءد، هء ه
ا.اJص١١لسان على وليس اه، كلام من إنشاء هذا 

وتعيدخ.بمثمح، عباس ابن عن متقول وهدا والإيمان، الإسلام هي والطريقة 
،.والالغة١٢التغير عياء من وجماعت ومجاهد، وقتادة، جبير، ابن 

غدقا.ماة لقاهم باض وآمنوا الإسلام على لواستقاموا الناس أن والمعنى: 
كله،الخير ؤإنما فقط، الماء ليس هنا والمقصود الهلم_،أآا، الكثير والعدق: 

والعمةل٤؛.الرزق عن نميرا يكون ما فالماع 
ىآ1انتوأإقوأسحئاّبحاته: الله قول مثر العنى وهدا 

^^٠١٥١١٠؛؛ ٣١ولن ؤ وقوله: [، ٩٦]١^١^ محآمح؛فيوا'ؤيىه 
[،٦٦ئدة: ١٠١١]ه أنميهم محت ومن مهم من رقثم؛؛^==٤^١ ؤن وألإنجل 

الكريمة.الآية معاني أحد هو وهذا 
القسفي وآدابها الدانة يأطام الالتزام هي: الطريقة عر والاستقامة 

سجهة.هذا الرغيد، المليم المجتمع بناء أساس بمجموعها فهي والمجتمع، 
التقوى،>توررث، وذكزا وتسبيحا ودعاء صلاة بالله فالصلة أحرى جهة ومن 

والكينةبالراحة القس داخل فعلها وتفعل الملوك، على رقيبا خير وتكون 

بدلا وصمامت، خلاتق وهذه الاحتمال، وقوة والتسامح والصبر والأمل والهدوء 
للمقمحود.الوصل الهلريق في الير واستمرار الحياة لنجاح منها 

ابنواتفسر (،  ١١٧/ الارطي•)٩ واتمر (، ١٧٧٧ ١/ الهايت•)٢ بلوغ إلى •الهداة بنلر: ( ١ر 
(.Y٢٣٧/ واكويرا)٩ و»اكمير ٤(، ١ ٩ )آ/ جزي• 

واشم(، ٣٤٨)(/المسوا وازاد )مآ/0مم(، _€ •تمر يظر: )٢( 
واروح(، ٢٤٣-٢٤٢/٨(،و•فراينممر٠)٢٩٩/١بلفىاشر•)•ربما/مل(، 

انماتيأ)ها/..\(.
ب:والمادر (، ٢٣٠للزجاج)ه/ القرآزا •ساني يطر: )٣( 
و«شر)خ/اإآ(، اوغوى« واضير (، ٢٥٦\- 00)'\إاJاترياJى٠ •تمر يقلو: )٤( 

اكرطص«)ا<ا/خا(.

©





الرزقني لهم اف مد ثم منهم، واحد رجل قلب، أفجر على لوكانوا حتى أي؛ 
فسوفحاش، ذكر عن منهم يعرض ومن لهم، فتنة هذا فإن الغدق، والماء وانمناء 

والقلقالشقاء من قليه في لأن الغدق؛ الماء هذا ينفعه فلا صعدا، عداثا ربه سلكه 
قوله;في كما النعيم، من ويحرمه لداته، عليه ينعص ما والضيق والغم والهم 

بجزآأةثثؤ1س.هوعتشثْء صظ لث»معيشه سأءمم،ءر،ذء=قيبم؛ن وؤ 
بقولهأعلم— وافه وهومتصل— الضنلثج، المعيشة الصعديشبه فالعدا>با [، ١٢٤]طه: 

هيمدآنمبملارمحلصثددثُصتما■مثايكأثاهثكوقآلكثأ؛ سحانهت
[.١٢٥]الأنمام؛ 

الدنياءدارب< ذلك، فيثمل المتماعدرا،، التزايد الحدايح هو والصعدت 
عداناأي• [، ١٧]المدثر: ؤمآةُقه>صعوداأجأه بحانه؛ قوله ومنه الأحرة، وعدابح 

ءؤديثئا.ثتؤدقهترسمإراينقص! ولا يرداد وهو عليهر٢ا، شاما مرهما شديدا 
ا0أه]الإّراء:^،[.

وهياطه، بيوتر هي فالماحد وجنهم، إنهم كلهم؛ للناس حطاب، هدا 
بمرعامر مسجد يومئذ يكن لم الذي الحرام المجد ومنها الصلاة، مواصع 

منالإيمان أهل ويمنعون الأوثان، فيه يجعلون المشركون وكان هورم، إلا فيه 
النصب،،فيها وأقاموا للأوثان، الماجد هذه جعلوا أن تعار اطه فعاتبهم الصلاة، 

الترطي•وأتمر (. rxA/rr)الطري، وأشٍر (، ٤٦٤)أ/مقاتل، •تمر يفر: )١( 
٢(. ٤١٠ممبر«)A/ ابن وءتفسر (، ١ ٩ / ١ )٩ 

ممر،ابن و«تفر (، ٧٤; ١٩القرطي،)واتمر الطري، اتمر يفر: )٢( 
رم/أآآ(.

ورتمر(، ١٠٦٧)٤; لتراحدي الوسط، وءالتمر ٢(،  ٥٨ا/ الماتريدي،)٠ »تمبر يطر: )٠١( 
وءاكحرير(، ٢٤٤)A/ممر، ابن وءتمر )\،ا/'آ(، القرطي، و"تمير (، ٢٤٢)A/الموي، 

واكرير،)ا<أ/-؛أ(.



ئ.بمنأا،.عود مابن حدث فى كما صنما، ومتون ثلاثمائة الكعبة فى فكان 
ف،إلا تجدوا لا فالمعى: السجودلآا، أعفاء هي ه أن ؤيحتمل 

إلماحوفيها . ٢٣١٠وهوساحد(رثه من العيد يكول ما ؛؛أقنب الحل.ثتفي جاء وقل. 
•للمومسن اممه ويمكن المساجد وتكر سيتسع الأمر أن إلى 

تسحاته قال كما اهل٤،، لغير تجدوا لا أي! ؤهلأتJعوأخأللهل٠ر١ه 
يكتم^١^٥إن حكهث أدى هه ؤأسجدؤأ للممر ^؛S إلئسيى ثنجدإ 

[.٣٧]نمك: شئدوث.4 
العمانحديث في كما العيادْاا، هو زراالدعاء العبادة؛ إما هنات والمقصود 

تحميليقدرنه افه موال هو الل.ى بخصوصي الدعاء يةصاْ أو ا، خ؛وقبممحر يثير ابن 
١٠٢٦١٢٠٠^^القدير الحالق ثان من يل البشر، شأن من هوليس مما سر أولغ حير 

محكاددأعمحامحةدا.'ه•ه
ّما1ْؤإنما ه، اسمه يدكر لم وهنا ، محمد.١٧٢بؤعتدأشب؛أ المقصود 

قوله:في الامراع،،، سورة  ١١في له اختاره كما الاسم،  ١٠١٧٥له واختار 
عليهالوحي تنزل وقت في له اختناره وكما بمدهءثلاه، آمئ ؤبء-ن

١(. ٧٨ْالماا)١ وااصحح (، ٤٧٢٠البخاري،)ءصحح ينظر؛ )١( 
كير،ابن و»شر ٢(، • ا/ القرطيء)٩ و»شر (، ٢٣٦للفرا،)ه/ القرآن، اام«انى ينظر: )٢( 

 M(و،اءتح^_،>>،/ ٢٤٤،)٣٧٠.)
زْوجءث؛.هريرة أبي •حدين، من ( ٤٨٢لم)مأحرجه )٣( 

(،٦٧٣;(،واشيرالرازي،)٣٤٩٠٣(،ورزادالمسر،)؛/ ٢٤٢،تمرالغوي،)M )٤(يظر: 
(.yti/Aكير،)واضرابن 

وأبو(، ٧١المغرد،)٤ رالأدب فى والبخاري (، ١٨٣٨٦وأحمي.)(، ٨٣٨الطيالى)أحرجه )٥( 
وابن(، ٢٢٨/٣)اتفسرْ، واتجري؛ي (، ٣٨٢٨)U-^، وابن (، ٢٩٦٩)والترمدي ١(،  ٤٧٩)داود 

(.٤٩٠ح؛ان)>هخ(،والءاكم)ا/
٢(.٤ ٤ كير،)M ابن ورتلمر (، ٠٣٤ / ٢٣الطري،)ير "نفيظر: )٦( 
جزي،ابن و"مبر (، ٢٣/ \ القرطي،)٩ ير ولأتف(، ١١٤للواحدي)ص٢ "الوجيز، ينفلر: )٧( 

٢(.٤ ٢ U/ والموير،)٩ و»التحرير (، ٤ ٢ ٠ )٢; 





لكدراحتى الني.، من اقتربوا أنهم هبمتن عود مابن حديث قي أنه ؤيعرزه 

دعوتهعلى إصرار0 من يعده يأتي ما ويؤيدْ وأقرب، أدّع الأول والمعنى 
الشرك.ورفض 
علىاحتمعوا ولو المعانل.ءن، أنوف رغمّى ولو بتوحيده نبيه الله أمر ثم 

دعوته.عن مرفه أن يجوز لا ذلك فكل به، والمكر كيده 
يءمذمايثلآهمري.ص©ه;

أحدا،به أثمرك ولم وحذ.ْ، تعالى اممه عبديتج ؤإنما زورا، ولا حوبا آيت، لم فأنا 
وهداد!نيودعوتيلأا•

همفيلآمحمح'ءَسا0ه:
وعليهس، الني يتْلعه ما حدود ليعلموا الحقيقة؛ هده لهم يقول أن أمره 

الله.دون من يدعى أوأن يعبد أن يجوز فلا 
الاخمحارؤأي: بالأ-نماكرم، العلماء يميه ما فيها والأية 
الضثلأن نشدا؛ ولا خلالا ولا ذنا، ولا صث! لكم أملك لا اJعنى: وكأن 

لأنهالومهل؛ وترك بااءلرذبن فأتى الضلال، يقابله واوثد الطع، يقابله 
ذلكعلى يحملهم ؤإنما والإلهام، التوفيق لهم يمللث، لا أنه هنا: رالمقمود 

تر-نمتف-مأوهريه: له قال ولهدا والتلخ؛ الإرشاد بهداية 
ليسلكن هداية، ذللث، كل وبعمله، وبلسانه بحلقه يهدي س فهو [، ٠٢]الثووى: 

فىالإيمان ححل أو والحرمان، الحجب، أو الإلهام أو الخذلان، أو اكوفيق بيده 

الثور•وءالدد )\إ\ه\ه الأثر، و»ء؛ون (، ٩٩٦٨)للطراني الكر، •العجم يفلر: )١( 
(.٣٧٦وأكحالقدير،)ه/ (، ٢٣١>ا/ وأالخماممسامرى، ا/حأ(، )٥ 

•الكافرون، •محورة في محياني محا ينفلر )٢( 
الأقموكارماَاه،•وءالكليات،، للجرحاني)صرأ١(، •التعريفات، )٣(يتغلر؛ 

المجد،القرآن تفسير في المديل وءالبحر (، ٤٣٦/ ا )٩ المحاب،، علوم في -، jLJU•؛يننلر؛ )٤( 
 /U(•١٦ ،) ٢(. ٦٤٣! والتنوير،)٩ و«اكمير (، ١٠٤ا/ المعاني،)٥ و»روح

0



ققنشسص©ه:
عبدْ،فأنا ، أو!٥^^^١١٢تعديي أراد لو أحد تعالى الله من يحميتي لن أي؛̂ 

ألوهيته؟على المتمردون المكدبون أيها أنتم بكم فكيف 
حقيقةوبيان فه، والتواضع والقوة، والطول الحول من التنصل الخطاب وفى 

علىاستعلاء أو مراكر أو انتفاعات أو مكاسب ت، ليوأنها والدعوة، النوة 
اافه؟ إلارمول القول هذا مثل يقول أن يتطح فمن • الخلق• 

الذيوهوالقبر اللحد، ومنه الملجارآأ؛، الخلتحدت ؤورتيJمندييءق٠داهت 
الإنسان.إليه يهرب 

شيءوكل فيه، أحتئ ماكان ولا افه، من يجيرني أحد ثمة ليس وايمض؛ 
نبلومن الحقيقة، هده للناس يبين أن نبيه يامر تعالى وافه وندرته، قبضته فى 

ءتيلهبيله,مبات حديثهم فى يقولون الجى كان 

ي؛ا■ئيؤغذ نارجهن> لم> ؤ0 ؤعبمودر يتمزآثه وش أم ثق ئأ*ا ^٠ ^ه 
أيدا.4؛

رسالاتأبلغ أن إلا ويحميتى، ينفعنى ء لامي أي؛ ُؤإلأبلمماثنأفوةلهءه 
ولوعى، *بلعوا الّما ُال كما افّ، عن أي• فقوّ ربيل'اأ،، 
ص.

(،١٦٣ / )٤ (، ٧٢)٦; • وأشٍرالمعاني ٣(، ٤ ٨ ; ٢٣الطرى«)اتمر يطر: )١( 
(.١٣٧ القدير،)ه/ و»فح (، ٢٦/ ١ القرطي،)٩ واشير 
المرب،و»لمن (، ٢٤٤)أ/اسن« و»تهدي_، (، ١٣٩)آ/للفراء القرآن، "معاني ياظر: )٢( 

يا.•ل،ح ( ١٣٦العروس،)ا/ واتاج (، ٤٢١اكءز«)؛/وابماثرذدتم، (، ٣٨٩)م/ 
ممر،ابن وأضر (، ٢٦/١٩)القرطي، و»شر (، ٣٠•)آآ/ الطري، »تفر يطر: )٣( 

)ح/ه؛آ(.

نهعا.عمرو بن اش همد حديث، س ٣( ٤ ٦ الخاوي)١ أحرجه ( ٤ل 



ربهرسالات المثر. يلغ أن يمعتى رسالاته، بلاغ أي: 
تآأ؛ؤدإيىيزطيإنأؤكأأ؛اأؤزلج ربه؛ له قال ولهذا وحروفها؛ بنهوصها 

منيعصك قاف [، ٦٧ت ]المائدة ه الئايى من يعهناك> اكدرواش ر،اثايلعن تنل لتّ 
دونهمن تجد ولن أحد، اف من يجيرك ولن اف، من يعصمونك، لا والماس الناس، 
لبدا،، UJlp•يكونون كادوا الدين هؤلاء يضرك فلا بثغت، فإذا بالبلاغ، إلا ملتحدا 

كيدهم.عنلث، ، ويمرقمنهم يحميك، قاف 
المعصبةتومن ت آبداه ي؟ - نارجهند لدر ؤ0 ويبمولٌر ُؤوس 

بقرينةهنا المقصود ولعله أصلا، ودعوته رسالته ورفقي اش، عن التبلح رفقي 
،.١١ما؛عدهوبضميمة السياق، 

جهنمنار في الأبدي بالخلود يتوعد فإنما الحصيةر٢ا؛ مهللق المقصود وليس 
عماةوأما والترك، الكفر على وأصروا والأنبياء، الرمل دعوة ردوا الذين اا،كفار 

فهمالشرك، دون هي التي الكبائر أو الذنوب، من يقع ما متهم يقع ممن الخؤمتين 
يثمكلابمغرآن ألنة إن ءؤ لهم' غفر ساء ؤإن عيبهم، اه ساء إن المثبتة، لصته 

فيوظاهر النصوص، في متواتر وهذا [، ٤٨لالساء: سرقدولدهلمنيثاآه 
١^٤،.إجماع وعليه ١^٣،، والمنة الكريم القرآن سباقات 
•وأءل-ئدداروره لنعف،٥^١ من سثشول مايوعدون وؤ\ ؤ-حئ'إدا ُه 

المعنىترك بل يوعدون، الذي ما المياق يحدد لم ُؤحئ'إدارأوأمايوعدوت(هت 
يوملهم حصل كما الد.نيا، في والهزيمة الخيبة من يوعدون ما هو فهل مفتوحا، 

الأحرة؟اكار في يوعدون ما أوهو والاحتقار؟ الننع ■sX■ يوعدون أوهوما بدر؟ 

(.٥٥٣المني،)xj وءشر (، ٣٧٦ jrالرازي،)٠ «تمر )١(يقلو: 
)•ا/آ>م(،التمر، في الممْل وأاوحر (، ٢٧القرطي، •-ضر يفلر: )٢( 
(.٨٩عدى،)ص١ الواتمر 

١(. ١٩٩-  ٩٣و»ْححسالم،)(، ٧٥١•، ٧٤٣٩، ٦٣•البخاري،)٤ »صحح )٣(يفلر: 
(.0٣٠٩ا»ْجموعاكتاوى، )؛(يفلر: 

)ج



فاضوحلفائهم، مارهم بأ أو وقوتهم، يعيدهم يتعرزون دائنا كانوا وقد 
٠ه عددا ؤأقل داصئا أضعفل عن ؤذسيعلمون ت لهم يؤكد مبحانه 

الظالمينالمشركن أن السياق من ومعروف »الأصض(ا، هو نن يثن ولم 
ؤىالمربنءوؤولأداصرI سبحاته قال كما عددا، والأقل ناصتا الأصعف هم سيكونون 

تعنيإشارة وهي صعيما، يآكون فال<ساعدلآ،، المعين أو الحلم، واكاصر! 
منهميتبرأ ااشيهلان حتى الطارقاال"أ؛، #سورة آية في كما مهللما، لهم ناصر لا أن 

الضحيفح،عن القوي ويتخر بعض، من بعضهم ويتبرأ الموقفر؛ا، ذلك في 
القوى.عن والضعيف، 

ؤءتن-همحيقولون: كانوا فهم الذاتي، عديدهم فالمقصود عددا، الأثل أما 
تنصرونمفائزون، غالبون مجتمعون، كبير عدد أي• [، ٤٤لاكمرت من*صررء^ه 

بحلفائاوأعواننارْ،.

تإآأندا.ه:أزثتلر مءدو0 ما أيب أديمحث، ئلإ0 أوؤ 
أميوعدون ما أقريب، يدري: لا أنه لهم يعلن أن لجيه. الله تعلثم من وهدا 

نافيةلا"آ.هنا 4 ا لا؟ 

@

الشير«ئي الحط و»المم (، ٢٧القرطي«)٩ا/واا-فر (، 0٦٣٢إ »الكشاف« يفر: )١( 
(.٣٧٢•٣(،و،انتحالقديرء)ه/ /٣ ا )• 

(.١٢٢٣; الموس«)٤ و»تاج ٢(، ١ • الربه)ه/ ، jLJjj(، ٣٥. المٍر«)إ/ »زاد يفر: )٢( 
ؤستنمئدهم0ه•تُُالمح،• ُدله مح، ، ٣١

مآطئنئةئنثادلبىزه»الحنر»: •سورة ني تقدم ما يفتر )٤( 
لأتائ،آقرقاصن.4

ارازي•وافر (، ٤٣٣)U/النوى• واشتر )ه/هآا(، اسي• اشتر يفر: )٥( 
(؟٤٨١ابنمم؛ر«)U/ ١(،واشتر  ٤٥/ ١٧القرطي،)(،واشتر ٣٢١; ٢٩)

(.٤٢•ابنجزى«)X/ واضير (، ٢٧;١٩القرطي•)اشتر )٦(يفر: 



أمدات أي القريب، مقابل والأمد محلويلة، مسافة أي؛ ؤأاربمملنمترق'آنداه 
ؤو»آأدرىماسقؤاوثُحهسه:٠ لسان عر اض حكى كما ، ٢١١أوبمداطويلا 

.ه]الشورى:ؤوم\ينفيق<وآقائربم< الأحرىت الآيات وفي ٩[، >^^: -]١١١
هآلثاعع بحوث [، ٦٣]الأحزاب: يموتا.اه هؤق ؤومايدرءلثاتلأقاس [، ١٧

بعضهايعزز سياقادأت، كلها فهده ١[، ]الأساء؛ ؤآممم،للناصحثابهمه ١[، ]القمر: 
يكونله، المثاب على يحمل منها سياق وكل بعصا، بعضها ويوصح بعصا، 

وعدواولو الأمياء، هده يستعدون كانوا فقد هم، مقاسهم إلى التظر المقصود 
أن^؛^١ يهمهم لا ولهدا موجلة؛ وأنها بعثي شانها الآحرْ أن لرأوا الأجرة في بها 

كمرهم.وف، في الأجرة في ء بثي يوعدوا 
كمامفاحئا، يكون وقد قريب، شيء يصيبكم فقد محتملا؛ الأمر جعل ولذا 

فانتعار، الله إر وأنه الأمر، هذا من البراءة إظهار وفيه بعدم، وما يدر يوم في 
دلكوْع ويعذبون، يقتلون وأصحابه مودى، مهنارد محارب بمكة وهو النثي 
رسالاته،وتبلح افه عن البلاغ إلا ينجيه لا أنه فيعلم الوحي، هذا عليه. ينزل، 

يقول!أن ذلك، ومن الوقاغ، كانت، مهما إليه، أنزل كما الوحي هذا 

ؤإذؤيقول؛ يخذ،محأمدشصثنجءقثداج^ه، ينقول• 
همتي،;اؤثثونه.

فيوكما هنا، كما بعيدا أم قريبا موعودهم كان إن يدري لا أنه يعلن فحين 
يكونفقد [، ١٠٩]الأساء: أؤأه لأدورى ما بجيد ر مب قوله! 
أنإر قامار العام، العقاب يستعجلون لأنهم بعينه؛ منهم فرد كل أحل ودت المقم 

قيامته.قامت، أجله جاء فإذا المضروب، أجله له منهم فرد كل 
فيمايذلك، المعرفة له تجددُن، ثم يدري يكن لم بأنه القول من أور وهذا 

والتنوير•وءالتحرير (، ٢٤٦)a/كثير• ابن وءشسير (، ٣٥١/ tt)الطبري• •تفسير ينظرإ )١( 
،\(U/Y.)Y؛

©



أعالم.واه يعد، 
مولواتأن الجن ألهم كما ادري'، *لا ت لفظ بمنه اه أن والمهم 
يظنولا أدري،، *لا تول؛ من سم ألا طم وكل داعتة لكل بلخ وهودرس 

أدريلا ترك و*تن يتتقصونه، أتياعه أن أو ثرامع، *كانته أو يتكسر جامه أن 
أصيت

وينجي4يحميه و،لوالذي يحفظه، تعالى اف إن إلى إشارة وتكررلفظ 
أعود ٣٠٧١٠ث صلاته يقول؛ي النثي. كان ُ دُاريج؛رْ، وهوالذي دعوته، محيمحر 
ثناءأحصي لا متالث،، ؛، JIjوأعوذ عقويتك، هن وسافاتلأ، مخطالث،، هن يرصاك 
شالث،«رآأ.عر أنمث كما تت أس 

عليه.الناس اجتمع ولو ذلاثح، وراء ما يثالي فلا وحاميه، حاففله اف دام فما 
*>ق؛ءأأمه5ةبمصصص

هو.إلا الغيب يعلم فلا وعتامالثسأ،ه، هووحا|ْ أي1 
أونحهالعيون ترا0 ها هي؛ ونألشهثدءه الشهادة، يقابل هوما و*ؤالع-ءبه 

سكان أو الأحر؛، عالم س كان سواء الحس، وراء ما وؤأأثتبه الحواس، 
سيللا مما نحوذلك أو .١ الماس. يعلمه لا مما ماصا أوكان الملاثكت، عالم 

،باف١٣منحهم الش المعرنة بوسائل معرفته إلى للناس 
الجنباستراق علاقة له وطا ءؤءنإمآكم،محضزويءيراه، 

مجاثةإليها ؤيضيفون ةا االكاJ٠يأحذون كانوا الذين والعرافين والكهتة لفع، 
كذة>أ<ب

©

(.١٢٧٤<،واحلةالأولتاء•)U/ •أخلاقاسء«للاجريب١ )١(يطر: 
هههه•ثقة ما >ل.يث عن ( ٤٨٦مسلم)أخرجه )٢( 
^^.ألأتلأتإياJءمأوءئؤ الحثر<: •مررة نر نندم ما يطر )٣( 
ألتحئ

اوثان—م الملائكهتنزو •إة (؛ ٣٢١٠اوخأرى•)•صحيح ئءؤبم؛ا؛ي ءاسة ءل.يث كمام )٤( 
اشنغنمش،مبإرمح،الحاب-دذمالأمضنيالاء،محئاكامح دم: 

أنمهم•.س عن ثديه عاله معها نكل>يون 



يعيل؟أو قريب هو وهل ^٠٢، المضروب الأجل يعلم الذي وحده فهو 

افه،ارتقاهم الذين الرسل يستم فهو امتثناء، ؤإلأسآربممحينرسوبيه؛ 
واصهلفاهم،واختارهم ارتضاهم افه لأن كانوا إنما ١^;^ أن إلى إشارة ذلك وش 

ينزلالذي الملأتكي والرسول ءقإأآلثلأم، كالأساء المثري؛ الرسول ذلك ويشمل 
منشيء على وأطلعهم تعالى اغ ارتقاهم فهؤلاء كجريل بالوحي؛ 

افه.إلا يعلمه لا ما ه ؤألعنس< من وهناك غيبه، 
أنذكر فانه الرازي، الفخر إليه مال لما خلاقا بعمومها، الأية أخذ والأولى 

الماسس بأن واحتج الماعة. أي: ؤدلأقهث_مقشهءثهداه بقوله• الممصود 
الُيبأا،•من شنئا يعلم قد من 

إلاؤإطلاقها، عمومها على تؤخذ أن يجب التي الأيايتح من فهذه غلط؛ وهذا 
الأستئناء.فيها ورد التي المقامايتج في 

أوالبشري الرسول هذا أن أي! حلنوءتحداه يثن دي يى؛؛Jc ؤؤدمُدسلك 
ينالهمأن أقوياء أشداء خلفه ومن أمامه من بحرس اض يحيهله سوف الملائكي 

بالمعاينة،غيبه س شيء على منهم أحدا يظهر أن أراد إذا افه أن ةللثv ومن 
والمعراج•الإسراء يوم للشي. جرى كما وخلفه، أمامه تحداه ؤ معه جعل 

عليهيجعل فإنه رسولا، ليكون أحدا ويرتضي يختار حين افه أن ذلك ومن 
.٢٢١أنيطت؛هالتي الهمة لأداء يحمونه وحزتا حثظه 

ظنت،يإوتائثا̂ ه
بعضوفي يعلم، أن يراد الذي الفاعل هو ض يذكر لم أنه الإعجاز من 

8شيرارازى«)-م/حيآ(.)؛(يطر: 
القرطيا<واتمر (، ٢٤٤)A/اومى« و»ضير (، ٣٥٣/YY)-الطري، ،اشٍر ينظر: )٢( 

Y(.٤ ٩ / Y٩واكوض،)وءالتحرير (، Y٩؛/ )٩ 
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الفعل،إليه يند أن يصح من كل فيشمل الياءرآ،؛ بفم القرا-ءات! 
لتحمقولكن وهوالعالم، س اف ليعلم اممه عر الكلام هذا فيصدق 

ؤوتتأللمآ^ين؛نفوله ر كما القرTن، في كثير وهذا الحياة، بواغ علمه 
لكنشيء، كل يحلم تعار قاف [، ١٦٧" ١٦٦معران؛ ]آل ه عائم؟ \ق؛ ريتؤ 

الأرض.في علمه ليتحمق 
يرىلما . محمد قالبي ه، تيم يّّلني أبتمأ ثل ُاؤأن الرٌل وليعلم 

وأرسلواغيره، دون إليه أرملوا قد وأنهم هوالمختار، أنه يدرى والرصد الملائكة 
الك،.jLJ^،.بلم ؤإحكام، وتوثيق صعل فيه فالأمر بهذا، 

عرشهود وكأنهم ربهم، رسالات، بلغوا قد الرسل بأن الرصد ليعلم وكذللث، 
القيامةر'آ،.يوم بشهادتهم يوافون الأداء 

[.٥٤]نملت،: أواه ؤثلإعآوؤبث فإنه تعار، اض ١^،; ه أدعم دما ^^٠١^■ 
أمامعينة، حدود وفي اممه، شاء من إلا يقتحمه لا بسياج، محاتل فالوحي 

الإدراك،أو القياس أو كالفهم الهلييعية؛ بالوسائل معرفته يمكن بما يتعلق ما 
آخر،باب، وهو ممكن، فهذا والتمرس، الصالحة كالؤويا الروحية؛ بالوسائل أو 

السوةلم•آثار من بقي ومما ^١^، ٢١من الرؤيا عد والشي. 
الإلهاموكذللث، والالتماس، الوقع باب من هي ؤإنما بها، ثقيع لا هذه لكن 

(،٦٩٦الثر«)Y/ القراءات و»اعز،ي (، ٤٤العثرء)ص٩ اماءات ني •المرط بفر: )١( 
عثر•الأئمة القراءات في اكر فضلاء وأإتحاف (، ٣٩٢)Y/انمثرا القراءات في وراسر 

(.١١٣٣/ القراءات•)• و»سم (، ٠٦• )ص 
(،وا-فرالقرطي•٣٨0(،و»انمررس•)ه/١٩٦م

)ها/-آ(،و»اكءريروالضيره)وأ/اهآ(.
 )Y( :وأتمر (، ٣٥٤النري•)٣٨ •تمر يطلرLJ1•_ ،)القرني•و»شءر ١

(.٣٧٥•٣(،وافحالقدير•)ه/ )٩ا/ 
،٢٢٦٣مالم«)وءصحح (، ٧٠ ١٧، ٦٩٨٨، ٦٩٨٧، ٦٩٨٣الممحاري•)»ءحح يطلر: )٣( 

٢٢٦٤.)
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أمضفي يكن فإن ؛ ٢١م٠ءدئويىلقبلكم الأمم في لكن *ئد قال كما والتحديث، 
منهمءارآ،.الخطاب ابن عم فان أحد، منهم 

لعمرحدث كما ونويع، قلى كما فيكون الشيء يقلى أن لأحد يع فقد 
الدلكء،فرط بسبب هذا يع وقد الناس، س لأصتاف، يحدث وهو دجتينر'آ،، 

توقعاالأشياء يعفن يتوع ربما فالإنسان والتجربة، العقل وحدة الخبرة، وشدة 
الالغيب فإن الغستا؛ علم على الاطلاع س ليس لكه وهدا اليقين، من يقرب 
يعلمها.لخكمة منه شيء على تعالى اف أطلعه من أو اش إلا يعلمه 

ؤءذهداسبحانه: قال كما بالعا.د، متصل والإحصاء ءؤرأءهئثونيسداه 
ؤكد.لنءسموئال،: [، ٤٩كصيأهلاصف: إلا يده 

[.٩٥- ٩٤لم,م: ئزدا.ه يرلمآلث1ؤ ذم؛انه نعدهلمعثا. 
شيء،كل ؤإحصاءه شيء، بكل ؤإحاطته الإلهي، العلم شمول، الأية فقررت 

اضأعواد؟ عن عبارة كلها الماديات إن الأية بفلاهر أحدا يقالا~ أن يمكن وهل 
أعلم.

000

وقل;الأكثر، ثاله المايم، م ت بعضهم ممال تأؤيله؛ ني واحتلفح محدث، جمع- الدال، بقح ، ١١
(،٢  ٦٧/ ١ ) الم٠حاJثيناا تصحيفات  ١٠ينظر؛ ذلك. غير وقيل نمد، بغير لسانه عر الصواب جري يض 

(.o»/Uو٠iحاJاريا)
عاتشةحديث من ( ٢٣٩٨)وملم غ؛.بمئئ، هريرة أيي حديث من ( ٣٦٨٩)البخاري أحرجه )٢( 
(،١٢٦-و،لالإلزاUتواكح٠)ص٤٢١(، ٠٣١ ا/ (،)٤ ٣١٣/٩»عاللاولارتطني•)رنظر: ٠. 
(.٥٠/٧(،و٠نيالاري٠)٣٦٥-سمي٠)ص٤٦٣وءهدي 

رييءواممت قال؛ خ؛وؤءئت الخطاب بن عمر حديث من ( ٤٠٢)البخاريء اصحح في كما )٣( 
منثماءّإيهثترفنزلت،؛مصر، إبراهيم مقام مجن اتخذنا لو افه، رسول، يا فقلت؛ ثلاث؛ في 

يكلمهنفانه يحتجبن؛ أن نساءك أعرت لو اش،ا رمول يا قلت،؛ الحجاب، وآية ا. ١ ٢ ٥ تالقر٠ت ه مصئ 
عشرةث7إنؤ لهن■ فقلئ عاليه، العيرة ر ه الض نساء واجتمع الحجاب، آية فنزلت والفاجر• البر 

.٩١١هد0 فنز ٥[، ]التحريمت 

@





السورة;تسهيات ه

التغير،كب ني كما ؤقأأثاأإمينه٠، *مورة أوت ؤآلقنه*، *صورة نمى؛ 
،.١١٠٠٥٢والمماوالحدينؤ، 

عثرةر٢،.سع وةيلت عشرة، ثماني وئيل؛ آية، عشرون آياتها؛ عدد ءو 
ن.بممحعباس ابن اختار على آخرها، في مدنيه أولها، في مكية هي وه 

المفرينأ"ادلجمهور 

تطوعاوصار الملمين، على القيام وجوب من أولها قمح، 

الكبرى•(، ١٦١البخاري،)أ/ واصحبح (، ٣٥٦الرزاق•)م/ ■مد رتمر بتظر■ ، ١١
القرطبي•واشبر .0(، ٤ وأالمممرك•)آ/ (، ٣٥٧! ٦٣البيِي•)وأتمر ٣(، ١ ٥ ا/ للماتي)• 

(.٢٢٥٢; و«اكحريرواكوير•)٩ ٢(، ٤ ٩ ممر•)A/ ابن وءتمر ٣(، ١ / ١ )٩ 
دمل٠تؤقأبماألمبمل>هه■" تعالم،؛ م، اخلفوا وند  ٢١٢١

القرآن«آي عد في ءالببان يفلر: وهوله:ؤأليبمثثتا.ه. ؤك»قوذرثوي.ه، ونوله؛ ا، ١٠
رص؟هأ(.

اضالبي•ورتمر )ا،ل/ام(، القرطي' واشتر (، ٣٨٦ره/الوجيز• ،المحير ينظر:  ٢٣١
٢(. ٥٢أ/ والتوير•)٩ ورالتحرير ٥(، • • )ه/ 

(،٢٥٩/٨(،ودفر١ينممر•)٣٥/١٩(،و،ميراكرطي•)٣٥
(.٢٧٨أ/ و»اكحريرواكوير«)٩ ٤(،  ٥٣ا/ )٩ الكLد،• يلوم في و»اللاد، 
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جةقا،أتةأ،

نزولأرا،.القرآن سور أوائل من عظيمة مورم وهي 
ءياةا؛و؛تص:

هذهت يقولون العالم أهل وبعض ؤكأتثاآلتثإث'و؛'ه، التالية! السورة وفي 
بهاحوطب أوصاف ولكنها أمحماءأآ،، ليت أنها والأكثرون للرسول.، أسماء 
محمد،أنا أمماءا حمسة لي ٠٠يقول! والتي عليها، كان الي الحال بمحكم 

الناسحشئ الذي الحاشئ وأنا الكفن، بي اش يمحو الذي الماجي وأنا وأحمد، 
العام4((>م.وأناعرقدص، 

الحالويبين يخاطبه حينما ءغ؛ل افه فان معه.؛ التلطم، من نؤع ذلك، وفي 
ؤإكرامبه احتفاء ذلك، ففي الخهلاب، أثناء عليها هو التي 

أبيبن علي مع قصته في كما أصحابه، بعض مع أحيايا ذللثؤ يفعل وكان. 
المسجد،في نائما فوحده عنه، يبحث، وذمي، بيته في يجده لم لما جقؤبمتئ طالتا 

الترآب،«رْ/أبا ئب القراب،، أبا ررق؛ : الض له فقال جنه؛ في التراب أو وقد 
هوالضلأن غيرها؛ ههبمئمن علمح، إلمح، أحب الكية هذه كانتج وقد 

بهارآ،.كناه الذي 

ذلك،رص.أولخير لوم يغطيه بما الإنسان الحاف بالتزئل: والمقصود 

0

(.٩٦)ا/ و»الإمان« ١(،  ٩٣املن«)١/ رض »ارئن طر: )١( 
نيورالياب ٣(، ١ ١ ١/ الممسرا)• ني المحط ورالمحر (، ٣٣/ ١ القرطي•)٩ اشر بظر: )٢( 

(.٢oU/rوءالتحريرواكويرا)٩ ٤(، ٥ ١ ١/ الكاب«)٩ علوم 
هعجهت.مطعم بن جسر حديث، من ( ٢٣٥لم)٤ وم(، ٣٥٣٢البخاري)أحرح،■ )٣( 
وءالتحرير(، ١٣١ / ا التمرار• في المط وءالمحر (، ٣٣/١٩ااشرالقرطي«)يفلر: )٤( 

واكويراا)هأ/ههأ(.
;هبم؛،.ذ بن سهل حديث، من ٢( ٤ • )٩ ومسلم (، ٦٢٠٤، ^١٣' )٣ البخاري أحرجه )ه( 
السابقة.المصادر ينظر )٦( 
يرواتف(، ٣٧١)أ/ للواحدي وااالشسرالوسءل« ٥(، • ٩ اشرالمرقديء)r/ يطر: )٧( 

(.٣٧٨ص)ه/ و)أفع ٢(، ٤ ٩ ممر(()A/ ابن وااش؛ر (، ١٣٢; القرطبي،)٩ 
(،واتاجالخروس،)هآ/خما(ازمل«.»اسردا-ت،فيغريب،القرآد،«)ص٣٨٣ؤيللرأبما: 



فهولآ.بمآالا،، لخديجة قطيفة أو لحاف أو برداء متزملأ كان أنه ورد وقد 
.لطيف١٢٢فرق وسهما قوله:ؤآتدمح4، من المعنى في قريب 

يتعلق^^١١^٥^^٥^ ت تعالى قوله أن أعلم~ وافه يظهر" والذي 
وصايا•بمجموعة أعقبها وقد الناس، ومخاطبة والدعوْ بالندارة 

التدثرموصؤع يناسبه وهدا بالندارة، متعلما السورة هده صدر فكان ٧[، — ١ ]المدثر; 
بخلافان الأنعلى الماص يراه الدي الموب على بمللق الدثار لأن الدثار؛ أو 

الئعارر٣،.
دعوةفهي {-جوه للأمر متاب وهو الموم، عيل للدفء يلبى غالتا والدثار 

الدعوة.مسؤولية وتحمل اليقظة إلى 

بالشاعر،يصفونه؛ بم يتشاورون اجتمعوا قريشا أن يلغه الني. أن ويروى 
الأية؛؛،.ونزلت، لدلك، فاغتم الجنون، أو الكاهن، أو الساحر، أو 

كانولدا هدا؛ مثل فيه يقال أن يتعود لم لرجل ءلالة قاسية حملة كانت، لقد 
بالعاقبة.ووعده بالاحتمال، وأمره الصبر، بحمله اطه ولكن عليه، شديدا وقعها 

للوحي،وتلميه لريه، . الّهم، عبودية بمدد كان فالياق ؤآلتيل،ه أما 
مناسبافكان وثقل، مشقة فيه مما ذلك، بكاليف، وقيامه له، واحتماله عاليه، وصبره 

العاميةفي حتى معروف وهدا الحمللْ،، معنى فيه لأن بؤآلثزنل،؟ه؛ المعبتر ، ^١٧
لمواجهةأو للعمل أو للدراسة ينمل وفلان المحمول، iالزمولت الدارجة، 

للسفر.أو الماس 

_.UI(،والمادر ٦٨١•r/الرازي•)•ا-شٍر )١(يفلر: 
٢(. Y٥٦/ واكوير•)٩ •اكحرير يفر: الاشقاق. في سهما الفرق )٢( 

(.١٨٩/١^lالهاة^)٢/..١(،و^اساحالمر٠^دثر•)
القدير•و»كح (، ٣٦- ٣٥; ١٥)الممر• و»انمر ).\الأى, اJاترbلىء »تمر يطلر: )٤( 

٢(.٥ ٦ / Y٩والتوير•)وءالتحرير (، ٣٧٧]0ا
(.٣٦٨١ ارازى•)• و»شر (، ٦٣٦ااالكثاف،«)(/ يتخلر: )٥( 

0



ييبممبمي اي؛ سسلءا'، مجيرغم زز، السل: إن ينول؛ وبمشهم 
تعارتلقوله وعدامناسم، تحمل، ففيه عناءسه، ؤسحمل 

هداعر عون حير لأنها والصلاة؛ بالقيام عنا أمره ولدا ْ[، ل١لز•لت 
الحمل.
يأتيالني. ءكان ئالت،1 ة.بمةو عاتثة حديث، من ر؛؛الصحيح* جاء 

إليه.يو"ص أن فقل العدد...*. ذوايت، الياد وهوالتمد— فيه~ فيتحشثا جراء 
عنبعيدا حراء، غار إر العدد ذوالت، اليالي يده؛، فكان الخلوة، حب ربه ألهمه 

ؤمأكتثده،ماأوم،اا،هت ؛ال، وموبالغار، المللث، فاجأْ حص يتعبد، الناس، 
ولال.ايطرفه؛ أحدا يترب ولا وحيا، يتفلر يكن لم أْء، اظثودى■' ءألآألإبم-قه 

اللحظة في إله محيتوجه ءثْرى، حنن عر يأته بالتلك الغار في ومو نوحئ 
الهينةمألوف غير عغليم مخلوقا عنه.. يلغ أن أحد يستملح ولا فيها، معه أنيس 
ه.أمأ ؤ الأمر! بالغة له ويقول يرمله ثم يجهد، حش ويعصرْ ويضمه يهلرئه 

مناوي. فأصابه ١[، لالأااق: ؤأمأأت؛.هأكىمحهه ويقولت يأحذْ نم 
وأقربهمالناس أحب وكان ذللث،، يترقب يكن لم لأنه وقنع؛ ورعب وغم محم ذللث، 

ارملوثيفجاءهافزعايقول! وأمانه، صئْ *وضع فهي يجة حد زوجه إليه 
>كوذللث٠: بعد نزيته ثم ١[، ]الد؛ر: ؤقيأذدة0ه ت فنزلت • ^/،٠١٥

آلمحن©ه.
بعدسورة ثاني ؤإذاكانت، الزمن، فربجافي الورتين نزول وندكان 

نزلتهكلها الررة أن ذممثؤ يمي ولا أوالرابعة، الثالثة عي ف>ألجنه ه، قأ آؤ 
صدرها.المقصود ؤإنما حميعا، 

©

(٢٥٦/٢٩٠)١(طر:ااضواكور٠)
(،٣٠٢•٣- ١ الطمي«)Y/ ررتايئح (، ٢٣٧- ٢٣٦مشام)>/لاين ؛كويأر •المم؛ )٢(يطر: 

رأسصاس د.ثقأ وأتار؛خ ١<، • UA)و>اكنا• ،؛(، vA)صض التو؛• رادلأتل 
ومارج؟4، محت ؤقمح،أؤةدء؛مح؛0تيئاىئدَةثام، التمر•: •صردة *ي وماتغيم )،/٩(، 

الطق«.•مودة أول م ماتي 
الخاوي)م(،ومدم)-أا(.0(اض-بم 



محاالشام ص زمح'ر0<، >تأةاأئمح0 مال: مثلما >تأةاألجث0ه 
فالمعنى:٠^١^٠^ في وأما والدعوة، لالندارة في القيام لأن مختلف؛ 

مال:ولهذا مفعول؛ له ليس لازم فعل وؤمحه لربك، صل 
يقوم.أن ربه فيأمره القيام، محل لأنه ا؛ الفلرفية١١على منموب 
خديجةفراش أوعلى فراشه على مضهلجعا كان وقتها يكون. أن يجوز وقد 

وانتقاصا،قشعريرة الإنسان يزيد والخوف بارد، فالجو باللحاف، ملتما 
حياته•في الهنارئ الأمر هدا من قلق والني. 

*ؤؤأص.لآفغ0ه:
مإلا ثك، اللل بمرم لا النن. وثان كك، اللل بمرم أن رب، امء لم 
سدالعثئ، يحل إذا رركان نء.بميا: عاسة قالت كما رمضان، من الأواخر العشر 
.٢٢١أهلة((وأيقظ ليله، واحيا مئزره، 

أنسحديث من ®الصحيحين٠ في كما وينام؛ بمار أيامه سائر في وكان. 
الّك،.،عبادة عن يالوذ الحم،. أزواج بتوت إل رني ثلاثة جاء قال: ذهبه' 

تقدمما له غفر قد .، الحم، س نحن وأين فقالوا: نقالوها، كانهم أخبروا، فلما 
أصومأنا وقالآخر: أبدا. الليل اصلي فإني أنا أما أحدهم: قال تأحرإ وما ذبه من 

اممه.رسول فجاء أبدا. أتزوج فلا النساء، أعتزل أنا آخر: وقال أفهلئ. ولا الدهن 
ف،وأماكم فه لأخشاكم إني وافه، أما وكذا؟ كذا قلتم الذين ®أنتم فقال: إليهم، 
فلمسسنتي عن رم، فئن النساء، دأزدغ وؤئئ-> وأصر دأنمئ، أصوم لكني 

ثلثفيقوم قليلا؛ منه ينقص أو الليل نصف، يقوم أن بين سبحانه اطه فخيره 
ثلثه•وينام الليل، ثلثي، فتقوم قليلا؛ الثلث، على أويزيد الليل، 

والتنوير•ورالتحرير )ْ؛/أ؛؛(، المعاني• واروح (، ٣٧٨)ه/القدير• 'فتح يطر• )١( 
(.٢٨١)ا-؛/

١(. ١٧٤وسلم)٢(، • ٢ المخاري)٤ أحرجه )٢( 
(.١٤٠١مسالم•)وءصحح (، ٥٠ ٦٣البخاري•)ارصحح يظر* ^٣^ 

0



أنلأو الصف هو قليلا نم أي• القليل، هو هذا يكون أن يجوز ه■ بمف7 ؤ
بقليل.الصف من أكثر أو بقليل الصف من 

أمأد بقلتل الصف من أنل أو نمنه قم الليل، نم المعي؛ يكون أن ويجوز 
تعودوالثالثة الثانية الأية أن بيان والمقصود واحد، والمردى بقليل■ النصف من 
طم»<.ؤيتن,4ااذى إل اُ الزى;قام،  imإل 

لمولذلك الليل، نصف من أكثر القيام مدة تكون أن في الترغيب إلى عود 
لتكونبندثللأ بقوله؛ الثمي يه نيئ ما بمثل ه هكي أيذل ؤ يقيد 

رسولكان ناك؛ رْ؛هبم؛اأنها عانثة عن ورد وقد متسعهأآ،، الصف على الزيادة 
وفهذا أتصغ اف، رسول يا له؛ فقلت رجلاه، ثثطر حتى نام صر إذا اف 

ثكورااار"آ،,عبئا أكوو أفلا لا فقالت إ احر؟ وما ذنبلث، من تقدم ما للئ، عفر 
بالهلولالليالي تفاوت< إلى فيه مطور  ٠٧^حرف، من المستفاد واكخيير 

الوم.من القانت الحظ ولأخي للعمل، الهار بسعة ارتباطا لذ.للئ، لأن والقصر؛ 
بهفنلك القيام، لزمجن تحديدء حرج ؛وي الهمر. على توسيع ذللتا وفي 

القريب.للئ، م

القرآنمن عليه نزل قل• يكن لم أنه مع سبحانه؛ وأمره 
وؤثد١كزدماوؤألثدئره، ه، امأ ؤ وهي؛ ثلاُث،، أر سورتان أو سوره إلا 

—السور بعض لأن كاملة؛ نزلت قن. ور الهده تكن ولم وؤأآتيله، مظثوواه، 
عليكانزل ما رئل إدا: فالمراد ، ٢٤١المدJنةقي إلا آخرها يول لم ورة- الكهذه 

©

وأشءرامضأ(، ٦٣٧- ٦٣٦أ/ورالكناف•) (، ٢٦٨؛/اردى«0 ال•'ض يطر: )١( 
XTWA/o)(،وأغحاكويرأ ٣٥)\<\إ 

وانمادر(، ١٢٦الماوردى«)٦; وءتمر (، ٣٥٨/٢٣الطرى«)ا'فير )٢(يطر: 
(.٢٨٢• ) لم وم(، ١١٣٠)الخاري أحرجه )٣( 

السورة.أول ني تقدم كما ( ٤ ) 



موفوما القرآن، من 
.٢٢١وامتقا٠^مهولة الفم من الكلام بارمال التلاوة حن والترسل: 

ومنه:أّحرى، يعد مجموعة أي: أرتالأ، القوم جاء يقال• الريل، من" وأصله 
الجنال،من نؤع وهدا فرإغر"آا، تليها والي من كل بين يكون وهوأن الأسان، رتل 

الني.٣عنه نهى ما وهر يتكلفونه، الماس بعض إن حتى 
فيكما يتدبر، القرآن يقرأ وكان. وترمل، يتدبر القرآن تقرأ أن والمقصود: 

حريارْ/حرما مفصالة هكانت، الّكا قراءْ أن نمبمتا، ملمة أم حديث، 
ثممدار،. راكائت فقال: الّكا:< قراءة عن نتل أنه ماللث، ين أنس وعن 

،.^١٦ؤ؛رتحي ويمد ؤاؤ؛فيه، ؤيمد ٠,^، يمد ه، لج-يأثأيجآبي قرأ: 
له:فال البارحة. المفصل قرأت إنني ننحهبمتن: عود ملاين رجل ئال ولما 

ر)ثداكهدالئعرإ«>ى.
ك؛يناأن اليوم تلحفلون وكما الئعر، إلقاء في السرعة العرب، عادة من وكان 

يارتجالالبديهية أومرعته الحفظ، لإتقان إظهارا هدا؛، يهدونه الشعر يلقون ممن 
الأمم؛لحياة وكتاب للمدير، كتاب فهو الشعر، كهيئة ليس القرآن لكن الشعر، 

ميع.تولا عجالة دون ترتيلا، يرتل أن فحقه 
وقدبعضهاره،، وترديد عندآياته، والوقوف القرآن، تدبر أيما: والترتليعني 

ؤإنمي":ئم؛لإمت وهي ومحكي،؛ يرددها واحدة باية أصح حتمح، لمله المي. قام 

(.٢٦/•٢٩)١(يطر:•اضواضر|)

.٠٠١ارت ( ٣٢الرب،)٩آ/ ،،درلمان ٣٤امّآنررص؛ فىم.ب •المقرئات يطر: )٢( 
(.٢٦• / Y٩والضير«)و»ااكحرير (، ٦٨٣٣ارازتم،«)•»شر يللر: )٣( 

(.٢١٢٥)مسلم، وءصحح (، ٥  ١٩٣ ) اليخاريا اصحيح يتظرت ( ٤ ) 
(،١٨١)آ/ وايائي (، ٢٩٢٣)والرذي (، ١٤٦٦)داود وأم (، ٢١٥٢٦)أحمد اخرجه )٠( 

•٣(.٩ ، ٢٣٢والحاكم)ا/ (، ١ ١  ٥٨وابنحزبمة)
•٥(.٤٦المغارى))آ(أحر-بم 

(.٨٢٢وسلم)٥(، •  ٤٣الخاوي)أخرجه )٧( 
(.٩^١٣القديرء)ه/ ورانح ٢(، ٥ • ي)M ابن »شر يطر: )٨( 

0



جةُاإئأعلأ،

[.١١٨اإو'هلا،]المائاوء: ءت\دقوإن 
والمأتم؛المناسبات ني إلا القرآن قراءة عن غافالون اليوم المسلمين وأكثر 
بجمالJالأرسمتاع أسماعهم تنثغل الصوت حن ئارئ حول يجتمعون 
تلاوته.عند والخشؤع تدبره عن ^١!؛، متشاغلين الصوت، 

التدبر؛معه يفوت الاJى الشديد الحدر قراءتهم على يغلب يقرؤون ممن وكثير 
ويقم،وتجويد بترتيل يقرأ القراء من وكم رمضان، في كما القرآن، لختم استعجالا 

عليها؟!وحياته وسلوكه قليه ويعرض الأتان معاني عند 
الليل؛قيام نبيه. على أوجب، تعالى اف* أن جماعة منها أحد الأيات وهده 

ودءوتهلآ،ّطريقه فى زادا ليكون 
ومنؤ سثحانهت لقوله الامتحيايبج؛ إلى صار ذللثج حكم يكون أن ؤيحتمل 

٩^١[.لالإ<ماءت محئمود.اج^؟هل^ مقاما سد.ووءثاه اكلمته«،ن
أكثريقوم كان ريه لقي أن إلى ه الثي لأن الأن؛ بحثه من فائدة لا وهذا 

أونحوذللثؤ.نوم غلبة أو مرض من لعارض إلا الليل قيام يترك ولا الليل، 
أو-ص،وقد الليل، بقيام محاطين المؤمنون كان العلمت أهل من كثير قال 

،.؛الدينة١٤التخفيف، نزل وةيلت ذللث،، بعد عنهم حقق، ثم أوأكثر، سنه عليهم 
عليهمواجبا يكن ولم امتحبابارْ،، كان للمؤمنين ية بالنالأمر أن والأقرب 

نقلكما غروبها، وقبل الشمس طلؤع قبل ركعتان إلا المكتوبة، الصلاة قبل شيء 

نياكن؛ا أيي وابن (، ١٣٥)• U-0وابن (، ١٢١٤٩٥، ١٢١٣٨٨، ٢١٣١٢٨)احمد اخرجه )١( 
واىش)آ/^ا(،وام)ا/اأآ(،وس)م'آ(سصط،ااكهجاووىمس«)مأ(، 

الني.٠صلاة صفة •أصل ؤيفلر: الخبر•. صح ران (; ١^١٢حزيمة)ا/ ابن ونال، ذر.٥. أبي 
)آ/إمه-خمه(.

الرازي•واتفسر (، ١٢٥/٦)اوردى• J١واشر م(>/\0ىج الطري• اتمر يفلر: )٢( 
(.٢٥٨/ ٢٩واكوير•)ورالتحرير (، ٣٤/ ا )٩ امطي١ و*ض (، ١٦٨ م )• 

الابقة.والمادر (، ٣٧/ ١ القرطي•)٩ راتمر يفلر: )٣( 
ا؛قةؤالوالمادر ٣(، ٤ / ١ القرطي«)٩ و»تفر (، ٢٥٠الممي«)٨; »مير يفر: )٤( 

(.٢٧٩!٦٩»اكءريرواكويرء))٥(يطر: 
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بهذاقال ؤإن متعينا، وحونا عليهم واجبا الليل قيام يكن فلم اليرزا،، كب في 
الملم.أهل بعض 

أوالليل ثلث قدميه يصم وأن الهلويل، بالقيام له لأمره تعليل هذا وكأن 
القرأن.ويريل ربه يخاط-، ثلثيه أو الليل نمق 

قصيدة،أو خطة أو محاصرة ألقى ت فتقول الكلام، في يستخدم والإلقاء 
بشدةحملا أو حجزا ألقى تقول؛ كان الثقيل، الشيء إلقاء يعني؛ الأصل في لكنه 

الميإن، الموجه الوحي والممصود؛ الثقيل، القول إلى إشارة فهو وقوْرأ،، 
أمور؛إر بالتنلر ؤمث"ملأ4 تعارت وسام ^^، 

جاءهحين الوحي، بدء قمة في جاء كما ه، الّمحا على استقباله ثقل — ١ 
الجهير؛،.منه بلغ حتى وغطه فأخذه يقارئ،. أنا ما قال؛ رراقرأ. له؛ فقال الملكؤ 

علىوهو الوحي عليه نزل ربما إنه حض شدة؛ التنزيل من يعاني الض. وكان 
سهمكخممغٌبل

البرد،الثديي اليوم في ة.بمأا~ عائشة تقول كما الوحي" عليه نزل وربما 
مناللزلؤ حبان، مثل أي: الجئازرآ،، مثل عريا ليتفصد حسنه ؤإن عنه هضم 

حينه..
حتىئههئن، ثاست، بن زيد فخذ على وفخذه مره عليه نزل الوحي أن وثبتا 

ثقلهار'ا،بترصهامن كادت، 

(.٢٩٨الهالىوارتواد«)آ/سل •) Y(»^j،(YA/؛
التحريرولل (، ٤ ٤ ١ ة/ التمسزاا) ذوى والمادر ٧(، ٤  ٥٠٠٠٣القرآن®)غرِيب في، ءالممّدات يتفلرّت ر٢( 

(.٢٦١; ٢٩والتوير®)
ال-اقة.والصائر (، ٣٧٩)ه/ و٠اiتح ا/لأم(، •تمرالقرطي،)٩ يفلر: )٣( 
■ؤقأةاآلتيل،أهه • نوله عند تخريجه تقدم )٤( 

(.٥٣)U/ردلائلالموة®)٥(يفلر: 
(.٢٧٧(،و»صححسالم،)•٢٦٦١»صححالخاري®)٢، )٦(يفلر: 

تدئها.وترصهات ئهثمحا. معد بن، مهل حديث، من، ( ٢٨٣٢)اJخارى، احرجه )٧( 
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وتعالى؛تبارك اممه عند من رسالة واستقبال الأعلى، بالملأ اتصال الوحي إن 
ثقيل•قول فهو الني.، جد على ثقل له لكن ولهذا 

يبلغهوأن ؤيحفظه، يقرأه بأن مهل-الب البى. أن باعتبار ثقيل وهونول ٢" 
مأالقرآنءرالمى.>كالمئ.وسكانجثرلصإذا الماس؛ إر 

له;تعالى اف وقال ذلك، عن يهى ثم سيئارا،، يني أن حشية شفتيه؛ 
[.١٧لاثكإتءقد2'/و^اه 

؛الدعوْوالأمر والمكليفح، والمواهي الأوامر من تبعاته باعتبار ثقيل وهو ٣" 
سعاليه يتوجب وما الماص، على والصبر الدءو0 وتبالغ الحجة ؤإنامة والبلاغ 
به.والعمل القرآن بهيا الألمزام 
وأنتروالقيمة، المقدار ثقيل بالهزل، ليس فصلا قولا باعتباره وهوثقيل ٤~ 

وزنله ؤإنما سفاسف، ولا منيلة كلام ليس أنه ونقمي ثقيل• كلام هلءا تقول• 
ءؤلهرءاشتانشتالعغيلرت اطة قال والمعرفة، العالم لمت، فيه القرآن وهكذا وقيمة، 

[.٤٩ه]صت: 
الراسيات،المقال الجبال ثبوت فهوثابتؤ لايتغير، ثابم، أنه بمعنى وهوثقيل ~ ٥ 

نمقه أردنه ؤك؛شث، اف: قال كما المتشابه، فيه كان ؤإن كله، مخكم فالقرآن 
١[.]عود: ه لإببمئتاشيمني1ئ [، ٢٩ه]ص: ثد-مئأءا.بثتمحء 

واكثل.يلالمحريمؤ محاولات على عصي باق انه جهة س ثقيل قول وهو ٦" 
كلوندمت، وثباته، رسوخه في ثقيلا القرآن فيبقى النوم، إلى أقوام يحاولها المي 
الرياح.أدراج المحاولات هده 

والمواب،الأجر في وثقيل القيامة، يوم تعالى اطة عند الميزان ش وهوثقيل ٧— 
هووكن.لك حسناترى. عشر حرفإ بكل فله قرأه فمن به، أوالعمل تلاوته في سواء 
أوءليلئ،،<لُآ،لإلك، حجه ®والقرآن الّك،.ت قال كما به، للعامل حجة 

ءاس.ها.ابن حديث عن ٤( ٤ لم)٨ وم(، ٧٥٢٤البخاري)احرجه )١( 
(١٨٣١الإيمان")وافب (، ٥٥٤وااوّتؤركا)ا/ (، ٢٩١الترعذي")• »جا.ع كا»ي )٢( 

(.٣٣٢٧، ٦٦اكححة،)• •الميالة وينفر؛ ئهتت، عود مابن حا-يث، من 
٠.الأشعري  siUUأي حديث من ( ٢٢٣سالم)أخرحه )٣( 



.'ه

وقدميلة، كلها الدين تكاليف أن الأية هده من مالك الإمام أحد ومد 
فغضب،مهالة. حقيقة مسألة إنها له؛ فقيل أدرى®. ارلا فقال،؛ مسألة، عن مثل 

قلقؤإداسiفي ثناؤه؛ حل قوله سمعت، أما حفيف، شيء العلّم في راليس وقال(ث 
القيامة*أااايوم عنه أل يما وبخاصة ثقيل، كله فالعلم ه، ملأ قني 

ثن^1^، منياأمحءان سبحانه: فوك ؤي؛غ، مدا، بين ندهق وكيف 
[؟١٧]م: ئدكي.ه 

افيرد لم قوم على وهوثقيل ياعتارآحر، ومثثر باعتار، ثقتل أنه 
ثلوبهم•عر يفتح أن تحار افه أراد من علك، ومتثر الهداية، لهم 

الميزان،في ثقيلتان اللسان، على حميمتان راكلتان يقول؛ الك،. كان ولهذا 
فوصفهاالمفليمءأى. اف محال ويحمده، اض ممحال الرحمن؛ إلى حسبان 

نؤلمهاسهولة باعتبار وحقيقة أحرها، باعتبار ثقيلة فهي حقيقة، وأنها ثقيلة بأنها 
الأعاجم،صغار يحففله للحففل، ميسر فهو القرآن؛ في هدا تجد وأنم، وقصرها، 

عندهتجد لكن الحففل،، عن يعجز من الناس ومن العربية، يحنون لا أنهم مع 
القرآن.قراءة في سلاسة 

وأحكامه؛أوامره وسهولة آياته، معظّم في معانيه وضوح تيسيره؛ ومن 
الكلمين.عن والأغلال الأصار ووصحها للئعلرة، لموافقتها 
أنأحد كل على هل فيغموصى، ولا فيها تعقيد لا عقائده أن تيسيره؛ ومن 

الإيمان.وأصول التوحيد يمهم 
ُائهآممحأظهاوأمممحلأأ©'ه•̂ ٠

الأكثريزص.قوم، وهدا المختلفة، الليل أوهات، اثئتآكليههي؛ ُ>

والمنفي،)ص'٨(.الفتي و'أدب (، ١٨٥~١٨٤/١المدارك،)اتريب ينظر؛ ( ١ر 
هريرةأبي حدث من ( ٢٦٩٤)لم وم(، ٦ ٤ • ٦ ) البخاري أخرجه ( ٢ ) 

المملمي،و"تمر (، ٢٤•لازجاج)>،/ القرآن، واا>ماتي (، ٣٦٦! ٦٣الطري،)»شر )٣(يفلر: 
(.٢٥٢ابنكير،)A/ وافر (، ا/٩٣القرطي،)٩ (،واتمر ٦١ا/ )٠ 
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ه.

الشيء:أنشأ يقال: تشأ، الش هي واكافظ الاJلل١،، صلاة القصود: ومل: 
ذمإلأ[، ٣٥لالواس: ؤإناأذثأمىاه.ه تعالى: قوله في كما اتلأْلآ،، إذا 

المتوعة.اليل أوقات هي ١^؛،^ 
نومه.يعد يتقثل بأن مخصوصا ذلك فيكون النوم، بعد القيام أنها ويحتمل 
المقصود:فيكون وءيرهرُآ،، مالك؛ واختاره الأكثرين، هومدم، الأول والقول 

لأنهاالهار؛ من أفضل فيها والعبادة الذكر ؤإنثاء كلها الليل أوقات في الصلاة أن 
وومحلئهالعب، وطئه تقول: المّس،، معناها: والواطأة فالوطء ونعتا؛ كلفة أشد 

الليلفي تخلد فالقوس وعناء، تم—، فيه الليل وقيام وكلفه، عليه ثى إذا الأمر، 
علىوطء فيه تعالى لله والقيام ذلك فمقاومة الأجفان، يلاعسا والوم الراحة، إلى 

وشدة.القس 
الأقدامآثار أو الواطئ آثار ومنه القس، ش أرا أشد أنها معانيها: ومن 

ازشتنكاثار اللل في وقيامه الأرض، مثل الإنسان قلم، فكأن الأرض>؛،، في 
يحنالإنسان ويقلل ينسى، لا وعلامة ونما يترك الأرض، هذه على والعابرين 

وأسلمالاس أعين عن أبعد وهي ويناجيه، بربه بها يخلو الي الأوقات هذه إلى 
وموورةلْ،.قوم عند ثقيلة يجعلها وهذا اوياء، من 

رياء،فيفحلها بها، لتذكر بالعبادة؛ يقوم قد من الاس من فلأن ثقيلة؛ كونها أما 
صلاةالإسلام شؤع ولهذا الأحرين؛ مع كان إذا العبادة يستسهل من الناس ومن 

المايقة.والمعاير (، ١٢٧الماوردي*)\ا وااشٍر (، مجاهاوا)ص٩٧٦اتفمر ينفرن )١( 
و»تسر(، ٦٨٤)•م/ ارازى« و»شير (، ٣٢٨)؛/المرّى لأبن القرآن« »أحلكم يفر: )٢( 

الةرطي«)أ<ا/\<م(.
ابنوافر ٤(، • ا/ )٩ القرطي٠ وافر (، ٣٧٣للواحدي)؛/اب• !الممسر يفر: )٣( 

(.٢٦٢! ٦٩(،و٠اكحريرواكوير،)٣٧٩(،وانحالقدير،)ه/٤٢٤جزي،)أ/ 
وافتح٣(، ١ ٥ ١/ )٠ التمر، في المحط وءالبحر (، ٤ ١ ١/ )٩ القرطي، ،تمر يفتر: )٤( 

(.٢٦٣- ٢٦٢! ٦٩واكوير،)وءالتحرير (، ٣٨• القدير،)ه/ 
واتمر(، ١٥١٠)م مرقندي، الوءتصر (، ٢٧٣/١٠)الماتريدي، اتمر ينفر• )٥( 

(،وانمادرافبم٢٥٣/٨ّالغوي،)
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شاقة،يجعلها فهذا منفردا، كان إذا ينشط لا ما فيها ينشط الإنسان لأن الجماعق؛ 
بكىوربما ؤيتاجيه، ؤيخاطه يربه يخلو المصلي لأن أعظم؛ أثرها يجعل ولكنه 

اش.إلا ويراه يسمعه أحد لا أن يدرى وهو اية معنى استحضر أو عينه أودمعت 
تتثعرهوما بلساك تقوله ما بض وموافقه مواطأة أشد أنها معانيهات ومن 

إنكحتى غافل، وقلبه قرأ ريما القرآن قارئ فإن ؛عقلائ،أا،؛ فيه تفكر أو بقلبلث،، 
فتتداحلبها، لها علاقة لا أحرى سورة إلى ينتقل ثم محورة يقرأ يعضهم لتجد 

رحان.والالملة أو الإجهاد، وشدة النوم غلبة يسبب ور والالأيات 
القارئرأآ<؛حطأ فتقل امتحضازا، أكثر اللل قرآن ؤومحمقة4أي: ت قوله أما 

فيكلها، النفس قوى فتجمع والعقل، والقلب اللسان يئن تحصل الواطأة لأن 
فيكونويخرجون؛ يدحلون أقوام حركة ولا أصوات، ولا إزعاج دون الليل هدوء 
الليلش يجدون ويراجعونه ؤيرددونه القرآن يحففلون والدين حشوعا، أكثزا 

النهار•في يجدونها لا وفتوحا ؤإدراكا فرصة 
الليلفي والمصلي كلها، بالصلاة بل القرآن، بتلاوة خاصة الأية تكون لا وقد 

العاني،ويتدبر ذلك، في ويهليل محيشكر ويحمد محيبح ويسجد، ويركع يقوم 
فييكن لم ما العاني من عليه يفتح تعالى الله فكان ذللئ،، يفعل كان ه والني 
يمحامدفأحميه ١٠فقال! القيامة يوم ذكر الني. أن الحديث في حاء وقد البال، 

^^ورعليهالآن،'بمٍهاف«ص.
الاستحضاروفي الدعاء وفي التسبيح وفي القرآن في قيلا أقوم إدا فهي 

ه>بمف،اصضاملأص:
سبحمن مأحوذة الثبح وكلمة القرآني، الكلم جوامع من الطويل• الثبح 

ورالتحرير)•؛/دام(، الممسر! ني المحيط ورالمم (، ٣٧• ! ٦٢الطري،)ص بفلر: )١( 
(.٢٦٣واكوير،)أ'آآ/

و»شير(، ٣٧٣/٢٣)الطري، وءضير م )ص٣٩ همة لأبن القرأن، ،رغريب يفلر: )٢( 
٢(.٥ ٢ )A/ كير، ابن و»ش؛ر (، ٤ ١ / ١ )٩ القرطى، 
مالك؛؛؛ؤؤبمن.بن أنس حدث من ١(  ٩٣)لم وم٧(،  ٤١)•البخاري أحرجه )٣( 
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الفيه ؤيمضي الماء في جسده كل يحرك الماء في سح الذي الإنسان لأن سح؛ 
السابحات.فمستت الخيل، لجري ذلكا واستعير يعوقه، ما يعترصه 

لصلأتالث،فافؤغ النهار، في لحوائجك، محلويلأ فراعا أي؛ الفراغ، ١^^; وقيل؛ 
كلهارا/الشؤون في هوالضرب والئح بالليل، 

فاتكفما حلمة، والنهار الليل وأن الوقت،، بركة إلى إثارة بالطويل ووصفه 
فيومتعة ؤإنجارا بركة كان الوقت، استثمار الإنسان أحن وإذا هناك، تعوقه هنا 

آخرين،عند وقتله أناس، محي إصاتحه الوقت، على يقضي ما وأكثر ذاته، الوقت، 
فإذايشعر، أن دون محلويلة لماعات أوثرثرة أحاديث، في يتهلرد من الناس س ؤإن 
تقوله مثل وهدا ساعات، بقع لوكان حتى الوقت، يستثقل فإنه جد، أمر في كان 

افمحادة في انمس_إ أي: ٨[، ٧- ]١^^ وإكرشظنم،هه ؤؤدامءثءآزمن،ره 
،.الليل١٢في القرآن وقراءة والصلاة والتسسح الذكر في إليه وارمحب، سبحانه 

^^١ت فقال، الحديث،، مقصد هو النهار اض جعل ؤأزدئرحهاا محورة ١١وفي 
مإكة،نءبوه•مءثة>مثن،ه 

يأتيالليل لأن افه؛ إلى وارغب، الليل في فانصب، النهار عمل من فرمحتؤ فإذا 
المورةهذ0 في أما فيه، وانهماكه الناس بأص ه الخم، وانشغال، الدعرة، احتدام بعد 

ارؤفقال; الحديث،، هومقصال الليل افه جعل ولهذا بدايتها؛ في زالت، ما فالدعوق 
الناسومواجهة عظم، وحف جلل، لأمر يتهيأ كان . النك، أن باعتبار آدز،ه، 

سوفوماذا لها، الناس مواجهة من يكون سوف ماذا افه 'عالم التي الدعوة ثهذْ 
الساعة.هيام إلى كلها التشرية في العظم أثرئ من يكون 
^مره،وبجإمىأههت̂ ه

أي;الأسماء، جنس به المقصود هنا وؤأمحمر؛ث،ه بلمانلئجل"آ،، اذكره أي• 
و»اكمير(، ٣١٥\ا التمر•)• ني الحتط ورالحر (، ٤٢القرطي•)اءا/ اتمر يظر: )١( 

(.٢٦٥-٢٦٣والصيرا)ا،آ/

(.٩٢)ص(' واتمر١^٠ (، ٤٣٣ممرا)A/ اشيرابن يفلر: )٢( 
ه(،)\ا١ وااشرراب« (، ٣٦٨٦; و»شرالرازي•)• (، ٦٣٩ءالكثا؛،•)؛/ )م(بمذلر: 

(.٢٦٥! ٦٩واكوير•)و»اكحرُر 
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محُااقنمحلأ،

ؤسجاس>_ت قوله في كما ١سحانهر١ا، وكمالأته وحلاله وأوصافه ربك أسماء اذكر 
ويوحدهقغيل اش أ>>ماء ه التي يذكر بأن أمر فهنا ١■؛، تالأعلى• رهأ؛تيملهأ'ه 

ويحمده.

همسدك ؤ فهال; القس، في الذكر تعالى ذكر أحرى آية وفي 
ربكفتذكر المواطأة، يه المقصود الأمرين وكلأ القلب، ذكر فهذا ٢[، • ٥ ]الأعراف؛ 

استحفبماراللسان ذكر مع يكون بحيث المواءلاة، هع بلسانلث،، وتذكره بقلبك 
تناجي•من عفلمة 

صحولهذا النهار؛ في أيما واذكر٥ الليل، قيام في الله اسم اذكر والمقصود! 
حال،كل في أي: ،، ٢١٠أحيا!،اممهَعلىكو ذكث المئ.كان أن زي، عائشة عن 
[.١٩١]آلعمران؛ ه اقنمنثاونعوداوعقؤبمئُون تعالى• قال كما 

افه،إلا إله ولا ممه، والحمد الله، اا'أسحان عن! لسانه يفتر لا المؤمن وهكذ،ا 
أوذللا،، ونحو ريح كهيوب الهلقس؛ ملّ_ا عند حتى حال، كل على أكبرا؛، والله 

قال:حاله عن أحد سأله ؤإذا باض، إلا قوة لا اف، ثاء ما قال: يعجبه سيئا رأى إن 
اف.بذكر رطبا لسانه يزال فلا ض. الحمن. 

،١^١٣٢إلا تعبد ولا غيره، تل.كر ولا ريلث،، إلى ١^٥^ أي: الأنقهلاع، والسل: 
الوحدانية.معنى ففيه 

البتول؛ءقه\ألقلأم: كريم يقال ولهذا الزواج؛ عن الانقطاع الشتل: معاني ومن 
تتزوجل؛ا.فلم الرحال عن انقهلعت، لأنها 

السانوم (، ٤٦٦ا/ الكاب،)٩ عازم ني وءالناب (، ا/"١٤القرطي«)٩ ،فر يفلر؛ )١( 
(.٣٨٧القران•)٤\إ ْقاماو في 

(L.^(Y(؛,rUr.)
اواوردي«و»شر (، ٢٧٦ا/ الماترياوى«)> واشير (، ٣٧٧/ yrالطري،)يفلر؛»'فير )٣( 

و»ش؛ر(، Yoo/A)اJغوى٠ و»شٍر (، ٣٦٦/٢٢)للواحل.ى البسط، وض (، ١٢٨/٦)

٢(.ه ٥ )A/ كير، ابن واتمسر (، ٤ ٤ ا/ )٩ المرطي، 
وام.ب)أ/'ام(، العربي لأبن القرآن، و»أحكام •٢(، ٧/١٤)اللخة، •تهذب يطر؛ )٤( 

.٠ ل، متط دّح (• ٥٢/ yaالعروس،)(،وءتاج ٤٣/١١ه)العريت، وءنان (، ٥٤الجوزي)ل/لابن ٠ حديث، ل١ 
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اJتولل١،.النيبشن فاطمة يسمون وبعضهم 
أماتنقول أن نستطع عليه وبناء كذلك، كاك فقد العبادة، به أؤيد إن وهذا 

ومقامهاعفليم، ثْ؛ئزبمءا فاطمة وفضل وهكذا، البتول.. وخديجة البتول، عائشة 
١،٢الأ٠ةلاء نمحسالارت، من وهى كبير، 

الآحرين،فضيلة مصادرة يعني لا النساء أو الرجال من أحد فضيلة وبيان 
نحبهاونحن ه، نبينا بتتا وهي عقلتم، المؤ٠نن جميع عند مبمها فاطمة ففضل 

عائشةفان ذاته الوقت وفي أمهاتنا، من وأكثر أحواتنا من وأكثر بناتنا من أكثر 
أحبوهي والأجرة، الدنثا قي المي. روج لأنها الأر؛ع؛ بالمحل هي هثا 

.الني.١٣٢أحبر؛ذللث، كما إليه، نسائه 
ءو

الأفاقدب بمعنى؛ وآلم_اه لأنه بالعبادة؛ وأفرد0 إليه، تبتل أي! 
ومغربه.القمر ومشرق ومغربها، الثمن مشرق ومغربها؛ مشرقها 

■ا، ١٧لالرجم>،• .ه ربأيلهيئ،١^^ وبين بينها والجمع 
المعارجأا.ءمورة في ميسوط ٤[ ٠ وآأ،ميهلالمعارجت 

مشرقات مي يفإنه الغروب، ووف< الشروق وهت، رب؛ معانيها؛ ومن 
ومغر:ا)؛،ا

ؤآلمتاهؤلتدقأ تعبير ولكن المكان، ودب الزمان رب، هو سبحانه وافه 
ؤإلىالشص طلؤع إلى إثارة ففيه وتغيرها، الأحوال تحول إلى إثارة لأنه أبلغ؛ 

(،١٤آ/ ١ ) والسور،؛ الآJادتL تنامب في الدرر وءاظم ٨(، ٠ )أُ/ المعاني،، ؛،تمر ينظر• ا ١ ) 
٢(.١ ١ / ١ ٠ ) اليان• و•روح 

(.٤١٢ ٥ ٠ ) مالم،، وءرصحيح (، ٣٦١٢)٤ الخاريء ،كحح ينفلرت )٢١( 
سام«واصحح (، ٠٧١ ١ ، ٠٧١ • ، ٤٣٥٨، ٣٧٧٢، ٣٦٦٢)الخاري،؛ اصحح بمظر: )٣( 

(٢٣٨٤.)

(.٢٦٧/٢٩)٤(؛نظر:»اسواضضاا)
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منانتقاص ذلك وفي والنهار، الليل به يكون وغروبها الشمس وؤللؤئ غروبها، 
عليكتغيب ألا ينبغي وأنه واستغلاله، الوقت، تدارك إلى دعوة فهي الإنسان، عمو 

طلعت،ءإذا يهول،• لفح البعض كان كما حير، في وأنن، إلا عع ولا الشمس 
اليوم®.دللث■، في لي يورك فلا حير، في لت، وأنا غريتح أو الثمس علي 

يؤمنونكانوا ما وهدا والمكان، الزمان حالق وأنه اممه، ربوبية إلى إشارة وفيه 
بحانه؛قولهتعليه عمت، ولهدا النفلري؛ المبدأ حيئ، من الجاهلية في به 

الجديدالأمر إلى الربوبية، وهو به يؤمنون الن-ي المقرر الأمر من فانتقل إلاهوه، 
هلوئنمزبزءث هو، إلا يعبد وألا الألوهية، وهو فيه، يجادلون الذي 

[.٦٥تمريم؛ ىناهمله>سعيا 
التوكل،لمحن، المودية ين، ظوئ عليه، تولك، أي؛ ؤةءنْوئلآه وةولهت 

فيكما كثيرة، مواصع في القرآن في معها يجمع ولكنه العبودية، من والتوكل 
لحقيقالأسثانم، أقوى من اكوكل لأن ا؛ ١  ٢٣]مود: ه عثإ ووتكل ؤةعثن.ه ت قوله 

عوارض-من المحياة وعلى القس على بملرأ ما ودفع واستمرارها، المودية 
تعالىال؛و4 لأن الاس؛ بعض يقلن كما القعود، يعني لا بحانه وكيلا واتخاذه 

عمل،وهدا النهار، في الهلويل بالثح وأمره عبادة، وهده الليل، بقيام أمره 
وتركالواكل هو وليس بها، والقيام كلها الأسباب، استيعابح مع يكون فالتوكل 
ماءالأن ويفلنون العمل، ويتركون يقعدون الذ.ين العوام بعض يقلنه كما العمل، 

عنهم.يقاتلون حتودا أو فضة أو ذهبا عليهم تمطر 
ركبعن وأحرهم المسلمين على للتوكل القيم الفهم هذا جف وكم 
طرقإذا العدو وكان متواكلين، إلى متوكلين من تحولوا فقن، والمدنية؛ الحضارة 

البخاري*،®صحح يقرؤون أو القرآن يقرؤون الجوامع في احتمعوا بلائهم 
المجدفي البخاري* ررصحيح قراءة أو المجد في القرآن قراءة أن ؤيظنون 

أنأمرهم تعالى وافه حصونهم، ؤيدك يحاصرهم بايتح الذي العدو ثث تدفع 
بذلك،.أمروا ءقه،ألثثم والأنبياء الرمل حتى يكافئها، بما الأسبابه يواجهوا 
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وآسنئلمظا^!.ه:مانمإون عك قين ه
!١^٠٠٣القرآن ني ;A والأمر *الصبر® ذكر يتردد ما أكثر وما بالصبر، أمره 

مرعن الناجحين كل مثل ولو الصبر، فضل يدركون لا قد الناس س وكمحر 
بقوله;الناجين صفات سبحانه اض حتم ولهدا الصبر؛ على لأجمعوا نجاحهم، 

يحتاجالمالحان وعمل صبر، إلى يحتاج فالإيمان ٣[، ]العصر: آلمنره ^^١٠۶١ 
صبر•إلى يحتاج والصبر صبر، إلى يحتاج والحق صبر، إلى 

كقولهم;مؤلما، عفليما قولا يهولون كانوا لأنهم يقولون؛ ما على بالصبر أمرْ 
مُسم>ضله..>محهبؤمنم.ؤمحةهسمُمأض 

ذللث،حكاية قي يجد وأحدنا النفس، على شاها أمرا فكان وأكملهم، وأعملهم 
يواجههو بل عنهم، ؤيبلغه منهم يسمعه . والنبي، لكف وانزعاجا، ثقلا عنهم 
إليه!الناس أقرب بعض س العناء هدا 

،علىاكرءينرغالحامالمهند١٢مضاصه أمد المربى دوى وظلم 
بالقول،،الإيذاء هو به يؤذونه كانوا ما أكثر لأن القول،؛ على الصبر وحمى 

وقعاأشد الرديء القول، ولأن الدعوة، عن الكم، إلى صيضهلره هدا أن ؤيظتون 
أنأحد كل يقدر والقول، معروف، ، ٠^١٢وهدا الأفعال،، س كثير س النفس على 

فيهم.والرظ<ا<ة القوة أصحاب إلا يهليقه لا فإنه الفعل، ف، بخلا ؤيردده، يقول، 
والهجر.الصبر، بين جمعتا حينا بديع؛ مث الأية وفي 
أوتهجرهمعليهم، فتصبر تخالهلهم أن إما الناس؛ معاملة أصول، حوت قد فهي، 

ؤيصبريخالهلهم أن أي; يقولون، ما يصبرعلى أن أولأ امر والنك،. منهم، فتسلم 

س>تر>ؤج^ره ؤ القاJماث رمورة ق •اتقدم ينفلر ( ١ ) 
انمدا)»_UY(.بن طزئ •ديوان يظر: )٢(  ٢٠١ رص* اس* بن صريه ءديوال ينم• ا ١ ر 
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واشرح)صرم(، اكساني- عمرو ر إلى خطأ المترب - التسع، المعلقات اشرح في وذكر 
زكريالأيي العشر، القصاتد وأرشرح ٢(، ٠ رص٩ الأنباري يكر لأ؛ي الجاهليات، الْلوال الع القصاثد 
فيرإليه وتسه العتادي، زيد بن هولعدي ؤإنما العبد، بن طرفة إلس نسيته صحة عدم )ص'*اه، ادبريزي 

وغيرهما.(، ١٢)ص؛ والصديق، وءالصداتة (، ١٠١)ّآ/ الأخبار، اعيون 



محقل|اا؛أجأ،

أذاهم،على ويصبر الناس، يخالط الذي ®المؤس وصيته هي وهذه أذاهم، على 
،.١١أناهمااعلى يصبن ولا يخالطهم، لا الذي س خط 

الناستؤذي منهم، واحد وأنتا اض، رحم من إلا الأذية، الناس شأن س فان 
ويشتكىح، منلستكى فزوحتاثا روحتلث،، من تشتكى أنلئا وكما يوذونلث،، مثلما 

منلثا،ؤيشتكي منه، تشتكي العمل في وزميلك، منلث،، يشتكي وجارك ارك، جس 
يزذيوهو إلا ان إنس فما منلئ،، ؤيشتكي منه، تشتكي وأساثا لأملث، وأخوك 
الفم،ونوازع المصور بحكم لكن نمد، بغير يؤذي وقد اف، رحم من إلا ويولى، 
البشرية.

صاصايعد صاحتا اختباري وطول، تم معرفتي الماس ق وزهدق 
العوافق محاءل إلا مناديه تزق خلا ام الأيمرق فلم 
الواف،>أ،إحدى سالدهرإلأكان مم لدفع أدعوة صرئ ولا 

كلأإكلته، يتركهم أن هنات المقصود وليس الماس، تهجر أن اكاتيت والأمر 
مهللئاهجرا فليس اف، إلى ويدعوهم مجالهم، في يغشاهم بأن مهلال_ا لأنه. 
فيمعهم تدحل فلا ومجادلاتهم، مقالاتهم هجر ؤإنما يكلمهم، لا أنه يمعتى• 

عقيم.جدل 
ؤءإمايؤنب>اآلبثرلمدادقولأإفي<لمريم تعالى الله قاله ما يثبه وهذا 

[.٢٦لمر؛م: ئدر>تالأنيعاه 
والهجرجميلا، هجزا هجره يكون بأن أيصا أمره الجميل، بالصبر الله أمره وكما 

سبل'ا،•ولا ولاإغلاظ جفاء بمحبه لا هوالذي ت الجميل 
زميلهكان لو حتى ال.نيا، أمور س لأمر الملم أخاه يهجر الناس فبعض 

ميررُي وئمتاإسرح ءادنمآممبمّلثا عق ثقتا م ؤ الحييات ءصررة في تخريجه تقدم )١( 
[.٢٧نتاصتأ'لإبمل...ه 

لحنةلأبن المغرب،" أهل أثعار من وءالمطرب (، ١ * الأيار)ص■؟ لأبن السراء" "الحالة يقلو: )٢( 
الأندلمى■صعادح بن باق المعتصم منوناإلى ٤( )ص؟ 

(.٢٤ابنالروٌي•)ص! •ديوان يفلر: ارابنالروم، أينا وثب 
١(.٦ • )آ/ الألكتن" ءمدارج يطر: )٣( 
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فيحاء فقد مح؟.( وهذا لدعوته، يتجس_، ولا يكلمه فلا صديقه، أو شقيقه أو 
.٢ ثلأث(ار١ قوى أحاْ يهجز أن لمسلم لايحل  ١٠الحديثرت 

سثهمجالس في عنده ذكر إذا لأنه جميلا؛ هجره يكون لا الماس وبعض 
وهدهوعاليه. علينا ستر اممه اتركوه، ةال،ت يغتابه أن يريد ولا ورعا كان فإذا واغتنابه، 

أنيعني لأنه الغية؛ أشد س فهي نغتاب• أن نريد لا ت يعضهم فول مثل معلنة؛ غيبة 
فهناكنقول أن أردنا ولو كاقون! عاقون ورعون ولكننا واسعا، مجالا فيه للغيبة 
للقول.مجال 

٥^١٢٢قائلا لسائا وجدُثج فان سعة ذا القول مكاو وجدت وقد 
ياللأحلونالمصالحين س كثيرا لأن للدعاْ؛ الربانية الموجيهات أعظم س وهذا 

محدودة،والطاقة محدود، والعمر وأعمارهم، جهدهم س فيأخذ المعترك، هذا في 
وفيوالرد، الموصيح دواغ إليه تحفز إعلامية أو كلامية معارك في فالدحول 

وتجعلهتفده القس حفلوفل ولكن مشروعا، وربما مباحا يكون عديدة حالات 
أوللحق ييايا يكون مما أكثر ه نفعن دفاعا كلامه يكون حين اثماءية على صررا 
ءرفآ"آاإحرب ومن للماطل، نقصا 

ايتتدائي،هوأمر والإصلاح والبناء والمعليم الدعوة أمر أن نتذكر أن المهم وس 
الضالينوتوجيه والقيم، الأخلاق ونثر الماص وتعليم الحياة، بناء في به نقوم 

لمعاركوقودا نكون بأن أنمنا نلزم أن دون السائلين، ؤإجابة الحائرين وهداية 
يشلأن يحاول من ثمة يكون وقد والسباب، المعدي فيها يكثر أوكلامية إعلامية 
في،وتنازع، احتراب إن، الماس فتتحول هؤلاء، علك، وهؤلاء هؤلاء، على هؤلاء 

أيصا.الجميل والهجر الجميل والصبر الحلم تتطلب، الدعوة أن حين 

وأبيأنى حل؟ث س ٢(  ٥٦• ٢، ْ  ٥٨وملم)(، ٦٦٢٣٧، •  ٦٧٧، •  ٦٥الخاوي)أ-؛م-بم، )١( 
ئلإإيبم؛؛ا.أيوب 

و^اكلمة(، ٤٥٥)ا/الأدبا.، واساصرات (، ٧٣)Y/المني• شم •شرح يطر: )٢( 
٤(. ٥٣ا/ > المغريث• ورانماّة (، ٦٦/٤الحUJونة٠ر

ل،J٠ؤك،.»شكناأيهاالأعداء• )آ(ويفلرحول،ذللا،: 



محُاةنجو

ونإلةنمح?ههتوأأخٌ؛خم1أهي ودنؤ، ؤ ه 
مكينايدم ولم ، ٢١٧واتركهم بهم، تشتغل لا أي؛ ؤو>؛نو<ومةه 

مجملذم ؤإنما وجداأئ'ه، وس لته ؤ ١لمدثراات ®محورة في كما واحدا، 
لهب،أبا إلا أحياء كانوا الذين الكافرين هؤلاء من القرآن في يم ولم المكدبين، 

وملحوا،يهتدوا أن لعلهم أشخاصهم؛ تمتن دون صفاتهم دمتا فقد بقيتهم أما 
بدرهم.أويتضرروا ألايتاثروا وأسرهم أولادهم على وحفاظا 

المتمتعينالمنعمين، المرئهين، النعمة، أصحاب أي؛ ه آلثعؤ 
ال>فنرى.

ؤإنماشكرها، ولا حقها، أدوا ولا النعمة، يشكروا لم إذ بهم، تعريض فيه وهذا 
والمساكين.الضعفاء من أتباعه أكثر يدين يؤمنوا أن وترفعا وعتوا كرا زادتهم 

ؤشتلحألثتاقليل: كلها الدنيا والحياة سينا>آ<، وذا أي: 
المؤن،،إلى الإمهال فيكون كلها، الدنيا ص هل هنات يحدد ولم [، ٧٧]الما،: ممده 

هوبدر يوم أصابهم ما فيكون الثديي، بالمحال فيه اممه توعدهم يوم إلى أوالإمهال 
السورة؟هذه في فيه تعالى افه أنغلرهم الذي موعدهم 

البرزخفي أو الأحرق في موعودا عذابا كان ؤإن وهو الإمهال؛ نواح من هذا 
*الإمهال*.من أنه إلا بعثهم، ونل موتهم بعد 

ورزاد(، ٣٧١/YY)للواحدي اوسطا واالممسٍر (، ٣٨١)م■؟/اتجري• اشر يطر: )١( 
المدى•وانهمر (، ٣٨١القدير•)ه/ و«ذح ٥(، ١ المود•)\ا أبي وانهمر (، ٣٥٥المتر•)أ/ 

(.٢٦٩واكو.ر«)\،Y/ وءالخحرير (، )ص٢٩٨
للذجلالقرآن• وامعاني (، ٣٨١! ٦٣انجري•)وانهمر ؛(، UU/iثاتل•)اتهمر يفلر: )٢( 

(rtr/o ^ ٥١المرندي•واشسر ،) المسر•ورزاد (، ١٢٩/٦)الماوردي• وانهمر
(.٢٥٦ص/ (،واتهمراينممر• ٤٥; ١٩القرطص•)وانهمر (، ٣٥٥)أ/ 

القدير•واضع (، ٨١/٦)المعاني• اتهمر (، ٥١١)آ/المرقندي• اتهمر ينفلرن )٣( 
(.٣٤٣)آ/ القاّس« و»تهمر (، ١٣٨ )٥; 

©
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:٢٠٠لأهوالكسرةتتتفلرتعمأمهلهم، 
وكأنالأرجلر١ا، ني تكون التي القتود وهي يكل، ت جمع وهي الأتكالف، متهات 

أنكالالقيامة يوم فلهم وترئا، تنعما الأرض، في يفربون كانوا أنهم مقابل في هذا 
يتحركون.فلا أرحلهم في ئوصع وقيود 

وصدهمكفرهم جزاء أحالهم؛ بها التي النار وهى جحيم؛ ولدينات 

فيغنونوالزموم، الين والغكالشوك الحلق؛ به يثص ذوعمة، ثئام ولديتات 
الدنيارألفي به يتمتعون كانوا الذي اللذيذ الهلعام من بدلا حلوقهم، في فسثسس، به 

فدوهم اللدة، مقابل في ينتفلرهم الألم أن إلى إشارة أليم؛ عذامحبح ولديئات 
الإيمان.من اللذات منعتهم 

صؤثايالمحانجلأ0ه:
كانواوقد والجبال، الأرض فيه ترجف الذي اليوم في العذاب، ذللث، ميتالون 

ترجف،القيامة يوم فهي تميد، ولا تفيلرب لا الجبال يتلك راسية الأرض يرون 
ورموهاالأرخى ثبات في مسا قبل من كانتا وقئ معها الجبال وترجما وتميل.، 
توازنها.وحففل 

وليسمجتمع، رمل إلى الرجفة بعد تتحول أيت مهيلاه ؤقابلإبال<َتح؛ا 
إهالةومنه الثر، والإهالة! مهالة، رمال هي ؤإنما الناس، يعرفه الذي كالرمل 
\عرمص يهال الذي كالتراب الهواء في فهوذامح الميت،، على التراب 

واتمر٢(، ٤ ١ للزجاج)ه/ القرآن• و>اسانى (، ٣٨٢! ٦٢•تمراتجري•))١(يطر: 
 M(٤٦(،و»تفرالقرطي•)٩ا/ ٣٨٩(،و•الممرالوجز•)ه/٢٥٥.)

ورتاج(، )ص٥٢٨القرآن• غرب ني ورالممردات (، ١٣٨ا/)• اللغة• •تهذيب أينا: ؤيتئلر 
الموسه)امآم(هنكل•.

القرطي•وهتمسر (، ٣٨٩)ه/الوجيز• وءالمحرو (، ٢٥٥)خ/الغوي• •نمير يم■ )٢( 
(.٢٧١)ها/آأ(،وهاكحريرواكوير•)؟؟/

(،٦٩• م • ر الرازي• و»فير (، ١٦٤ وهامم.اف،•)؛/ (، ٣٨٥ص! •-ضيرانجري• بمفلر; )٣( 
(.٢٧٢! ٦٩والتوير•)و»التحرير (، ٤٧ا/القرطي•)٩ و»تمر 
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ولكلعهزرا،،لكلثراب، بأنهاتكون الجبال تنبيه أحرى مواصع وقدوردفي 
فتكونالجيال، تحول على دلالة هي أو واحد، لموصوف متقاربة أوصاف وهي 

مختلفة.أوقات فى مختلفة أوصائا 

،،،٥١الة را،ويظتكم >_، Jlلكم يبين أي! ه عوكت مهدا رّوه أزم1تآإلإؤ ؤإنا 
كفرتمر٢،.أو آمنتم إن القيامة يوم عليكم شاهد وهو لكم، وينصح 
من١^٠^ في اؤفةن0ه مها يدكر مرة أول وهدم أزجأئلأوثرثويهت جا 

نزل.ما أوائل من ورة الفهده النول؛ ترتيب حث 
مقامالمقام لأن الرسول؛ اسم يدكر ولم ؤنتبجزاه، اسم تعالى ذكر وهنا 

يدهدءفرعون يعرف جهل أبو كان وقد كبارهم، وخصوصا للكافرين، تهديد 
مقالاتهم،من كثير في فرعون آل يئبهوف مكة في المشركون وكان 'أا، الأمةاال"

آ،رآئأحيرءؤ فيقول! بالرسالة، موسى يختار أن على ويحتج يعترض فرعون فكان 
]الزحرف:ملأأتيظه١شسةمندمه مثئ'و' قاد أؤتم،هوينه ^٠^١ 

عنهم!اف حكى كما قريش، قالت وكذ.لك [، ٠٣- ٠٢
وأنهمبأموالهم يفتخرون وكانوا ^١، ٣١تالز"؛مف؛ ورممذاس-تيظيرا.ه 

يصرفواأن ويحاولون يتآمرون الدين والمائة الكبار الملأ شمة وكان أولوثعمة، 
ذكرمناسا كان هنا ومن الموء، قالة بينهم ينشروا وأن الإيمان، عن الماس عقول 

فييذكر ما كثيرا أنه ْع ^^؟؛، موصى الرسول إلى الإثارة مع ومصيره، فرعون 
تعالىالله ؤإهلأك المصير، في حتى كثير نبه لوجود وفرعون؛ موسى قصة القرآن 

العفليم،دعوته وأثر مومحى، تتح كبيرة أمة ووجود والدعوة، الأمر وقيام لأعدائه، 

•٢[،^^:>;^'^^ب: 
٥[.القارض:  ٠٩زالمعارج:  ٢٧

(.٣٨٢\سم*)ه/ و«تح (، ٣٨٩ااJحررالرحيزا)o/ يظر: )٢( 
للناتئاعرى« و»الن (، ٤٢٤٦)أحمد« رامي (، ٣٢٦)الطيالي« »_ ني كما )٣( 

خءإةز٠ئi.سعود ابن حل.يثا من ( ٤٣٢/ )ْ 

©



اسمل١،•ص العزم أدلي وهومن 
لغذاوالآج^؟هتهؤسئهمءوءت^أفيولشنم 

الذيالدنيوي الأخذ هنا: والمقصود قل، ذكر لأنه معريا؛ ها ءوليثووه ذكر 
ءقتاألناريمصبمؤزى ؤ الثديي: العذاب، من الأخرة في له افه ياو؛مْ ما مع عرفوه، 

[،٤٦]غام: ?وه آسيالمدام، أدجاوا'ءال،٥^^^■ التاعق سوم تهزم وعشثا ئوؤإ 
•ا تومنوار لم إن ينتظركم الذي هو فهذا عاجلا، سديدا ثويا حاصرا أحذا أي• 

بمتا.ظءو 
ورسوله،باق كفرتم إذا تستطيعون هل كالهم: لالناس عام استنكاري سؤال 

والجحيموالأئكال العذاب، من تشاهدونه ما تتقوا أن بالحايف متوا نؤ ولم 
يوممن تتجوز ، كيفالإمهال؟ وقت فان، وقد والأغلال، 

الوصف!بدح من وهاوا 
الصمةقال حتى فيه، وتصثفوا المعنى هذا والشعراء الأدباء بعض أحذ وقد 

:٢٣المشيريراف عبد ابن 

ئزذاوثيبما ثيبا بنا لعبس بث إف فيجد من دران—ذ 
:١^٤٢وئل 

ويهرمالمجي ناصبه ومحب حانة الجبيم يحثرم والهم 
الناس!كلام بين وما القرآن بين ما شتاذ ستاذ لكن 

عرامتؤني ؤإنما متوايته، عر في ولا يوم في الدنا في يب يلا الإنسان إن 

©

X٢٧٣/٢٩)١(طر:•انمريروص)
(،٦٩)•V/•واشثر١^٠ (، ٦ ٤ ١ أ/ ورالكثا؛،•) (، ٣٨٧ ١٦٢الطري،)»شيم بمظر: )٢( 
(.٣٨٢القدير،)ه/ و»نح ٢(،  ٥٦اُئ،ممر،)M و»تمسر (، ١٤٨/ القرطي،)٩ وءامسير 
الأدب،واحزانأ (، ٢٦١الشجري،)h ابن (، ٩٢لأفراء)٢; القرآن، اساتي يطر: )٣( 

 M(٦٣للغدادى.)

مله، Ujله .L السم، الق، و،أبو )صر،ام(، المتم،، شعر م،  ٧٧١االأ.ثال يطر: )٤( 
١(.^،العرب،)(/ب• ١١٢و»مج1تيالأدب؛^،



وقدفيه، ما لهول وربما لطوله، ربما يوم؛ في فيثيب القيامة يوم في أما الستين، 
والرؤحء٠والحد عر الفى الحوحة اثار كل مل لء لااليمي، وصمح، أطلى 

ذللثحمن مباسرة الصغار يثيب، أي! ئي؛اه آلولدأل بجل وبوما تعالى! قال فهتا 

ُاؤإداآلثعآ*آظرثُه'ه،قوله! في كما اليوم، بدللثج أي! ه ؤألثعاء 

التذكيرفيها يجوز الماء لأن إما ررمضلرة((، يملت ولم يالمدكر، وعبر 
فالوقد المقم،لم، إرادة على ؤإما ،، الااغة١٢أهل يعص قال كما والتأنسثإ، 

الشاعرل؛آ:

غماياكانوا ؤإن اه نرعيئوم أرقى بالماء يزل، إذا 
منهاأريد إذا كما منها، يراد ما باعتبار الماء، تذكر فمحي المهلر، نزل إذا أي■ 

٥[.لالطور: وألثiذ،١مغأو؟ه ؤ تعالى! قوله فى كما المم،، منها أؤيد أو الهلر 
منمهلرة.المماوايت، أي! الجمع، إرادة على الاني>ث، أن يظهر فيما ؤيجوز 

فيه.ريب، لا واقع حق اليوم ذللئ، وعد أؤةفوعدهلنموأدُهأي! 
مفعولاوالحساربإ والجزاء والثور بالعث، لكم اممه وعد كان المعنى! ويحتمل 

فيهرْا.لأريب 

كيراابن واتمر (، ٢٥٦)A/اوغوي« وااش؛ر (، ٣٨٨/rr)الطيرى« اشتر يطر: )١( 
/A(وراكحرير ٢٥٧،)(واكو.رااr٩/٢٧٥.)

وااالإمان«(، ٣٩٩)،ا/المب،أا و»وان 0/هها(، للفراء القر1ن« ا.عانى بمنلر: )٢( 
/r(ورالتحرض ٣٤٥،)(٢٧٦;٢٩زاكريرا.)

الواني،وافر  UTo'\/i)المر، وازاد (، ٣٨٩/٥)الوحز، ،المحرد يفز: )٣( 
ه(ا١ ١/ القرطي،)٩ وافر (، ٦٩٣م )• 

مشوبا( ٣٠البلاغة،)صى؛ وأرجواهر جرير، إلى منويا ( ٤٥٨١٣^التحبير، اتحرير ينفرت )٤( 

بنماك•معالين إر 
(.٣٨٣وافحالقدير،)ه/٥(، ١ ا/ القرطي،)٩ اتفسير )٥(يطر: 

0
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تمال.ه:زدء ^محثإك ثأآ سمدءمحنهص إة ؤ٠ 
جميعا،لكم تذكرة الشريعة، هال0 أو السورة، هدم أو الأية، هذه أن أي؛ 

وتوعدوا،وهددوا وكدبوا أعرضوا الذين لأولثلث، حتى تذكرة، وص فتذكروا، 
إوه>ادالأوبة ٍلريق وتعارعلهم تبارك اض فيعرض 

حينماوهم وبمقدورهم، بأيديهم فالأمر سّايلأه ذة'أءذذاإاؤدء 
الذيفما كاذبون، [ ٣٥]الحل: ه تيء يذ<ددتيخءيدت\ ماعبمدثأ آس ساء وؤ يقولون* 
الهدايةأن يعتقدوا لم ؤلم ا يفعلوا؟ أن قيل بالمشيئة متعثق الأمر أن أدراهم 

يتخذواأن بمشيثتهم أن الكريمة، الأية تبينه ما وهذا أبما؟! اض بمشيثة والصلاح 
اضل٢،.يوصلهمإر للطاعق مبيلأ 

مثيلها.للكوا الهداية أرادوا ولو عدة، له لأعدوا الخرؤج ولوأرادوا 
بمكة.نزل، السورة من الأول( المم وهذا 

مياقلأن الراجح؛ على بالمدينة نزلت، التي الهلويلة بالأية •حاتمتها حاءرت، ثم 
تعار؛قوله وهي كماهوءلاهرل"اا؛ مدنئر، سياق، الكريمة الأية هذه 

نظأبمئمحَحنأشءحم *
ق 'ءالمز»ني ين بثر ما ء١رءوأ رخثو٠ث١بلإؤ أقز(و؛ل-آارهأن يئي-ر 

سيلأشؤ، قئاون وءاحروذ أش هئز ين دتتمل ألأرض ة ةتيؤ0 دءا-ثروذ 
تذظنن١صولمحؤ أدتينن;او 

٠غفؤرنصم ألته إن أقم لمإ ؤمجنلم *ننآ هو عنع.أض ؤهدؤه خير 
والتهجدالقيام من ؤلوالء ستواي، يعل الدنيا، في لليي اش ثواب من لهذه 

بنصبهيعلم إنه ربه• له يقول أن ؤيكفيه والعبودية، والتخثع والتفميع والبل 

اسير«وانع (، ٥ ١ / ١ القرطي•)٩ واتمر (، ٢٨٨- ٢٨٧/ ١ \و\نو,طي')• •تمر يطر: )١( 
(.٣٨٠)ه/

_.UIوانمادر (، ٥٧٨/ ٢٣ص*)اشر يطر: )٢( 
الورة.أول )م(ىتقدم 

©
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ميىقلىبم<صروؤؤأؤآلعغزألي—مِ ؤ قال! وقيامه، 
ثلثه،وتقوم الليل، نمق تقوم أنلث، يعلم قاف ٢؛؛، ١ ٩ - ٢  ١٧]الثعراء: الشدتي?وأه 

وعز.جز ربلث، أمرك كما ثلثيه، أو ثلثته من أتل وتقوم 
واكاسي.والأساع والطاعن الصحبة معية ه عأ 

معك•آمن ممن بيوتهم ش ولو يقومون الذين المقمرين يكون أن ويحتمل 
فربمالقراءتلث،لاا، منصتين بصلأتالئ، مؤثمين معك الليل يقومون الذين أو 

افه.رسول أن الحديث،، في كما بصلاته، ا فصلن الّم،. إر الصحابة توارد 
منناس بصلاته فصر ليالي،، فيها فصر رمضان، ر حصير س حجرة اتخد 

رأيت،الذي عرفت، رائد ت ( فمالإليهم فخرج يقعد، جعل يهم علم فلما أصحابه، 
بيتهفي المرء صلاة الصلاة أفضل فان بيوتكم؛ في اكاس أيها فصلوا صنيعكم، من 
فتعجزواعليكم، تفرض أن حشيت، الكي أحرت حديث، وش ؛. ١٢١لكتويهااإلا 

محها«)م.

خاصةمن أو أزواجه من يكونون وقد معلئؤ، يملون أناس لمة والممصودت 
هذهيقول،ت تعار قافه الحضر، ر أو فر الر معه يصلون فكانوا أصحابه، 

ويمنحهموالثواب،، الأجر لهم ويكتب، قيامهم، ؤيحمي يعلمهم ريلث، الطائفة 
الليلنصم، وقيامهم نبيه بصحبة كتابه ر يدكرهم أن الشرف، وهذا الفضيلة هده 

أوثالخهأونحناسممثيهر؛،.
وينقصهذا فيزيد والنهار، الليل تقلبب، واكقديرت وأمارهت أيل يندر 

الرازي•و،أ-فر (. Mrfiو»الكشاف•)(، ٣٨٥/ YY)اويءل«لازاحاوى ض يطر: را( 
(،وانمادرY٨Y/Y٩(،و»ضواضير«)٣Y^شر•).١/•

الأنة.

 ( Y ) ثابت،ين زيد حديث، من ( ٧٨)١ لم وم(، ٧٣)١ البخاري احرجه
٠.عاتنة حديث، (.>، ٧٦١وسالم)(، ١ ١ Y ٩ ، ٩٢)٤ البخاري أحرجه )٣( 
المطو«البحر (، ٥١٢ال_مرولي•)r/ واتفسر (، ٣٩٢/ ا • > سردي« ير •نفيطر: )٤( 

السائقة.والمصادر العاني،•)ها/؛أا(، واروح (، ٤٨٢/١٩رالنفير• ني، 
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الشتاءرأدفي عنه الصيف فيخلف ذاك، 
بالحصى،العد الإحصاء: وأصل سبحانه: قال هنا ومن 

لنوالمقصود: إحصاءرأ،، مسمي: العال، في الحصى يستخدمون العرب كان فقد 
وجهعلى يحرف أن الإنسان يسمملح ولا ينضبط، لا الليل لأن تاما؛ ضبطا تضعلوه 

هدهفمثل الأحر، الليل ثلث يبدأ متى يعرف ولا نصفه، وكم الليل، ثلث، كم الدقة: 
0وققما.المرء يحصها أن يستملح لا الأمور 

فالإنسان،؛ التام١٤وجهه على بالأمر القيام لكم يستقيم لن أنه ذلك: معنى ومن 
عابدلكل ررإن قال ولهدا همته؛ وتضعف، والأنشغال، والعجز المرض يصيبه 
هتزْ«لْ،.شث؛ وائل شره، 

ومللوقعود فتور يصيبه وأحيانا ويتحمس، ويندفع يقوى أحيائا فالعابد 
عليها.البال تعالى الله جبل جبلة وهده وسأم، 

يثقفلا معتدلا، يكون أن الإنسان على أن وهو- عفليم، درءس الأية وفى 
"اكلموايقول؛ واليي. عليها، يثقل ولا تْليوا، لا ما يحملها ولا ه، نمعلى 
علىتشموا ولا تستتهليعونه، الذي الخمل تكلموا أى: تهليمور(،الا"،. ما العمل من 

أثقالا.تحملوها أو أنفسكم 

(،٣٨٥اكدرأ)ه/ 'آ(،وأفتح  ٥٨)\إ ورفراينممر« (، ٥٣؛/ القرش،)٩ •ضير (يطر: )١ 
(.٦٥القران،)صأ<غريب في أض ؤيظر (. ٤٣٤ القاسي،)ا،/ واتفسر 

(٢٨٣/٢٩ّ)٢(يفلر:»اسميرواضر«)
وااانياسير،)ه/همم(،و»-ضراكوي«)صأهم(.

فيالممهل وءالمحر )\<؛/آه(، القرض« و،اشر (، ٣٩٤الطري،)م■؛/ "تمر يفلر: )٤( 
(.٣٨٥اك.ير،)ه/ و"فتح (، ٠٣٢ ؛/ التمر،)> 

اضب حديث، من ( ١١حبان)وابن (، ٢ "١ حزيمة)٥ وابن (، ٦٤^١٧ ،  ٦٧٦أحمد)٤ أحرجه ر٥( 
(.٥٠٥٢البخاري،)في"صحيح وأصله عمروخءيبم؛ء، ابن 

ه؛أو؛،ئل.هريرة أيي حديث، من ٣( ٤ حبان)٩ وابن (، ٢٤ ٥٣الترمذي)وأخرجه 
بجؤهبميا.عائثة حاJيثه من ( ٧٨٢لم)وم(، ٦٤٦٥البخاري)أحرجه )٦( 

١١)لم وم(، ١٩٦٦)البخاري وأحرجه  ؛؛.؛;،.هريرة أبي حديث، من ( ٠٣



mm؛؛

الميذكر كما ،! U)Lوالعياذ فمتن تطيق، لا ما نمته حمل من الناس ص وكم 
اف،را،.دين عن وانحرافهم الصوامع في تمدهم في إمراتيل بني ن ع. 

وغيروالجهاد والعمل والدعوة المادة في مطلوب منهج الاعتدال وهذا 
فتكلمهمبمليمون، لا ما الاحرين تحمل ولا تطيق، لا ما نفسك تحمل فلا ذلك؛ 
عليها،تنق أن دون معها ونتعامل زوجتلث، سوس كف ويعلم عليهم، ونس 
تربيهم،وكيف، امرهم، وبماذا تمنعهم وج الي>تا، في أولادك تعامل كيف، وثعلم 
الناص.أوعامة أوجيرانلث، المدرسة في طلأبلثج تعامل كيف، وثعلم 

بلواحدة، طبيعة على ت، ليمتنوعة جماعايت، يخاطبون لمن يتأكد وهدا 
القنواُت،في المعولم الخهناب عمر في توياُتج وموشعوب وفثا'<تإ طثقايت، هي 

الكتابة،أو الإلكترونية الواقع أو الاجتماعية التجكا،تح أو الإذاعاُتح أو الفضائية 
قالولهدا محمود؛ به مأمور بهم والرفق فته، حير لا المثقايت، على الناس فعنم، 

وةاربوا(ارأ/*سددوا الض.: 
تهليقوْلن أي; أمرتم ما كل ئطيقوا لن ءإنكم آحرت حديث، في وقال 

فيفتور أو انشغال أو عجز أو تقصير عنده ويقع إلا الناس س أحد ص فما كله، 
نفوسنافي هدا نراعي أن وعلينا مختلفة، حالأُت، تنتابها البشرية والنفس الهمة، 

الآ-م؛ن•ومح،
بهأمركم ما بعض عنكم وحط لكم، وغفر مامحكم أي؛ ؤث١بعق!^ؤه 

ؤمِاقلإلأشلأهأنوله؛ يجعل ولم سبحانه، 
محاسبةإلى بحفكم عنا>ا ثمتحول أو ؤيعنتكم، علكم يق حرفيا أمرا ا ٤ ٢" لالضٌل• 
الأمظع,أو الوسوسة أو العجز إلى تتحول دقيقة، للنفس 

؛Jiiت؟.بمئ أنس حديث من ( ٣٦٩يعالء)٤ أثي ني وأم(، ٤٩٠٤داود•)أبي اصتن في كما )١( 
فشددأشهم على شددوا ثوما فإن عليكم، فيشدذ أشكم، على تشددوا لا ٠ يقول؛ قوكان اض رسول إن 

]ال>ديد:؟آآ[«.ه ؤ والديار الصوامع في بقاياهم فتلك افثعليهم، 
عاتشةحديث من ( ٢٨١ومسلم)٨ ٦(، ٤ )^١٦ البخاري أحرجه )٢( 
بنالحكم حديث من ( ٦٨٢٦)يعر وأبو (، ١ ٠  ٩٦)داود وأبو (، ١٧٨٥٦)أحمد أحرجه )٣( 

(.٦٣٤- ٦٣٢ألاودراونيره)٤; ويظر: ي. الغش خزن 

0



بعدزلت الأية لأن الصلاة؛ في هذا يكون قد بثنمنألقزءافي(هث ما 
فرصتلما العالم1 أهل بعض قال ولهدا المدينة؛ في الخمس الصلوات فرص 

ُؤهاءرءوأمابثن ijLsهنا فمن الليلر١ا، قتام وجوب عنهم سقط الخص الصلوات 
،.الفريضة١٢صلاة في 

وصلاةالعشاء صلاة أو والعناء، الغرب صلاة في أي! يعضهمI وقال 
الفجرص•
قراءته.تتيسر القرآن من قدر كل على بمدق يثره وؤما 

الأقال؛ الّثي. أن عبادة حديث في كما — المنة في صح ولكن 
يتمنه ذواناكالمجثت> فورة الكتاب®؛؛؛. يقرأيفاتحة لم لمن صلاة 
قراءتهاعر قادر مر يكون أن إلا ركعة>ً،، كل في يقرس أن ط كل عر 

فيمأموما يكون أو ذللث،، عنه فسسقئل أبكم، لكونه أو بالإسلام، عهده لخداثة 
والورمالفاتحة قراءة بين الإمام مكن، فإن إمامه، قراءة فتكفيه الخهرية الصلاة 

عليه؛شيء فلا ؤإلأ ثكناته، في قرأ الأخرى 
حتى، حففلت، ما تقرا وأن هل، والر للر معره بؤ*ّا والتعبر 

.*الحم، له قال ه لمد هوآثه ^٤]؛ قرأت الذي والرجل الممصل، قمار من 
ه»>ذلهماث4ُمحد الأخر: الخدين، فى وقال الجته«؛أ؛. ادخاللخ، إثائ »-مكؤ 

0

(.٣٨٦القدير•)ه/ و»كح (، ٦٤٣االكشاف،ا)أ/يفلر: )١( 
القرطى•واشسر (، ١٣٢)٦; واشتر (، ٣٩٥)؟آ/ الطري• اشتر يطر: )٢( 

الأنة.وانمادر )بما/يه(، 
واشتر)،/UU؟(، يالواحدي اب• وءالممير (، ٦٥)•ا/المملي• اتمر يفز: )٣( 
•القدير واذح (، ٦٩٤)•م ارازي• واشتر )؛/آدم(، السير• رازاد )خ/'\هآ(، الموي• 

(.٣٨٦ره/

(.٣٩٤وسالم)(، ٧٥٦الخاوي)اخرجه )٤( 
ص«)ا/؛؛م(؟ويفلر:اضانمادة«)آ/؟آا-؛لأا(.

خزيمانوابن (، ٢٩•)١ والخرئزي )ا/هها(، سالما والحاوي (، ١٢٤٣٢)أحمد أخرجه )٦( 
سءفيااسارة،)ه/خآا-هأا()'هيا(سصح،اتريّ



السور.قصار من أنها •ع القرآن،الا،. ثلث تعدل 
ثمالتقوا، إذا ة.بممحكانوا الصحابة أن ورد هقد العصرا، ءمورة وكذلالثا 

حشه • ه.. ثم لن ل0 ه بمرما،ةرأأحدهمت أن أرادوا 
مها>آأ.

علىوشاهد [، ٤ • ]الممر: ل|لدؤه ألتيءان يتتءا وقو ؤ تعالى؛ بقوله متصل وهدا 
الحفغل.؛عليهم يشق من الناس من ولكن القرآن، بحمقي وتكفله سبحانه تعهده 

عليه.قدرة أنمهم هي يجدون لا لكونهم أو لكيرهم أو لانشغالهم 
ؤيشىوالرفق، النوم إلى محتاجون والمرضى ؤعلمأر،بؤئظبجاهث 

باعسارهممحصورة بينهم والأعدار قليلا، الأمر أول عددهم وكان القيام، عليهم 
وأحوالهم،ظروفهم وتتنؤع يئزيدون سيكثرون أنهم علم اش ولكن ناشثة، جماعق 

صالحةجماعق بين الص الفرق بملهر وهكذا التشريع، فى التوسعة إلى قيحتاحون 
طيعةأن عن تغفل أن الخaلأ أعثلم شمن ودعوة، تربية الثباب، واحتصنت، نشأت 

شكلهم الخلق انتذلام يمكن ولا طبيعتها، عن مختلفة حولها مجن الناس مجتمع 
Jbولا وسداحتهم، وساطتهم عادتهم على الناس فتظل أوجماعات، مجموعات 

ظروفهم•ومهم الذر أبواب تومح من 
يمشيالذي لأن المسافرون؛ والمقصودت ه؛ أيثمإوأ ؤ، يضوة ؤد٠١ميث 

لكلمعنى ذلك أصح نم قدميه، على يمشى أنه باعتار بقدميه، الأرض يضرب 
هرشكأئ ؤ اطه؛ قال كما يافر، من 

فالمفرللتخفيفه، الموحبة الأعذار س أيصا وهذا سافرتم، إذا أى؛ [، ١٠١]التاء: 

محن( ٨١٢، ٨١١ومحالم)ة.ة؛د،  JLmiأبي،حديث محن ( ٥٠١٠— ٥٠١٣الخاوي)أحرجم )١( 
ثهء.عريرة اليرداءوأبي أبي حديث 

^^سراتيفى»اب«ر(آاْ(،واّفيأنم،
(.٨٦٣٩الإبمان!)

"مشهورونء ورواته جدا، عريب حديث! ،اسا (! ٥٤٠— ٥٣٩)٦/ الإسلام، ؟؛؛ ٧٧٠ش الذمي وقال 
•العصر، اسورة سيأتي؛ي وما (، ٢٦٤٨الصحيحة،)ؤيتفلرت 

@
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يريد؛الذي الهلعام ولا المكن للمسافر يتيسر لا وتد ،، نار١١من ضة والغرة 
والصلاة.الصوم عنه ولداحمق 

كماا، والتجارة١٢الرزق به؛ ممد الاصطلاح وعذا منقنزأقيه; راؤيبثمن 
همن قنلأ آزتجثغوأ خثيح عقصكم ليس ؤ سبحانه! تال 
الأمعأم.في والتجارة بالبيع فلابأس الج، ش اى• أ، ١  ٩٨

ؤإذارحمتكء. أبواب لي افخ *اللهم قال: المجد الإنسان يحل إذا ولدك 
شؤونإلى العبادة س انتقل لأنه الارثاءل؛،؛ فض«من أسألك إني *اللهم قال! خرج 

المعاش.

ةنثشثيأفيآ1يفي^دا ؤ الجمعة: يوم في سبحانه فال وعكدا 
يعدالمعاش وطالب بالتجارة انشغلوا أي: [، ١٠نآتأمأينشليأشه]ابيذ: 

وداضنه<للقأؤؤمنلؤٌألجمثووصلاتها: الجمعة بخهلثة ذلك من منعتم أن 
^هذئآشنذثوا~لإعهلاس:بم[.

أحلهاوك والمعاش، للرزق طلتا الأرض *ي يضربوا بأن مطالبون والناس 
سبيلهفي بالقتال وقرنها الخير، أبواب من هذا جعل بل عليها، ونلهم لهم اش 

لحمايةجهادشرعي في ممإونؤ،س؛ليأشهأيت فقالت دينه، دفاعاعن 
بيتهما.تعالى اه فجمع الدولة، ؤإتامة الي؛فأة 

بالزؤعوالاشتغال الأرض، في الضرب أهمية على وتوكيد إشارة فيه وهذا 
للرزقسبب وهي منها، للناس بد لا الحم، الدنيا وأعمال والتجارة والءرُث، 

عريرةةأ؛هءةدحديثآأي (من ١٩٢٧(،واصححمنم،)١٨٠٤رصحيحالمحاري،))١(كمام 
ااالممزسهساسب،.

العلي،واتمر <، ٣٨٦)o/التدير، وأكح (، ٣٩٦>م؟/اتجري، اتمر يطر: )٢( 
وأاكءرُرواضر،>؟؟/أحآ(.<، )ص٤٩٨

التريي،وامسر )ا/خآأ(، الغوي، و»شءر (، ٠٠٢)ماتجري، »فر طلر; )٣( 
ر،شءراينممر،را/هأْ<.>؟/ماإ<، 

ر؛.هءبأمّييالأنصاري أوآبي حميد آبي حديث من ٧(  ١٣ملم)أخرجه < )٤ 



ه.

القالب.وسعادة والحيوية والنثاط لام«حة سبب هى كما الماس، عن والاستغناء 
أنللمؤمنين وتعبئة إرهاصي ولعلها الله، مثيل قي للمجهاد أمارت والأية 

ينزلأن قبل أنفسهم، عن دفاعا فرصها وقرب انعقدت فد الجهاد هذا أمثاب 
زالؤج؛وأه ممعمكديم عق أثه عن فئبعأ الهم كظؤيى ,لق؛ن وآذن ئوله1 

٣٩.]

الص.لواتأي؛ ه ءؤوأمثوأأئو؛ القرآن، من ءؤظمأ'واماسزبهيعنيت 
ولاحضزا فيها تحروا فلا ءاليكمل١،، واجبه أصثحت، التي المقروصة الخمس 

مرصى.أوغير مرصى كتم مواء ممزا، 
حقفالصلاة اممه، فضل من تبتغون الأرض في تضربون من يا ه ؤوآامإألؤؤ<_• 

الالا.حق والزكاة العبادة، في القس 
فهأعقلوا أي: هوالحقناء، والقرضت الزكاة، فوق أي؛ تناه مما أثن 

تتصدقوا،أن والممصود: سبحانه، عنده من المال أن مع فرصا، وسماه؛ تعالى، 
ميعابل، الواثن والمكين الفقر فاععلوا مصاعقة، اجورا القيامة يوم ليوفكم 

وحدإدا الوجوُب مبل على او والامتحبايب، الدمث، مبل على فهو الزكاة، قوى 
فإنهالشديدة، والحاجة والفاقة، الضرورات، أوقات مثلرت ذللت،، إلى يدعو ما 

اطه:لقول السالمين؛ مإحوانهم يرفقوا أن واتسار الغنى أهل عالي ؤئتوجب يتعين 
غيرطما وليكون مثة، فبه يكون لملأ ؤ->سناه ومماه: أئهمناحناه، 

مناتحييىشيل٢شملأسعو0 ُؤأق!نينبمن مال• كما حثين،رأا، 
[.٢٦٧لاوقر0; مايٍقنتنه من ؤؤأُي-قوأ وقالت [، ٢٦٢ولآأدتم،ه]اوقرةت 

قدمتمما ستجا.ون أى: لمإه هو-ء؛راؤآعظم عندأش ميبمؤأ,لآئكينء؛وبجلّوه 
إلىضعف، سبعمائة إلى أمثالها يعثر والحنة قدمتموه، مما حيزا تعالى اطه عند 

كثيرة.أضعاف، 

كير•ابن و»شير )\\اخ0ه القرطي• واتمر )أ/هيأ(، • JJU.اشٍر يفلر: )١( 
)\//ههأ(،وأاكحريرضرأ)آآ/يخآ(.

(.٢٨٨/ ٢٩واكو,ر«)•التحرير بمفلر: )٢( 

©



الفاقةوبحب الية، صدق يحب يختلف هذا لأن هنا؛ الأحر يحدد ولم 
.٢١١((درهم ألف مائه درهم ررشى ت الصحيح في حاء وقد الغنى، وبحسب والحاجة، 

ال٠قلاار٢/ررحهد قال! أفضل؟ الصدقة أي ثئل؛ لما عنه. وصح 
أنهمأكد ولدا التجارية؛ الفرص بين ؤيقارن للحساب، يميل بطبعه والتاجر 

الأحرىالأية وفي أعهلوه، مما وأعفلم حيرا سيجدونه بل يضع، ولن ميجدونه 
ينفقونُؤثثلآثميا فقال! جيدا، الأمور ليحتوا بدقة؛ الربح نسبة لهم حدد 

^رمتأئثهإممثبمضضؤآآلإ تناي سجع حث-ةأشئم، عيل تي 
؛1أ[.لشههتاكرة:

إشعاراالعبادة؛ حتم في بالاستغفار أمر ه! نجم نير أفإ0أق 
هنضو، ^۶؛^أتن قال! ولأنه بالعمل، العجب، يدحلها لا حتى بتقصيرها؛ للنفس 

واستغفرواوقدموا ابذلوا ولكن القرص، ولا العمل ولا الصلاة تحصوا لن أي! 
استغفرثلأئار"ا،.محلاته من انصرف إذاالني. ولهزاكان التقصير؛ على اممه 

نرؤ المناّلثح! بين نتقلب، ونحن اض نستغفر بان افه أمرنا الحج في وهكذا 
أاس،إىآشَصجمث0ه

مزدلفةل؛أ.ليلة يعني! جمع، ليلة استغفر كما يستغفر، كان. فقد [، ١  ٩٩]القرة: 
نقصيداحله قد العمل لأن الصالحة؛ الأعمال عصب، الاستغفار اممه ثؤع لقد 

فىأو القلب،، حضور فى أو الهلهارة، فى تقصير أو ذهن، انصراف أو انشغال أو 
يفللفإنه عمل مهما العبد أن ذللث، على زد عنها، يازهل ربما أشياء في أو النية، 

@

(،٣٣٤٧)حان وابن (، ٢٤ ٤٣)حزبمة وابن (، ٥٩)ه/ والماتي (، ٨٩١٦)أحمد أحرجه )١( 
•ة.محت هريرة أبي حديث من ( ٤ ١ ٦ / ١ ) والحاكم 
وابن(، ١٦٧٧)داود وأبو (، ١٣٣٤)ءالأموالء في زتجويه وابن (، ٨٧٠)٢ أحمد أحرجه )٢( 

■هتؤقمحق هريرة ابي حدبن، من ( ٤ ١ ٤ / ١ ) والحاكم (، ٣٣ ٤٦)حبان وابن (، ٢٤٥١، ٢٤٤٤)حزيمة 
(.٨٣٤)الغليلء وءإرواء (، ٥٦٦)الصحيجة• ءاليلة ويظر1 

لآ.بمق.ئوثان حديث من ( ٥٩١)ملم أحرجه )٣( 
(. ١٢ ١٨)ءا لم م*حسحح طلرت 



[.٢٣ءؤهممضنةأمآ>.يملص: اشت قال مقمزا، 
القلب،إلى يتسلل أن بالعمل العجب على الطريق يقي الاستغفار إن ثم 
الإتقان.فى اجتهد مهما ونقص تقصير على أنه المستغفر ؤيشعر 

العمل،بهذا ربه على ، بالإدلأل١١يتعه ثم عملا يقدم أن إنما بالإنسان فكفى 
واحدةسجاوة فى كله عمره قضى أنه ولو يلزمه، بما أوقام عليه، ما أدى أنه يظن أو 

ؤيوصيناالكثير، على امحنا ويالقليل، متا يهللب ولكنه نعمنه، شكر أدى ما لربه 
والصحابةه محمدا يأمر الله كان ؤإذا المالحة، الأعمال عقب نستغفره أن 

أنالحسن القرض وبعد النهار صيام ويعد الليل قيام بعد المؤمنين وأمهات 
والظلم؟!والإسراف الذنوب أصحاب ونحن ، فكيفيتغفروه 

إليه.وأتوب القيوم الحي هو إلا إله لا الذي العظيم الٌلي، افّ أستغفر 
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السوية;ه

والسيرالتمسير وكتب المصاحف، في كما الواحد، الأمم ذات، السور من هي 
المدور(ارا،.رامورة ت والحديث، 

وحمسالمدينة، وأهل الشام أهل عند آية ون وحممحت آياتها؛ دد عه 
،.والبصرة١٢الكوفة أهل عند وحمون 
يختلفونفهم نقصاثا، أو القرآن أحرف، في زيادة يعني لا الاحتلأف، وهذا 

هيآحرين ومحي آيتض، إلى مصهم عند م تقمد فإنها الآياات،، بعض في أحيايا 
واحدة.آية 

وغيرءرم.عملية، ابن ذكره العلم، أهل بإ"جماع مكين مي د٠ 
بالمدينة؛نزلت، أنها الورة هذ.ْ آياُته إحد>ى في وغيره مقاتل عن وروي 

هدمإلأذكٌلإأسسءحانه:فوله وهي 
١^؛؛وأإئي-ر0 وأأليمنز، 'ئوندالأكبل»امئوأإبمةأولألأابألتي ؛؛-؛، روأ١٥

نثابموجودآت\\ تن وتندك، يثآث محن يداتثلأأكئ,لكبجل؛س أ;إدأس ^٢ ن\وؤ،و نق ئومم ؤ، 
الترمذي•واحامع (، ١٦١)\ا خارى• J١واصح؛ح (، ١٤١١)v/ الشافعي• اشر ينظرت ر١( 

(،٢٦• )A/ المى« و«شير ٥(، ٠ ٦ و»المتدركء)X/ (، ٤٠•/ TV)الطرى« و»شير ٤(،  ٢٨)>،/ 
(.١٢٩ / X٩واكو؛را)و»راكحرض (، ١٥٩/ )٩ واميرالارطي" 

أيعد في »السان بمظر: ؤفي-كتيممزنهه، فيآيمحزت احتلموا وقد )٢( 
وانمادراuبم.٣(، ١ القرآن•)_A علوم محون في الأفاق وانرن ٢(، ٥ )»_A القرآن• 

القرطي•و»شسر ^ raKli)افر« ورزاد (، ٣٩٢)o/الوجيز• «اوحرر يطر: )٣( 
(.١٣٩ / X٩واكوير•)وِير ٥(، • ٩ الثعالي•)ه/ وانشر ٩ه(، ١/ )٩ 
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وصوالأم 
الوحي.قترة بعد اض. رسول على نزلت سورة أول وهي 
القرآزتمن نزل ما أول أن على يدل مجا ا *الصحيحين ني جاء وتد 
الوحي-:فترة عن وهويحدث محال- الجمر. أن ة؛وقةت، جابر فروى ١^^، 

الذيالغلك فإذا بصري، فرفعت ماء، المنر صوثا سمعت إذ أمشيه أنا *بيتا 
فرجعتت، وهمت والأرض، السماء ين كدمي علمح، جالت، يجرا؟ جاء؛ي 
الوحيفحمي *ؤكأتثاألثير...ه، تعاليرت افه فانزل ذملوني*• ذملوثي هلئ؛ 

حديث،لأن نزل، مجا أول ههمر ^٠ ^١٧®سورة أن يزكي ما الرواية هده فير ولكن 
وفيهؤامأه<ا، صورة د® حراء فير جاءه ومحي بحراء، حاءه الذي التلكؤ ذكر فيه جابر 

ذلك.بعد الوحي حمي ثم تزمله، أن حديجة مجنر ءلاو_ؤ وأنه عرفه، محي أنه 
ءربعدمجا نزل مجا أول أي: المدترا،، ®سورة نزل مجا أول مجعتؤر يكون هدا **ل5ا 

فيركما - محؤ نم الرسول.؛^!^، إلمحر جاء ما أول الوحي، جاء فقد الوحمح،، 
بينالبمع هو فهدا المدثر®، سورة ئ® الوحي، عاوده ثم ةا؛وبمي— عاتثة حديث 

عالماءالتفسيروالميرام.عامة كمارجحه وهوالصحيح، الأقوال، 
فكانت،دؤألتدإُه، وأرسل -ؤأزأه، يفإنه.ش التنلر؛ يقضيه ما وص 

له؛فقيل رسالة، ^١^^ وكانت، له، سوءة ^١٠؛؟^ 
محنأ،وهدا سنان. إنها بعضهم؛ قال الوحي،، فيها محو الم، المدة وهده 

و»اكمير(، N٣٢٤/ )٠ الشم» م، الحط و»المم )أ/ا/هم(، المسرا »ذاد ،تظر■• )١( 
والميرأ)ا<أ/اوم(.

(.١٦١)•ملم( واصحيح الممحاريرا)أ،هأبمإ(، *صحيح يتظرت ( ٢ ) 
ورالحرو>أ/بىم(، اسرردؤ،« واتمر (، ٥٣٢- ofshiاسرتم،•)اتمر يطلي: )٣( 
(،١١٦واشرالخرطم،ا)ا/(، ٢١٥)٢٣;(، ٠٦٠ الرازكرا>«م واشم رْ/)•ه(، الوجءز« 

وركحابريأ>ا/خآ(،وانفرايز،ممر»>ا/م'ا(، 
اسلث،«.وآ/حه(،)-م/ممإ(،وئسآتي،ز،ادل،سمرة أاب-حاب(،و»اكءريرمحر• 



يوما،أربعين من نحوا كانت وةيلت يوما، عشر حمسة قيل• أيام، أنها رالصوار-،ت 
وهوالأئرب<لاا.

فكلالناس، عند يتلى قرآن يومئد يكن ولم نرلت، وقد الندارة، سورة وص 
وموثرة.وقوية جديدة معانيها 

*ؤظ؛اأئو0ه:
ئجاء؛ص إلا ه التي ترر ثان  Ujالخل1."<، رالدتأر: اسز"،، اى: 

ورمة.رعب ذلك، بِح بفاصابه يرتقبه، يكن لم الذي الوحي 
وقدإياه، اف أعaلا٥ مما شيء إلى متهلثئا يكن لم . الحم، أن إلمح، إنارة وفته 

أمح،بن كأب إليها، وحرب النثوة إل يممللع من العرمحة والجريرة مكة في كان 
ثطلعه،س ولا طنه ص ولا أمله هدا يكن لم نبيا تعار الله فاختار الصلت،؛؛؛، 

أنت،أي؛ مباشرا، خاصا -خطجأ إليه ووجه مكانة، أو مجد إلى يتهللع يكن فلم 
فيجاء وقد البشر، جميع بين من الله اختارك من والتحديد التعين وجه على 

منبقايا إلا وعجمهم، عربهم قئقتهم، الأرض، أهل إر ثظز الله اءإن الحديث،: 
فاختارهوأصحها وأصدقها أصفاها التي. قلب فوجد نْلر ثم الكتاب،ءلْ،. أمل 
العفليمة.الرسالة لهده 

لأنشعارا؛ وسمى: الجد، يلي الذي السعار مقابل وهو الثوب، والدثار: 

القرطي،وافر (، ١٩٢)ا*؛/الرازي• واتمر (، ٧٣١)أ/امسر.قاتل• ينظر: )١( 
٤(، ٤٣)•م/(، ٢٩٣والتوير•)٩آ/ ورالتحرير ٤(، ١ ٤ ممر)ا/ لأبن النوة• ورالسرة (، ٩٢أ/ )• 

(.٣٦را/ الكريم• للقرآن واالفر^ 
الغرطي•واتمسر ٥(، ٤ زمنن•)ه/ أبي ابن راتق—ر ٤(، • • / ٢٣رالطري• •تمر يظرإ )٢( 

٢(.٩ ٤ أ/ واكرير•)٩ وااكءرير (، ٣٨٨القدير•)؛،/ واذح (، ٥ ٩ / ١ )٩ 
و٠تاج(، ٢٧٦)؛/العريب،• ان و٠ل٣(، ٠ )ص٨ القرآن• غريب، في ءالممردايته ينظر: )٣( 

(٠أدِث،ر«.٢v٢/١١الروس•)
القرطي«وءتمر •٣(، ٣/٣)الغوي• واشتر •٣(، ٦/٤)اسي« انشر ينظر؛ )٤( 

 /U( •٣٢ ،) !(.١٧٤وااك>ريرواكنوير•)٩
حماربن ص عيا حديث، من ( ٢٨٦٥)لم مأحرجه ( ٥ ) 
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قيحاء كما ، ٢١١دثاJافيسقى! الناس يراه الذي الثوب وأما يه، يشعر الإنسان 
الثوبمثل الأنصار أي: دىث«رآ،. واكاز شعاث، ءالأنصاث الصحح: الحديث 

إلىإشارة وفيه الشي.، س الأنصار قرب بهذا: والضود حدي، يلي الذي 
صرفةأ'آا.روحية به فعلاقتهم وولأية، وسلطة رئاسة أصحاب يكونوا لن أنهم 

وحصهبه اممه دثره ما هنا: بالتدثر المقصود يكون أن فيمكن هذا على بناء 
المادي،الثوب على شل بمللق لا فالثوب والوحيأ؛ا، والعالم النوة من وأعهلاْ 

ؤوذابكةؤرأو؟ه،ئاوت كما المعنوي، الثوب وعلى الحني الثوب على يطلق بل 
قيل:كما والمفلهر، والجاه والمال الثمعة على الثوب يْللق ما وكثيرا 

حزفولا صوف لا اش س نور حلله الوحي رداء بمدثر 
بينهما.المقارنة في بيان مزيد ؤألميثه نمير وفي 

تلغجهاد في للشرى دعوة هو بل فحسي،، للقيام طلبا ليس هنا الأمر 
بهافقام الولاية، هده ولي أو الأمر، بهذا قام فلأن تقول: ما عند فأك الرسالة، 

وحهلْا.أكمل على عمله أدى ؤإنما قدميه، على قام أنه المقصود فليس قيام، حير 
ذللث،،بعد النوم قليل ه الني كان وقد النوم' من القيام الكلمة• وتتضمن 

فكان٢[، ؤوأكلاص©هلاسمل: فيقول: اض يخاطه الأحرى الأيات وفي 
.لأينامسالللإلأقله•

الصفاعلى فقام يالدعوة، والصنع الإنذار وباشر الأمر، هذا امتثل. يند 
ر•،ث •د ( ٢٧٦العرب•)أ/ واس (، ١٣١ ملام)١; بن للقاسم الحديث• •>_ <يفلر: )١ 
(.٢٩٤آ/ والتوير•)٩ د»اكمير (، ٣٨٨القدير•)ه/وافتح 

ة.ةثئ>عاصم بن نيد بن اض عبد حديث عن ( ١٠٦١لم)وم(،  ٤٣٣الخارى)٠ أخرجه )٢( 
٢/٨Xْ(،و٠نتحاJارى•)١٥vسودى>٧/لم• مسح 

القرطي•واتمر _ U/T)•را3ى• وانفر )آآ/أ•؛(، اتجري• اشر يفلر: )٤( 
)ا'ل/لا"(،واااكحريرواكوير»)هأ/أوأك

(،وا-فرابن١٣٢٥/ فيالتمر•)• السل (،وءالهم ٦٩٧الرازي•)٠ماشتر )٥(ينئلر: 
كشر«رخ/أآأ(،وااكحريرواكوير«)هأ/أبمآذ



٠٠٢١^يدي يين لكم ُلنيثدير _،J،؛ قريش، إليه فاجتمعت صياحا0إ®. ءريا و؛لال1 
س«لا؛.

أومكة، أمل *أدر يقل؛ فلم الثندرون، هم من يسن ولم ينذر، أن أمره 
(r'_J ،،_ ر،؛ ةال،ت ؤإنما التاسء، أوJالناس،لكل شاملا ذلك، ليكون ارأنا

رمالتهشمولية على دليلا الأية ءذْ فكانت، وقائمهم، حاصرهم وعجمهم، 
وحلولها.

أوالموتر*، *أندرهم أو اكار*، *أندرهم يقل: فلم يندر؟ يم يسن ولم 
فيالعياب، من به يندر ما كل ليشمل مفتوحا؛ الأمر وترك العقابر*، *أندرهم 

والتومعالشمولية على يدل أنه إلا اJلفaل. في الاحتصار ^ا فمع والأحرة، الدنيا 
ص•ئ ل كش 

الحياة.في وو؛ليفته الني. رسالة متضمنة الأية وهده 
والأوامرالحكم حوا،ع من هي وصايا، سع الكريمة السورة تضمنت و٠ 

حاجتهملشدة واامصالءين؛ والدعاة العلماء ولكل .، للنص لص الريابة، 
دم؛إليها، 

الشعورمجرد وليس لسليغه، والاستعداد عليه والحرص الأُر يهدا القيام ~ ١ 
وأبميل، عمروبن بن نيد أمثال: من الحفاء، الجاهلية في يوحد فقدكان العابر، 

معتقداترمن كثيرا ؤيرفضون الأوثان، عبادة يتنكرون وكانوا الصلته، أبي ابن 
زديقولأ:وقدكان الفاسدة، الجاهلة 

الصسوثالخلد يفعل كيلن، حمينا والنزى اللاث عزلت 
أزودرو عمبني صنس ولا ابنتيها ولا أدبي العرى ملأ 

النفورثب، ١لذص لينفز ربي الرحمن أعبئ ولكن 

عاس.afU•ابن حدث من ( ٢٠٨لم)وم(، ٤٨٠١البخاري)اخرجه )١( 
(،٢٢١^- ٢٢٦منام)ا/ لأبن ال؛وةا ورالسرة (، ٢٢)صرا٢- أالأمنأم« يطر: )٢( 
والرشاد«)مأخا(.الهدى رامل 
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يجبقائم أمرمخوف لكل وعمومها إليهم، توجه لثن شموليتها الئدارة ٢- 
وسسواله.يحذروامنه أن 

ولامجداذاتثا،مشروعاشخصئا، ليس واشارْ فالقيام ؤىولإىةلإوئ^هت ٣" 
قالكما فه، محوقيام بل أويلد، أوحض أوميلة لمرد ماتا وليس هاشمئا، عزا ولا 

[.٢٣٨]المرة: .ه ؤؤئننتا0 ^٥١ ت بحانه 
له.شريك لا وحالأْ له والدعوة هوالكسر، تعالى قافه بالتمجير، أمرْ ولذا 

الصلاةتكن ولم ،، ١١٠٥١تكثير فهومن أكر•، *اض تمولات أن محذات محيدحل؛ي 
نزل. ١٠أول من السورة محن.ْ لأن مفروضة؛ يومثذ 

أنهميما لا لها، وتمهيدا الصلاة بمشروعية إرهاصا محذا يكون أن يمح ولا 
تبدأوالصلاة ٠عيتةر٢،، لعبادة الأمرتمهيد هذا وكأن الثيابر، بملهارة ذللث، يعد أمجرم 

اطهبتكثير المقصود لأن محن>ا؛ من أوسع النص لكن مجمجرو؛،، *و كما يالتمجتر، 
وأفعاله،وصفاته مماته وبأ  ٠٧سبحاوبمعرفته أكبر،ا، ءاطه ؛لف3لت تعفليمه مثحانهت 

منمحه المشركون يقول ما ونفي _^^، بإجلاله القلب وامتلاء له، وبالعبودية 
والتنزيه.بالتببح والعيب النمعس 

واللسانالقالب عبادة تعالى؛ اطه إلا يعيد فلا العبادة، التكبير؛ معاني ومجن 
اسمتدم لما سبحانه لأنه غ؛رهرأ،، عبادة وترك اض توحيد ؤيشمل والجوارح، 

إلاالتأليه تكبير وة>اأًلأذي صارح>ا التكبير، محو الذي الفعل على ءالرب• 
غيرءرأ،.تعظم ولا صواه، تعبد ولا ف، 

(،٦٩٤/٣(،و٠فر١لر١زي٠)•٦٤٠/٤اصاف٠)
)ه؛/آا"<،و>اكمضوصوأ/أبمآ(.د'شءداهمطي» 

)آ(طر:»ثميرضضا)؟؟/%هأ(.
العيي•ر»شءر (، ٦٢)؟ا/ المطي« د«شءر ٤(، ٠ ٠ ص/ اتجري، "•دء طي:  ٢٣)

٢(. ٩٦أ/ راكويرا)٩ د»اكءرض )صْبمح(، 
الضر،م السل و»الءر <، ٥٦٢اكفي•)T/ و»شءر ، ٢٦٤٥»الكش1ذ،،)أ/ ّ>: )٤( 

و«اكءريروالمير،)آ؟/ْبملإ(.الكظب،)آا/مآإ(، >*ا/هأم(،و»اللابفيءالوم 



طاهرةتكون بل نجسة، الثياب تكون ألا والمقصودث ؤرذاائ،ظغر?و!'هت ~ ٤
.٢١نظيفةأ

يقول;تعالى واش الممهاءرأ،، عند لصحتها ثرط الصلاة في الثياب وطهارة 
مهللوب،أمر وحمالها الثياب وحسن ٣[، ١ ]الأعراف: ه منمي عندمز ؤ-خذدأويتظ؛ 

غرب،وهوحديث النظافه،ارم، يحب اقنظش، ارإن الترمدىت عند الحديث، وفي 
الجماو((ل؛،.يحب اةجميل، ءإن مسالم®; ®صحيح في حاء ولكن 

كالئامةليكون الدعوة؛ أول في حش الني. هدى من كان الثياب محن 
والنفر.الظهر جمال في الناس بين 

مالس أو مغصوبه، تكون فلا حلالا، طيبة تكون أن الثياب; طهارة ومن 
لباسولا حريزا، لست، حلال؛ لبس وص حلال، رز3، س تكون ؤإنما حرام، 
فتة>ْ؛

ظيبممحا،عباس ابن ذكر كما الإنسان، سمعة المعنوية; الثياب في ويدخل 
الثقفيسلمة ين عيلأن وكان توثارا"،، نمى; الإنسان سمعة أن وغيره; 

المرطي،واتمير (، ٢٦٠)a/\لمانويه واتمر )"اآ/ه*أ(، الطري• اتفير يفلر: )١( 
(.٢٩٧*اآآ(،واااكءريرواضير«)؟آ/)ها/ها(،و»شراينممر«)ه/ 

(،١٣١)T/ وءالمجموع• ٢(، )ا/7• الجيل• و»امح ١(،  ١٤)ا/ الصانع• ابداتع دفلر: )٢( 
و«المش«)آ/مأ(.

بنسعد حدبث، من ( ٧٩١، ٧٩)• يعلى دام (، ١١١والزار)٤ (، ٢٧٩٩)الترمذي أ-محرجه )٣( 
اةو'الال(، ٢٣٦)الصحيحان• وراليلة ١(،  ١٨٦)المتنامية• •الملل ويتغلر؛ ههتن. وقاص ابي 

(.٧٠الضعيفة•)٦٨ 

ههقئ.عود مابن حديث، من ( ٩١ملم)أحرجه )٤( 
القرطص•ورتفير (، ٦٩٨/٣٠)الرازي• و»شير ٤(، • ٧/٢٣)الطري• ير •نفيفلر: )٥( 

المابقة.والمصادر (، ٣٨٦النسابوري•)آ/ ير وءتف(، ٦٥ا/ )٩ 
لأبنالقرآن• وراذكام الثعلي•)•\إس ير واتف(، ٤٠٥/ ٢٣الطري•)اشر يفلر: )٦( 

والأية.السابقة والصادر (، ٥٣٢ ١; الضير•)٠ فى المحيط ورالبحر (، ٣٤• المربى)؛/ 
١٠)٦/ اللمة• و«تهديِح (، )ص٥٩٤تنمة لابن القرآن• »غرب_إ بظر: )٧(  وءالتذكرة(، ٠

٢(.٤ 0 / المرب،•)١ ورلسان ٨(، انمدونبة•)٣ 
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أنقعحزية من ولا ليت غائر ثوب لا اف بحمد نإني 
منوتسترت تقنعت ولا حانة، أو تغرير أو غيلة أو غدر ثوب لبت ما يقول• 

حزى.أو انحراف أو حطأ 
وسرهيجؤْ، ثوب وعلي4 نهن لعمر ه المي رؤيا ر كما ثوب، داليين 

.5•نال وقال- ثوب، الناس إلى والإحسان ثوب، الحسنة والأخلاق ، ٢١بالل.ين؛
إردي"يهما م، حديد، من حقان عليهما رجلين كمثل والمنفق البخيل أتثل 

بنانهتخس حتى حليم، على وهرت~ أو* إلاسثت،~ فلاينفهم، فأماالمئفهم، ترائيهما، 
ثوبفهكذا بحب، الذي الهلويل الثوب مثل وراءه تحب أي! . ٢٢١وينموأره..*

المتصدق.النفق 

ومامرمآا1أبي نول في كما الثوب، بعلهارة الإنسان تمدح كانت والرب 
اثمانرفوا0ئوىإلأامثه.ت،م-ضىءلاهرالأثوابلمصروص-ة 

سة.تلحقه لا أي; الجيب، نقي الثوب، نقي فلأن يقولوزت وكانوا 
ْ"ؤدأهرمحء0أ4ت

وJطاإقمتقارب، ومعناهما مثعيتازأ؛،، قراءتان وكرها الراء بضم 
فيصمحالإ>سَهنس■^1 ةال الذابأْا، عر \}سم• 

سهاةمءس، وعليهم علي، عرصوا الناص رأبت، نائم أنا ُيتا نبجؤققتئ• معيل* أبي حديث قي كما ( ١ ) 
رسوليا أولته نما نالوات اجترءء. قميصي وعليه عمر علي دمصر^ ذللثج، دول يبيغ ٌا دمنها اكن*ي، مايثبغ 

(.٢٣٩ملم•)• و»صح؛ح ٧(، > • ٨ ، ٣٦٩الخاوي•)١ •صحيح ينفلر: •الئ*ين•■ تال: اف؟ 
•}(.CK مريرة أبي حديث من ( ١ ' ٢ )١ لم وم(، ١٤٤٣)الخاوي احرجه ( ٢١

نونفي الأرب وأنها;ة (، ٨٥٧ر٦١ المنرية• وااإحما-ة (، ١٧٦/ )Y اوعاني« •ديوان يطلر: )٣( 
الأدبأ)0/*اآ(.

(،رامعانيالقراءات•(،ورالمةنيالقراءات•>صه٤١٠٥٦/ ٢٣اشراتجري•))٤(يفلر: 
العتر،القراءات في و»الثر (، )ص٦١٢الح« القراءات في وءالتتسير (، ١٠٢)م للاذمري 

١(. ١٥٨/ القراءات،)٠ واا٠عجم (، ٣٩٣)آ/ 
وامعانياكرآن،مجاج)ه/ه؛آ(،وااضيرافل،

وا-فير(، ٦٤٥/٤)ورالكثاف، (، ٢٦٥/٨)الغوي• واشر (، ٤٠٧- ٤٠٦/٢٢)للواحدي 
(.٦٧- ١٦٦; القرطي•)٩ واتمر (، ٦٩٩م الرازي•)٠ 



[.١٣٤ص]الأماف: تدك 
ولانط، الجاهلة ش لصنم يسجد لم والتي. ، ٢١١الأصنامعر ويطلق 

ذك.على الشات إر ودعوة الأصنام، لترك تأكيدا فيكون يه، تمثح ولا ?IL؛، 
للأصنام،دح مما الأكل كعدم يلاسها؛ ما كل عن اليعد الأصنام؛ وهجر 

محها،بمعزل اسن نل وكان ايلآ<، عر دح سا لااكل الض. كان وقد 
أولها أوالذ؛ح إليها أوالتترب مادتها من مكة أهل عليه كان ما كل من ربه حمام 
التعظسمءصور مني عير أو الاستتمام أو الذر أو بي المم 

الموضع"•'هدا ر ذكره من أجد لم ؤإن الرجز" هجر معاني من يكون لقد 
ولاشجوأؤ سحانه؛ قوله في كما تعار، اف ب إر يفضي بما سها عدم 

كةوله:فهاJا [. ١٠٨تالأس1م: بنيىأشسثشامحت.واقدة 
أضلواختيار هدايتهم على حريصا وكان. واسبمربجابمأ©ه، 

لدعوتهم•الهلرق 
الخمراش وصف ولدا آا؛ المعاصير'وعلى الشيهتان على الرجز وبمللق 

فيياجتتايها وأمر الشي3لان، عمل من رجس بأنها والأزلام والأنصاب والمسر 
سمن؛ ٤٥ةلةفإث» والأدهم وثا توله؛ 

الهجرا؛،.والاجتابه: [، ٩٠©هلاس: 
عليهالثناء تحمل فالأية و؛عثالْا، أن نل حش هل«ا، لكل مججتتبا وكان. 

ممرااين واتمم )^\/_ الترطى• واشتر (، ٤١٠اشترالامي»)٣٨ بفر: )١( 
/A(واسدواوامث.واالاوراوثورا)ْا/؛أ'(،و،فيراصى•)صْبمخ<، <، ٢٦٤

،٣٨٢٦واصححالخاري«)(، ١٦٤٨آحماو«)وا.ساو (، ٢٣١اليائي،)اسثو )٢(بر: 
<.٢٣٤(،وءالعواصموالتواصم،)T/١٣١- ١٣٠(،واسراعلأم_،)ا/ ٠٤٩٩

ممر،ابن واشتر (، ٦٩٩/٣).ارازي، وافتر ٤(، ١ ١ )٣٢; اللجري، افتر يللر: )٣( 
 /A(وافتر ٢٦٤،>.)A؟o_«(•الُاوي

واكوير،وءالتحرير (، ٢٨٨/٦)الترطي، وافتر (، ٦٥٦)a/اليري، افتر يطر: )٤( 
)يم0ي.

١(, ٠٨/ زمرة)١ لأبي النين، وام (، ١٤٤اياري،)U/ اكح بئر: )٠( 
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ذلك،على الاستمرار تأكيد وتحمل إليه، يوحى أن قل حتى اممه، أمر يامتثاله 
هدا.إلى حميعا الناس دعوة وتحمل 

قبلوالثحاء دانم1اء معروئا كريما ه كان وقد ثنى، فلا أعهليت إذا أي؛ 
ومدهارا،.اليعثة 

أنت،اول|ى يعطنه كانكؤ متهللا جئثة ا مإذا راه ث

<٩٣لأؤْ: اكطدى لولا تتهدم ل إلا قط ررلأرا قال: ما 
إنالث،أبدا؛ اف يخزيالث، لا ®واف، له! قالت، خأ.بميا حد.يجة أن الحديث، وفي 

علىونعى الضيم،، ومري المعدوم، وتكسث، الكل، وتحمل الرحم، لمحل 
بعنتهرْ،.قز حماله بعض فهده . ٢٤١١(الحق نواب، 

مماأكثر للئ، يرأوا أن انس ص تنتظر لا يقول،: هنا فهو 
هديةويهدى يعهلى أن ان فللأنالأمة عموم وأما ياليكب.، حاص هذا وقيل• 

ؤيرحوأكثرمئهاس.
للن،يردوا أن مؤكدا فليس الجمل، رد الناس من تنتفلر لا الأومع: والمعنى 

الإحسانيقابلون الناس ص كثيرا بأن بمبمدم ريما الجميل رد ينتظر والذ*ي الجميل، 

عرثقق اف رمول، مثل  ١٠٠نال،• هئيتن أنس حدث من ( ٢٣١٢مسلما)في'صحح تما )١( 
توم،يا نومه، إلى نجمر بين'ملين، غننا فأعهلا٥ رجل، فجاءه نال،• أعهلا٥، إلا شيئا الإسلام 
الفاى،•.يخني لا ءءلأء بملي محمدا فإن أسلموا؛ 

>صأبم(.بنأيينامى« 'ديوانرمر )٢(بفلر: 
٥(.الارزدف،•)»سأ١ )٣(يتفلرت'ديوان 

ة.بمها•عاتثة ث حل، من ( ١٦٠لم)ومالبخاري)٣(، أحرجم )٤( 
ؤددااقزلمحمح0ه•اكحم،"ت •مررة ني ينفلرُاّياتي رى 
القرطي•و'شٍر (، ٢٦٥)A/اوغوىأ و'شير (، ٤١٢/٢٣)الطري• 'تمم يطلر: )٦( 

(.٢٦٤/٨ممير«)ابن )ها/خآ(،و'شير 
معاني•الواامّير (، ٥٥زمتين•)ه/ أبي ابن و'تمير (، ٤١٥/ ٢٣الطري•)'نمير ينفلر•)٧( 

•ه(،و'ت؛سيرالمط.ي،)صهةخ(.)٦/ 



JEW محر

اءة.طلأ>ا،

ويديمأح لي الشدائدت عند مل ولا الرمان بسي ز دام لا 
<١٢والنيي آو والآُل عاقت الثعاؤث إذا فجرئهم 

النعملنفس مخثهر"ا< والتكمز نعمتي ثاكر عين عم-تا نبئ—غ 
ذلك.بعكس يفاحأ موف الرد ينتظر وهو الناس بملي الذي فالأسان 

كبارا،ثم صغاوا ربيتهم ت فيقول بأولاده ثقته يفقد ربما والأب 
والجار..العم وابن والمولى والزوج والأخ والشريك فضلي، ونوا وتجاوزوني 

بالعيد؟!فكيف 

بالإحلاصوأمرنا الماص، س الجزاء وانتظار بالعطاء المى عن اض نهانا ولدللئ، 
المرمنين:قول وحكى الأحر، واحتساب 

أعطاهم،نن قلوب يكم، أن ويرجو ينتفلر وهو أعمر ومن ٩■؛، ان؛ تالإن
رجاؤهؤيخيب، انتظاره فسيطول دعوته، في أويوافقوه الثا.بادل، في معه يقفوا وأن 

أنهمله تثبت موف الونائع لأن العطاء؛ عن الأنقطاع على ذلك حمله وربما كثيرا، 
أعطاهمإن أما أكثر.. يعتليهم من يجدون أو ويذكرون عنه يتخلون ثم يجاملونه 

المكران.من وحد مهما انمناء عن يتوقف، فلن واحتسابا، إبمايا 

الصرإر لهم دءوتلئ٠ على نكورا ولا جراء الناس من تنتفلر ألا معانيها؛ ومن 
جليلةمهمة على مقبل س المر أن سبحانه ربنا جز وقد الأJهل٤،، وعبادة والبر 

فكمأمة، وأعفلم نهضة وأكبر حركة أكبر قاني فهو التاييخ، في الأير هي، جسيمة 
رحمةفهو به! لم؛ؤس لثن وحش به آس لثن الخير س يديه على تعار أجرى 

'\(بارسي.' (،وااالوافيالونات«)أآ/ ٢٢»سمالأدا،€)U/0• )؛(ينظر: 
ءمة«)ه(.•ديوان )أ(طر: 

اخب،ث«.( ٢٣٥اتلجالروس•)ه/بفر: شدة. )٣(أمح،: 
القرطي•و»-فر (، ٣٦١)(/المسر• و»زاد )مآ/ا-ا؛(، الطرمح،« •شتر يطر: )٤( 

/A(•و»شسراينممر،)(.٢٦٤)ها/ماآ
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أغطىفمهما أعطى، ما يتكتر فلا ذلك، رد الناس من ينتظر ألا وعله للعالمين، 
يفضيفد هذا لأن عماله؛ عنه في يكبر لا لكي للملم تربية ذللن، وفي قليل، فهو 
هذهأن إليه حيل مجد في كلمة ألقى إذا الدعاة وبعض بالعمل، العجب إلى 

التاؤيخ.وجه تغير سوف الكلمة 
عملأنه ؤيظن مهللوب، وهو كالاستغفار، اليسير، الحمل أحدنا يعمل وقد 

الثاءرأا،توقال والأحرون، الأولون به يأت لم شيثا 
الأوائلتطعة تم لر بإ لأن رمائه الأحبر كنت، ؤإن ؤإي 

محمدانبيه عاليه تعالى اممه رش مما فهذا به، تقوم الذي العمل تستكثر ألا عليلثه 
أووالأبناء، الأباء أوبين الزوجين، بين كالعلاقة القريب؛ هع هذا كان وسواء .، 

الناس.سائر وبين أو؛ينلث، والشيوخ، التتلاميد بين أو الشركاء، بين 
اكيالعمل يستكثر والأ عمله، الأى الجميل رد يهللسمح ألا اللم وعلى 

واستعمالهءناو0، الناس حاجامحن، بعض وجعل إليه، وممه الذي اممه يحمد بل قدمه، 
أوإحسان.حير في 

لااعبادةتصرورة وهى الحياة، إكسير هو والصبر الوصايا، حاتمة وهي 
لنستؤحم،ص/إؤإف، والمحبة; للعلم وصرورة [، ٦٥ؤرأصأءلإريثدبجءه]مريم: 

.:^1[٦٨- ٦٧.]
ماهو عاليه المثاب الطلوب الصبر أن إلى إشارة قوله! وقدم 

أمرتعالى فهو ومكاسثها، الدنيا مصالح أجل س الصبر بخلاف تعالى، فه كان 
أجلس أو سنيا صجرا لمس طه، صره يكون أن وهي الصر؛ درجات بأعلى نيه 

أومجد.نجاح على الحصول 
ؤمحِلثإتعار: قال كما اطمجر٢<، لحكم الصبر الكريمة: الأية معاني ومن 

الأمال«)؛/'ه؛(تر;اإررسس.
٢(،٢ ٦ ؛/ اوان«)• راررح (، ٥٣٨/ ١ اوكزن«)• المحاب علوم في الممون •الدر يطر: )٢( 

(.٢٩٩/٢٩«اكءريرواكوير•ر
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رؤوأءي-ثئ،^ كما؛lJاواس، بين يحكم الذي هو تعالى فاض [، ٤٨]الطور: ^٠؟^ 
نتتعجلولا بشك تعجل لا أي؛ [، ١٠٩لمست لآمحإألأومءأه؛ث.ه 

الأمررادولاتتعجل الحكم ولانتعجل أحطأ، لض العقوة 
إنحس ربهم، بحكمة إيمانهم فيضعف الناس، من كثير به يتلى مما وهذا 

واشيعجل والعبد وتدبيرْ، حكمه ريه ينانع كأنما صبره وئلة لعجلته أحدهم 
عيده.لعجلة يعجل لا حليم حكيم وتعالمح، تيارك 

فهووتشريعاته، وأحكامه ونواهيه، أوامره في الشرعي؛ لحكمه الصبر ومنه 
فولاوفعلارى.يتمثله أن ربه أمره الذي المئين البلاغ من 

والاوءوْتتعلق وصايا محجموعة وهو السورة، من الأول، >^ ٥٠١١فهذا 
يتليعفلن بها يحمل لم ومن والصبر، النفس وسلامة والكرم وانمناء والأحلاق، 

القيام.حق بأمراض يقوم أن 
معانيأعثلم من يمض التذكير وهو آحر، مومحؤع إلى السياق انتقل م ث٠ 

وموابحختؤ؛دامحقأتامهه'•الرسالة؛ 
أي:فيه، الذيثممر الصور وهو: ^١^^، ذكر فيها الى الوحيدة الأية وهذه 

1،ألقؤيودثعىشؤ،آكمتر؛تيثمنفيأد؛بج،إلأؤتهأ اف؛ قال، ^٣،،كما يفح 
أوقزة، وهو [، ٦٨]النص: تام هم ئإدا ثئرئ فيه قيح م أثه اء مش 

يصمته.آعلم تعالى اهه بوؤا، 
إلىوالخيال، والوهم الفلز بلث، يذهب فلا أو؛و3،، رن، هو نقول،: ما وعند 

تباغأن ولوحاولتا فيها، يفخ الش والأبواقا القرون من تعرفا ما حض من أنه 

اسي«)آ/٣٩(.واهم ،هيرالطريا)أا/آ'م(، )؛(طر: 
\ذخميإ<و،الممجم )ا،؛/آأ(، امطي« واهم (، Yin/A>الغوي، اضم طلر: )٢( 

د٠١ممء>>،/A؛Y(، لالز-بماج القرآن، واساتي ؛؛(، A/YT)اتجري، »ضم طلر: )٣( 
>صأهه(،لؤي٠ uJ١وأثمر >بما/'ي(، القرطم، واضسر (، ٣٨١>؛/للواحدي الوسط، 

و»اكءريرواكوير،)ا،أ/-،م(.

@



حيالكيفلح فلن أو.. أوؤ. الأرض بحجم أو مدية بحجم قرثا أو بوقا وتتصور 
عنهاحهلر ما فكل نمورها أما التقريب، أو للوصف كالمة مجرد إنها يتصوره، أن 

حقيقته.على الأمر تصور عن قاصر والعقل ذلك، من أعفلم فامرها بخياللث، 
هوؤإنما ومادياتها، الدنيا أمر من وهوليس تفصيل، دون مجملا حاء والخبر 

الإنسانتخيل ومهما تعالى، اممه إلا قدره يقدر فلا الأحرة، أمر ومن الغيب أمر من 
الأحرة.بأحوال تقاس لا الدنيا فأحوال 

وفىالناقور، فى بالقر عثر وها بثدْلا؛، والطرق الضرب هو والقرن 
واحل•،لمعتى لفظان وهما أكثر، وهو ،، ؤأدثوره١٢فى يالثخ عثر أحرى سور 

فهيعنه، مختلم، القر إن ت نقول حتى ينفخ كيف ندري لا فنحن به، أعلم اش 
وهوالصور، وهو ررثفخ؛؛، وأنها راثقوار، أنها عليها يصدق التي الغيب أمور من 

ينفح..كيفا يعلم الذي هو وحده وافه ينفخ، الذي هو هحج' ؤإسرافيل ^١^١^^، 
ويثيرالقلوب فى ينقر فهو الموقفا، ذللث، هول س والخوف، الاعتبار والمقصودت 

أجمعين.الخلق لدى الفنع 
ؤءأث- 

ؤ؛داقوله; في وارإذا« ^١^١^^، فيه من الذي اليوم إلى إساره اسم راذلاائ،اا 
العربعادة وس في ينقر اليوم ذللمثج صبيحة ففي بالزمان، لوحي منه 
قالكما ثحس، يوم هذا فيقولون! الأحوال، من ه يلاببما اليوم يصفون أنهم 

يوملأنه سعد؛ يوم هل.ا يقولون! أو ١[، ٩ ]القمر; ؤيىدو،ينحسسشزأجأاه سبحانه! 
تسماه وهنا وعقبات، صعوبات فيه لأن عسير؛ يوم هدأ ويقولون• وجميل، مبارك 

أقوىس سمة الئنر وأن وجه، كل س فيه الأمور ر تعإلى إثارة ؤيرمءس؛ئه؛ 
سماته.وأظهر 

©

الكتابعلوم قي المصون وءالدر (، ٤ ٦ أ/ ١ ) والسور" تناسب في الدرر ُأنظم ينظر• )١( 
الكون«0ا/أةه(.

تالحاقة• اسورة في تقدم ما ؤينظر [، ٧٣تالأنعامت ه ينقح ^يوم الأثعامءت امورة في كما ( ٢) 
٠أمإجامحذألنورهنأمن -يغ يلم النبأ"؛®صورة في وما 



آ.١ وتخصيهسل هوتاكيد، بل تكرارا، ليس وهدا 
نلم*اللهم ء؛هأقلأم: الأّز يقول حتى لكفة، الماس على ؤءتإه فهو 

فم٦[، ]اض: ؤإلحآمث،هه يقول: ، ١٥١ولكن *مجيشي*لم، نيمءآى• 
النسر.ءلاهرها لكن ؤإن والمالحض، للاحيار الثّر من وجوم 

ؤءس؛رههو بل اليسر، س وجه فيه لهم فليس والمعاندون الظالمون أما 
يعده.ولا معه فرج لا عسرا عليهم 

رحمةإن، المؤمنين ركون وهو للمومشن؛ اير وجوه إلى تلميح الأية وفي 
غفورأ؛،.رحيم يدي بين موقوفون بأنهم وشعورهم وعaلاده، وكرمه وقفله الله 

تكرربؤمء؛و؟بم ووصفه للمفللومين، ؤإتصاف، للكافرين وعيد اليوم وهدا 
[.٢٦.ه]القرنان: قوله: مثل في 

فيلقىق^، افه لرسول به يكيدون لكنوا ما جزاء أنه ذلك، مناسبة من ولعل 
نبيهسيضهلرون أنهم اه علم وقد الدعوة، تبليغ في ومشقه وعزا عناء بسببهم 

سيلقونوأنهم وأموالهم، وأولادهم أوؤلمانهم ومفارقة الهجرة إلى وأصحابه 
الدعرةمعارضي لبعفى الاهاويد ص بعده يرد ما المعنى هدا ويعزز والأذى، العنت، 

يهابومعاني 

•وجدا.ه طمث، دس دنؤ، ؤ ٠ 
;٣؛^؛؛؛؛؛،عباس ابن فعن المغيرةأْ؛، بن الوليل. في نزلت، أنها على العلماء أجمع 

(،١٧٣اوج؛اوأ)U/القرآن تفسر ني اودِط ورالبحر ٧(، م/٣• الرازي€)• •تمر يفلر: )١( 
٣(.• ١ ; ٢٩وراكحريرواكويرا)(، ٣٩١القديرا)>،/ واضح 

(.١  ٩٥،  ١٨٣، ١ )٢٨ •سلم• واصّعح (، ٦٥
(.١٩٤ام«)مواصحح (، ٤٧١٢، ١٣٣٦ ، ٤٣٣ الخاري،)• »صحتح يطر: )٣( 

(.١٣•المرقدىا)أ/هآه(،و»صراسي«)يم 
(،واتمر٣٩٤(،ورالمحروالوجيز•)ه/ ٤٤٧— ٤ رأساب،الزول،للواحدى)ص٦٤ )٥(يتنلر: 

٣(.• ٣ أ/ واكويرء)٩ ورالتحرير (، ٣٥٥القاسي•)و/ ورتمر ٧(، • ٤ ٣; الرازي•)• 

©
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حضروقد فيهم- ين ذا ولكن قريش- من م إليه اجتمع المغيرة بن الوليد أن 
العربوفود ؤإن الأويسلم، هذا حضر قد إنه قرص، معشز يا لهم؛ فقال الموسم، 

ولاواحدا، رأيا فيه فأجمعوا هدا، صاحبكم بأمر سمعوا وقد فيه، عاليكم متقدم 
يعقا.يعضكم قول ؤيرد يعقا، يعضكم فيكدب تختلفوا، 

فقولواأنتم، يل يه. نقول رايا لنا وأنم فقل، ثص عبد أبا يا فأنت، فقالوات 
أميع.

هويزمزمةفما ، اذكهاو رأسا لقد هوبكاهن، ما وافه قال: لكسإ نقووت فقالوات 
سجعهم.ولا ، التكهان١١

وعرفنا0،الجنو0 رأينا فقد بمجنون، هو ما وافه قال؛ مجنون! فنقولت قالوا! 
وسوسته.ولا ولا يحنقه هو فما 

وهزجهرجزه لكه؛ الئعز عرفنا لقد هوبشاعر، ما قال: ثاعئ! فنقول: قالوا: 
هوبشاعر.فما ومبنوطه، ومقبوصه وءريمبمه 

وسحرهم،السحار رأينا لقد بساحر، هو ما وافه قال: ساحرا فنقول: قالوا: 
عقي.هم.ولا بنهثهم هو فما 

أصلهؤإف حلاوة، لقوله إف وافه قال: ممس؟ عبد أبا يا نقول فماذا قالوا: 
يامحلل،أنه عرف إلا شيئا هذا من بقائلين أنتم فما لجناْر؛ا، ؤإن ، ٢٣١لعد!،

وبينوأبيه، المرء يئن يفرق سحر يقول فما ساحر، تقولوا: أن فيه القول أقربا وإن 
وعشيرته.المرء وبين وزوجه، المرء وبين وأحيه، المرء 

يمؤلا الموسم، قاا_موا حين الناس بل مو0 يجلوجعلوا يذللن،، عنه فتفرقوا 
ومندنؤ، ؤ تعالى: قوله من الوليد في اطه فأنزل وذكروه، إياه، حدروه إلا أحد بهم 

لأ;ض.الخفيادوي الكلام )ل(أي: 
إرادة.غير من وتحركها الأعضاء اصعلراب التخالج؛ )٢( 

والأ>اففيالأدض.ونوي;«ش.يى«أي:مم؛راسء.كثيراض )٣(أي: 
*يجنى ثمر فيه ٠ أي )٤( 



[.١٢٦- ١ ؤتلنليء<راا]اسم: نوله: طمقهوا...هإر 
ارلالذي رممان ني بدأ الوحي فإن الوحي؛ فتور حبر الرواية: هذْ ويزّكد 

إرأي؛ الراجح، عر يوما أربعتن الوحي انقطاع فترة وكانت فتر، ثم القرآن فيه 
يشعرونوقريش الأبواب، عالي الحج وموسم المنية، ذي أوأوائل شوال أواخر 

فكانالإسلام، دين إر فيها الناس ه الني ليدعو فرصة يكون ربما الؤج بأن 
مكة،إر تصل أواثلهم بدأتا وقد للحجاج، يقولونه أمر على يتفقوا أن بد لا 

الوليدرأي على واتفقوا نحوه، أو بشهر الحج قبل ربما الوقت ذللث، في فاجتمعوا 
ساحر.محمدا. إن يقولوا: أن المغيرة بن 

وحيهؤيتزل له، افه فيتميى المغيرة، ين الوليد الفرية هذه نعتم وكان 
أي:مجداه طمت رمن ديؤ، ؤ سبحانه: فيقول المغموم، المهموم نبيه على 

افهبمعية الرسول. تذكير هد.ا وفي همه. تحمل ولا ؤإياه، محماو~ يا اتركني" 
الضعيف،الوحيد وهذا معه، وربه ربه مع فمحمد. واحد، الجابر وكان له، 

هلاك.إر فهو رسول، ويحارب اه يحارب 

ردعه أي• بالتهديد، يوحي ، معروفعري استخدام ؤديؤ،ه وقوله• 
،•٢٧مأتور له، داتركي 

به،يمي المغيرة بن الوليد كان لما مهل١بما بالوحيد، الأية: فى وصفه وحاء 
عشرةعنده كان مثله؛ بمكة أحد يكن لم لأنه الوحيدأ"اا؛ مكة: في يمي فقدكان 

بهم،يتعرز أقوياء شباب وهم مكة، أبناء أكابر من ابنا عثر ثلاثة وقيل: التين، من 

وردلائلنعم)صآ"اآ(، لأيي وءدلائل (، ١ ٥ ١ - ١ ٥ • ابنإسحاق،)ص اسرة ينظرن )١( 
-١  ٥٥الإسلام،)؛/ وأتار؛خ (، ١ ٢ • - ١ ١ ٩ الأثر،)ا/ وأء؛ون ٢(، • • - ١  ٩٨للمهقي)Y/ النوة، 

(،واسل١^١٥٤(،و•اJاJايةوالهاين،)إ/'مه؛- ٥٥•(،واتمرابنكير،)أ/هأه- ١٥٦
/T(،٣٥٤ورشاد.)هه*أ-

علوم؛ي و٠الأباب (، iYA/Y)حزك،• ابن واتمر •ما(، / ١٩)القرطبي، اتسر ينظرن )٢( 
/'٢•■٢(.٢٩•٢(،وlسواكوير٠)٩١/٥نياضير٠)

وأاكحرير'٢(، ٢٨/١التمر،)• ني الممط وأال؛حر (، ٢٦٦الغوي،)A/•تمر يطر: )٣( 
الاقة.٣(،والمادي • ٤ والتنوير،)٩آ/ 

@



،،الالهب١١من دينار ألف ألف من أكثر عنده كان قيل• كثيرة، أموال عنده وكان 
منولبنيه كبير، حاْ له وكان والهلائم،لآ،، مكة بين واسعة أراضي يملك وكان 
متوحاكان ولذلك ورأى؛ عقل وله سنا، أكبرهم فهومن السن، ى؛ر وكان يعده، 

مثاله.مكة في يوجد لا منزلته، في موحدا 
وحيدا،أمه يملن فى خالقه فاض أخرى، بهلريفة ولكن بالوحيد، وصفه وهنا 
فردئولميحسيبا ؤ اه! قال كما أحد لا فردا وحيدا أمه بهلن من وأخرجه 

[.٩٤َقاقئهمأولرزهتالأعام: 

مالأ،الناس أكثر فهو كثينال؛ا، عريقا محلويلأ مالأ وأعهليته عليه أنعمت، أي! 
الماءعلى يعتمل. غالبها أمواله أن يدرى وهو اف، رزقه بما بل وكبه، بكده ليس 

يقدسيتهاالكعبة تنميها تجارة وعلى الماء، من النازل أو الأرضي من النازح 
لمكة.المنتابين والزوار والمعت٠رين الحجاج على وتعتمي 

هؤوببممحدا0هت
حاضرون،سهوي هم بل عته، يغيبون لا ابنا عشر ثلاثة كانوا قيل• كثيرين، أى• 
يخثىسفر إلى يحتاجون فلا والعبيد، بالخدم المال إدارة كفوا قد له، ملازمون 

جاءهإذا بهم يتعزز وهو أبيهم، عند فهم ومغته، السفر مخاطر من فيه عليهم 
البنين.بكثرة تفاخر كاذتا والعرب مميثةأْا، به حلت، أو ضيوف، 

0

رانمادر٧(، ١ / ١ القرطص•)٩ واضثر (، ٢٦٦الغوي•)A/ اتمر يتثلر: )١( 
افة.الموانمادر <، ١  ٢٧؛/ الطهري•)•  ٧jyJciUj(، • / ره؛ المثور• ءالدر يطر: )٢( 
القرطي•و»ش <، ٢٦٦)A/الغوى• واتمر (، ٤٢١)"؛أ/اتجري• امير بثلر: )٣( 

واتمراينممر«ص/هآآ(.)بما/"ي(، 
القاسي«واتفسر (، ٢٦٥)A/ي ابن و»تمر (، ٤٢٣)'؟أ/■انجري• اتمر يتفلر: )٤( 

(.و•فرالماJي٠)ص٦٩A)بم/مْم(، 
كير•ابن واتق—ر (، ٢٦•)ه/ التقاوي• ورشم (، ٧٢/ ١٩)المرطي• •تمر بطلو: )٥( 

 /A(٢٦٥ ،) و»اكءرير (، ٣٩١القدير•)م/ و»ذح(»واكويرU٤ / ٩.)٣•



نهٍداك> ومهدت ؤ ؛٦ 
الصى؛مهد ومنه! عقبات، فيه ليس مهل مذلل ت أي ممهد، طريق هدا ت تقول 

فالمهد،[، ٤٤]الروم: أواه تعارتقوله ومنه فيه، يمهد لأنه 
المالله؛ منهل شي^ء فكل تسهيلا، له مهلت، أي^ التسهيل، والتمهيد• والمهاد، 
موجودرالمايريدومايتمتى كل والجاه، والأزواج والولد والغريغ والصحة 

بالمزيديوم كل يفغر فهو الدنيارآ،، في أزيده أن يهلمع كله هدا بعد أي؛ 
يفغرولا الفوات، أو النقص يخشى ولا والصفقات، والمكاسب، الأرباح من 

وعافيته.صحته أو ولاه فى أو ماله فى بالخسارة 
طموحاطماعا الإنسان يكون أن عن نهي وهدا جمع؛،، ما يدهت، وااالطْع 

الأحرة،أمر في وطموحه طمعه يكون أن ينبغي وأنه الاله، رزقه ما مع الدنيا أمر في 
يفضيالذي الدنيوي بالهلمع بل أحروي، طموح عنده يكون بأن ين.م لا فالإنسان 

عنها.والغفالة الأحرة أوبنيان الأحرين، حقوق على التعدي إلى 
والحثة،الدناءة مثال الطماع لأن والعيب،؛ الدم معنى فيه بالهلمع والعبير 

قولهمثل في الهلمع لففل; استخدام في كما وسل، فهورى الأحرة، طمع بخلاف، 
وقوله٥[، ١ ]الشعراء: أجأه أول أنس ثهلسنا ثلحأد(يعذركاإنا إما ؤ تعالى! 

وقوله![، ٨٢]الشعراء: يو؛رآلن؛بن،اج^له ل"ءءلي~ؤا يخير ق آلح وآإزى أؤ سبحانه! 

أنالله من فهويهلمع ولهاأ-ا سبحانه؛ الله من المال أن يدرك أنه إلى إثارة وفيه 
زلفى،افه إلى لتقئ؛هم يعدونها ؤإنما ترزقهم، لا الأصنام أن مقثون فهم يزيدْ، 

٣[.]الزمر: أؤل؛ث،ودآإث،آشؤيئه عنهم! حاكتا تعالى قال كما 

(،٣٩١آ/آه(،وااشراكرطي*)ها/آب(،وءذحاسورا)ه/
٣(.• ٥ ٣- • ٤ والثوير،)٩آ/ ورالتحرير العل.ىا)صا'بملأ(ق وافر 
(،٣٩١اكويرأ)ه/ وأنح (، ٧٢القرطي،)\\ر وأتمر (، ٣٦٢المسرا)؛/ ازاد يفلر: )٢( 

٣(.• ٥ ٢; وءاكحريروالتويرا)٩ (، ٣٥٣واشترالقاّمي،)و/ 

0



*>؛لآمنحكانلأسا©ه:
وطمعهوالملكر، المجلو ش الدنيا ش طمعه كان وقد أزيده، لن أي! ؤّكلآبا 

قالتعار:كما ^كونمالاسمالأووئو فىالآ■؛مة 
فأخر[، ٧٧]•ريم: لآاوهاللآئىمابووتا©ه 

•تضمنوهيذا ه، يقوله؛ذلك علل ثم يزيده، لن أنه سبحانه 
العقلأونقص الرسالة بلؤخ أوعدم الجهل سب كمره يكن فلم للنعم، لكفرانه 
الآ؛وات،وجممحد الدعرة رقص في هوالسبب والإصرار العناد كان كلأ، والفهم، 

آلعن سحانه قال ويا كثيرة، آيات بل واحدة، آية تكن فلم بالجهع، يعثر 
[.٤٨زالزارف: ؟< للأهمأًكثمح يخف ويهرين ؤو، فرعون؛ 

معههوومن واعترف الغي.، عليهم تلاها التي القرآنية الإيات هدا ليشمل 
عنها.الناس يصرفون كيف تحايلوا تم وعفلمتها، وقوتها مدتها 

ثموأسرار، حكم وفيها تجرى، التي والأحدايث، القدرية الآيادتج ومنها 
يعسرونراا•ولا عنها يعرصون 
ءاناJواثم علموا من على والعن>اب العقاب أن ي؛ين تعار اف كان ولدا 

[.١٥مخاثصكلإولإ©ه]الإسراء: عق ؤوماَة وجحدوا؛ 
مهكمتنتحار• يقول المزيد، هوسبح النعمة شكر ن إ٠ 

ينتذلرْ،فالعن.اب ولهذا وهداكمر؛ ٧[، أ©هتإيراممت لثدي عدي صئترم،؛، وين 
وتكثروولده، مجاله ينقص وتسفل، انحدار قي كان الأية هده نزول بمد أنه سلث، ولا 

جاءولدا والترا-ءع؛ النقص بدأ المزيار عن العء؛لاء توقف نإذا وء٠و٠هر٢،، همومه 
ؤتؤه؛تح'صامدامباشرة، بمدها الوعيد 
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ماوسل ر»او>ر جزي،)أ/خمآأ(، ابن واشير (، ٣٩٤الوجٍز،)>،/ رالمحرد يطر: )١( 
الضرا0ا/آأم(.

المري،ورتمم )م/أاه(، المرتدي، وامير (، ٤٩٤)؛/اتمر.قار، يطر: )٢( 
(.٧٢/١٩(٠و•■فراكرض٠)٢٦٧/٨)



محالكما الإتعاب، والإرهاقت والآحر٥، الدنيا في والتعب ؛الإرهاق توعده 
أءليق4،لا ما تحملنى لا أي؛ [، ٧٣]الكهف: ؤواك'لينيتيأني،محلرواه ت تعالى 

واتع؛هرا،.وأجهده مأكلمه والمAتىت 
ؤء=كأثتابممدتعالى! قال كما وعر، لجبل الإنسان صعود والصعود! 

مرهقر؟آ،صعودها فان الجبل، في التي العقثه ومنه [، ١٢٥]الأنعام: ه  ق
وهده، ٢٣لوءورتهالالمدن؛ بعض ، ij،]Jijصميت كما صعدة، يسمونها! والناس 

بل!صعدة، يسمها! لم المغيرة ين للوليد تعالى افه توعدها الش الشديدة العنبة 
.الثني لرمك، ئر لأنه وكلفتها؛ لشدتها المبالغة؛ صيغة على ^١^، ^٠٠٣

عاليهصعبة الأمور فتكون ينتوي، عقاب وهدا صعودا، يرهقه سوف، فالله بالسحر، 
الأجرة.فى لحدابه مقدمة وهدا مغلها، وجده محلويق إلى جاء كلما مشددة، 

صعوداه!ؤ أن وغيرهما الحل.رى؛ء؛.بمبما سعيد وأبي عباس ابن عن ثقل وفد 
الثارلمجلمح،

العدابأْ؛،المقصود! أن من السالف_إ من جماعي عن ئقل ما يعارض لا وهدا 
نئ^.آفرار_االأجرة! في العياب فبل الدنيا في العياب فيشمل 
[.٢١دئزساد،آمه]اّوة: ألأذن 

الكرءل.م ب.ب الأٌور؛ويعر والمال الولد نممن من هنا الدموي فالعن.ادب 
عنيدا.وكان والولد بالمال عاليه افه لنعمة 

مطلوب،هو بل معيتا، آمنا ليس ذاته بحد والتفكير وعقاله، نكره أعمل أي! 

٣(.• ٦ أ/ واكوير•)٩ •التحرير بفلر: )١( 
كلامودواء العلوم وءشمس دء، ُصع القرآنء غريب ني الال٠مردات يتفلرت )٢( 

(.٣٠٧/٢٩(،و٠ضرواب)٣٧٤٣/٦سمبساص)
٢(. ٥٦العربء)y/ ءلمأن ينغلر؛ اليمن• في لاصندة* عديتة؛ ذلك ومن )٣( 
القرطي«و»شسر اسي* و»شر الطرى« *تفسير يفلر: )٤( 

(.٣٠٧/٢٩وااكحريرواضلأ)(، ٢٦٦اينكثير«)A/ والمحسر (، ٧٣أ/ )٩ 
والمصادر(، ٥٦)ه/ زمنينء أيي ابن وا١شير ٤(،  ٢٧)،YU/ ينفلرت )٥( 
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أعطاهمما ستحدسما أن ولغيره لهذا والمواحد© والمسوولة المساءلة من وهو 
بأنوعظهم تعالى قافه ؤإلأ الحق، وجحد العناد ني والعقل الفكر من اف 

ئرؤفردئ نئ ش مؤبمؤإ أن بوجدة فيظكم قل،.لثعا ٠ ؤ لهم' وقال يتنكردا، 
الصحيحوالفكر يخطئ، لا الرشيد الصحيح والعقل [، ٤٠١]ما: ه سصكرءأ 

الهوى.تلثسه إذا يخطئ ؤإنما يخهلئ، لا الرشيد 
وصفاأنسب لينفلر وجوهها؛ عالي الأمور وقلب ناكر فد المغرور الوحيد هذا 

فيهااستمع نقاشية حلقة وعمد عنه، الناس ليصرفج ه؛ الهي به يصفح أن يمكن 
ساحر،النبي إن يقولوات أن واعتمدوه، كالهم أقروه احتيار إلى لينتهي القوم، لأراء 

ذودهمعليهم فيثور الشاب، بعض يلم حين يجرى ما على هذا قى ويعتمدوا 
ومفارقةالعكس، وكذا لزوجته الزوج مفارقة في سببا ذللث، ويكون وأهلوهم، 

.٢١١٥٧يدعوالماص بين ^3، إدا فهذا القبيلة، 
والمكانة،الجاه من له كان فيما حساباته وحءِا قدر قد فهو التفكير ومع 

هذا.يقل لم إذا يخر سوفا وماذا عنه، الماس يقول سوفا وماذا 
تفكيرهو بل السليم، للعقل إعمالا ولا متجئدا، ولا حزا ليس هتا التفكير 

التقدير.على مني 
المضييق،القدير، أعلم—أ تعالى وافه اقدرا" كلمة! يحتتمل ؤه 

فقصره، نفعلى صيق ؤإنما الحق، عن الباحث، تفكير الأمر في يفأكر لم أنه أي• 
حياراُت،بين ه نفوحمر فقيل، القرآن عن يه يجيبا أن يمكن ما على تفكيره 

إءلار٠وئع أنه ولو منها، واحدا احتار وحينئذ كهانة، أو شعر أو محر إما 
هناسبحانه وافه الصواب، إلى سيهديه تعالى اطه فإن متجردا، حرا تفكيرا وفآكر 

يمنئلأق،ثورؤسلكن،وورألآ^' فقال! القدير، عليه عاب ؤإنما بالتفكير، يعبه لم 
أمه،ثكلته قولهم! مثل العرب لغة في جار وهذا بالهلاك، عليه وهودعاء 'أو^'ه! 

0
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وقوله:[، ١٧]نمى: ؤمتوألإءثاُث.اه تعالى؛ الله قال كما قتل، أو هلك أي؛ 
عاJهمل١آ.دعاء فهدا ٤[، : j^iUJlؤةتلئثأصقكؤ0هه]

هوىكانت المدير في فهلريقته فعلهم، على وتعييب التس، معنى وفيه 
وصلألأ.

علمح،يحمل القرآن مر الكرار ولكن تكرار، فته وقوله؛ 
الأحر.عن مختلف، أمر على لفظ كل أويحمل اكوكدأى، 

المال(احتار فزر حين وتفكيره تقديرْ كان كيفط بالهلاك؛ عليه دعاء فالأولى: 
والإيمان(.الاJءوة على والدنيا والجاه 

القرآنإن يقول،: أن وقرر قدر حين الموقف، بخموصى عليه دعاء واكانية: 
نمهقرارة قمح( يعلم وهو الأجمة، محن التفريق( أمر ويختار ساحر، والني سحر 

١أن  يجعلهوالقل الكرار ولكن الأمار، الجهلة على إلا م لا ١^  ٠٧٥
قريشبتجار مرمحطة ومصالحهم محل.ودة، لفترة لمكة القادمين عد خاصة ساما، 

وسادتها.

ؤمطر.ُه؛ترام؛ وكأنائ، حرى، ما تفصيل تعالى ذكر ثم ءو 
ماعلى زائدا ليكون فقهل؛ العقل نغلر وليس العين، نظر -ؤطزه؛ بوالقعود 

والإنسانالحضور، في عينيه يقلم، كان أنه معناه: وؤطره . ؤأفاده 
ثميسكتا عميق، وتحليل بعيد تفكير وصاحسا وعاقل حصيفا بأنه يتظاهر الذي 
لأستتجهلعفرصة ويعطيه هيبة، يعْليه لهذا ويتأمل، الحاصرين، ش نظره يجيل 
يقوما لأستملع الحاصرين ويهيئ كلامه، وصياغة فكره 

كبر•ابن واتمر ،(، taA)جزك،« ابن واتمر الوجٍزأ)0/ها،"أ(، ِو يطر: )١( 
(،وlاكميروابي)ا<:آ/م--ا(.٢٦٦/٨)

(،وأذحالقدير،٩٣المعاني،)n/وأتفر •اشٍراب،ماحدي)؛/س(، )أ(ذظر: 
(.٣٩٢)ه/

واشر(، ٣٣١- ٣٣•ا/ الضير،)• في و،اوحرانحط •الكثاف،)أ/هأا■(، بفلر: )٣( 
واكوير،)هآ/ه-آ(.(،و•اكحرير ٣٥٤/٩الUس،ر
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*ؤ؛أمحزتن0ه:
إلىبمحتاج وأنه الأمورا،، صعوبة إلى إثارْ جسه؛ وقطب رأسه ؤتأؤلآ أي; 

والذهن.الفكر إصاو 

*وممحتنأتقمح0<:
المجلسمن قام أنه بمع؛ىت حما، إدبارا يكون ند والإدبار النتيجة، هي هدم 
والتقلروالتقدير المجهي. التفكير ^ا يعي. رر يأن معنويا؛ يكون وتد متصرئا، 

الكفرمحلريق بمتتار وأن ستكير، وأن الإسلام، عن يعرض أن والبور، والموس 
والضلأل>أا.

التيالفرية يفترى أن لهذا تعا قرر ثم بسه، ولعن منه كان الذي هو هذا و٠ 
ؤساللنساللأمؤر.هتيصدرون؛ عنها 

وزوجه،المرء يئن به يئرق عيره؛ عن أخذه قلممه محمد به جاء الذي هذا أي؛ 
هوفما التفكير؛ على قدرتهم ويشل مستمعيه، نفوس »ى ؤيوئر وأخيه، المرء وبين 

مزاجه.ويتغير عقله يزول حش محمد كلام أحدهم يسءع أن إلا 
كانواهؤ التثي أصحاب، أن يشهد الذي للوالح مخالف قاله الذي وهذا 

فقال*ربهم شهم كما الكفر، حال ني حش وأمهاتهم، يابائهم ثرا الناص أحن 
ص^ثعامافي١قتا

علىوأصرهم نقرسا وأسلمهم عقولا القوم أحس وكانوا [. ١٠: ممريذ١ه
للحجة.وأؤلوعيم الحق 

ءأحمداوأن وعقده، ينفثه وليس بقوله الناس يغير قوي أنه؛ؤ؛؛مه وادص 
المناعقأهل يعرفه الحر س خاصى هونؤع فهويقول؛ ابقين، 'أناس عن يأخذه 

ممرأابن واتمم )ا،؛/ْى، الزيي، واشم ؛(، YA/TT)•الطيري» انمي يطلي: )١( 
XT'M^K)^ث>ا"\(،و»اكم,روصأ)

امطي«واهير (، U*U/Yالرازي•)•■ورمسر (، ١٣١ ا/ اواتر؛دي«)• رتمر طلر: )٢( 
)\\اص
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واكخصصى"

لأنهذا وقال المتعالمين! أو الجاهلين على التعبيرات هذه مثل تنطلي وكم 
يقوله!المأزق هذا من فخرج ذلك، يعرفون والرب وبلاغة، إعجاز فيها نصوصه 

سقوه.من بعفض عن أحذا ساحر، إنه 
إنهإلأمدا'مو؟ه;ؤه 

الفاسد!ذهنه عنه شق ما وهذا الناس، كلام س هذا أي: 
وتزعمهالقرآن، من المغيرة ين الوليد ، موقفتعالى الله وصفح أن بعد وه 

فيبه توعده الذي العقايسح ذكر الإسلام، ني على الشرسة الصروس االحر>ء_، 

و\فينهزأعام كنن م ؤ اممه! قال كما ،، كله١١فيها يدخل أن معناه; هنا والصلي 
[،١٥صلألآض.لس: ،: dyفي وكمآ .٧[، ؤكةاطاص]سم: 

[.٢٩جهمبمدزماه]ابرامم؛ ؤ وقوله؛ 
صاصاوهوكان حده، من جزء كل يشوى الذي التام النصتي فالمقصود: 

المكانويختار الرد، من بها ويصطلي الشتاء في اليران يوقد وجاه، وعر سفر 
هذايصليه الله بيد بل بيده، ليس فالأمر هنا أما النار، س بعدا أو قربا يريده الذي 

■عر ال

الدركقيل• دركاتها، لإحدى اسم هو وقيل؛ المار، أسماء أحد وؤمم٤ه 
المدس>أ،.

مايال: سوف سمعها من فكل لها، الاسم هذا فيه ذكر موضع أول وهو 
أوعقل، به يحيهل أن س أعظم فأمرها يدركها، أحد لا أن فالجواي،; 

(،٣٩٣ه/ القدرأ) وأذح ٢(،  ٦٧كير•)A/ ١^، وأشٍر (، ٧٧; ١٩القرطي،)ا-فير يظر: )١( 
ؤامحء،بمإ،آمحأمح-ئأو^ه•الآءلى٠• فى'مودة سيأتي وما 

وأاوحررالوحز«(، ٤٣٢/ ٢٣)و«شٍراتجري، (، ١١.)r/ لأشري »ش!لقرآن، )آ(يفز; 
(.٣١١والتزير،){<r/ ١(،و»اكحرير  ٤٧/١٧اكرض،)٩ا/٧٧(،)(،و«-فر ٣٩٥)ه/
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حيال.يلحقه أو لغة، تدركه أو سمع، فهمه أو ذهن، بمحدْ 
دبمأأنةتامثدج^ه•"ؤ٠ 

به،أخرم فقد القرآن: قى شيء اكو ;؛٥٥: عيية بن ئميان تال 
يه*•يخرء فلم ؤوترئ/ةه شيءت وكل 

ثشةغ©سمح0ه:
الرب،عند جارية كلمة وهدم ثوره، نهي ونمه؛ أوصاف هده 
ممنأحدا سقى لا والمعنى: شسا، يترك لا أي: يدر، ولا يض لا فلأن فيقولون• 

ولاشيقا، منهم ولاتترك أحدا، متهم لاتتثتي فهي ، ٢٢١٠٩إلاأصاالعاواب يستحق 
^٠١^٢^١أويخفف، يرفع لا دائم فعذابها الأوقات، من ونتا تتركهم 

[.٣٦ه
برة،حمع الجلود، هي: والبشر أسارهم، وتصرب تلؤح ؤؤلإإ"ةإلتثمهأي: 

تعالى:تال كما وت؛اشرهارُا،؛ والعال.اب فتصيبهابالواد حالودهم، تمرب فهي 
ئميوإن٠ا [. ٠٦]النماء: ه جوداء؛رثاإد.ومأأنداب يدلهم جقاهءسث٠بجدئم 

أوبالشعر ٠غaلاة تكون التي الحيوانات بخلاف بثرتهم، لثلهور بشرا؛ الاس: 
أوالريس•أوالصوف الوبر 

افهيعلم عشرمل\كاممن تسعة أمرها عليهاؤيتور يقوم أي: ؤؤءنياي-عمءثره 
كان:مجهما به وكلوا ما على قادرون فهم وبأسهم، قوتهم 

ثثءثث1قءوق0هِ:أ[ر
شاءما أو مللث،، ألف عشر تسعة أو ماثكا، عشر تسعة يكونوا أن ويحتمل 

وتقوىحوئا عدتهم كانت ولذا ذلك،؛ من أكثر يعرفوا أن للشر  ٠١٤١١يأذن ولم اش، 
تائآهأؤد*أقنش الحاقة*: *محورة ش يتئرمامل-م )١( 

(.٣١٢و»اكم.رراضّر«)هأ/ )أ(يطلر:همارازى*)-مح«لأك 
و»شجم(، ٠^١٢)A/ الغوي* واشير (، ٣٨٤)؛/للواحدي الومحط* ير *العسيطلر: )٣( 

و*اكءر.ُرراكويرا)هآ/أام(.)ح/خآأ(، الرطي*)ا'ا/'اما(،د*'ضراينممر« 



منالملأ قايالها الأية هدالْ نزلت ما نمد والمرتايين؛ للكافرين وفتتة للؤمين، 
أبوالأفدينله؛ يقال رجل وقال هداعدديسر• فقالوات والحرية، يالتهآكم قريش 

.٢١١٣٥^^أكسكم أنا جهنم، حزنة ومحن محي حلوا الجئحي: 
.٢٢١■حيرفينا فليس عنهم عجزنا فإذا واحد، على منا ثلاثة كل فقاوت وجاءآحر 

ؤإيداته،للسخرية؛الني. توظيمأ العدد يوظفون الحقراء هزلأء وأصح 
لماذايتساءلوزت وصاروا القرآن، في الشبهة ولإثارة الدين، عن الناس ولصي 

أنفمكن أكر أو الفا عر تعة ولوكانوا أ عسر؟ يمانية او عرين يكوون لا 
منهم.يخاف 

إلأذكسإصمحم ه
^سلويحوأكبمفييِص

٠^١كللكيفلاسسثةبويحىستاهآودآث؛'ةتدا٠؛^ 
؛نللأقمحس:

يو؛اييي،أدمحكثلأؤ بأءيتكمت تروهم ولم الملائكة، شان تعرفون لا وأنتم 
[.٢٢يث/كايوتوذهيممإ(نه]القرنان; 

بحم-،فيه الناس يختلف والوحي العلم س تعار اش بجته ما كل وهكذا 
إيمائا،وازداد استفاد بصدق عليه أقيل فمن العاني، س قلوبهم في يكون ما 

ننهر٣^٠ ؤوإدا،آرلت، تعار؛ قال كما ^١، ازداد به وكدب عنه أعرض ومن 
متسئيإةؤبمن إدس١ زادتئم  ١٣٠١٠أؤمك> آثا ثفي»3إيتتا يادثد آئصقم بمد من 
محبمموثامأ لإصهم بماءق رادتئم مو ف، ذآ و. 

]ي:وه ٠^٠^١ 
وبيانحالقه، !لا يعلمه لا حلق فهم ه: 

ومشاءل.وم—تحق، مستقل ين للكافرين، فتنة ائله جعله المورة هدْ في عددهم 

و»اكرلص)ها/«خ(،صدرىبمومح.
(،٦٥١و>الكشافأ)٤; (، ٢٧•اومي«)A/ واتمسر (، ٤٩٧م،)،/»-فر يقلد: )٢( 

<.٢٦٩/٨و|-فرامض|)بما/اخ<،واساينهما)
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يموذوئفالهود ه؛ ؤؤ]'مبخ، وؤؤكؤ0إٌ؛ أي؛ ه أدكأأوثب ؤسينثٌ 
؛٠١١٠خ؛.بمت4 جائر حدث ش جاء ولهذا ءلماؤعمر١ا؛ يه استأثر مما وهو العيد، هذا 
حزنةعدد كم نبمحم يطإ هل الشي أصحاب من لأناس اليهود ص ناس ذالا 

محمد،يا فقال: الشي. إلى رجل فجاء نسأله. حش ندرى لا فقالوا؛ جهنم؟ 
كمجهم.' يعلم هل يهود؛ سألهم هال،؛ غليوا؟؛• ُروئم ةال،ث اليوم* أصحابك غلب 
قال؛نسنا. نسأل( حش ندرى لا قالوا؛ ئال،ث ئااوا؟ااا ار؛ا«اا قال؛ جهم؟ حرنه عدد 

أخرهمثم ن؛يتا؟اا. نسأل حش تحلم لا فقالوا؛ يعلمون، لا عما ئثلوا قوم ااأفغلس، 
.٢٢١ءشرتسعة أنهم 

عدهممجا يوافق وأنه الشي.، صدق الكتاب أهل لتمن انمود على فالنص 
استيقنوايل آمنوا، أنهم يعش لا هنا وارالأّتيقانا عليهم، ونزل كبهم في جاء مما 

لأنهمأو العرب. هونص يقولون؛ لأنهم إما به؛ يؤمنوا لم ولكن حق، أنه وءرذوا 
ومادتهملُا،.لكأرالهم ^، 119أو حسدوه، 

هوما »ع القرآن به جاء ما لتوايلؤ إيمانهم؛ فيقوى »اموأإهئأه ألي 
به،آمنوا ما ءا.د فزاد بها، فآمنوا بعلم جاء ولأنه الكتاب؛ أهل عند موجود 

كالماتضافرتتزداد بالثيء الإنسان يقين قوة فإن تال؛رْ؛ ش يزيدحش الإيمان فإن 
الأدلة>ءأ.

واJشركونالكافرون يرتاب أي: أدوا أية 
أوتواالن.ين وأما هزوا، افه آيات المتخاjون الساحرون الجاهلون والوثنيون 

عثرتسعة العال،د يكون أن فيهم يوثر ولا ذللث،، في يرتابون فلا والمؤمنون الكتاب 
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جزى،واهسرض )ا<؛/٢٨(، و»شءر اتمراممري، يفر: )١( 
و»اكميرمح«)بمأ/هام(.)آ/ا،أأ(، 

(.٣٣٤٨>أ(بيامطي>يآمم(.م:ااسلأاسةأ)
/٩٢(lاسميرراضl:يظر)(.٣١0)٣
>إ(يطر:»فحاسيرأ>0/أهم(.



٧^١يقول: لكان ؤإلأ الموال، هذا مثل بمال لا الإنسان لأن أكتررا،؛ أو أش .أو 
الصلوات؟فرصت ولماذا مع؟ والأرصون مع، المماوات 
صيكث.هالمشيع الخالق بأنه آمن باه آمن ومن 

يالعقل.تفصيله يدرك ولا واكساايم؛ يوحد فهذا [، ٢٣]الأنياء؛ 
بالغيبيؤمن عقل أسطوريا، عقلا وليس إيماني عقل الملم عقل إن 

والخرافامحن،بالأساطير يؤمن ولا ءندْ، يقف ولكنه الصحيح، بالخبر حاء إذا 
الملمينمن كان ؤإن حجة، عليه تقوم ولا دليل، عليه يدل لا وما والأقاويل، 

والخرافاتواكجيم نومن؛الكهانة حرافتة، عقول إلى عقولهم تحولت من اليوم 
وهذاالصحيحة؛ تصدق؛الأحبار مما أكثر ب سند لا التي النكرة والروايات 

وأدبه.وهاويه القران عن غفلتهم سست، 
مرضولمس الكافرين، من الشك مرض 

يومنذرى.ئحد يكن لم المماق لأن المفاق؛ 
القولهذا يقولون فالذين المشركين، من أو الكتاب، أهل من ؤءألكلأه 

فثتان:

مترددونبل مؤمنين، غير وهم الشلثج، مرض قلوبهم في الذين الماكون ١~ 
يجزمون.لا 

الكتاب،.أوأهل المشركين مجن الصرح الكفر يعلن ممن المكدبون ٢" 
افه؟صربه ولماذا المثل؟ ^ا وراء ماذا يتساءلون: وأولثلئ، وهؤلاء 

فيفالأولون المئزلة، في متفاوتون أنهم إلا القول، في اشتركوا ؤإن وهم 
كفرواوالأحرون ؤيزيد، يبقى أن ؤيمكن يزول أن يمكن الذي والشلث، التردد مقام 

وأعلنوا.

(،ورالكثاف،٤٤• (،واالءسراوطأللواحدي)٢آ/ ٤٤/• YT)١(يفلر:اشترالبرى•)
المربي•واشتر (، ٧١١- ٧١الرازي•)•r/• واشتر (، ٣٦٤المتر•)؛/ وازاد (، ٦٥٢)؛/ 

١(.٤ ١ ا/ المعاني•)٥ واروح (، ٤٥٢ ا/ الكاب،•)٩ عالوم ني واالاJاب٠ (، ٨٢ا/ )٩ 
صيرفي اس وا١Jحر (، ٨٢/ ١ المربي•)٩ واغتر ٧(، ١ ٢ م الرازي•)• اشتر يفلر: )٢( 

٣(. Y١٧/ واكوير•)٩ وااكءرير (، ٣٩٦المدير•)ه/ واتح (،  ١٧٩المجيد•)U/ القرآن 
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الإصلأليقع كعدد هدا؛ مثل في أي: ؤكئشظممسدنلآه 
الواحدةالمعلومة أو الواحدة الأية فتكون العباد، من تعالى افه ثاء لمن والهداية 

كفرهمزيادة في وستا آخرين على وحجة إيمانهم، زيادة في وستا لقوم حجة 
•٢١١ورديهم

منبحدهم ومن قلوبهم في الله ذكروا بمن خاصا هدا يكون أن ويمكن 
الله.فيفبمله صاحبه على يغف وقد افه، من بهداية يزول قد الشك فإن الكافرين، 

ولاالعدد، بهيا سبحانه مراده حقيقة يعلم أحل فلا ه نابمازجزد رؤ 
قوتهم•مدى 

الواحدتحت، يكون أن يمع ولا عليها، القائمون هم هؤلاء بعضهم؛ قال 
السأن الحديث،، في حاء كما الملأ0كةلأا، عدد من اممه إلا يحصيه لا من منهم 
ألصسأعول زمام كل مع زمام، ألص سعوو لها يومئد، بجهنم رربوش ال: ق. 

((أم/يجئوسما ض، 
إلايحميهم لا كثير خلق هم بل فحمتا، الملائكة في افه حنود ينحصر ولا 
ومنالبحر، جنوده ومن المهلر، جنوده ومن الريح، جنوده فمن سبحانه؛ خالقهم 
^٠١^^١قال: ولدا والمنع؛ الرعّتخ جنوده ومن البشر، جنوده ومن النجوم، جنوده 

^ؤدايائتأهلالأحزاب:ه[.
ذكرهاما ملاذكتها، من سخروا الخي ءه ؤدمح1لأذحمِمحصأيت 

والرهبة،، الخوفبسياءل سوما الخير إلى نفوسهم اق تحتى لتلكيرهم؛ إلا هنا 

ي.وانمادر (، ٢٧• كيرا)A/ ابن واشتر (، ٩٦الساتي•)آ/ اشتر يظر: )١( 
و•فح(، ٣٣٢)•؛/المميرر ني المحيط وي (، ٩٥)n/ا المعاني امثر يطر: )٢( 

(.٣٩٤)ه/

خئتهت.سعود بن اش عبد حديثح من ( ٢٨٤سالم)٢ أخرجه )٣( 
امخصرعلى والتعليق (، )ص٧٢٢والتع، ٠الإلزامات يطر؛ ونفه. وغتره الدارنهلي ورجح 

ؤو-ءأك،ء_منذةئميدنييندءفث(،ومامياتيفياسورةالفجر،: ١٩٧٣صحيحسلم،للمذري)
ألإذسرأنقأمن.ه.
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اضل١ا.عند فيما والرغبة 

وأمحجإذآمح©ه:أذن© وٌ م© آل ه
دهر٢ا٠ومخروا وقالوه ادعوه عما والزجر الريع معتى وفيه للنفي، هنا ه رؤَكلأ 
حثوده1يعص لعلها محلوقان، يثلاثة تعار شيم وهنا 

الماصيءم.حتكاية وهي أدبر، حنن وؤلد4تحنىت ^^،٠، والأثل؛ ٢" 
والمستقبل،الحال حكاية وهي فر، يحين أي إدآآنعزه ؤألتج ؤ والصبح! ٣" 
،.^^^١٤بخلاف لفضل، ظرف ذؤإآ4 

بالقمر،فأقم النور، من مقرية أوعلى نور كلها بها اف م أنالتي الثلاثة وهذه 
ومأمحاء إذا أي! الصبح، بإمحنار وأنم آخره، في وصار أدبر إذ بالأيل وأنم 
الكون.

وفيهالإسلام، وانتصار والشرك الجاهالية ظالمات كشف إلى إشارة فالمتم 
الصبحبيان بين والقمر، الشمس ظهور ظاهر أمرك بأن . لأ~ي ؤإبماء إيحاء 
iآلرر >صأمحئامحإئ سحانه: قال كما عيين، ذي لكل 

ترايهل.وبينهما والعقول، القالوب ظالمات وهناك الكون، ظلمات فهناك ١[، 

وؤأت٤مهالعظيمة، الكبيرة الأمور إحدى ^٠٠؛^ أي؛ الثتم، هوجواب هدا 
كبرواتأْ،.يقال! وقد كبرى، والمفرد! جمع، 

وا-فر(، ٧٨٤١المهاة•)X\/ بلوغ إلى ورالهداية (، ٤٤١/ YYالطري•)"اشر يقلو: )١( 
(.٣٢• / Y٩واكوير•)وأاكمير (، ٢٧٢ابنممر،)A/ وافر (، ٨٣/ ا )٩ القرطي• 
ب.والمادي (، ٣٥٨اكاسي•)ا،/ واشتر ٧(،  ١٣م الرازي،)• اشتر يفلر: )٢( 
(.Y٣٢٢/ والتنوير•)٩ وءالتحرير ٦(، • نمتن•)ه/ أبي ابن اشتر ينظر: )٣( 
(.١٢٠يعيش)آ/ لأبن للرمحشري• الفصل واشرح (، والصمامتج•)ص٣٦ المعاني احرومح، ينفلر: )٤( 
القرطي•واشتر (، ٧١٤)•م الرازي، واشتر (، ٢٧٢)A/المنوي، اغتر يفلر: )٥( 
الخروس،واتاج ٤(، الخرب،)ها/خ• المان أيما: ؤينتلر (. ٣٩٧القدير،)ه/وافتح (، )٩ا/٥٨

(.١٨٩٦العاصرة،)م/ الربيان اللغات وامعجم ٢(،  ٥٢إ/ •) 
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*>بجةم0
للنامنولا لقريس ولا للعرمسا ليس لبعضهم، ولى جميعا، للناسى نذارة أي• 

عليها•ومن الأرض اض يرث أن إلى جميعا، كلهم للبشر بل الرسالة، عصر ني 

ؤبا-مهأو للإسلام، ه أو فتها، ؤننره أو الطاعة، في ه ؤنثدم أي؛ 
فيالكئر>اد

الوهدا والإيمان، التقوى معيارْت والتأخر التقدم أن إلى إثارة ذلك وفي 
والأنتصاد،والتشييد والبناء والحضارة، والمعرفة العلم في التهدم يعارض 

لهالحقة العبودية نتائج من وهو به، الله يأمر مما فهدا الكون، من والأنتماع 
إعراضهو وإنما عنها، إعراصا ولا الحياة من هروبا ليس بالله فالإيمان بحانه، 

والعصية.الحرام عن 

ني،يجنهثربمتو؟4•ءب 
المال(؛رهن ومنه والإمساك، الأسر والرهن• مرهونة، اليوم ذللئ، النفوس كل 

؛:ytjl]ه منوما ت قال، كما ،، حقه١٢يه ؤيفمن عليه يؤتمن شيئا يرهنه بأن 
[.٢١]ال»إور: ليس بماك-ب ؤ تٌقر• كقوله الأية وهل«ْ [، ٢٨٣

بالحملؤإنما لبلد، ولا لأسرة ولا لنسب،، ولا لحب ليس هنا والرهن( 
يغدو،الناس ®كل قال ولال-ا الجورأم؛ يوبقها أو العدل فيطلقها والكمب،، 

موبقهاءل؛،.أو فمعتقها نفثه، فياغ 
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الماص•واشير (، ٣٩٨اص•)ه/ وأنح (،  ١٥٣ / ١ الكاب•)٩ علوم في •اللباب بفلي: )١( 
)ه/ههم(.

١(.• ٢ المز•)٣; ذوي وابمائر •ر،ون•، القرآن•)صلأأم( غربِج في ^١^، ١٠بفلر: )٢( 
اوردي•ايواشسر ٥(،  ١٨اورسي•)م واشتر (، ٤٤٧ ١٦٢)الطمي• 'تسر يتنلر: )٣( 

»ّورةفي تقدم \ aj(، ٧١)•م؛ الرازي• واشتر (، ٣٩٨)ه/الوجيز• واالمحرر (، ١٤٨)ا•/
سم؛اتبربم0ه•الطقل،"؛ؤ 

و.ظنٌ'.الأشعري مالالئذ أبي حدبث، من ( ٢٢٣ملم)احرجه )٤( 



ؤللأمحامح©4ت٠
ماملاظ؛،رول:م

،.التكاJف١١لعدم مأمن في فهم حميعا، الأطفال 
_ؤأمحتآينهتُالمقصود أن وهو التفسير؛ أهل جمهور عليه ما دالأيرب 

تتعالى قال كما يسيزا، حاثا يحاسبون فإنهم والإملأمل٢،، الإيمان أهل 
الحسابنوقش ُمن يقول• دالنثي ٨آ، ل١لأنشقاق؛ حاثاميرإأج^ه محاسب 

أرحمبرحمة الجنة إلى يخلصون ثم عرصا، عليهم يعرض ؤإنما ءذبا،ر'ا،. 
الراحمين.

ءبياألثملأأج'هتأج" زن بمح• جنت ؤ ؤ ه 
وحوف،دعر في مرهونة القوس أن يدل والسياق بعصا، يعمهم أل ي

أشهم،على واطمأنوا الخة، في رحالهم حطوا مد الماجين هؤلاء أن حين في 
عيرهم>عن يتساءلون فصاروا 

اءلمهمومالمجرمين، مخاطة على افه بقدرة اقد-روا أنهم المعنىت طيات دش 
وافمباشرة، إليهم الخطاب وجهوا ولدا إليه؛ ماد-هم الذي وما مصيرهم، سوء عن 

ظللإتيمإفكا0ليين.ؤ أحدهم: قصة الصافات* امورة في ذكر تعالى 
دلآمهمفلل؛مثوبملت1اأ؛واتددؤذأجآ،3 مإ، هآ وسآشنلأأوزيا^١ يتولردك 

ولوثُنثةي١^^،يى،لو\ذئي\ن،وخأ ج^ةئنإناهؤاعرأيييحو؟ 
وه.اضمن 

اسيأ(،واشتر ٢٤٩(،وامعانيالقرآن•للزحاج)ه/٤٤٩/TVالطري•)اشم )١(يفر: 
حزى•ابن واشتر )ه/'ا1آ(، الماوي• واشتر )؟؛/UA(، القرطص• واشتر (، ؛/٦٧)• 

 /Y( •٤٣  ،) كنرن• المحاب علوم في المصون وءالدرJ(.٨٥/ ١ المثور•)٥ وءالدر (، ٥ ٥ ٥ / ١ )• ا
•والتنوير واالتحرير ١إ٧٨(،  ٩١القرمحليي• وافتر (، ٦١زمتين•)ه/ أبي ابن اقبر يفلر: )٢( 

اقة.)؟آ/هآم(،والمادرال

•١٠٠حدثعاسة؛،؛(من ٢٨٧٦(،ومسالم)٦٥٣٦)٣(احرجهالبخاري)
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محرم
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وئأدكآؤ ه، قيئ أختب أمثن الأعراف،ات ااسورْ قي وقال 
افأن إلا بينهم، اشد رغم فعلى •٥[، ، ٤٤^^^،أممحخث،آءئته]الأراف: 

المما وهدا بينهم، فيما ونداءات، اءلات، ومومخاطبات محاوراته ذكر تعالى 
أحبر,ما بموجب يه يرمن ولكن العقل، به يحط 

ووفقالعادي، البئر بمجهود العيد قربتا التقنية أن كيفا اليوم نرى ونحن 
االدنيوية؟ ذذخ\بل لايخضع الذي بامر ، فكيفالمادية، والنواميس السنن 

بعضهمفيه ينادي الذي [، ٣٢^: ٠٥]^^٠؛أشادوآه القيامةت يوم افه نمى ولذا 
بعئارا<.

تاتشطتؤفينن.ه:ؤ٠ 
المحيط.فى الخيهذ كادحال الشيء، في الشيء إدخال ١^^،؛ 

فيبكم أودى الذي وما الثالاوثح؟ا هذا في لوكين مجعلكم ما داامعنىت 
فيها>آ(؟أدخلكم وما _؟ 

ؤإنماوبمتا، توبخ سؤال يكن لم الموال أن على وهودليل جوابهم، ذأني 
متفهمتؤثالإؤمح،ىآمحتي0...ه.هوموال 

الأ4ر؟حقيقة يعرفون أنهم «ع هذا، عن المؤمنون يسأل ولماذا 
الخيرعلى كانوا الذين أهل لبعض موالا هذا يكون أن يجوز الجواب؛ 

.افه رمول أن خ؛غثيبممح، زيد بن أسامة حديثؤ في جاء مثلما الأمر، ظاهر في 
كمافيدور اكار، في أقانت كندلؤ النار، في فيش القيامة، يوم بالرجل *يجاء مالت 

المرتدي•و>شير (، ٣١٦/٢)• الطري• و«شر (، ٧١٢)t/ ثاتل• اشتر بتنلر: )١( 
كير•ابن واتمر (، ٣١• ا/ )٥ القرطي• واتمر (، ١٥٤)ه/ الماوردي• وامير ٢(، • ٥ رم 

d\irM /(.١٣٦و»اكءر.رواكوض«)أأ

(،٢٢)n/•ساس القرآن• وامعاني )؛/؛آ(، للنحاس مآن« ^، ١٨٠أبما: لينظر 
(.القرآن•)_n\،Uغرم، ني ر»اومردات، 

و،اشر(، ٣٦٦/٤)السير• و»زاد (، ٤٥٥)آآ/لأواحدي المط• "الشتر ينظر: )٢( 
١^•وءروح القدض•)ه/\،أ<ه(، و»غح القرطي•)اءا/^(، و»تمر الرازي•)ا'ل/هآل(، 

MUho)



أليس،^،، ijL؛ما فلأن، آي ةٍةولونت عاو4، اكار أهل فحت»ع يتحاْ، الحمار دور 
ولاآتيه،يالمعروف آمركم كنت ^ ١٥أ المنكر؟ ونهاناعن تآمرنايالمعروف كث 

لأمرهوليس للمعروف، للمنكروترك4 يإتياته فعيب وآتي4االاا. المنكر عن وأنهاكم 
المنكر.عن ونهيه بالمعروف 

قديمقي وأجيال وقرون أمم يين الختاب لأن لايعرفونهم؛ أقواما أوسألوا 
الرسالة.عصر في كانوا من على وفما وليس وحديثهم، الثر 

الكافرينعداب من جزء ومر ومكيت، توبخ موال الموال كون وقد 
واممالينرأ<.

*ؤ،الادمحمحإة©بح
تركهمإلى فهوإثارة فه، العبودية ترك مءناه1 الصلاة ورك الصلاة، تركوا أي؛ 
[.٢٢ؤإلأآئت.]سرج: اكاجين: الؤمت؛ن وصف في فال كما للعبادة، 
ثفي؛شمثاآم.ه:ؤ٠ 

بالإحساناض طاعة في الإحان يمرن ودانا الخالق، إلى الإحان ركوا أي: 
أنينبغي ض عابئا كون مجا فبقدر المزمن، لتربية وهدا هدا فيدكر افة، هماي إلى 

الإسلأمأ'٢،اأركان في الزكاة هع هرس والصلاة افه، عباد إلى محنا يكون 
دطئامضحأمحءث.هتؤ* 

سبحانه!قال كما والقال، القيل من منه فائدة لا الن>ي التكلأم مو! والخوض 
ؤوإداآذآؤبممصو0ؤاءاظناوةالث [، ٦٩ؤو-محمكاؤكاراوأهلي: 

[.٦٨ه ء؛لإء حديث ي مئ عتيم ^، ٠٤

(.٢٩٨٩اوخ1ري)لأأأمأ(،وثا))؛(احرجه 
(،بممس.٣٢٧r٢٦/٢٩ِروابي)

تالعمر؛؛ءه؛اإاتال؛ اين حدث عن ١( •ّالم>)٦ واصحح الخارىأ)٨(، ■صحح كما؛ي )٣( 
الملأ.-،ؤإقام شهادةلنلأهإلأافوانسارملاف،، ضالإ،لأمءاليىحص: رّولالك.: 

اJزكا،...٠.^؛؛؛١٠ 

©
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يشعرولا معهم، فيتكلم اJتكالمون ناتا يلقى الهذر، الخوض! أن فالغال_ا 
الاف، رضوان من بالكلمة لتكلم العبد *إن الض فال ولهذا الكلمة؛ بأهسة 

الاش، سخهل من ليتكلم العيد ؤإن درجات، بها اممه يرفعه بالا، لها بمي 
،•١١٠٠جهنمقي بها بجوي بالا، لها يمي، 

والحواراتأوالقنوات الإلكترونية المواسر في ؤآلخ\غضتيه على يتهلبق وهذا 
تفكير،ولا رؤية غير من عواهنه على الكلام يلقون الذين العامة، المجالس أو 

لحقتعويما أو لبامحلل نصرة أو الصالحين ءباد0 أو اه بايات سخرية يكون وفد 
بالباطلالصرة أو للأصدهاء والوافقة المجاراة لمجرد بل تبين، دون 

نوركلته على ومن هؤلاء توى يولا والتشويه، والكذب، بالوهيحة أوالاسترزاق 
لثاطل.إزهائا أو لحق نمرة يقولها وبرهان، 

قبله.لما سبب فكانه كلها، الأسباب أهم لأنه أوصافهم؛ذللث<؛ افه وحتم 
ؤ-ثئأتشاي.ه:ءه 

،،بالوت١٢اليقين أتاهم أي! فيه، مرية لا الذي الحق دُؤأممقهت المقصود 
أي:ا. ربها١٣من اليقين *آماهوفقئجاءة الس كماتال، اليقين، من والموت 
[.١٩]j،: ه ؤجمحذ،قئرأآلإتألإ تعالى: وقال، الوت، 

ولمعياثا، رأوها لأنهم يقيسا؛ أصبحت، قد فإنها المار؛ نم المعن، وؤأثتسه: 
نرلروم-اعوتت>آكنأهأهءؤ سبحانه: قال، كما عنه، يخيرون حير مجرد تحد 

اكلأرّثإهذه مجن وكل المار، نم الموت ثم الحق أتاهم يقال،: أن ويمكن ٧[، 
قبله.اذزي ؤأتتسه يقوي يقين المتتايعة 

مقصودهمأن على يل.ل، ؤأوتسه أتاهم حتى الدين بيوم يكدبون كانوا وكونهم 

ه.قنئ.ْرثرة أبي حدث س ٦(  ٤٧٨البخاري)أحرجه )١( 
امطي«ورتفير (، ٤٠٢/YY)-الطيرى« واشتر )؛/اءاء؛(، •ماتل« افر ينظر: )٢( 

(.٢٧٣ئ؛ر«)A/ ابن واشتر (، ٨٨؛/ )٩ 
هؤيئبمثا.الأنصارية العلاء أم حل.يث، من ( ٢٧٤٥٧)أحمد أحرجء )٣( 



ماثلفهو وقوعه، في للمجادلة مجال ولا حقيقة، إلى تحول إذا الخير ا_ءؤأتتسه! 
AU؛ljl ، لهم.ية يالنوالعداب والبعث، المويت، أمر صار وهكذا

الثشانج^؟هتؤتامهارثنت،|ة ثو 
فمنالث؛إنع\نه، تنفعه ولكن يعديح، قد المؤمن أن إلى إشارة هذا فى 

أصلينقص لا مما يقع ما منه أويقع الخائضين، مع أويخوض الصلاة، فى يقصر 
والصديقينالأنبياء محن ه أشنمن بؤّثضه يخرج ولكن للعذابج، عرفة الإيمان؛ 

فلاالمكدبين، هؤلاء بخلافج الراحمين، أرحم برحمة أو والصالحين، والشهداء 
النار*الخلود؛ي عليهم كب بل أحد، لهم يشفع 

ما

وؤآء'هبالقرآن، وؤأاتمح:ه -ؤنثنه، بأي: 
يخوضونكانوا أنهم ْع يصغون، ولا يلتفتون فلا ه، ءؤ4عرءبم بالآحرة 

والهزءبالباطل حاصوا أو عنه أعرضوا الحد حاء فإذا شيء، كل في ئلإلجطه 
والتكذيبر١؛.

يستنفر،الذي هو لأنه الوحش؛ حمار رالمقصود: حمار، جمع: ؤ.>مره 
أحدهانفر ؤإذا النفور، مريعة متوحشة الوحش وحمر الأهالي، الحمار بخلاف، 

الفاءرم،بفتح ؤفنشفز0ه القراءاُت،: بعض وفي المطيع؛سرءةلى، بقية لحقه 
عاصم:عن حفص ورواية مذعورة، فهي ينفرها، ما أو ينمرها، من أتاها أي: 

هاربة•ت يعني نقار، حالة ني لأنها ؤئتثغر؟ه؛ 
(،وانمادرابي.٣٢٩/٢٩بخ:•اضواضرا)

كيراابن ورمتر (، ٤٣١)٦! جزى• ابن ورشير (، ٨٨/١٩)القرطي• •نمير بمنلر: )٢( 
(.٩٣٢ ٢; واكو؛ر•)٩ ورالتحرير (، ٢٧٣)٨; 

فيو»الحجن (، nn)»_*القراءات« ني وءالمة (، ٤٥٤)*؛آ/الطرى« •تفسر يفلر: )٣( 
العثراالقراءات و»اوشرفي ٢(، ١ السعء)ص\ القراءات وءالتسرفي العء)صا-هآ(، القراءات 

(.١٧٤-١٧٣/١'٢(،واسبممالقراءاتا)•٩٣/٢)
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ؤدرفينمورتم.4•.
لأنرين؛ المنيجمهور قول هو وهذا الصياد، وهو مسور، جمع! المنورة 

الصيد.أقفل من وهي تنكل، الوحش حم 
الأمطورآ،.من لإت أي؛ الحبشة، بلسان الأسد، المنورة! وة؛لت 

الوعقلةعن يعرضون الناس فهؤلاء تخافه، شيء من فرت أنها والقمري! 
هذهشابهوا بأنهم لهم وصف ذللث، وفي الوحوش، هذه إعراض تضهم اش 

وموله•سماعه عن الإعراض وقوة الحق، عن الفور شدة في الوحوش 
والقرآن،والدعو؛ التذكرة أصل عن إعراضه على الأن الدم أن بالتأمل وحدير 

أولمامةلثغل عابرة؛ موعفلة عن أعرضوا مؤمنين على الأية هذه إمحللاق يسوغ فلا 
ذاك؟!من هذا وأين ننلر، أولوجهة 

مشزءؤآه!ثحثا أزيوئ ءوؤبل؛ايمدواز؛،تتيم 
أصنباترى، ولا سمْع لا ؤنثار، فرار حالة في الوحشية بالحمر شبههم بعدما 

معلأنهم الوجوه؛ بعض من منهم حالا أحن الحئر أن إلى ليشير المعنى هذا عن 
ومنشياء غير على بالفس والإعجاب والغرور بالكم مصابون ومارهم جهلهم 

واحدفكل الجنةل٢ا، عاليه حرمتآ الذي المتكبر العائل مثل فهم سبب، دون 
ؤءالوأتعالى! قوله في كما يخصه، كتاب عاليه ينزل حتى يؤمن ش إنه يقول• منهم 

و0قالتكبر، دليل وهو [، ١٢٤لالأنعامت ه ؤخآ ما مقزيئل حئ يمحى 
يقولون!إذ الحسد، دليل وهو [، ٠٦آغاض■' ءط،ترئانمثغبمهه 

والنبوة١لئفادة هاشم بنو ياحذ كيف وقالوا! ا نحن؟ نتعث ولا محمد يبعث كيف 

و»شير٤(، لنمةلأبن القرآن« واغرب ٢(، • ٦ للفراء)م/ القرآن، •معاني بفلر: )١( 
مآ(،و»اكمير)A/ هأذواسممطيأرها/هخ(،وأساينهم« 

(.٣٣د،)اءآ/• ؛اك  !ا.> /• >م،- والمرير• 

®ثلاثة؛ اه. رسول محال تال! نغتههئت هريرة أبي حدث من ( ١٠٧)لم، م®صحح في كما )٢( 
كثان>،ُمللن> زان، شيح الم؛ ءن-اب ولهم إلهم، يتنلر دلا يزمحهم، دلا الشامة، يوم اس يكلئهم لا 

وءاتلمتك؛ئ،.

@



أعرصوا.فالاو!اك ا أما؟ 
ؤءىلفرد كل إرادة بل ميلة، أو مجموعة كل إرادة ذلك أن يخبر لم واض 
.٢١١الحجة!بها تقوم مكشوفة ه تشزة عند0 يكون أن يريد ه، تمم 
فالولهدا للجمح؛ حجة القرآن لأن وصدود؛ وتحكم تعجيز هدا وه 

ستظ؛ل،لأ-محامثمحتصت
يطلبونحجة وبأي إ هم؟ فمن المئرة، الصحف هدْ يوتوا لن أي• جلاه 

يوهلهملا والوحاهة والولد والمال لدلك، تؤهلهم لا فحلمتهم ذلك؟! 
هعثامثآلآحن»هفهم يشاء، من النوة يؤتي تعالى واف متلع، للدنيا فهدا 
إعراضهمبسسب، ه عنافوت ؤرلأ وأسلموا، لامتوا ؤإلأ حوفح، عندهم ليس أي• 

البحث،على لحملهم الخوف من شيء عندهم وحد لو ؤإلأ وشئهم، وحوضهم 
واليقغلة.والاستعداد والتحئي 

تذكرةفعندهم بهيا، يحلمون ولا منئرة، صحما منهم أحد يؤتى لن أي؛ 
والقرآنؤ . والني الثر، من وهم هي واحدة 

ينوأن والعاصي فيووبح، يتذكر أن الغافل تدعو موعظة أي; 
تنثآآئنئ0ه:ؤه 

تعار:فال كما الإنسان، على فالمزولية 
وحجتهمالإعراض، أو التذكر مشيئة فلهم إليهم، المشيئة وأعاد [، ٢٨]التكوير؛ 
علىهادرون وهم داحضة، حجة [ ١  ٤٨]الأنعام؛ ه اث؛'مآأثرًءقنا ؛مولهمأ

وأالضر)\أ\أ\ه اسوردى« و،شير (، ٤٦١- ٤٦•الطري،)■آآ/ ص بفلر؛ )١( 
(،٣٦٦و»زادالميرا)أ/•٤(، • وءالمٍررالوجيز،)ه/ا'ا<م- (، ٤٦٥للراحدى)آآ/السيط، 
(.١٣٣ آ/ والتوير،)٩ و»اكًر؛ر (، ٤٢٧ ممر،)M ابن ير واتف٩(، • / ١ القرطي،)٩ واتمر 
وءشر(، ٢٣/٢١v)للواحدي البط، ورالتمر (، ٤٦٢!٦٢الطري،)«شبر ينفلر؛)٢( 

(.٢٧٤ممر،)M ابن و»شير ٩(، • ا/ القرطى،)٩ ير واتف٧(،  ٣١٧; الرازي،)• 
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يدلك!الإذن لهم تعالى الله جعل وقد خيارهم، با صالوا كما باخيارهم يهتدوا أن 
'اء•'أامحهتمضتأنهمتن ؤومأة>تت 

محوأبجأممنته4:
الناسعلى الحجة أقام قافه بعالمه، إلا ولزمصى اممه يهليع لن أي: 
وتلطم،يشاء، من وحيل السبيل ملوك إلى عباده من شاء من ومحق ثم بالوحي، 

منيشاء من وعاقبا تمهيدا، لهم ومهده الإيمان لهم فهل عميده، من شاء بمن 
ؤومنبردآنبمئءنج-لصعودا: لكهم مفجعل ؤإعراصبم، عبيده؛ميولهم 

[.١٢٥صثن.دبمُصبمنيقا•مجايكأثمابمئعثدؤ،آلكما,أ^زالأنعام:
وهوالدنوب،، وكبائر الشرك يتجنب ويحاف يتقى لأن أهل سبحانه وهو 

سيٍّنإنيريب؛ت ؤإنثتكآقب سبحانه: قال كما للمتقين، المغفرة أهز 
[.٥٦.هرا،تالأءراف: 

سبحانه،الله حى في الموصع هدا غير في يرد لم متفرد، ه _ؤأاةل هنا)والتعبير 
ومتحزرى.صاحبا يحني: 

000

السائقة.والمصادر (، ٨٩٨المدى،)صرإوءيفسر (، ٦٢زمنين،)ه/ أيي ابن التفسير ينظر: )١( 
اسي،وااشسر الماتريدي،)'\إس.ا.< ورتفسير (، ٤٦٤ص/ الطريء اشر يظر: )٢( 

واكوير«وءالتحرير (، ٢٧٤)A/ئير« ابن و»-فسير (، ٣٦٧)؛/المتر، وءزاد )•ا/*خ(، 
(٣٣٤; ٢٩.)



ؤوةؤا1ققناثغ

سميةته 

التميرأموكتب المصاحف، في اسمها وهو ، القيامةا؛ رامورة تسمى! 
ؤلآيقنم\كتبه«رآ<.»مورة التفاسر: بعض في ونيت 
»ّورةولا١٢العض: وسماها 

لأنهاتميزها؛ لا التسمية وهذه التمييز، بالتسمية المقصود لأن نغلر" هذا وفي 
البالالا<:على»سورة محدق 
عندآية أربعون وهي العلماء، جمهور عند آية وثلاثون تع آياتها؛ دد عه 

الكوةءينر؛آ
هوهى،كيةبالأتفاقأْ؛.

القرطي«و»فير (، ٤٦٥/YY)"الطرى« و»فير (، ٤٣•)>،/ امطى« •جامع ينظر: )١( 
(.Y٣٣٩/ )٩ داكز.ر« و٠اكمض <، ٢٧٥)M ممرا ابن داتمر ٩(، ١ ا/ )٩ 

الرازي!واتمر (، n٣٦٧/الرزاق! صد واشر (، )ص٦٨٦مجامدا »تمر يننر: )٢( 
 /T'(٦٣٣ ،).)و»روحاوعانى!)ْل/خبمم

علوموامعجم (، ١ ٥ ٠ / ١ )٥ المعاني! واروح (، )ص٢٩الإثراء! القراءوكمال احمال يننلر؛ )٣( 
.(YYU_.)!^

وافزن(، ٢ ٥ )ص٩ القران! آي _ في رالمان بفلر: ؤلثبجإبأ.ه. آية؛ في واختلفوا ( ٤ )
والتوير!واالتحرير (، ١٥•/ )يا المعاني! و'روح (، )ص٩١٣القرآن! يلوم عتون في الأفنان 

(٣٣٦; ٢٩.)

(،٤٠٢)ه/ القدير! واقع (، ٣٦٨/٤)المسر! وازاد (، ٤٠١)ه/ الوجيز! •المحرر ينظر: )٥( 
(٣٣٦/٢٩٠و٠اكحريرواكتوير!)
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الظامرحث من وهو أمم ^لأ بقوله• السورة سحانه تفتح ي
النفي؛وهر اللففل، ظاهر على المعي بعضهم أحد ها ومن نافية، ه ؤ/؟ لأن نفي؛ 

ولااللوامة، بالنفس م يقولا القيامة، بيوم م يقلا تعالى اه أن المعنى! فيكون 
التجومر١،.بمواع م يقولا البلد، بهذا م يق

وقتادة،حير، بن ومعيل خ.بمثعا، عباس ابن فول وهو — الأكثرون وذهب 
بتومم يقسال5، فهو الأصح، وهو ،، سم١٢الأية أن إلى الطري- جرير وابن 

أمور!ذلك، على والدليل ارالنفي®، الصّيغة ظاهر كان ؤإن اللوامة، وبالممس القيامة 
شيءعلى أفم إذا فالإنسان اللغة، فواعد على جار فإنه اللغة، حيث، من — ١ 
كذا،وفعلت، كذا فعلت، إنلث، مثلا! ان إنللث، قال لو كما ه، _ءؤلآ يأتي؛غإنه منفي 

القسم.ومعناه نني، فته فيكون فعالته. ما الكعبة ؤوب لا له! فقلت، 
ؤيومحآمح؛نيه،أقم هنا فهو المسم، وجود على آية به المقسّم ذكر أن ٢— 
وأقم١[، ؤيداالثء©ه أقسم كذلك ، 40ؤاكفي،القاننوأقم 

فذ.كر;!، ١٥]\ككويو: ؤآاقر،.4 وأقم [، ٧٥ءؤس>غآمحم.هتهمس: 
السم.وجود على يدل به المسم 
منصوصة،أو جلية واصحة عليه للمقثم إشارة السياق صمن تعالى اف أن ٣" 

تعارتمحوله مثل البعث، على هتا كالسم عظيم، شيء وهو المثم، جواب وهو 
البعثؤوهو - عليه المثم الشيء فذكر [، ٧٧]الواقة: .ه 

نثم.فيه الأمر أن على دليل وعفلمته- 
كمازانية، إنها يقال! أن أو للمثّم، نافية ها ه ءؤ/؛* إن يقال! أن جيدا وليس 

(.٧٢* م/ الرازي")• رتمر ينفلر: )١( 
الئرطي«واشمر )أ/ا/ا"ا(، المر، وءزاد -؛(، lU/Yt)الطرى« ير •نفيطر: )٢( 

و»اكءرير(، ٢٧٠كيرا)A/ ابن و»مير (، التفبر")')/rnني الممهل و»المءر (، ٩٢)آ؛/ 
والمير«)بمأ/\/"امآ(.

©



\ص''ه

إعرابلا أن وةصدون1 كانوا ؤإن زائد، شي القرآن في فليس بعضهمل١،، يقول 
•لها 

وهذهبالمثم، الور يعص وامتفتاح عفنام، أمور على الثنم القرآن وعادة 
بعثاويوم العالمين، لرب الاس قيام وهويوم القيامة، بيوم م يقتعالى قافه منها، 

المكدبون.بها يجادل التي العامة القيامة وهي قبورهم، من الناص 
سندهوفي ورد~ كما فرد، كل قيامة وهي الخاصة، القيامة المتمI في ويدخل 

ماالسنة صحح في حاء وقد ،. ٢١٠٠قياْف قامتح فقد أحدكم مات ®إذا صعق،-: 
يدركهلا هذا يعس ®إن صغيرت غلام ثان في ه الني قول من المعنى لهدا يشهد 
،.^١٤^١١١٥٠القيامة ت أعلم— وافه — فالمقصود ،. محاعمحم٠١١٣عليكم تقوم حتى الهرم 

هىتخصلن! الش وقيامتالثج المحدود، عمرك هو الدنيا هده من نصييلثظ فأنتج 
الكبرى،القيامة في الكون ينهدم كما الروح، بمغادرة الجد هدا ينهدم حينما 
شيء•كل ويتغير ويدمر الكون، نظام يختل حيث، 

ولآمحم؛محامحصتؤه 
ؤوuنيومافقال! آخر موضع في بها تعالى أنم وقد ^٤٥^^، هتم ^ا 

بكلالمتم واامقص.ودت ٨[، ٧- ]اكمس: ثأقهامحهادمويا'أجُه إ0ب ّورآا 
منتعالى اض خلقه بما هو فالمتم مؤمنة، غير أو مؤمنة نقنا كانت سواء نفس، 

تقواهارْ،.الهمت، أو فجورها، ألهمت سواء النفوس، 

وااشسر(، ٠٣٩ ا )t للواحدي الومسطاا وءالتسير (، ٦٣)ه/ زمنن'؛ أبي اين ارتمسير ينظر' ، ١١
•٩( ١ / ١  ٩١القرطيُأ وارتفسير (، ١ ٠ ١ ر٦/ اJس٠-عانيء 

\بت)ص\٦٦هوؤ٦\دس')أ(يطر: 
الضبةأ)أأاا،آأ؛ه(.

ة.بمها•عاتشة حديث من ( ٢٩٥٢ومسلم)(، ٦٥١١البخاري)أحرجه )٣( 
وءإرشاده(، ٥٦/١)٠ الباري* وءفتح (، ٩٠/ ١٨)للتووي عسالما صبح اشرح ينظر؛ )٤( 

٦x^sي)\ا\
والتنوير*وارالتحرير (، )ص٦٢٩المعديء وأشير (، )•؟/٥٧القرطيء ءضير ينظر: )٥( 

الشمس*.االمورة قى سيأتي وما (، ٢٣٦٨! )٠ 

S



محُاقواتة

0

فإنصاحبها، تلوم التي وهي المؤمن؛ نمس ؤينني'المحاممحه• هنا وأقم 
كماإحسانا؟ يزدد لم لماذا لامته: محنا كان ؤإن أماء؟ لماذا لأمته: مسيئا كان 
أردتمجا يقول: شه؛ يلوم إلا تراه لا المرمى ُإن ؛ ٠١٥١;؟؛؛،،المري الحسن قال 

ؤإنيعاتبها، إلا تراه فلا لهي؟ بحديث أردت ما بأكلتي؟ أردت ما بكلمتي؟ 
نه((را،.يعاتب فلا ندما، يمضى الفاحن 

وغالبللأفضل. والتطلع الطموح على صاحبها تحمل اللوامة والنفس 
هذابين برزخ في هي بل للشر، حالمة ولا للخير ممحفة ليتإ الماس نفوس 
للشر،تستلم لا وهكذا الملام، إلى الموبة وتحدوها تندم ثم الشهوة تغريها وذاك؛ 

ولأتنلممنه!
والمغرب،المشرق بين كما وبينهم مختلفة، الجنة في الماس منازل أن وكما 

الص.تقال ولهذا وأعمالهم؛ طموحهم مقا.ار في الدنيا في هم فكذك 
النارمن يخرج رجل لحولان الجنة أهل دآحر منها، حردجا النار أمحل لأملمآحر 

فيرحعتلأى، أنها إليه فيخيل فيأتيها، الجئه. فادخل اذم، الله: فيقول حبوا، 
أنهاإليه فيخيل فنأتيها الجنه. فادحل اذم، ف؛قول،ت ملأى• وجديها رُب،، يا ف؛قو,ل• 
لك،فإن الجنه، فادحل اذم، فيقول،: ملأى، وحديها رن، يا فيقول،• فير"أع ملأى، 

الدتياااآآ<.أمثال عشرة ْثل للث، إن أو: أهثالها- وعشرة الدنيا مثل 
الخيرص باب، لهم ئتح كلما الذين الماص س الدنيا في كان الرحل هادا وكان 

أوعمل أو حيرى بمشريع لهم جيء ئذا لنا• مكان لا ونالوا؛ وأحجموا ترددوا 
نل.الخير وفرص مليتة والدروس مليثة احل. فالممجال، م ليس قالوا: إصلاح 
يربعادخل، لأحدهم: وقيل الجنة وافوا إذا حتى لما، مكان فلا بهللابها، محائتج 
ملأى«!ااوحددها ويقول: 

الأماليالخمسة«وراتريب (، ١٨٢/ اسي«)٠ واشتر (، ١٦١٦)لأحمد ااالزءد« ينفر: )١( 
(.٩٧/ ١ المتثور،)٥ وءالدر (، ٩٣- ١٩٢; القرطص*)٩ واشتر (،  ١٣٨٦)

ة؛ءإئةئ؛.عود مابن حدث من ( ١٨٦وملم)(، ٦٥٧١البخاري)أحرجه )٢( 



هراووتة

نفسمن به اف استخرج وكم وخر، وبر عمل اللوم هذا وراء ومن 
عطفأو رحم، صالة أو بوالد، وير غيره، عليها يقدر لا عظيمة صدقة من عبده 
أنرجاء لملهوفح رحمة أو والتوبة، المغفرة أساب، عن بحثا أو مسكين، على 

الرحمن<<أا،.يرحمهم ررالراحمول عموم: في صاحبها يدخل 
العاقبة،محوء من والخوف القس، وتواضع القلس،، انكسار من فيها وغ وكم 

كان.مهما بالعمل الاعتداد وعدم 
علىظوم التي ١^٢٢-: وابن تيمية ابن قال كما جلقامن4- معاني ومن 
الإنسانية،النفس طبيعة من وطا الاستقرار، وعدم التردد والتلومت صاحبها، 

الإنسانومشاعر الواحدة، اللحفلة في بل الواحدة؛ الساعة في متقلبة النفس فإن 
والتئاؤم،والتفاؤل والسرور، والحزن والرضا، الغضب، بين ما مترددة وأحاسيسه 
أموهذا المتناقفة، الأحوال من وسواها واإشائا، والإيمان والقلق، والهلمأنينة 

معميةبين يجمع الواحدة اللحظة في العبد إن حتى عليه، العباد تعالى الله جبل 
أوويسبح، ويستغفر فيتد.كر الله، حرم ما أويشاهد الله حرم ما يسجع فقد وطاعة، 

إيمانهيرضاه لا صءدا ينتفلر أو الراحلة، دعاء ؤيقرأ مشبوه لعمل سيارته يركبا 
وقدويتصدق، ؤيصوم يصر وهو معصية محقر يسافر أو ويتغفر، يبح وهو 
منالتوبة إلى أويدعوه فيسلم، الإسلام إلى ؤيدعوه طاعة غير على إنسانا يلقى 
ولامنها، أهون معصية فى له مشارك وهو كالمخدرالتا ما محمية أو غليْلة بدعق 

أنوءالينا متقلبة، متحولة متلاومة النفس فهذه شيء، وتعالى تبارك اممه عند يضيع 
حديدا.أو حجارة كانوا لو كما نعاملهم فلا الاس، طبيعة في هدا ندرك 

أحواله.واختلاف لتقلبه قلتا؛ القاو_،ت وسمى اثا، إنسمى! ولذللث، 
يظإر'آ<أنه رلأ القاJئ ولا لنمه إلا اث الإنئئى ا وم

إزآثيريم؛ئهن■٠ المللث، ُلٌورْ في تميم وقد عمروفتهبممحا، بن اش عيد حديثج في كما )١( 
^^<وشش؛...ه]اساكتآا[.

(.٧٨/١اللهفان،()و»أغانة (، ٢٩٤الفتاوى،()ا،/"مجموع )٢(ينثلر: 
١(.٢ ٤ / العروس(،)١ وءتاج (، ١ الطرحلوشي)صاُم بكر لأبي الملوك(، ينثر•"محراج )٣( 



ليسالكبرى القيامة لأن الواْة؛ بالشس ثم الكبرى، بالقيامة أفم واض 
نيذكرْ تكرر ولهذا الإنسان؛ حشر ؤإنما والبهائم، الوحوش حشر بهات المقصود 

عظيمة.أمانة من حمل وما وظيفته، على تنبيها مرات؛ حمر السورة هذه 

افهأن على فالصنم هنا، صمنا حاء يل تصريحا، عاليه المقسم السياق يذكر لم 
الحانة((،محورة ٠ في كما كثير، وهذا سسعثهمرا،، أي! الناس، عظام محيجهع تعالى 

وغيرهما.القارءةأا، وارمحورة 

 Iأوالأحنسهوأبوجهل حاص، إنسان وةيلت أوالمكدب، الكافر والمقصود
أحدهمكال وقد الثعث،أ'آا، ينكرون كانوا الذين المشركين من أوغيرهما صريق ابن 

وافهكلها؟ الُفلام هو0 محتجمع هل ت ويقولط إليها ويشير رميم، وهى يأتي؛العظام، 
عامةأنها إلا معين، في نزلت، ؤإن والأيات العظامل"آا، ه هن. تجمع حتى أومن لا 

قيه.يشلئ، أو الثعث، من كل تخاطب، 
باللحم،يكسى العفلام جمع فبعد حديد، من البعث، على تاكيد العظام وجمع 

منهاتلأسيابؤ، ١لذإام إلى وأشار 
ؤم؛.طئناآلكلمعسبحانه; اممه نالط كما يخلق، ما أولط من هي العفنام أن — ١ 
محاiآيه ^١ هثا محقثا(ص ممة ادتلته ئما هقة 

]ادؤمون;أا[.

فيزولمنه، يثقى ما فهيآحر الإنسان من يتكون ما أول أنها كما الحذلام أن ٢— 
طويلة.لفترة العفئام وتبقى والدم، والشحم اللحم 

٠الرازي واتفسير (، ٦٣زمتثن®)ه/ أب ابن وءيفر (، ٥٢٠المرقنديء)T/ ااميرّ ينظر• )١( 
•٤(،٣/٥(،و»كحاصا()٢V٥/٨(،و»صاينممر>()

(.٣٣٩أ/ ن»اكءريرواكويرا)٩ 
الرازي•واشم (، ٣٦٩المسر•)؛/ وازاد (، ٣٩١للواحدي)أ/ الوسط• ^، ١٠يقلو: )٢( 

^•;UTY ،) اس.وانمادر

(.٢٨٠الغوي•)A/ واشم (، ١٨٢/ اسي،)٠ »شير ينظر: )٣( 



\س''ه

قال:المتر. أن الحديث، في جاء كما العظم، من الإنسان أصل أن ٣- 
يركن،ومنه الدئج،، وهوعجب واحدا؛ إلاعثلثا إلايلى، شيء الإنسان من وليس ر؛ 

فييكون الذي المغير نيير المالعظم الدب: وعجب القيامةا،أاا. يوم الخلي 
ويرك_،لآ،.يبعث، ومته الإنسان، خلق فمنه الظهر، أمقل 
جمعيتحدون كانوا وربما لليٌثإ، المركيز هوإنكار النزول ّبب أن ~ ٤ 
يرونلأنهم المثل، بها ؤيضربون غيره، يتحدون مما أكثر تفرقت، بعدما العظام 

وذات،اليمين ذالتا مرمية وهي وغيرها والخمير والمِ الإبل من الخيوانات عفنام 
هالني على يحتجون فكانوا عظامها، وبقينن، أجزاؤها تحئك بعدما الشمال 

العظام.بهذه 
قديرتعالى فالله ثانيا، الإرادة على ودليل أولا، الإلهية القدرة على دليل وهن.ا 

ثيحلو هنا خاصة الحفلام وذكر عفنامهم، يجمع ، سوفأنه وأخبر ذللث،، أراد وقد 
ءذلاماوصار بلي قد فجأة ه نفوهويرى المتحرك الخي القارئ في ية نقهزة 

متفرقة.

لج.هعتصورهم صعوبة هي المركيز عنل. الشعورية مكلة المكانتا وقد 
الإنسان،١بمث، لإعادة الثرى، في المفرقة التراب،، في الداهية البالية، العظام 
هذاعلى يرد والقرآن هذا! يومنا إلى القوس بعض في كذللثج تزال لا ولعلها 

،بؤجشرنوأنبيىبم١ثدره١٣وقوعه: مؤكدا العفتام جمع يعدم الخباز 

ؤقدرتيوأنبيىبمأبج)هّنحن بل فقعل، الحفلام نجمع فلن 
ومجاهدعبامحي ابن عن المقول وهو العلم~ أهل أكثر ذهب وقد 

أنس بدلا متواة الإنسان يد نجعل أن المعنى: أن إلى وعكرمة— جبير بن وتعيد 

ختهبمئ.هريرة أبي حديث، من ( ٢٩٥٥لم)وم(، ٤  ٩٣البخاري)٥ أحرحه )١( 
(.٣٢٣الارى«)U/ ورإرثّاد (، ٩٢للودي)ا/ا/ مطلم• صحح ءائمح )٢(يفلر: 
(.٣٧٦٨»فىظلالالقرآن،)٦;)٣(بمظر: 

ؤ(



ستطيعفلا أصاع، يلأ حافره أو الحيوان كخف فتكون بالأصاح، متفرقة تكون 
بهاويشرب١١ديأكل أوأن بهاشما، يتناول أن 

جمعأن السانء ءاصوام تتمة في سالم عطة محمد الشيخ وذكر 
•عوجها له نفهم لم الواتع ش *وهذا وتاوت واستغربه، هذا، عر المقرين 

الياقءآى.

أئمةمن وعدد فتسة وابن الزجاج ذكره آحر ؛ولا المسألة في أن والصحيح 
الإنسانإعادة على فائر تعار الله أن المعنىت أن وهو القيم، ابن واختاره اللغة، 
.٢٣١وإءادت٠اوتسويتها الأطراف جمع حى عفتامه جمع وعر 

فدرتهكمال إر إشارة هذا ور ا، ١لأصاع١٤أطراف أو الأصاح، والثان؛ 
سبحانه.

فلمالبشر، بين فارقة علامة البممة أن العاصرون العلماء اكتشف، وفد 
ورالتصمة، تخطعل صفة ر العالم ر اثنان يتفق أن يمكن فلا بصمته، إنسان 

[،١٨]فاطر: ؤوألآ"ؤرواؤرجؤمممحئه بحيث• المسؤولية، إرتحديد إسارة ذللث، 
ظ[، ٣٨يج؛ثربمه.هؤإنما•' عتره، بذب أحق ولاتؤاخذ 

ماعند الدنيا ر بالبممة الناس يتعامل كما ١أء• مؤإءأّكبره؛نأو^هتالطور• 
ذأوشو خيرا عمله يتحمل أحد كل القيامة فيوم ما، عمل عن المسوول يحددون 

همأابن وأفم (، ٩٤/ ١٩)القرطي• واشر (، ٤٧١ص/ اتجري• •نمو يم: )١( 
 M(٢٧٦.)

(.٣٧٢صة»اصواءالمان*)\إ يطر: )٢( 
للزجاجالترآن، وص (، ٢٠٧نية لأبن القرآن• ثكل •تأرل يمّ•• )م 

و>اكءانفيآسامالترآن!(، ٩٤! ١٩وافرامنيأ)(، ٢٨١و»شماورىأ)٨; (، ٢٠١)م/ 
(.٣٤١و>اكءريدواكويره)هآ/)صأ'ا(، 

وأهٍرuوسى الوط وأاكفءر (، ٤٧٣انجري•انمي طلُ: )٤( 
^.)^٦ا\iTممرا)خ/أيأ(،د«اكءريرواكوير• )ها/إه(،داتفءرابن القرطي• 

راتاج)ص•؛(، اكحاح« واسمحاد (، )ص٧٧١همة لاين القرآن• •م.ب أبما؛ ليم 
(»ب،نن•.٢٧٨/٢٤الروس•)

0
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يدألإمحِمحسههتءلإ• 
أمرين:لأحد يتكرونه الغالب قي البعث ينكرون والذين 

عقلثا،استبعادا الأمر هذا يستبعدون فهم عقولهم، في عارصة شبهة ١" 
هذاحلق فالذي الثان، تسوية على القدرة بائبات، الإلهي الجواب جاء ولهؤلاء 
هذاوفي فيه، التفاصيل أدق يسوي أن وعلى يعتدْ، أن على قادر مرة أول الإنسان 

العملية.بالثبهة إمحناجة 

يريدولا البحث، مسألة فى ليفتكر وقت عنده ليس من الناس س فإن شهوة، ٢" 
منفيعب ينطلق أن يريد ملذاته، عن يلهيه بشيء باله يشغل أن يريد لا لأنه يْأكو؛ أن 

تمكنبما ؤيعبث له، المتاحة وبالفرص وبحيويته بشبابه فيستمع عبا، الشهوات 
وعاداتهحياته ار معليه يعأ5ر شيئا يسمع أن يريد ولا ولذات، اء ونشرانم، من منه 

ونظامه.وعلاياته 

،للأصراب١١حرف وجاء الكريمة، الأية تحدك هؤلاء مثل وعن 
انتشاراهوأوسع آخر بت، إلى البعث،— في هوالثلث، سابق— بب، س والانتقال 

فأبرزالفجور، إرادة هو والأير الأقوى الدافع وكان كشرين، نفوس في وأعمق 
،.الفجور١٢يريد أي: فقال: أحرى مرة كلجة 

الماصية،هوة بالن ولتقبلة، المبالشهوة ان الإنتعلق إلى إمارة وفه 

تغريهأنها وقصاراها وهما، أو حيالأ أو حلما أصحت، مفت الش فالشهوة 
تيعكيف، يقول: حالها ولسان التوبة، وتمنعه خياله على وتلح والتكرار بالمريد 

ونعيمهاومتعها الأمحرة، استحضر ولو يدك؟ متناول فى متاحة مغرية جميلة متعا 
لوكانت،حتى الدنيوية، الشهوة عينه فى لمغرت الرما.ي، وخلودها ومرورها 

بالحرام؟فكيف حلالا، 

ااصورْصيأتيفي وما ثامن، وم ؤآم؛هبرأإمحءبل،ئم الواريا'.تإاات ٠محورة ني تقدم L ينظر )١( 
ؤمحكمحأف،هم0ه•الروج": 
القامحمي«و»تمر ٤(، * ٤ )ه/ القدير" (، ٦٤)ه/ زمين« أبي ابن اتفير بمظر: )٢( 

 /Y>\("و»اك>ريرواكو_ر،)(.٣٤٢)ا'/مأم

0
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امضهثب إذا ^١٢ ٧٧من قانت ما على الخرة اط 
يمضهالب لكن أمضى بالتي ئرلخامتسشتا راه وئ

مضهال'اأمن تعصها لقريب الكزي كأحلأم عندي إنها 
التكذيب،القجورت معا؛ى ومن العاصي، والقاحرت والفسق، المعصية والفجورت 

الكدابءم، أي: فاجر، فلأن فقولون: الذكذيب، على الفجور بمللقون والرب 
شيءوهولكذب.على يميتاباس ميماإذاحلف 

ه>تلمحيجصت
ذكأنالثvالموس،، هدا ءلي4 يوثق تعالى واس هدا، ّؤاله ذجورْ• ومن أي* 

يزال،لا ومقاصده، مشاعره وعرتم( وعراْ وجردْ اس فضحه الذي الفاجر هن*ا ترتم، 
وهوموالهالقيامة؟ ممريوم أو*يقن(• أومحقق عالم وكأنه يسأل، متعانلما متبجحا 
الاستبعاد.على *مش* من وهوأدل رؤأ؛ثه، بأداة جاء ولذ«ا وامتتكار؛ استبعاد 

الموعودةالساعة عن يتحينون ولذا بالأرئام؛ التعلق التاس عادة ومجن 
كحديث.'الاثارالبوية، من ذللثخ يستتيهل فبعضهم يدهاوبالتقرييج، تحل. ؤيحاولون 

عملاله يعملول قوما، استأجر رجل ئسل والتماري، واليهود لمين الم*مثل 
استخراجيحاول وبعضهم الحديثا؛ا، الهار...٠ نصف، إلى فعملوا الليل، إلى 

يحسبونهاوبعضهم السوررْا، أوائل ش المقطعة الحروف، من المضروب أجلها 

الممسية.الحاجة وهي _، "بمع•  ٢١١
)\ا\\\هالفإ« وم  dT\o)\/السكري ملأل لأيي العاتي• اديوان طلر: )٢( 

بنان.ين «شوثاإرعمران ( ١٦١)ه/ 
•٣(٠فجر٠.٠ -  ٢٩٩سواتأجالروس•)'\ا/- ٤٦)٣(طلر:المانالرب•)؛،/

اليينأهو ولفد: ي، __ ر حدث س < ٢٢٧١، ٠٥٨)اليخاري أخر-بم )٤( 
المار،تصف إلى سلوا اللل، صلاإر يعلوذك ثوتا، اصتأجز رحل ممل والمادي، والهول 
فعملواشرطت،. الذي ولكم يومكم، اكملواشه فقال: فامتأجرآحرير، ياإلؤراجرك• لاحاجه نقالوا: 

غابتحس يومهم شئ فعملوا قوتا، نامتأجر عملنا. ما لك قالوا؛ العمر، صلاه حص كان إذا حش 
اجرالفريقين•.واصتكملوا اكس، 

محالرازىه)أ/مْأ-أ0أ(،و»ش؛رابنه؛رأ)ا/اأا(.



\س''ه

•بالمجوم 
وعلاماتهااقزبت قد أقراطها كانت ؤإن اض، ماJهإلأ لا الدي انمب من وكله 

امبرى،الساعة وأشراط ررهرمجدون« قصة: علما حرجت مدة وقبل ظهرت، قد 
االقيامة على سنة أوسبعون سنة إلامتون يبق لم صاحبه؛ يقول كتاب وحرج 

للحقاس؛يصمدوا وأن الأوهام، بهده يتعلقوا ألا الناص من >بريد تعالى وافه 
فيها،يحدث، ما يذكر اكتفى ؤإنما السائل، يريد يما السؤال عن افه يجب لم ولهذا 

وعذاب.ونعيم وحاب، موال من البعث، على يترتب وما الإنسان، يقول وما 
عنيالون كانوا فقد ه، سبحانه: اطه قول مثل وهذا 

لأنهيخصوصه؛ الموال على اطه أجايهم فما يكبر؟ ثم صغيرا يصبح لماذا الهلال: 
الفللئؤ،يتفاصيل لتخبرهم يأت لم والوم يالوحي، عنه يخبروا أن لهم فائدة لا 

للقامنؤء؛،هماموانت فقال: ذللث،، وراء من الحكمة عن سبحانه افه أحبرهم ؤإنما 
لهموترك ذللثه، وراء من والمصلحة يالمقصد فأحثرهم [، ١٨٩]\أبقنأأ'.' ه والمج 

وعقولهميعلومهم ذلك، فيدركوا يكبر؟ نم صغيزا الهلال يبدأ لماذا يبحثوا: أن 
ومحاوكهمل١،•

ُاؤ؛دانبمأمحرأأج؟هت
إليهوينظر شديدا البرق يكون ما فعند شيء، البرق من أصابه أي: ُؤ؛ؤاه 

الحين.؛رقت، ويقال: مؤقتا، ولو الرؤية وتنتكى تتائر العين فإن الناظر 
كانؤتزيى؟هلأآ،، سبحية: قراءة وكلاهما الراء، يفتح المدينة أهل قراءة وفي 

الهولل"آ،.بسبب يلتفت، ولا ، يهلرفلا مشدودا أصح ٠^١^^ هذا 
أوانها.عن الموال عن حوابا يغني هنا والجواب القيامة، علامات من وهي 

ألمترءأذس ألتاعم آعريي< ؤ ؛ القمر® ®عورة في تقدم عا ينظر )١( 
فيوءالحجة القراءات®)هساآ'أ"(، في وءالمعة ؛(، ua/yy)"الطبري® ءاتمر ينفلر؛ )٢( 
العثس®القراءات في وءالنثهر (، ٢١)صأُ الح® القراءات في وءالنير '٢(، )ص٧٥المح® القراءات 

(.١٨٦-  ١٨٥ا/ القراءات،)• و»سجم (، ١٠٩٣•)آ/ 
(،٩٥ا/ واشترالقرطي«)٩ (، ٦٢١٠ jrواشيرالرازي،)• (، ٦٦• •الكشاف®)؛/ )٠١(بفلر: 

(.٤١٠٤ ! ٦٩)وااكحُيرواكوير® (، ٢٧٧)A/ابنممٍرا واشتر 

©



*>يئممأقث0<:
.٢١١صوؤهذهب أي: 

@

مسدم^?•روح ءأ 
الحكم•في فاشترلك متهمارى، كل صوء يدهب بآن جمعهمات يكون قاد 
جهةقي الشمس تكون أن من بدلا معا، ؤأهووأةٍه جمع أن أو 
بإزائها.القمر وأصح مغربها، من الشص يللعت، جهة، قي والقمر 
يلقيانوالقمر الثمز أن ورد كما القيارم، ثم جمعا أنهما يكون أو 

فقالؤيكتوا، اش دون كانوايعدونهمامن يهماالذ>ين لبمدب القيامة؛ لناريوم اش 
كلها،المعاني إرادة من مانع ولا القيامةاار؛ا• يوم مكوران والقمر *الشمس 

أعلم.واه مختلفة، أوقات في أو واحد، ونت في تغ وأنها 
ميلوالاحتقار النع محي تكون العلامات هده أن إلى بعضهم وذهب 

توله:في واضح غير ممه ئوله:ؤأإدزئاثثثه، ش مفهوم وهن.ا الروحرْ،، حروج 
كماالإنسان، حواس اضعلراب سب هدا إن فيل: إن إلا ؤءءعآمحثس، 

بعيد.وهو بعضهم، ذكره 
علاماتمن الموضع هدا غير في هه اطه أحبر ما هنا المقصود أن والصحيح 

والقمر.الشمس ؤيجمع القمر، يخسفإ حينما القيامة يوم 
ماإلى أبصارهم لمت، ؤإنما صألوه؛ ما إلى يجبهم لم تحار اه أن تلحظ وهنا 

الأعرابيقصة السوية السنة في ذللث، ونفلير له، ويتعدوا به يهتموا أن يجب كان 
واتمر(، ٣٩١)؛/ للوص بأ واالضسءر (، ٤٨١/ YT)الطري« »شير يطر: )١( 

)ع/يبأ(،و«اكميروص)بمأ/ْ،م(.التدطص«)بما/آبم(،و»-فداينممر« 
مآن|مجاج)ْ/٢ْ٢(،وهماكرض|

ا/أ،آ(.)آا/ا"بم(،واروحاوان»)• 
الةرطيأواتمع _ i/r)•راني• و»شير (، TV)،/•اوءر« >زاد بمم: )٣( 

(.٤٠٥)ْ/ و»ذح (، ^١٩- ٩٦ا/ )٩ 
ةه،ه.ريرة أبي ■حديث من ( ٠٣٢ الخارك،)٠ أحرجه )٤( 

مزيأ)'م،أي(،وافُاساوي«)ه/أآأ(.)ْ(يطر: 



أعددتءوماذا الس له فقال الساعه؟ متى له: فقال الني. إلى جاء الدي 
أحسث،،رادمن مع أث فقال:٠ ورسوله.. افآ أحب إلاأني لاشيء، مال: • ا؛ لها؟ 

المفيدةالإجابة أجاب ؤإنما الموال؛ خصوص عر ه النئر يجبه فلم 
اكاسة.

الكنبعنك، يدفع أعددته صالح عمل هل انل: وم
أح1،*لآامن ،ع ف،االمرء وحثه، المصهلفى خدمه حبي فقالت،: 

ؤأ؛ثهأقبل• يسأل كان الذي الإنسان وهدا القيامة، يوم تقع العلامات فهده 
يقول:الآن ه نفهو ٦[ عة:  ١٠٥١١]ألإئعوأو^'ه 

كلمن به تحيهل والملائكة الأمر فترى فهويتلفت مفر، لا أنه رالمعتى: 
وذعر.، بخوفيسال والأن وتعاظم، يتبجح يسال وهوكان مقر، لا فيقول: تإ، جان

أنهويحتمل موال: على جوابا سبحانه الحق مول من هدا ولحل 
والتدكيرأم.بالتآنيب، ه نفإر يرجع فهو الإنسان، كلام تمام من 

الشاعررن:فال الواهي، أو الجبل هو الأصل: في و>ضه 
هفىاهواتامما نزت ولا باتا الأرض عل محءٌ فلا ممز 

بج)؟يأ(سحديخ،أسينُالأت،ي.الخادتم، )ا(أ-؛م-بم 
(،٤٠٨/١رللثميري اJخارىا صحيح واشرح )آ/هةخ(، والدررء ُالماهم ينظر؛ )٢( 
الريب'المازل، في -رة اللو"المطالع (، ٢٨لشري)ص• المد• الدر اخمار ني التاليد وأالسد 

ابنالحافظ إلى ضأ ١( الخفاحي)صآأ للشهاب الألثا• و»ر؛حانت (،  ١٨الغزى)ص• الدين لبدر 
حجر•

الرازيءو«تمر ١(، 0 ٤ )٦! اواوردي« واشير (، ٤٨٤! ٦٢)الطبري• اشتر ينظر: )■١( 
(.٣٤٦والتوير•)٩أ/ و»اكحرير (، ٦٣٤ ١/ التفسر•)• في المحيط وءالثحر (، ٧٢٧م/ ٠ ر 

(،٤٨٥)ا/المجة، شرح في وءالكحة (، ٣٧٦/١)م لأبن المهيل• »ئرح ينظر: )٤( 
(.٢٧٥هثام)ا/لابن وءاونححالماللئ،• 

0
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أويمتعهالإنسان يقي شيء لا وهنا الإنسازرا،، يقي الJى الشيء هو: فالورر 
الحساب.مواجهة من 

ولاصاحبولاأنيس حليف بلا هناك فالمرء والمانده، المساعدة والؤازرة• 
ورحمة.فضل من بربه فلن ما أو عمل، من قدم ما على واعتماد0 قريب، ولا أخ ولا 

لهموجعل همادْ بعث الذي فهو سحانه، اغ إلى موكول الاستقرار أن أي: 
عغيل.فعله فهدا المستقر، ^ا 

إليه.وعادوا ربهم إلى استقروا الناس أوأن 
ييدهر'أا.أونار جنة إلى والمصير الحساب أوأن 
تقرم ثابت الأمر بل مفر، فلا لوالهم: مناسب جواب وهو 
صارم،أمر هو ز ؤإملأء، إمهال فيه الدنيا كشأن ليس الأخرة وشأن واضح، 

أسالم،.بما إلا منها، له نجاة لا مصيدة فى والإنسان 

ءو

قالكما إ ينساه؟ ، فكيفهو، عم.له بما الإنسان يذكر أن عجيب؛ سيء وهذا 
ويتجاهل،يتناسى الناس وبعض ٦[، ]المجادلة: ه نمحأسومأ ؤل>صتعالى: اممه 

عمل.بما القيامة يوم فينبأ 
حينفي تردد، دون ؤلريقه في ويمضي أمامه يفجر أن يريد كان الإنسان وهذا 

ماJون،مرصود ذاك أو هذا وكل أحرى، ويؤخر وجلا بميم لنفسه لوام آخر أن 
ضال4أرادة>'<.

قالكما مر، أو خير س موته بعد عماله أثر س حصل بما هذا فوق وينبأ 

0

الةرطي«وافتر (، ٧٢)•T/؛، ١^^،• واشر (، ٢٨٢)A/الغوى• اشر يطر؛ )١( 
)ا'ا/خا'(،وااكميرواكويرا)هأ/آأم(.

واكويرروءالتحرير (، ٧٢٥)•م الرازي• واشر (، ٦٦)أ/•اااكثاف• يطر: )٢( 

ؤبممحاٌاّّلأا@اه•الأضلارا٠: امورة في سآتي ا ينفلر )٣( 
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مضاعفةمن ت أي [، ٤٧زالزمرت ه^مأ'محسبون لم ما نئ^>آدتاؤ ئم  ١٠٧^٠ مبحانه 
ففدهذا، إلى تصير أن يتوقُوا ولم عملوها بأسباب ميئات عفلمة أو حسنات، 

عفليم.الله عند وهو هيثا، صغيرا يرونه 
فلمبعضها وأحر حياته، في فعملها الصالحة الأعمال الإنسان قدم وربما 

باغتهحتى العمل فأحر والأمال، بالأماني ه نفيمر كان لأنه وسوف،؛ يعملها 
يتمهر١،.أن قبل الموت، 
نشإمامحن ؤ الآثار1 من أحر وما الأعمال من قدم ما المقصود؛ يكون أو 

المافع،والعلم الحنة، تن كال[، ١٢ه ؤءايمهم هرمؤإ ما ؤهٍهتب( ألمنين 
ذللث،صد أو له، وحفظت، موته يعد بقيتا التي الجارية والصدقة الصالح، والولد 

سيئة،سنة أوين أو؛دعة، معصية فى مالأ الإنسان يوقفط فقد جارية؛ سيئة من 
الأية-مض في وداخل صحح ذلك وكل بها، عمل من ووزر وزرها فعليه 

الإنسانمال، ؛افإن لورثتهر٢،؛ فتركه أحر وما المال من قدم بما ينثأ أن ذلالثاأ ومن 
قال.رم•كما أحرا،. ما الوارث، ومال، قدم، ما 

معاذينُُو؟هتووأتق و؟ بفي^ألأشؤسمءيرة ءوءؤ 
جوارحهعليه تشهد بها، ا عارفمبصر نفه، على يصير القيامة يوم فهو 

ألمرب، رريا يقول• الإنسان أن الحديث، في كما أنكر، أو جحد إذا وأءضساؤه 
إلاشاهداشي لاأجيرعلى فاني فيقول؛ قال؛ بلى. يقول؛ قال؛ الفللم؟ من يحزني 

قال؛شهودا. الكاتسس ويالكرام شهيدا، عيلذ اليوم بشك كفى فيقول؛ قال؛ متي' 
بأعماله(()؛،.فتنتلؤ قال؛ ائطقي. لأركانه؛ فمال، فيه، على فثخم 

امطي«و،اتفسر (، ٢٨٢)A/واتمر (، ٤٩١/Ur)الطبري،( «شير بمطر: )١( 
)بما/خبم(.

المر"وازاد (، ٣٩٢للواحدي)؛/ الوسط" وءالشير (، اسيء)•ا/٥٨»شٍر يفلر: )٢( 
٥(.٥ ٥ ١/ المحاب،()٩ علوم في و»الاواب، (، ٩٩/ ١ القرطي")٩ واشتر (، ٣٧• )1إ 

ئ..ءتئ.عود مبن اف، عبد حديث، من ( ٦٤٤٢البخاري،()اصحيح في كما )٣( 
ماللئ،بن أس حديث، من ( ٢٩٦٩لم)مأحرجه )٤( 



ؤيحتجيالباطل، ه نفعن يجادل ما الدنيا، في نمه على بصير وهو 
يعيدانفسه، مع صائما كان أنه ولو الحق، يعرف ه نفقراره في وهو ويعذر، 

قالكما محها، يجادل التي الأمور حقيقة لأدرك والتلاعب، والتمثيل الخدلع عن 
ألممييهاعنقية ؤعلتإةظلاركلنا؛ان خللما ألمسمم ؤآسنمتثها يما ^٠^ ٠٥٧^I مبحانه 

جمعالجمع؛ جمع أو جمعا تكون وقد أءدار0لا،، ت أي ؤؤوؤألماععاذيرُره 
نفسه.في هدا حقيقة فهويعلم الإنسان اعتدر ومهما عذر، أو معال.ار، 

الحتى الدنيا في عليه وأرخاها التور فلووصع المعاذير! وقيل! 
الأمرحقيقة يعرف ولكنه شهود، عليه يوحد ولا ه، نفعلى بصير فهو أحد، يراه 

ه.نفعلى ويشهد 

ألمىولو أي! الثياب، اليمن! بلغة المعاذير أن عباس ابن عن وورد 
^٧٢٣١•

الخبلمن نؤع فيه كان ولو الإنسان أن المعنى! وكان تامل، إلى يحتاج وهدا 
فىينفحه وما يضره ما يعرفا فهو جنونه، شدة من ؤيتعرى ثيابه يلقى الجنون أو 

،.صعيفمعنى وهدا ذللث،، غير أو أويثرب ياكل مما الحالاتر من كثير 
ؤيحاسبها،يراقبها ه، يخلوينفأن على الإنسان يحشا تربوي درس هذا وفى 

علىيلهله أن من بدلا الكاشف، المصباح هدا اللوامة النفس على ويسالهل 
آدم،ابن »يا ْكتو؛ا! الإنجيل في ان يقال! ءكان كثيرأن! ابن يقول كما الأخرين، 

كير«ابن وافر ١(، • ١ )أ،؛/ القرطي• واشتر (، ١٠٥)٦/ ا المعاني امير يظر: )١( 
/A(٢٧٨ ،) !(.٣٦٤واشتراكاّميا)٩

وأالكشاف•)ه/مهمآ(، للرب القران! وأمعاني (، ٤٩٥/Yt)١^٠ ير اتفيفلر: )٢( 
 ١/i(٦٦ ،) ،وانمادر٤(، • ٦ الةا.ير•)ه/ وأذح (، ٥٥٧؛/ اومحاب!)٩ علوم في واالبُب

كثير!ابن واشتر (، ١ • ١ ؛/ )٩ القرطيا واشتر ١(،  ٥٥)٦/ اJاوردى! اشتر يطلر; )٣( 
(YUA/A.)

/A(!يطر:اتفيراينكير)(.٢٧٧)؛



محراووتة

لاتصرْإ((لا،.عينك في الجنخ وتترك أحيك، عين في تبصرالمياه 
شجيه.ه:^١^ م، ك ء٠ 

نزلريما التي السورة هده ومنه الوحي، يتلمى الّص. ولكن بالقرآن، أي• 
ؤإتقانها،حفظها عالي حريصا وكان. السور، فكثرت، محورة، ثلاثين حوالي ملها 
ْعشفتيه ي٠مك القرآن، يلقنه جبريل عليه نزل إذا حرصه شدة من إنه حتى 

النسيان.من وحوما وصبهلها، حفثلها من ليتأكد همتا؛ جبريل 
كانكما لكم أحئكهما ررأنا وقالت شقتيه، حرك ة؛وقبممح عبامحي ابن أن وجاء 

وهداجبيرزلإ،، بن نعيد وهو عنه، الراوي فعل وهكذا يحركهما((. اممه. رمحول 
الرواةتواؤلآ ما المسالسلت الحديث، فيالتّلل، المحل.ثينت مصطلح في يمي 

الشفتين.الني.بتحريلثج فعل حكى أي: W^، أو فحل أو قول على فيه 
[،١١٤]طه: ؤحيهءه إقص^ شنؤح هبم-إاأل ين لألق~رءاتي ؤوأذُثاجل كقوله: وهذا 

النبيتحريالث، وهو عارصى؛ بس، يالمساق هل.ا في ووجودها الأية نزول وكان 
وأمرهالاستعجال، وعن ذلك، عن ربه فنهاه الآيارث،، هده نزول أثتاء فتيه ش. 

المحايةعلى حرج حين . الني أحذ ذلكا من ولعله والإصغاء، بالإنصات، 
بماأحن•كم فلينثلر ءق ربه يّاجمح، المصلي ررإف فقال: بالقرآن، يجهرون وهم 

بالقراءة«ر؛،.بعض على بعصكم يجهن ولا رثه، ؛ناجى 

الصحيحة١٠الالسدءالة ينظرت وقفه. والصواب نمح.ةقث، هريرة أيي حديث من مرفوعا رومحا وقد ، ١ ر 
٥(.٠ ) الضعيفة* الأحاديث بأصول الصحيفة وءرتبييض )٣٣(، 

)(.jk؟.عباس ابن حديث من ( ٤٤)٨ وملم (، ٥ ر البخاري أحرجه ( ٢ ر 
وضُ\تر؛/ا،آ(، المنتث* وءفح )ص٨١(، الاصطلاح، بيان في »لالأماح يطر: )٣( 

٢(.٢ رصي؟ للطحان الحديث، مصطلح واسير رصر،حمآ(، البيقونية، المنظومة شرح نية ال
•٢١٠(سمحثاينتمنأحمدره؛مه،ما"آا1(،وابن )؛(أحرجه 

معيدأبي حديث من ( ١٧الكبرى،)٣! نن ارالفي والساثي (، ١  ٣٣٢داود)أبو وأحرجه 
وينظر:غ؛.بمنئ■ أنس حديث من ( ٥٥١مسالم،)وءصحح (، ٤٠٥البخاري،)صحح ١٠في وأوله 

١(.٦ ٠ ٣ ، ١ ٥  ٩٧الصمحة،)ة LJLJالا

ؤ(



:كمث'ءدا ؤإة ه
منوعد المصحف، قى وميجمعه صدرك، فى لك يجمعه سوف تعالى قاف 

ثمالصديق، يكر أبي عهد في الصحف يجمع الوعد هدا حمق وقد حق، اف 
الالملين، أيدي في موجودة الماحمح وظلت خ.بما؛اأاا، عثمان عهد في 

الهمةوجعل الصدور، فى وجمعه علور، الفى فجمعه منها، حرف في يختلفون 

وإجم1عالصمحابة من يملأ وصبهله الممحفإ جمع هي الأول للخليفة الأولى 
المحنا،في معلورا ويحفثل قلب، ظهر عن متلوا يحففل القرآن وصار قاؤلمر، 

اف.وعد كما 

ّماْتآخر موضع وفي وتي<اثثءه، ءكابمعهُ ؤإة فقال! قرانا، سماه؛ وهوهنا 
إشارةيجمع؛ أن قبل للكتاب فأشار ٢[، ه\\لمقرق.' ؤ I،jl_كتانا، 

))الكتاب((،به; قصد ))القرآن(( قيل; ؤإذا وجمعه، ضبطه من يحدث سوف ما إلى 
الكتاب،هدا في محفوظ مجمؤع فالقرآن ررالقرآزاآ،  l4jقصد ءالكتاب(( ت قيل ؤإذا 
٩[.]١^: @سةلخممحلون©اه > بانه: قال، كما 

يقرأكان كما بعدم اقرأ ^ ^؛؛١٧٥ظلألثثم! جبريل عليك قرأ0 إذا أي; 
واعمل

والتمرالموال، فير الاستعجال وعدم المخ؛الأست٠اع، مع للتآدب تنبيه وفيه 
تعهثم الوحي،، إليه ؛لقي، حين،جرذ إلى يستمع أن هنا نبيه اف أمر فقد واكفهم، 

فيرالقرآن الني. يعارض( ^١٣ جبريل كان وقد كقراءته، يقرأ بأن فراغه يعد 
ؤيتقنيضيهل حتى، مرتيزرر"'أا، عارضه فيه ممؤر الذي العام كان فلما مرة، ستة كل 

-n-v/Y)١^^، القرأزالأبن، و"احكام (، ٣٥١)؛/ القرأزاللمتنفري »ضام، يظر: )١( 
.)■)•A

القرطي،واا-فر (، ٣٧١)أ/المسرا وءزاد )،■/\--\(، المعاني،• اشر بمفر: )٢( 
)ا،ا/ا--ا(.

(.٢٤٥ملم•)•واصحيح (، ٦٢٨٦)اJخاري٠ •صحيح )٣(بمظر: 



منيعاني كان الّص. إن الايات• هذه نمير في نأ.بمعا عباس ابن قال وقد 
الآيةل١،.هذه افه فأنزل شنته، يءمك مما وكان شدة، والوحي التنزيل 
يمإنثكث1ثام.ه:ؤه 

زلنا ولثةِض قال: كما الكريم، القرآن سان لبيه. تعالى افه تكفل 
الاياتفبعض بالقرآن؛ القرآن ير نفاليان: أعفلم فان ولهدا [؛ ٤٤تالحلت ه إمحم 

يفئربعقا.
الصحيحةالأحاديث، أن ْع وأفعاله، وأقواله السي. بحديث اليان ويكون 

ولفهمواوالامحتنثاؤل، الثح، فى الامحن ليجتهد كرة؛ ل، ر اكففى الواردة 

القرآنيبين ه الني وكان الشريعة، قواعد صوء وعلى الحرب،، لغة وفق القرآن 
ولماالقرآلاال٢،. كان اممه. نبي حلق ررفإن ئؤنبمهأ: عائشة قالت، كما بأفعاله، 

0 ق ئبماثم'زق\ك: ربه له قال  t :وقال:ه، الض مجد [ ١٩هلالخلق
،.وهوماحد١١١٣ربه من العيد يكون ما ارأقرب، 

وحياتهوعمله، وحلقه، وعبادته، يفعله، ويفره بالقرآن، يحمل كان لقد 

ودمحتمحن0هتكلأث،محثآتابم© ؤه 
منوالغافلين للكافرين، وتوبيخ وتفريع عتاب وهدا حمارْ،، بمعنى: وكلأه 

(.٤٤٨سالم«)واصحح (، ٧٥٢٤، ٤٩٢٨الخاري،)٥، اصحح بظر: )١( 
)أ(أخر-بمفلم)ا-؛ي(.

هريرةأبي حديث من ( ٤٨٢)لم مأحرجه )٣( 
'سبحانكوسجوده! ركوعه في يقول أن يكثر النيئ. كان ئئقبمهات عاتنة حديث قي كما )٤( 

بمنيمخ ؤ التصرء! اسورة في سيأتي ما ويتظر القرآن• يتأول ليء، اغفر ادلهم ويحميك، رثتا اللهم 
نهثأثثغنبمظنمث0ه.

علومفي ورالياب (، ٩٧٢ م/ الرازي•). و،شٍر (، ٣٥٢ر.؛/ازتردي، .تفسر يفلر: )٥( 
(.٥٦١الكتايىا)ها/

©



بترديده،الكريم القرآن حفظ يتعجل كان ه الني أن ذم فبعدما المومتين، 
ؤوكا0ألإذستعالى! قال كما الأسان، في طيعة العجالة وكأن ذلل؛،، عن ونهاه 

ءه0هلالإما،:با[.
والقرآنالخير في عجكه من بين الشاسع والتون الهاتل الفرق تشين وهنا 
الآحرْ.عالي ؤيوترها الفانية العاحلة بالدنيا يتعلق ومن والوحي، 
للاحرة،وتركهم الدنيا إيثارهم على للاكافرين وتوبيح تقريع الأية هذه وفي 

الثاءرراا1كماقال الخيرالعاجل، في للدنياأورغبتهم حبهم مجرد العيب وليس 
العاجلرح_م_ا مولعة والقس عاجلا حيرا منك لأرجو إل 

ء\هوكمحونؤإرتءبعانه! قال كما عنها، ؤيغفلون الاحرة يتردن لكنهم 
مقدمةعاجلة كاست، ؤإن فهده [، ٢٧]الإنسان; بومامميلاأج؟ه وراءهم وبدروث ألماحإث 

باقية.وتلك، فانية وهده ؤلويلة، ولكنها موجلة والأحرة قصيرة، لكنها 

ؤد"مآعمزداي1وأ'ه'ؤ٠ 
والخزنالفرح ومشاعر الإنسان، كمال مجمع الوجه لأن بالوجوه؛ عبر 

فتسألهاثا إنترى قد فاحيائا الوجه، بالغة عنها ؤيعبر عليه، تظهر والرصا والغم، 
تخفيتوحي؛أنالث، ءينيكا وحركة وجهك، ملامح له! فتقول فينكرها، معاناته عن 

ما.شيثا 

ووجوهاكال.ا وجوها لأن والتنوأعل'آ؛؛ للتقسيم والتنكير نكرة، هنا وؤىم»ه 
ؤيافيوحويزس،ر،أشيتعالى! قال الجمال، أي! النضرة، من وؤثاوام»ه كدا، 

كمايالسروررص، شرق مضيئة، مشرقة حنة، جميلة فهي [، ٢٤]؛J__: أوآه 
بفقيه،ليس فقه حامل فرب، فبلغها، فوعاها مقالش، سمع امرأ اممه ®ثقن قال.! 

(.٢٥٣>دمانجرير«)آ/)؛(بمفلر: 
(.٣٥٢»سممواكويرأ)٩٢ )أ(طلر: 

القرطي•واتمر (، ٢٨٤)A/ور-ضير (، O'O/XY)الطيرى« •■فير يطر: )٣( 
'Y٩\إ(Xكيرا)^اإواتفبرابن  ١xx٧٩



محُاائوتة

ْث،((لا،.هوأممه إرمن ممه حامل ورب 
وئشأٍ'ه'ورْت الأول في عنه الله أحبر ما وقع أنه مع 

يتساءلونترعب في الناس وأصبح د"ءعآهفلأ'عأهه، 
والخطةالفرح علامة عليها وتبين مستقر، ولها ملجا لها الوجوه فهذه ءو 
والرصا

وحلالهالله حمال إلى ينفلر من فمنهم الجنة، في ربها حمال إلى تنغلر أي: 
الجمعة،كيوم الأمبؤع في إليه ينغلر ض ومنهم مرات، اليوم في الكريم ووجهه 
ومتعتهالفلر مقدار في حتى متفاوتون درجات على فهم ذلكل٢،، دون ومنهم 
•٢٣وأءمالهملإيمانهم بحب ووقته 

نمح.بممح،الصحابة عليه كان ما وهذا ربهم، إلى المؤمنين نفلر أثبتت والآية 
ؤ'كلأإبعنيائينيوالكافرين؛ المنافقين عن تعالى اممه قول من يفهم وهوالذي 

أذنلأنه إلا الكافرين حجب ارما ت الشافعي قال [، ١٥أحمملُج؟ه 
للمؤمنين«ر؛د

5؟،C،^،حبر بن مجاهد الإمام تفسيرها في زل وقد أقو١مل٥،، ذلك في وحائل 

(،٣٦٦)•داود وأبو (، ١٦٧٣٨، ١٣٣٥•، ٤١٥٧)وأحمد (^ ٦١٨)الطيالى أحرجه )١( 
حانوابن (، ٩٤االتن«)ني عاصم أبي وابن (، ٢٣٦- ٢٣ماجه)• وابن ٢(، ٦  ٢٥٨-  ٦٥٦واكرمذي)

^ورفياجاعيانال1موكاوها)؛خا-بمها(
لأبنفأداهار •قالش امرأسمع *انئرافه البي قول ؛جزءفيه ؤيتظر؛ 6أ.بممح• الصحابة من جماية عن 

٤(.• افمحة«)٤ لة الو»ال(، ٣٤التواتر،)ص؟؟- الحديث، من الساتر و»نذلم نئلئ،، 
ممر،ابن واتمر (، ٦٥نمنى،)ه/ أبي ابن واشتر ٥(، ٧• / ٢٣الطبري،)ير رتفيطر: )٢( 

 /A(٢٨١ ،) (.المعدي،)ص٩٩٨ورمير
لينظرفيمنزله الجنة أمل أض ارن ه؛ افه رسول قال قاوت ة.بممح، عمر ابن حديث، في جاء كما )٣( 

اللهوجه في ليتثلئ منزله أفضالهم ؤإن وحدمه، أزواجه ي ينفلر أدناه، يرى كما أضاه يرى ستة، ألفي ، ilL؛
الكبرى،وااالإبانة (، ١ للدارنطتي)٣٧ اممه، واروية (، ٤٦ ٢٣أحمد،)اا>سند ينثلر؛ مرتين،. يوم كل تعالى 

(.٨٤١للألكائي)الامحقاد، أصول واشرح ٥(، • ٩ وءالمتدرك،)٢; (، ١ )٤ ١( ه بطة)U/ لأبن 
(.١٣في"الامحقاد،)ص١ والمهقي (، ١  ١٧الأولياء،)ه/ ءحلية في أبونعيم أحرجه )٤( 

(.١٣١».قالأّت،الإّلأميتن،)ا/)ه(يظر; 

ؤ(



ولهئ.بممح، عباس ابن عن التفسير أحد فقد التفسير، فى ؤامامة حلاله به وحسبك، 
هدمير نففي قال، ذللا، ومع والخير، والمعرفة والعالم الإسلام في صدق قدم 

ربهاءرا،.من الثواب ءتتفلر الإية: 
علمائها،احترام في الأمة أدب إلى اتفلر ذلك، ومع العلماء، زلات من وهده 

يقعواولم الرحال، مقاماُت، حففلوا بل فيه، وقع عالم،^alL كل قهلوا يلم حيث 
أقدارهم.لجلألة الخؤلآ؛ على يتابعوهم ولم يلمزوهم، ولم أعراضهم، في 

تقول؛كما ه، ي—وق الفعل عدى أنه ءغ؛؛ل اض إلى تنفلر أنها على يدل ومما 
يو؛ربما نرى هل ئئل؛ لما . والني القمر، إلى نغلرت الشمس، إلى نفلرت 

قال:اض. رسول، يا لا قالوا: الدر؟«. ليله القمر فى ررهل قال: الشامة؟ 
قال:اف. رسول، يا لا قالوا: س«حاب؟اا. دونها ليس الشمس، فى تفاروير ارفهل 

كدلك((رآ/ترونه )١٢^٠١ 

دمح؟غعذبائ.هتؤه 
فيسبحانه قال كما الدنيا، في ءؤ؛اصنأه كانت، وهي ،، ^٥^٠١٣كالحة أي؛ 

ثالإنهذآءلأ؛م؛ورأدبروأسةكتءة^أا مء؛سوبرج^؟يم ؤمطر'او^' المدثر،،: ررمحورة 
الفلرإلىمن يحرم الص على حرنا الدنيا في وبسر وعبس نفلر الزى فذاك اا0أ4، 

الأحرة.فى ور والثالعبوس عليه ويكتب، اش، 

ت40قةأنبم>،ةاثامح؟ؤه 
الفلهرلْ،،ممار يكر أمئ وُاؤئانرء4ُ: فيه، ثلئ، لا يفي فالأمر تتيمنر؛ا؛ أي: 

ممر؛ااابن والوفسيز ١(، ٠ القرطبي وءاتسير ٥(، إر'  fxx)الطبري® ءشسر ينظرت )١( 
/A(

تء.;ةئث.هريرة أيي حديث من (  ١٨٢)ومسلم (، ٧٤٣٧)البخاري أحرجه )٢( 
القرطبي®واتفسير ١(، )\*/A• السمعاتيء وألتصسر (، ٠٥١ / ٢٣)الطبريء ءيفسر ينظر؛ )٣( 

(.٢٨١)A/ و»اشيرابنممر• (، ٠١١ )%\ا 
أممنبمورثئ^ه•ؤألأيْلن المطففينءت ءّمورة في محاني ما يطر )٤( 
الرازي®رءتمسر (، ٢٨٥)a/البغوي® وءيفسر * )\اK السمعاتي® ءتمير يتظرت )٥( 

)•مممي(،وألضرالقرطبيه)؟ا/-اا(.



\س'ه

عظيمةلكت فإذا تحملها، صغيرة مصيبة الإنسان أصات فإذا يضرب، مثل وهذا 
الحطيئةأا،تقال وكما له، لاخيالة أي! انكسرءلهرْ، فلأن لهافيقال؛ يقعد 

الظهرقاصمة افه لعمن وتالكا 
الالقيامة يوم الكافر فمصيبة وتكسره، الظهر تقصم التي الناقرة هذه أي؛ 

السرمديالأJلى والحرمان والأهل القس حارة فيها لأن منها؛ أعظم مصيبة 
مآلاد*إائ، قمآكيته وؤإيإ قئهب وؤغةُئمئأ تعالى؛ قال يعوض، لا الذي 

[.١٥لثثتلقآص.4]الزم: -آ

بحولالذين أولئك إلى يعود والتهديد الوعيد من مزيد هو وكلأه وتكرار 
الناصرة،الوجوه عن عابرة برحارف وينئغلون وآلاماه، ؤيتركون والئاح)هه 

الصغرى.بالقيامة إيذان وهن.ا 

أوالنفسالروح، المقمبمود؛ لكن وكئتألم١يىه، التي هذه ما تعالى يذم ولم 
وبلغسىاوقوة، إلى الروح وصلت، إذا المعنى؛ فيكون باأسياقلآا، للمعرفة 

[.٨٣اأو^اه الأحرى؛الأية فى كما الحلقوم، 
انوللأنوالعاتق، الحر ثغرة بين الصدر أعلى فى المشرف، العظم والتنةوة؛ 

القس.فيها يرتقي لأنه ؛ذللث، مميت، وربما وشمالهال"أ،، الحر ثغرة يمين ترقوتان 
وأحملأحوي ولأنه ائنازل؛،، الجمع أقل لأن بالجمع؛ هنا ذكرهما ووالمازه 

الاسأْ؛اعموم إلى إثارة يكون وقد الثنية، من 

بضبت«)اا/أ0(،و»ضاناس،)صآأ(.
واشر(، ٧٣٤)•م/ارازي•  jJutj(، ٣٩٥)أ/•التمرالوطء يفلر: )٢( 

(.Y٩/٣٥٧واكويرء)ورالتحرير (، ٤١•القدير•)ه/ j•^ ١(، ١ ١ ١; القرطيء)٩ 
قء.ر •ت ( ٣٢/ ١ العربء)٠ سان وال(، ٤ ٥ )ص ٠ الصحاح •مختار يفلرت )٣( 
)ا/اآ(،وقاوزمِءللموطي (، ٢٢٢)آ/ الأحكامءللاُدي أصول قي •١^٢ بظر: )٤( 
الآجردبُنظم ثرح الريه؛ي رب و'ذح ٨(، ■ )ص حان حن لصاويق اللغهء أصول إلى و•الثالغة 

وقاكحوالوافى«)ا/بم؛ا(.
االتحريرواكوير«)ه؟/مهم(.)ه(يفلر: 
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لأنفاعله؛ يثم لم ما صيغت على به حاء بل القائل، هو من تعالى يدكر لم 
ؤُىُليهويقولون• يتكلمون بينهم فيما فالملائكة متعدد، أءالم~ واف القائل" 

الأعلى؟الملأ إلى بها ويذهب ؤينزعها، الروح بهدم سوف؛رش الذي نن أي: 
،.١١يحثون؛^^،لا والناس بينهم، فيما الأمر يتدبرون فهم 

علىيقرأ أو ينمث، راق P هل ؤيفولون: الحيل، عن يحثون الميت، وأهل 
عجزهأعلن وقد يجدى، يعد لم الط_، أن أدركوا وفل ___؛؟؛، لعله المرمى هازا 

الرباني،الرحماتى الإلهي المثب عن بحثوا ؤإنما المرمى، هدا حالة في ؤإحفاقه 
الماسعادة جرت، كما الشفاء، في سا الدعاء يكون فربما يرقيه، راما لعل فقالوا: 

ويكن،نفسه تهدأ أن المرمى على والفث، القراءة بركة من يكون وند يفعلوا، أن 
المنع.يعالج لمحتضر الملهليفية الرعاية من نؤع وكأنها 

الهلففين«:#سورة في قوله مثل ^_^، عند عاصم؛المكن، عن حفص قرأ 
ءاقه)"ا(ِض ^3J؛J الإدغام: على القراء وجمهور ١[، ٤ ؤ'كلأ؛ل;ا0هلاسمفين: 

-بجؤولأأمألإأةه:
يمللم وهو وأهلهار؛ا، الاJنيا لهده الفراق وأيقن الأمر، المرمى أدرك أى: 

انترب،.قد الأمر أن ظنه على أوغل_، تيقن ولكنه الأحتر، والننع المعاينة درجة إلى 

(.٣٧٥)A/ اوانأ وأأصواء (، ٢٨٢)A/ ممرا ابن وأشير 
الةرطي«وأتمر (، ٣٧٢)؛/المسر! و،زاد )!/ه•؛(، المعاني! اتمر يظر: )٢( 

المابتأن.والصائر (، ٣٥A/Y٩)واكوض! ٩(،ورالتحرض • • )ص العال.ى! واتمر ١(، ١ ١ ١/ )٩ 
)\ا٦'\—\'\,(^للأزهري القراءات! وامعاني (، ٦٦)صراالقراءات! في •السعة يتفلر؛ )٣( 
ورمحجم(، )ص٧١٢المع! القراءات ض ورالتسر (، )ص٧٥٣المع! القراءات ني رءالحجة 

(.١٩٤القراءات!)• 
اب!و"الضر (، ١٥A>٦/الماوردي! واتمسر (، ٥١٥/٢٣)الطري! »شر يطر: )٤( 
القدير!و»غح (، T٧٣٥/ • ) الرازي! و»شٍر (، ٤٠٦)ه/ الوجيز! وءالمحرد (، ٥١٩/ YY)للواحدي 

ؤل؛بمؤألأزْلرت الطنفين!: •صورة في سيأتي وما (، ٤١)ه/■ 



مح؛|ااثةاتة

فالأطفالا عليه العمة تمام بلغ قد المرء يكون حين الفراق ألم أشد وما 
باقية!والأمال جميلة، والحياة مشتاقة، والزوجة جديد، والبيت صغار، 

وأمحأثئاثي.هتؤ* 
العضووهو الحسية، الساق فهناك ساقان؛ وهما وحبر، نبأ لها 

وسوف،ساقاْ، تيبس فالمريضي بالأحرى، اقين انإحدى فتلتفج المعروف، 
حي.الخفاف فهاك الكفن، في ماقاْ 

آحرفي يالأحرة الدنيا تلتقي متتوعة، أمور تلتقي الشهد هذا مثل وفي 
حتى، ٢١١والأهوالالشدائد وتلتقي الأحرة، من مرحلة وأول الدنيا من مرحلة 

صحيثاهزيلا مكسورا حال أصعق، في يكون التجبر التكبر العفليم الرجل إن 
الراحةيجد المؤمن الختفعف والاحر حزيثا، باكيا مجردا مرعوبا حائما مءحطم.ا 

هولاأنتقثؤأ ثئ هارنأحثاأثث أؤ؛ى ؤإة اللأئ؛كة، عليه وتتنزل كينة وال
سآصأفيمملؤمموى

«ص.0؟هلنماك:
ؤإورهيرلهأكاق.اهتءو 

ربهعلى يقدم من الخاس فمن الْلاف، نهاية هذا وليس الله، إلى فالماق 
كالعبدربه على يقبل من الخاص ومن والمرور، بالبشر أهله على الغاس-، كقدوم 

ميدْتعلى يقدم الأبق 
بمعناهمثك_سح الزل نؤيالحمى ار دينأتي، غدا قالوا. 
مم—اهلأته وجأي بحيلتي ف>ا ت، ذنفلي ت فقلت 

رورامأصبغ تحر مطعا ان كمن وكل 
أ>آاترياهعثن ملما لا شأنهم ص العفن ألمي ق\ف\: 

وءتمير(، ٣٥٢ا/ ٠ ) التفسير* في وءالبحرالمحيط (، ١ ١ ٢ ا/ )٩ القرطي* ااتفسير يتظرت )١( 
(٣٥٩/٢٩٠(،وlالخريرو١ضر،)٢٨٢/٨رممرا ابن 

الحسأبي إر توتا ( ١٩٥; ٤٧الإسلام•)وار*ارخ (، ١٣٤ الأعيان•)T/ ءوفيات يفلر: )٢( 
الئخاوى.

0
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؛اأؤ؛يتئئ'ةتل©<:
بجمألدتؤ^٢٤٧يقول• لكن الل-ي ذاك أنه ؤيظهر الناس، س صتم، حال هدا 
وتجثداكصديق، ترك قد فهو عظامه، اممه يجمع لن أن ؤيحسب اؤء، ]القامة؛ أواه 

المحيةة١١/ترك وملت الإيمان، من 
إشأغق ؤ»امأمى سبحانه؛ قوله في كما يالإيمازأى، يصدق لم أته والأترمه 

بالقلبالتءاليق ١^ فيكر ٧[، ٥- ]اليل: زث,وتتئهه ث ه
ؤاو*وا0^3بالإيمان، كفر أي؛ ءثُ»ثؤره ؤثؤ"صدث قال؛ وهنا بالجوارح، والعمل 

قلبهفي كن فلم والأعمال، العباداُتج وترك ٥[، ه آلإبمنيسحثعتلا, 
للرحمن.وطاعة عبادة حياته في ولا إيمان، 

*>نمحكثتس:
لمأنه بسبب يؤمن لم الناس ويعفى منه، وطالب، به أمر ما نقيض عليه مجل 

كدبقال. فهو هدا أما دعوة، بلغته ولا حجة، عليه قامت، ولا ندير، ولا بشير يأته 
الإعراصى،والتولي؛ ؤئلأصأد,يىه، قوله؛ مقابل فالتكديب، وتقصي.، عمي• عن وتولى 
مقابل

يمذه4لكمحص©ه:ؤ٠ 
ؤ؛تمحهدةتر،ت تن-لك، افتخارا يتختر؛ دالمعض؛ جهل، أبو به المراد ئل؛ 

إلىالداعي عن يثاقل فهو والتثاقل، الكثل س اكمدد وهو بجطط، أصله؛ 
ام.

وأاكمير(، ٣٥٣ا/التمر•)• في الممط ورالمحر (، ٤٣٥جزى«)T/ ابن اتمر ينظر: )١( 
(.٣٦١واكويرأ)\<؛آ/

واكوير•ورالتحرير •٩(، )•العل.ى• وافر (، ٧٣٦)•م الرازي• اشتر يطر: )٢( 
/Y>\(٣٦١.)

وءالحرو(، ١٥٩- ١٥٨/٦)اJاوردى• واشتر (, o^r/tr)الطبري• اانح؛ر يطر: )٣( 
•واكوير وءاكحرير (، ١ ١ ٤ ١; القرطي،)٩ واشتر (، ٣٧٢الستر•)أ/ وازاد ٤(،  ٠٧الوجيز،)ه/ 

(.٣٦٢)آآ/

@



ُؤأوق<لكفقال؛ تهديدات، أربع هدده ثم ذنوب،، أربعة عليه تعالى وسجل ٠
مح©ئءأنكلكمحق0ه:

تهديدانهدان ؤيمأوكك»اوقه آخر، تهديد تهديد، هذا ^^4لقاه 
العرب،.عرف، في جارية تهديد كلمة فهاوْ لك،، الويل ت أي آحرازرا،، 

؛؛؛•

ولانهي ولا أمر بلا ^_J؛،،^، سيترك أنه المكيبؤ الكافر يقلن هل أي: 
ثريعة؟!رى.

ماأهم يترك ثم الئقلين الحكيم الخالق اممه يخلق أن العقولت في محال هدا 
بيان!بغير الموت بحد وما الإيمان وهو إليه يحتاجون 

آؤاىةلننينثئبخ.يم:ؤه 
صالةإلى إثارة المني، وهو ٢[، ٠ ]المرملات: ?جآه ُؤثاؤمهين من قهلره أي؛ 
وصلما إلى وصل حتى الكمال مدارج في درجه تعالى الله ثم وصعقه، الإنسان 

إليه.

يطغىثم يكبر وكيمإ مهلوية، كثيرة معان من فيها وما الإنسان، حلق وبداية 
القرآنيةللغة نموذج الياق وفي القيامة، بوعد !يالي، ولا أمامه يفجر أن ويريد 

القانونيةأو التربوية أو العلمية للحاجة الحقيقية بأسمائها الأشياء تمي التي 
فيالدخول عن التسامي مع ،، التكليفووصوح الحجة بيان في منها د لا التي 

يعبركما إثارة، وأوضح عبارة باجمل عنها فيعبر إليها، حاجة لا التي التفاصيل 
أو[، ٢٣٧]المرة: ُؤينملأندسوهنه فيقول؛ بالمس، الماء إتيان عن تعالى 

فيقول؛بالتغثي، أو [، ٤٣]الساء: ه آقتتاء ؛ؤآؤلتأتيم فيقول؛ ياللمس، 

«-فسرالقرطي«)هل/أال(.)\(طر: 
ممير«ابن و)اشير ١(،  ١٦; ١٩)امطي« واتمر (، ٥٢٦; ٢٣)الطري، »شٍر يفلر: )٢( 

/A(٢٨٣ ،) المعدي،و»شير (، ٤١١)ه/القدير، و»ذح (، ١٤٦/١)•المفلهري، و٠االضر
*ا'(.)ص*
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ألمسيحوج ومريم1 عيسى عن تعار قوله في وكما [، ١٨٩تالأم١فت ه هثشنها 
ءءكاداأحقلأنصبمذيمة وأئهد عن خيق ئد إلارّثوئ منينن لمني 

[.٧٥ه ألثلمام 
*مكنئسسمئئه:ؤه 

تمثم الرحم، بجدار وتعلق تلتصق أحمر دم من علقة إر نهلفة كونه من انتقل 
قالكما وقعوده، وقيامه وبصره سمعه ائا إنتعال الله وأنثأْ والتسوية، الخلق 

٧[.]الأمطار: مقشسلأثهه الله: 
عندهوجد لو تقويم أحن في حلق الدي والإنسان بدع، معنى وللتوية 

معاJالح، بالحرج يشعر فاته شنته، أو حليه أو ينه أو فلفره أو شعره في عيب 
الصنعةفي والكمال الجمال أمرار عن غفل وربما تقويم، أحن في حلقه اض أن 

الربانية.

والشعروالوجه والثشثين والأنف العينين حلق عن ه نفسال الإنسان ولوأن 
معالقوى من الخفية القوة عن قفلا والقدمين، والأفلفار والأصاع واليدين 
حقائقلوجد وغيرها والمخ الية والتناسوالهضمية العصبية والأجهزة والبصر 
حائرين.أمامها الماس يقف، مدهلة، 

أمحنأمح©هتحم ه
وهده،، ١٧والمرأة زوج فالرجل والرجل، المرأة على بمللق ■' ٧٨

الثنرمن الخلق يتكامل أن اممه وثاء الأرض، ظهر على المل يقاء في ف حكمة 
الأجلإر مشيثته وفق الحياة لمتمر والإنايثح؛ الذكور بة توتنقاريّخ وغيرهم، 

لعباده.صربه الذي 

أورباب من قادر الخلق ابتداء على فالقادر ااثعث،، عر عقر دليل وهذا 

القرآن،؛)ص؛٨٣(،غرم، قي وارالمفردات (، ٥٢٥)U/ الأعظم٠٠ والمحط نظر: )١( 
وج«•(»ز ٢٠مالموس")آ■/



ج؛ُاائةاتة

إعادته.على 

اتسحاناا1،قاوت الصلاة قي السورة هذه قرأ إذا كان الني. أن روى ومد 
•الموتى يحص أن على قادر رثنا بلى أتمات ذفى*لا،• 

000

(،٠١• )Y/ والحاكم (، ٣١٠٤٧)والترذى (، ٨٨٧)داود وأبو (، ٧٣٩١)أحد أ-ترجه )١( 
يؤقئ.هريرة أبي حديث، من ( ٤٤والتهقي)آ/• 

اصحاب،من رجل حدبث، من ( ٦٢)٤ والغوي ٤(، ٤ ' )أ/ والتهمي (، ٨٨٤داود)أبو وأحرجه 
للألبانيايمب.٠ صلاة صفة "أصل ؤينظر؛ عرمحلة• شواهد وله انقطاع، إسادْ وفي .، النم، 





اثسورة:ءوتسميان 

ررمحورةالصحاية عهد فى لمت نمتها* فى العلماء أقوال تعددمنا 
اركانخ.بمئت هريرة أبى حديث ْن رااامحّحيناا فى كما <ا، ه ألإمي مل آن ل نؤ 

وء3ؤالسجدة، ؤاتت0تلإثه الفجرت صلاة في الجمعة في يقرا ه المى 

خ.بمثعود مابن حديث في كما ه®، ®محورة مختمرI آخر امحم ولها 
ي_ؤهلفيها يقرأ كان ®أنه وفيه؛ الملأة، فى بها يقرأ الض. كان الى الظانر فى 

قه،و>لآنيئهصلى•
وكبالصاحف،، من كثير فى المشت وهو الإنسان*، *محورة أسمائهات ومن 

المميررص.

أربعةأسماء فهده فيها. الدهر لدكر الدهر*؛؛،؛ ®محورة أيقات أمحمائها ومن 

(.٨٨• ) الم وءس(، ٨٩١)الخاري اخرجه ( ١ ) 
ئهء.هماس ابن حدث من ( )٩^١٨ملم وأحرجه 

داودوأبو سور- السرد بدون (- ٨٢٢)وسالم ٥(، •  ٤٣، ٤٩٩٦، ٧٧٥)الممحاري أحرجه )٢( 
(١٣٩٦ ،)(^،^^٥٣٨.)

القرطي•واتفسر  Uor<\/rr)الطري، واتمر (، ٥١)؛/ممقاتل، اشر يطر: )٣( 
(.٣٦٩/٢٩(،و•انمريرواكوير٠)٤١٤/٥ذحاشير٠)

ورتمر(، ٣٥٢)؛/الربي لابن القرمحأ وأأحكام  i(o-r)\/القرآن، •غريب يطر: )٤( 
السور،حماتص القرآيه- و|اووّوءة (، ٣٦٩٨٩واكوير،)و،اكحرِر (، ٣٧٣القاسي،)؟/

@



جق1ذقا؛

مشهورة.

وفبحانه• لقوله الأبراوءرأ،؛ صورة ١٠أحدهما؛ مشهورين؛ غير اسمان ولها 
ذلك.ذكر قي المطففين، محورة  ١١معها وتشترك ه، ئتيؤبم^ آمح؛ترار 

قيإلا الكريم القرآن في يدكر لم الأمشاج لأن الأمئاجاال٢،؛ محورة  ١١واكاني؛ 
السورة.هده 

ااعدأُ'أ،.علماء حمح عند آية وثلأُون إحدى ددآياتها: عه 
وغيرهز.بممح عبامحي ابن عن ئوي فقد العلم، أهل من كثير عند مكية مي و٠ 

بمكةر؛ا.نزلت أنها 
ئؤجبما؛الْا.عباس ابن عن أحرى رواية وهي وعكرمة، الحسن قاله مدنية، وة؛لت 

يشبهالسورة وموصؤع عليها، يدل اياتها وأسلوب مكية، أنها على والأكثرون 
صديحاولون كانوا الل.ين الاثمين المشركين مع حيل فيها حيث، المكي؛ القرآن 
؟٧٥١ءاثمايمم تعالى• اش فيقول طريقه، وعن دعوته عن اممه. رمحول 

القرآنشان من كله وها،ا واكبتل، والصبر، بالصلاة، ؤيوصيه ٢[، ٤ ان: ]الإن
أنهفالغالب، شأنه هدا كان وما الجنة، في العيم تفصيل س شيء وفيها المكي، 

>كواابقوله؛ الخطاب يأتي كان الدتن إلى الهجرة فبل الكي القرآن 'وفي 
ؤ،تآبماأك؛يىإليه؛ وأصيف، كدلالث،، الحطاب ظل المدينة وفي الإدسنه، 

(•t٣٦٩/وءاكحريرواكويرا)٩ (i ١٦٦/١٥المعانيء)أروح ينظر• آ ر١ 
(،٥٨٦)y/المجيدء القرآن معنى لكشم، لسال وءمراح ١(،  ٦٦ا/ )٥ المعاني• ُروح ينظر• )٢( 
(.Y٣٦٩/ )٩ واكوير• وراكحرض (، ٣٧٣القاسي•)\</ واتفسر 
(،٣١٢)الإثراء• وكمال القراء وأحال (، ٢٦)ص•القرآن• آي عد ني •اليان يطر: )٣( 

(.٣٧•وأاكءريرواكويره)هآ/ 
الخازن•وافر  i(\\A){<)/القرني• واتسر (، ٣٧٤)؛/المسر• •زاد يطر: )٤( 

(.٣٧•/ Y٩واكوير•)ورالتحرير ٤(،  ٢٤و،ذحالقدير•)م/ (، ٣٧٦)أ/
الكتاب،•علوم في وُالالاب (، ٤ ٠ ٨ وُالمءحررالوجنن•)ه/ (، ١ البغويُ)ه/٨٨ •نمير يطر: ره( 

 < • /Y ،)٩ والمرير• ورالتحرير (، ١ ٤ ٢ / ١ )٥ المثور• ورالدر ٣( /Y •٣٧ ،) اس.والممادر
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محُلاةئقل،

i.؛ا؛يأ 
واحد.مساق في وهي بمكة، نرلم، كلها السورة أن فالراج^ 

ُ_ءؤهله.مبدوء تقريري وال بالسورة صدر تعالى الله بدأ 
بحسبللامان واتي والجحد، والإنكار للنفي اتي القرآن في و¥عه 

الدهرمن حين الإنسان على جاء قد أي! الإثبات، معناه هنا فالياق السياقراا، 
ءلْأاسبمو؛ك^حبماءلأؤ تعالىI يقول ما وعند مدكورارى، شيئا فيه يكن لم 

تشمونقوله!وكدا تتربصون؛نال"اآا، لا أي; ؛!، ٥٢]اكوبة: \ذثننثفإأه 
هدار؛،.إلا شيئا منا تتفمون لا أي: [، ٥٩؛: xUil]أ0ثامثاأسه ينآإلأ 

منحلقه لما تعالى اممه لأن وذلك ءكيألقثملْ،؛ آدم هو: قيل هنا وؤألإمنيه 
فبعضهمبها، أعلم تعالى الله طويلة سين طينته في منجدلا ظل الأرض، طين 

ثمروح، فيه ليس التمثال، مثل مصورا محلئا وكان س«نةأا"،، وعشرون مائة يقول: 
سويا.يثرا واستوي فقام روحه من فيه تعالى الله نفخ 

ثاءما تركه الجنة في آدم اممه صور ءالما دظ^بمئ: مالك بن أنس عن ورد وقد 
حلىأنه عرف أجوفن رآه فلما هو، ما ينظر به، ، يهليفإبليس فجعل يتركه، أن الله 

والشسر)ص\(، والصفات، المعاني واحروف (، ٥٢٩/XV)"الطبري، ااشسر يفلر؛ )١( 
١(. ٦٨ا/ المعاني،)٥ واروح (، ١ ١ ٩ ا/ القرطى،)٩ 

القشرى،وأاشٍر (، ٥٢٩/YY)•الطبري، و«شر (، ٥٢١)؛/مقاتل، »شر بفلر: )٢( 
 /Y(٦٦٠ ،) ١(. ١٤٧/ المئلهري،)• وءالممير (، ١ ١ ٢ المعاني،)أ/ واا-شسر

(.٤٢٢ ا/ و«اكءريروالترير،)٠ (، ئوي،)ص٩٣٣«شراليفلر: )٣( 
١(.٤ ٢ كير،)Y/ ابن و«شٍر ٢(، ١ ٠ الوجيز،)X/ ورالمحرر (، ٠٦٥ االكثّاذ،،)ا/ يفلر: )٤( 
الوسط.،ورالضّر (، ١٦١)٦/ الماوردي، ورتفير (، ٥٢٩/XY)التلبري، »مير يفلر: )٥( 

^_،و»ذح (، ١ ١ ٩ ا/ يرالقرطبي،)٩ واتف(، ٤٠٨وءالمحروالوجيز،)ه/(، ٣٩٨للواحدي)؛/ 
صذنلٍةكمحارمن ؤحار^آلإذّّتن ت الرحمن، محورة ٠ في تقدم وما (، ٤ ١ ٥ )ه/ 

واتمر(، ٧٣٩)•م/الرازي، وار-فير (، ٣٩٨)أ/للواحدي الوسيط، *الممير بمطر: )٦( 
١(٠ ١٤٧/ المفلهري،)٠ وءالشير ١(، ١ ٩ ١/ القرطبي،)٩ 
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جةللر؛لقل،

•طها,نل لأن، رالثهوات؛ المترات يار اي; لابماث>ا<. حك 
أننبل اش ثاء لما الممتد الطويل الوقت هو ه تزألدهر هذا وعلى 

دودموتنفخ آدم حلق يكتمل 
وذروتهل'اا.آدم إنسان؛ كل المقصود! أن والأقرب 

أناش-مارئلمدس:ؤإناع
الأرض•طين من بل منئطفة، يخلق لم وآدم 

الما ه ؤءإنتن^لثنر يكون أن فيحتمل ؤألإد-يه المقصود نلنا! ؤإذا 
شيئا.يكن لم يخلق أن قبل منا الواحد أن القصود لأن اض؛ إلا يحصيه 

يوماأربعين أمه بطن في الإنسان يمكثها التي الأجال القصود! أن ويحتمل 
الروحأ؛ا.فيه فينفخ الملك، إليه يرمل ثم مضغة، ثم علقة، ثم نطفة، 

ولمالسماوية؛ الكتي، في يذكر لم أنه المعنى! أن إما ه! مدشدا قبما ُؤلم 
يذأكرلْ،.شيئا ليس أنه المقصود! فيكون العلم، في يذكر ولم الوحي، في يذكر 

معروف،،وهلءا وقدرل؛"؛، أهمية له شيئا يكن لم أنه المقصود! يكون أن ؤإما 
الذكر؛يستحق لا شيء أي! من.كورا، شيما ليس فلأن كيه الذي المال هذا تقول! 

إشادةإدا فهي وشأن، ذكر له يكن لم الدهر من حين عليه أتى والمعنى! قليل، لأنه 

الم)؛؛ا-آ(.)ا(أحر-بمُ
ارا3ىأواتمر (، ١٦٢)\ا واشتر (، ٥٣/•TV)اتجري• اشم يتنلر: )٢( 

٤(.١ ٠ القدض!)o/ وأذح ١(، ١ ٩ ا/ القرطي•)٩ واشر (، ٧٣٩)•٣ 
ادمحاب،•علوم ني واالاuم، (، ٦٦٥)أ/ وأالكثاف« ١(،  ١٢المعاني«)٦; ِ يطر: )٣( 

(.٥٤١٥(،واتحالقدير•)م/آ/ )• 
اJغلهرى•ورالممير ٦(، ٢; المحابء)• علوم في وءالياب (، ٣٧٤المسرء)؛/ازاد يطلر: )٤( 

(.٤١٥القدير•)ه/ (، ١  ١٤٧; )• 
ابنواشر (، ٣٩٨/٤)للواحدي الوسط• واالضٍر (، ٥٢١اشتر.قاتل•)؛/ يطلر: )٥( 

 /A(•٢٨٥ممر ،) /(.٣٧٢/ ٢٩واكويرء)(،وءاكحرير ٤١٥وانحالقدير•)ه
القديرءو٠iتح (، ١١٩;١٩)القرطي•واشر (، n٥٣؟/•انجري• اشتر يطر: )٦( 

)ه/ها((.
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•٧[،لالإّرا»: ه ٣ بجأ ؤولسلإذا تعالى؛ نال مذكور، شيء وأنه ان، بالإن
تعالىاض أن وفخرا ثرئا وحبه وخاطبه، كتابه في الإنسان تعالى اف ذكر وقئ 

يخاطبه.

سانيةالإنالمعاني ليعمق الدين حاء ولذلك، الإنسان؛ لجنس تكريم وهذا 
الإنسانيةفالمعاني اكطرة«لا؛. على يولد مولود اركل النبئ.؛ قال حتى الفهلرية، 

الإنسان.حنس احترام ومنها وتعزيزها، بممويتها الدين حاء 
شثاصاإّاهه:نةأوذةث بطيه أثج قلمن ين آلإمس ؤإدا-غلةنا ؤه 

اكاءر^.من القطرة هي: الأصل في اقلفة 
لماه نفيخاط_، أنشد مؤتة، غزوة في رواحة بن اش عبد كان ولما 

فقالأ"اآا:حنا، منها رأى 
هنةلتكن أو لتنزلنه ثغس ا مبأقنث 

^١١تكزهن \ث\ج لي ما او وشدوا الماز أخلث إن 
سهفي ثهلمه إلا أنت، هل ممينه كنت، قد ما طال قد 

يابسة.قربة في قطرة أي: ثق، في نهلثه فقوله: 
منبدل ه هتج وقوله؛ ؤمآؤثه؛نه، من قهلرة من مخلوق والإنسان 

صيغةعلى مفردا أو جمعا تكون أن إما والأمشاج واحد، شيء وهما ه، ^٧٤-؛^ 
الرجلماء من مختلطة فهي المفرينلْ،؛ جمهور عند الأخلاط وهي ،؛ الجمع١٤

هريرةأبي ث حل من ( ٢٦ ٥٨لم)وم(، ١٣٨٥البخاري)أحرجه )١( 
اا)ة^هاإ(اانءلفاا.العروس تاج و٠ (، ١٨١ ص ) ٠ القرأن غريسؤ في ات المفرد ® ت ينخر )٢( 

(.١١«مث.ارقالأمار»)'ا/ ؤطرأبما: 
^اينماحه)مهماآ(،واينرئصمفي»الهاد«)خه\(.)٣(أخرجه 

(.٢٨١-  ٢٨• ; ١٧الأدب،)نزن ني الأرب ورنهاية (، ٣٧٩هشام)آ/لأبن المويت، •المبرة وِظر: 
^ني)ها/-أا-اأا(،و»انمريرواك>يرا)آأ/أبم(.)إ(ذنلر: 

و»تفّير(، ٣٩٨/٤)للواحدى الوبل« وءامر (، ٥٣١; ٢٣)اتجري، •نفير ينظر: )٥( 
الايقةاوالحائر (، ٢٨٥كثير،)٨/ ابن تغبر و• ٢(،  ٩٢الغوك،')٨! 
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جةؤا.ا؛ثقل،

يخالقالإنسان أن يظنون وكانوا القرآن، من إلا هدا يعرفوا لم والعرب المرأة، وماء 
معالرجل ماء من يخلق الإنسان أن لهم يؤكد القرآن فجاء فقهل، الرجل ماء من 

المرأءرا،.بويضة 
بعضهايدخل التي الألوان —ت عباس ابن ذكر كما الأمشاج— معاني ومن 

أمشاجا.يسمى! المتداخالة المتعددة الألوان ذو فالشيء بعخى، في 
العناصرمن مجموعق هي الرحم في اقلفة فإن العناصر؛ الأمشاجI معاني ومن 

اثلْةأآا.هده منها تتكون الش المختلفة والمركبايت، 
وهداالابتلاء، الحلق: من فالمقصود لمتليه، الإنسان حلقنا أي: ه ؤّثله 

سعيعاصّيردايم،ؤنجعلث4 ءال،: ولهذا للابتلاء؛ الإنسان حلق تعار اش أن في نص 
مسءماالجماد أو الحيوان حلق كما الإنسان يخلق لم فإنه سبحانه، عدله من وهذا 

والمعالعقل ومنحه لمتليه، حلقه ؤإنما بالغريزة، إلا يتحرك ولا يتعداه لا لشيء 
والمل^كاتv.والبصر 

الإنسانفيكون والحساب، ويالموال( والكفر، بالإيمان يكون أن إما والابتلاء 
ؤسبحانه: قال، كما أوالكفر، الإسلام بيلين: الإحدى بسلوك مبتلى 

والصحةوالغنى، بالفقر والميتة، بالحسنة والشر، بالخير نبلوه المعي• أن محإما 
بماقتلى به، تمر الني الحياة تقالبات، ألوان من ذلك وغير والدل(، والعز والمرقي، 

كماوهكذال؛ا، الصبر، الواجب سبيله بما أحرى مرة ؤيتلى الشكر، الواجب سبيله 
وكلأ٤[، • ]المل: اكره توئ سنيشتؤ( ج؛ قيألثة؛أ: ملي٠ان قالا 

©

قوتبممحأاثلأ،دألمم>هه•ؤ الطارذا«: اامورْ صاتيش عا )١(يطر 
م«،د  I" (U)_-امآن« غرب في وءاسردات (، ٥٣٣/YY)"الطمى،« »مير يطر: )٢( 
٤(.• ٦ ١/ القرآوة«)١ و»اووّوءة ١(، ٢ ١ ١/ واشيرالقرطي•)٩ (، ٢٩٢/ A) UyJiورشير 
.اللو، ٠محورة في سيأتي ما يطر ( ٣١

وأشير(، ٧٤•)•م الرازي، واغير )صأ'ه(، شة لأبن القرآن، »م.ب بفر: )٤( 
(.٢٨٦محير،)A/ ابن و«شٍر (، ١ ٢ ٢ ١; القرطي،)٩ 



كذلكويبلى والكمر، بالإسلام المرء يتلى بينهما، تعارض ولا مراد، القولين 
•والضراء السراء 

يكونأن يقتضي فالابتلاء الابتلاء، ثروط من وهذا سميعا؛صياه؛ ؤد>ثش 
الابتلاء.شروط هنا يذكر وهوتعالى يتخذه، فرار عن مؤولا الإنسان 

اللهذكره قد وهذا والبصر، المع وأهمهات الحواس، وحول الأول،ت فالشرط 
صراحة.تعالى 

والبصرالمع لأن وذلك، والفهم؛ العقل وهوت آحر، شرطا الأية وتضمشث، 
المخإلى توصلان حامتان والبصر فالمع وفهم؛ عقل له كان لخن إلا ينفع لا 

بصره؛ولا سمعه ينفعه لا يعقل لا الذي والإنسان الخ، فبرجمها معينة، إشارات، 
١[،• ،: iUJl]^محأاةةويءش،آشثواوأ'ه لدلإل م*اأزأ ؤ I سبحانه ؛ال، ولهذا
]المرة:وهأه دعآء ^ منع لا يعيءآ آقثلأككا مكروا أل؛ث ومثل ؤ وئال،؛ 

فذكريعقل، ولا بع لا المطح هذا ولكن القطع، في يصرخ كإنسان أي؛ [، ١٧١
فىأنها إلا عندهم موجودة الحواس هذه كانت، ؤإن أي؛ والعمى، والبكم الصمم 

عليهارا،.غطت، الجهل وعماية الهوى لأن بها؛ ينتفعوالم لأنهم الفقود؛ حكم 
هال،ولهذا بالفطرة؛ للأنسان تعالى اف هداية يهو؛ ثالث،، شرط هناك و٠ 

ولماَقمراه'ه؛ذ)ي آلكايلإثا تعالى؛ 
قهألثثم؛موسى فال، كما الفطرية، الهداية — أعالم وافه تحتمل— هنا والهداية 

تعالى1قوله فى وكم[ ٥[، • ]د: 

\ي:ٌلىكوشيحقتمنئ0هلالأض:"ا[، 
وهدىوصغاره، ه نفويحمى ويتوالد ويشرب، ياكل كيف، الحيوان هدى فالله 

الهدايةص فهذه مصالحه، عن للبحن، العاقل الإنسان وهدى ذلكؤ، لثل الطفل 

المااالث،ا.محورة ٠ في ينظرماتقدم ( ر١ 
المرطي«والجر ٤(، • • )A/ الغويء و»شر (، ١٣١ / Yi)الطيرى« »لجر ينظر: )٢( 

 <( /Y ١ ٦ - ١ ٥ ،) ابن واا"فير /A(٣٧٩كشرا؛ ،) (.٢٧٧- ٣٢٧٦; راكوض«)• و»اكمير
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جئواا؛؛ثةل،

العامة.

الدنيا.مصالح إلى الهداية ذلك: ومن 
لهقكآ أي• الثر، وطريق الخير طريق على دلالته الميل• هداية ومن 

الطربمنل١ا•
قالصالا، يسلكه أن ويمكن مهتديا، الإيان سالكه أن يمكن ه لكيل ؛-^١ 

همتحيلأ عن شبدتمزق ثئعوأ مس>ثمماقأئم؟ولا كدا?برظ ؤوأ0 افه؛ 
[.١٠٣]الأنمام: 

فكميثهالينة، عليه وأنمنا الحجة، له ويينا العلريق، على دللناه فالمعنى: 
الأريعة:الابتلاء لوازم 

والحواس.والبصر مع ال— ١ 
٢-العقل.

أنؤيتهليع والممطلحة، الخير يعرف مهلرته ان فالإنالفهلرية، الهداية ٣" 
يصلإلىانمالح.

منفهان>ا الرسولط، ؤإرسالط الكتاب، بنزول الربانية والهداية الشرعية الحجة ٤~ 
السبيل.هداية 

أوالسبيل هدا الإنسان هدى تعالى افه أن إلى نإناكمرا4إثارة ثمحا وكا 
الثر.أوسبيل الخير محبيل معا: للأمرين محتملا ه فتكون اليل، ذاك 

اكرين،بالثّكبير احتفاء فيه السورة سياق ولأن افه؛ إلى أحب لأنه الشاكر وقدم 
وصففي إسهاب فيها وليس الجنة، نعيم وصف، في آياتها غالب كاث ولهدا 
المار.أهل عداب 

ؤإن- ئحد إذا الكفر أن إر إشارة ذلك، في وكان كاهما«، »ئما يقل: ولم 
ويحولتعالى الله رضوان من وحرمان عفليم، جحود فهو درجاته- أدنى في كان 

•ممر ابن وامسر (، ١  ٢٢ا/ القرطى•)٩ و»شير (، ٣٦)•ا/• اشريظر: )١( 
.(UAl/A)
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تعالى!قال ولهدا كير؛ فقالياله والشريعة، والوحي والفعلرة لالعقل وتنكر الجنة، 
فإنهاالماس؛ س صنفين تنن الأية ولأن لQكفر، وتففلح نهوتشنع ه، ؤوإناكمور١ 

أبعدقي فهو الكفور، مقابله وذكريت، المؤمن، وهو اممه بنعمة الممن الشاكر ذكريت، 
الجهالةكفر على وليس وتصدا، عمدا الأسوأ العلريق احتار لأنه الكفر؛ درحاُت، 

قماروفميه، أراده وسيلا ه، ينفاختاره آخر كفنا إليه أصاف، بل العلم، وعدم 
كفونا.

•ومعمإ ولقلنلأ قكفيخى،أشلا ؤإ0أءثاوآ1 ءه 
خبرهم.يطوي موف لأنه الكافرين؛ بدكر بدأ 

وءأعد®،ذررأعتد؛؛، واحاو، يمعنى فعلان وهما أعددنا، هبالماء! وءؤأءتن^ا 
يمالما وغالتا العتاد، يمال! وأحيائا الإءل.اد، يمال! وليلك واحا«؛ بمعنى وااأعدذا، 

الأخيرفيأماللأحرا<.
المراءايتجبعض وني المرفإ، س ممنوعة وهي سلسلة، جمع! والسلاسل 

تنصّرف،لم،لا المي الأسماء كل يمرقون من العرب وس ،، ؤنالملأه١٢بالمتوين! 
ينونونها.أنهم إلا تنون لا الأصل في كانت، ؤإن العرب، عند لغة ^٥ أى! 

القراءهعلى تنوين غير س المد ألف، فيها هنا ه ومعتيإ وآعلنلأ وؤسشلأ 
فيمضبوطة الكلمة هذه فإن ؤإتمانه؛ القرآن صبهل س وهذا المشهورة، 
علىحجة أبلغ وهده ،، اليوم١٤إلى المبوه عهد متد صْ أول كتبتؤ كما المصاحف 

(.٣٧٧آ/ واكريرر؛)٩ ،التحرير يفلر: )١( 
بفياكراءاتاسما()صهخم(،و،اب

٢(.• ٩ ٢- ٧• ؛/ القراءات•)• و»،عجم (، القراءات•)>_UrUوأحب البة•)ا-/غأم(، للقراء 
حرزمن انماني و،إ،راز (، ٧٨٣)Y/طالم، أي بن نكي القرآن• رعراب أ.ثكل طر: )٣( 

(.٤٨٤القرآب•)؛/ ر،اووّوئ (، الأماني•)ص٣١٧
وهولندا،وممر واليمن وءلث-قند وألمانيا تركيا في موجودة للممحف، نادرة ٠خهلوءلات وم )٤( 

الصحفعن التشب بميل والباحثون التاؤيخيت، وأمسها لتها ذكثف شة ات دراممحها محبت، 
حلافةفي، منه نح الأمصار على وورعت ئهثت، الصديق يكر ايي عهد في وهب جمع الذي الإمام 
خ.بمة.عثمان 



رهاقامحن ؤ اش؛ تال كما ؤإتقانه، وحفظه المصحف صط ني الناس 
كلمةمن الأحٍرة كالألف ينطق~ ولا محتب ما حش ٩[، ;؛ ٩٠٠٠١١]دت-ثأبملونه'ه 

والمثاثهةوالرواية والنقل الكتابة فه قواطآ فالقرآن فهوموجود، 
الأئمة.عن 

أماالغين، بضم غل، جمع• والأغلال الأيدي، في تكون ما عادة والملأمل 
رسحان4تتال الرق.ةلأ،، في يوضع قيد فهو العل، أما الحقد، فهو بكرها، الغل 

ؤانا;مموقال: [، 0٧١هلءاهم: 
المنقفي يوضع الذي فالر؛اءل ٨[، وأءء؛قهمأعثأثشميألأيخ'شهلدست 

المن.الإنسان أن والعادة الملمالة، هو اليد في يوضع الذي والر؛اءل الغل، هو 
علقه.إلى يده ووج.ءع وطا، هذا به يفعل المكثل 

أعطاهمما توظيفهم عد.م على لهم عقوبة وسعر، توقي. الش النار والثعيرت 
٠ارفعوايقولت ق.بمثت اوورداء أبو كان ولهذا هديه؛ واتأاع معرفته في تعالى  ٥٥١

،.٢١أعظثكم((أيل،يكم!لى ئغل أن نيل واسألوه ربكم، إلى أيديكم 
ا0هتًفامرا منؤ-د<ماثتراجها ؤإنآ'لأترار ر* 

يردكمحرا الكريم القرآن وش بالترأم، اتصف ومومن بر، جمع؛ ويؤو\وه 
محانه:قوله في كما الإ، ذكر 

١٥۶'^ ن\وكتبت\يخ تآتيكذ داونم\شم ائه ءامذ س ن0؛أؤو 
لمالذين الكفار عن الحدث وفي [، ١٧٧لالقرةت دأثأقماه نقح■ ألت—نيا "ؤوثّ 

تال؛يحاربوا 

البرعلى التعاون افه ومدح ٨[، ]الممتحتت؛ ٠^^٠^٥إيرإنأُُةبجي،آدنيءإوئؤ^ه 
(i'0الربأ)١\/و»وان ؟(، UAUوأافءاح»)؛؛/(، ٣٢٢الترآن•)\/امجاز يطر: )١( 

•ل* ل رغ 
^ساتيا)آ/(اا(،وافراكرني«)ها/أآا(.)آ(يطر: 

وصداراكم.ر (، ٤١٧/٥)ص د»كح )ارا/هآا(، القرطي• ارتمر بم: )٣( 
(٣٧٩/٢٩.>
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محلا.ا؛ثقل،

٢[.]المائدة: 4 ثآلأموئ أبر عل ؤوةحو>وأ والخير، 
ثيكما \دقئصإ درجة دون درجتهم الجنة أهل من صف ؤ-ؤأيرءاره 

المطففين((لا؛.سورة ١١
كورامحمي! الشراب من حلا فإذا الشراب، فيه يوجد حنن القدح والكأس! 

]\يت:.يث١ةاص فته! الشراب لكن إذا إلا كأنا بص: ولا ووح 
٣٤.]

فيباسم فتسمى الأشياء، على الأسماء إطلاق في اللغة في معروف وهدا 
المرأةلكنت إذا إلا هودجا، سجى! لا فالهندج أحرى! حال في وباسمآحر حال 
نحلا.فيمي! ؤإلأ فيه، 

الجنةل'أ؛.في للمؤمنين تعالى افه أعدم الذي الخمر هنا! بالشراب والمقصود 
نؤغوالكافور! يالكافورل؛،، الخمر تمرج أي؛ ه يقامرا مراجها ؛اؤ؛ارتا 

منعادة وجرت الهلب، من ألوان منه ويتخاو طيبة، عطرية رائحة فيه النبات من 
وقدغيره، أو الماء مع فيمزجوها الخمر بكأس ياتوا أن الدنيا في الخمر يشربون 
تعالىفذكر رائحتها، لتهليسس، الكافور أو المسائ، من سيئا أطرافها على يضعون 

ممزوجا،فيثربونه الخمر مع يمزج الكافور أن الأية وظاهر الجنة، نعيم في هذا 
لأنيشرب؛ لا الدنيا فكافور الدنيا، في الذي هو ليس الجنة في الذي والكافور 

ؤذلذهماإدمحض؛رتعالى! اممه قال كما أصرار، فيها الا.نيا وحمر أصرارا، فيه 
جذرشناهن.ممتميؤ'ةلأإنمفالأ؛؛ر الطفضن«: •محورة سيأتي؛ي )١( 

(،١ الأشياء•)ص٨٩ أمحاء معرفة في ورالتلخمى ٢(،  ٠٨للزجاج)ْ/ القرآن• •معاني يننلر؛ )٢( 
)ص\-صلاكنوى وءالكايات• (، ٤٢٣/١٦)العروس• دومحاج )ا/بمأم(، الأنوار• وءُثارق 

(.T٤٥/ والتنوير•)٠ التحرير و• 

•والتنوير وءالتحرير (، ١ ٢ ٥ / ١ القرطي•)٩ وءتفير ٧(، • زمنين•)ه/ أبي ابن •تفسير ينظر؛ )٣( 
(.٣٨)ه•؛/•

القدير•وءفح (، ١٢٥)ا،؛/القرني• واشير < iorA/yr)الطري• •تفسير ينظر: )٤( 
)ه/لأا؛(؟
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[.٢١٩نممؤعصهلمة:
^لأالجنة؛ حمر عن تعالى اض قال ولهذا بالعقل؛ تذهب أنها أضرارها؛ ومن 

هوهنا العنل العلماء؛ بعض قال [، ٤٧ذباعولهِماهويك^ 
حمرافات فيها وليس تسكر، لا الجنة فخمر الدنيا، حمر فى الموجود الكحول 
الدنيا>ا/

الوهذا دالتكافور، سع عين أوهي كافورل^، اسمها؛ الجة قي عين فالكافور؛ 
عةنيءا;ٍنيولإآثرتيؤفءاآت؛رننةفي تعالى؛ قال رأت، لاعين فيهاما فالجنة فيه، غرابة 

[.١٥ةلثني؛بمولإ؛ثيم؛نحشه]محمد: 
ؤإنمنها؛؛، يشربون ٠٠يقل؛ ولم المؤمنون، بها يشرب، الكافور من عين ففيها 

قال؛لكنه أحياواآ"'آا، يعص عن يعضها يتوب الجر وحروف متقاربا، المعنى كان 
ولهذاممزوجة، ولكن خالصة يشربونها فلا لهم، تمزج لأنها ؤ-د-ريتثاه؛ 

ؤءثادوهم ؤآvتثاره، فهم عنهم، للرضا إشارة بأنهم اض وصفهم 
وايتلاتهان الإنخلق يذكر السورة استهل لأنه الاختيار؛ عبودية وهذه ^^، ١٢

سماهم؛الأيتتلأء ش نجحوا الذين العباد فهؤلاء الكفر، أو الشكر سبيل وهدايتته 
مؤمنين،غير وهم اض، هماي القوم• بمي ند أنه ْع الرضا، تسمية ه أش ؤءتاد 

إنةكلرإأؤ)ئمحعآعكأؤ سبحانه؛ افه قول مثل الاضعلرارية، العبادة يمقتضى 
عبادا.سماهم؛ ذلك، ومع كافرون، فهؤلاء ٧[، ]النم: مح،دثادْأصنه 
مكانلها الدنيا؛ كعيون ليسمنه العين هذه أن المعنى؛ ؤؤن>رونإاش،؛رإه؛ 

واكوير!وأاكمير  dorr/W)الطري• واشير -ا■(، )■آ/آ"*قاتل• اتمر يطر: )١( 
(Xwr/yT

القرطي«و»شسر V(، • )ه/ زمنن« أبي ابن وااشٍر (، ٥٣٨الطري•)٢٨ »شر ينظر: )٢( 
(.١٣٨ / Y واكوير،)٩ ورالتحرير ٢(،  ٨٧كير')M ابن واشير (، ١ ٢ ٥ ١/ )٩ 

ءالجنىينظر: ذلك. يرون، فلا البصريون أما المتأخرين، لبعض الكوفتتن أكهم. مذهب، وهدا )٣( 
(.١٥١- ١٥• ٤(،وامضاللبيب،)ص الداني•)ص\ 



جئُا.اقئقل،

حيثتأتيهم هي بل منها، يشربا أو منها ا ليعرفإليها جاء أرادها من مخصص 
نيأو نزول،، أو علو في كانوا مواء ثاووا، حيثا ويجرونها فيفجرونها كانوا، 

يتصورأن على قادرا الإنسان وليس مكان، أي في أو مساكنهم في أو الطريق 
الدنيا.في العادات جاري عن ؤينفمز ينفلئ، أن على ولا الجنة، في النعيم تفصيل 

المصدرذكر وفي منهم• وتكرره عليهم ذللثج سهولة إلى إمارة الأية وفي 
الصعق،بالفعل البالغة بصيغة ذللئ، عن وعبر وكترته، نبعها قوة إلى إمارة 

•ثنتطمحاهه ئرم ثا؛ان ري ه
بينومراوحة للنظر، ولمت، لالخaلابج، تنوع فيه الذي الأنتهال( من نؤع وهذا 

ينقللئجتم الجنة، في القرأن ْع تكون فاحيايا ، l_^tفي وحالهم الجنة في حالهم 
والكلامحا٥^١، الإنسان ذهن يكون أن أجل من الجنة؛ إلى يعيدك ثم الدنيا، إلى 
فيهالسياق كان إذا لكن عنه، أويسهو الإنسان يمله واحدة وتيرة على كله كان إذا 

للانتباه.مدعاة يكون تنقل 
أمرين؛أحد ؤالقدره والمقصود 

بأصلواجبة أنها أي نذور، كلها فالهلاءات طاعة، كل النير: يكون أن إما 
هند.محيّهم ونشذو\ ثثهثؤإ نث ؤ تعالى: قال، ^١ ،، ^٣٧١١١

فالصلاةكلها، بالطاعات قيامهم على أنتي فتكون والنلثف، الحج في وذللئه [، ٢٩
المعنى.^ا في ننيحل والحج والصيام 

أنمثل ه، نفعلى الملم أوجبه وهوما ،؛ الخاص١٢النير المعنى: أويكون 
فيلزمله، يتحمق أن يمكن أمر على بناء بملي، أو يتصدق، أو يصوم، أن لنه ينذ-ر 

كيراابن وءتفسر (، ٧٠ال-يفاوي،)؛/ واتفسر (، ٤٣٥المعاني،)مآ/،تفسر ينظرن)١( 
)ه/هما(،اوعاني« واروح (، T\/Y)•الكتاب• علوم ني وراللماب (، ٢٨٧)A/(، ٤١٧/٥ر

الأنة.وانماص 
واكوير•و»اكءرير (، ١٢٧/١٩)القرطي• و»شتر (، ٣٧٦)إ/المر• •زاد يطر: )٢( 

(Y٣٨٢/ ٩ ،) ي.والمادر

0
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وئالوهومكروه، ندرا، ت يمي فهدا ١^٤، أصل في عليه يواجب لس بما ه نف
فيفتم ربه' يشارط وكأنه إليه يلجآ الناس بمص لأن بأنه اللف بمص 

وقال:النير، عن الشئ. نهى ولهدا بالذر؛ الوفاء عن ؤبمجز الشديد، الحرج 
•٢٢١٠الختلمن به يإنمابمخرج بخير، لايأتي *إم 

إنتال: *إذا والقدر، القضاء أصل *ي *كتوثا يكن لم بشيء يأتي لا فالندر 
نيشينا ينير لن فهدا كدا؛ فعالت، الأخبار في نجحت، أوإن مريضي، اف شفى 
مكنونا.يكن لم القدر 

بابفمن أنمهم، على أوجوْ الذي بالنذر يوفون كانوا إذا القوم و٠ؤلأء 
إلىإشارة وهدا ، ٢٣١الديانانأصل فى عليهم تعالى افه أوُبمه بما يوفوا أن أدر 

هووهل.ا وتعالى، نارك افه عبادة في وبالإحان اكعبدية، بالواجبات اكزامهم 
اشبالبروالإناطعباد سنى٠والإحانللى 

ؤدةلو٠وثألثلعامءشءه•بمده: فوله في سبحانه ذكره وهوالذي والجود، 
فقدالفعل، هذا على حملهم الذي الخوف، فذكر ثث»»ثتتطيإه ؤرءئار0يرثأثان 

حيراوهوكان عظم، حير فيه اليوم وذللث، العنليم، اليوم ذلك شر يخافون كانوا 
الحنة.بالعقيى لهم 

الثر،س يخاف إنما والإنسان خوف، مقام المقام لأن بالشر؛ وعآر 
هوفالمتهلير: الأفق، في انتثر أي: الفجر، استaل١ر كهولهم: الaلاJر، والمتهلير: 

<.٤٣١المنشر العثليم المشتهر الشيء 
عنهتمملث، لا الإنسانية النفس في محلح وهو العبادة، دوافع أحد هو والخوف 

ونعيمه.وءaلا^ه اطه فضل في وهوالخلمع الرجاء، ومثله بحال، 

)0؛/7،آ(،المتع! و»الثرح (، ٤٠٠)A/ر>المبموع! )•؛/م(، االمغ؛ي» يطر: )١( 
(,1١٣٩إالكوتأ،)٠ الفتية ورالو-وءت 

سمري)آآأآ(،ومالم)بممآ؛(سطثاينتم^.
٩(.٠ )صرا العاوي! رمم يتفلرت )٣( 
٠(. ١٣)إ/ الرب! و»و1ن 0(، ٠ كة)»_Y لأبن امآن« »مب يتم: )٤( 



ومداحينا هدا يغلب وقد ،ساؤيان، للطائر كالجناحين والرجاء والخوف 
حينا.

وصنةالرحمن، •ع العلاقة ولناب الإيمان، فهوأساس متهما؛ أءذلم والما 
[.٥٤تاJاتار؛: ؤبجtمدءبممحrه١١٢الساثقيزت اض أولياء 

منصفة الحب ويكون ؤأمحبراره، لأنهم هنا بالخوف وصفهم ولعله 
أعلم.واض المقربين، من مجموهم 
مح؛ائادأبمإهه•̂ ٠

تعارتتال كما إليه، وحاجتهم له محبتهم الشام،ع اشامهم إلى إشارة 
٩[.الحتم: ]ه 

حثايaلع٠ونه فهم وت٠٠الىل٢،، تيارك افه حب على الممحوين يكون أن ؤيحتمل 
فالتحولمتا، الأمرين إرادة من مانع ولا الهلعام، محبة على اض محبة وآثروا لله، 

فآطعمواوتعالى تبارك الله محبة قدموا إليه وحاجتهم للهلعام محبتهم ،ع أنهم 
ؤأوإكُفييرمذىتتاتج^ا>عالىت قال كما المر؛ايت،، أعظم مجن وهاوا الهلعام، 

فهتامتشا؛هتان، والآسان [، ١٦- ١٤: jlLII]م؛افؤج^ه نجمايا*ّمبمة
ماتالدي واليتم: ييئاص، لايجد الدي والمسكين: قال: 
وقدالآسوررْأ، والأمير: عليه، ينفق من يجد ألا وهومفلنة قل أبوه 

مخرأكوأوأيدءمأوسؤ اJءثرا: رمحورة م هوم  ١٠ينظر)١( 
ؤدمأصأمحئ.ه•١^^٠؛ •سرية دماّءأتي؛ي وه، القمحن 

ممرراين ورتمير )\\احس القُطير ورتمر (، ٢٩٤)A/١^٠ رتمر يطر: )٢( 
(YAA /A ،) ورأصواءA) ijUl /٣٩٤.)

ولأبمراءلثايآبمك؛نج^ه•ؤ صأتينيرمحورة ط )٣(و؛نلر 
ساءاؤ ورمحورة ؤ؛لأ؛ل،لأتيوقأك>أج؟ه، المجرر؛ •صورة ني مأتي ما ينظر )٤( 

أنهد^2؟^.بيغ أدى ؤئئ'للئ، الماءو0ات ورمحورة ج^ه، ؛؛ ٠١٠٠
ورتمر(، ٧٩١٤; ١٢الهاةأ)بلوغ إلى وءالهداة الطري•)مأ/م؛ْ(، رتمر بثلر: )٥( 

٤(.١ ٩ القديرر)م/ وريح (، ١١٦المعاني،)٦! 

©



<m'.

يومثديكن لم وخموب' المحرى والحسن محر بن وسعيد هماس.بمه ابن قال 
^^صاهتحارإدا^م،لأن8فىمممبم؛. ١^١١أهل 

<.الشى.١٢قال أخت«كط 
القتالترك قد دام فما المقاتل، وبين بينه وفرق الأسير، حن، بين تعان،  ٠١٥٧

أجرء•كدرئة كل ذراض إليه، ؤيحسن ؤيقى بملعم الرأن من فإن شرم، وكث 
■إله الإسلام يحبب إله والإحسان 

الثةٍقرم.المد ت بالأمير المقصود أن إلى بعضهم وذهب 
خيرا،بالنساء وامتوصوا ألا ١١ةالت الثني. لأن المرأة؛ المقصود؛ وقيل• 

أيديكم.في أّيراتا أي: صدكمءر؛؛. عوان هن فإنما 
تيمي لا المد وكارا أميرة، ت نمى لا المرأْ لأن ضعيفان؛ قولان وهذان 

عوانهى فإنما خيرا، بالماء وامتوصوا ألا ١٠ال؛ويت الحدث وأما أميرا، 
طرداوصما وليس أترب، التشبيه إلى وهو خاصة، متاسبة فى فهدا صندكمء. 

ينفقأن طلوبامنه كان ؤإن الرحل أن والوالح• الأسير، لقغل إطلاق يشملهم ؛حبث، 
هوالمأسورالميال(؛ هدا فى بالأسير المقصود أن إلا وبناته، وزوجاته عثيدْ على 

إليهوالإحسان والإطعام الإنفاق لأن أولى؛ ياب، من الملم والمأمور كان، أيا 
ولوامطمت،، إن مملعمه بل عندك، أسيرا يكون أن يلزم ولا العفليم، الأجر قيه 

(،وأشيرابن١٢٩واشيرامطى«)٩؛/(، ٢٩hrللواحدي)اوسط« »الضير )١(يظر: 
A/M(ممرا.)؟

سرؤ،)يمأ(،ولجا)أ؛آأ(سحمثأبيسرةه.
امطيأداتمر (، rvv)؛/ألمءرا واذاد (، ٢٩٤M)«'فر دظر: )٣( 

)ه؛/هآا(،و»هحاكو.ُرا)ه/ه؛أ(.
نيواكار (،  ١٨٥ّاجبم)١ وابن ٣(،  ٠٨٧، ١ ١ والرذي)٣٦ (، ١  ٥٥ ٠٧احمد)أ-م-بم )٤( 

الأحوصبن صري حدبث س ( ٢٥٢٤الآثأد،)ثم اشرح ش والطحاوي (، ٩١٢٤•الكحمك،«)
صهبمئ؛.

ثوله؛مرير؛)(.& حديدأبي من ( ١٤٦٨ومسالم)ه(، ١٨٦،٥١٨٥، ٣٣٣الخاوي)١ دأحؤج 
(.٢٠٣٠،  ١٩٩٧)«إرواء.ؤبنلر: رواستوصوا؛الماء^١٠



ئكاكهفي عي الأولى باب ومن كافرين، أو ظالمين أو معنيين عند أسيرا كان 
الماني«لا،.»قكوا قال فقد يئكن، ما بكل ؤإطلاقه 

هه•'لأزدعءآ»لإقو، ءب 
ماإنهم لف• اليعفى قال كما القول، مقول وهذا ذلك، يقولون كانهم أي• 

• ٢٢١١٠^٠٠ذلك تعالى اف عالم ؤإنما هذا، قالوا 
القومفهؤلاء الحال، بلسان لكنها يطعمونهم لمن والمخاطة القول فحكاية 

الناسعلى يمنون يكونوا لم فهم ؤإلأ وتعالى، تبارلت■ اممه لوحه فعلوا ما فحالوا 
ستطيعونلا أو يهلعمونه الذي هذا يرون لا وربما العمل، هذا بمثل وبمهمرونهم 

مخاطتته.

مناسسته،عند يقولونه وقد هم، أنففي يقولونه لكنوا الكلام هلءا أن والأقرب 
كليقوله قول أنه ودت المقم ليس لكن هذال"أا، قال بعضهم يكون أن يمتنع فلا 

ءؤلد?يكونه ومعنى يقوله، أن منهم واحل، لكل يثيع أو أطعم، لكما منهم واحل، 
يخافونفهم والرجاء، الخوف بين حمحوا هنا ومن ،، اض١٤مرصاء ابتغاء أي; أش^ 

عندء.ما ورجاء اش لوجه الهلعام ؤيطعمون القيامة، يوم 
أنعنهم نفى بالقوللى، والشكور بالفعل، والجزاء ه- ^لأىدععَلأقودإ 

وفيفحلوا، مما باحن والمجازاة الشكر انتذلار أو والثمعة اوياء الواغ يكون 
،^،؛٢٠١محن الإطعام هذا في جمعوا أنهم إثارةإر ذلك 

ئ؛أئف؛تت.موصى أيي حا،ث من ٣( ٠ ٤ )٦ اJخارى < ١٩أحر-)١( 
اواتردى«واا-شير (، ٥٤٦/ YYالطبري،)-و»اشر (، ٣٧٥)م/ ارزايى« ااشسرس يقلو: )٢( 

واشسراين(، ١٣•)ا<ا/ و»-فراكرني« (, rr/xTو،اكمراوط«مسى)(, rU\/•ر 
الكظد،«)*آ/أأ(.(،و|الاUبفىطوم ٢٨٩/٨ممر|)

•ما(،و»اوحرالممطنى/ ١٩(،و•شٍرالةرًفى|)٧١•شراينر'زسن«)ْ/ يطر: )٣( 
اطة.الموانمادر (، ٣٨٥/ ٢٩وااكميرواكوير«)(، ١٣٦ ا/ • ر الضرأ 
•الوسط وااشسر •٢(، ٧/١٥)اطبرى• واشتر (، ٥٢٥/٤)أنحير.قاتل! يطر: )٤( 

والأتة.الأمة والمادر (، ١١٦السعانى•)٦; واانح؛ر (، ٤ • ٢ للراحدي)إ/ 
السامة.والصائر (، ٣٧٨الخير•)؛/ ورازاد (، ١  ٦٧/٦الخاوردي•)رمسير يفلر: )٥( 



جةق1ظل،

والإحسان.البدل قي الأ-محلأءي الإنساني الدافع وجود ~ ١ 
ليسالخير عمل أحدا أن ولو الله، وجه ؤإرادة الإيماني الداغ ووجود ٢" 

أجر،بدلك له لكان الماص إلى الإحسان في حبا ولكن اف، عند فتما الرغة بدافع 
لهاءذلاان،أا،.كالتافغفراش متت التي المرأة قمة كمافي 

القربنية حفور فيها يشترمحل لا الإحسان أعمال أن على العلم أهل نص وقد 
قالكما عليهارى، اض فيثيب والعطف،، والرقة الرحمة باعثها يكون ففد اش، إلى 

الرحمن((لم,يرحمهم ل١ااراحمول وقال! اله«. رحملث، رحمتها إذا رروالشاة 
وياالسياق، هدا فى كما والمواب، الأجر تضاعف، المية وجديته إدا ولكن 

تنرديآدقجويمإلاتذأم يًًًيمنن ؤلأ-ءت مارت قوله في 
محولمحاعفتماموئ، ءمضاُتاأش د'إلث>آنماء يسل وش ألأاورا بمي إصبملج 
[.١١٤]الماء: .ه 
ئبنلإنامتامحساضرإ.هت̂ ه

مفعولفهو اليوم، ذلك، يخافون وأنهم سبحانه، منه الممحوفا معنى على فأكدوا 
يكونونحين بحانه اض من بملحافون أنهم أو القيامة، يوم من بمخافون أنهم أي به، 
بهم•فاعل م ما يل"ردن لا دهمم النوم ذلك فمحا 

فيه،يقومون لمن أوص-اف، وكانها الوصفين، بهيين اليوم ذللث، النه ووصفؤ 
ماتقطيسج إما هو والثمطريرت ومدته، الوجه كالرح وهو العبوس، من فالعبوس 

فهمالعرب؛ لغة في ا محروقوهدا الطويلل٤،، بمعنى يكون أو المحاجين، بين 
هظؤيل.هريرة أيي حدث من ( ٢٢٤٥)مسالم؛٠ وراهحح ٣(، ٤ الخاوي")^١٦ ®صحح في كما )١( 

٥^•ؤ الماءون٠: ش"محورة محاني ما ؤيطر 
فيتقدم  Uj•٢(، ١ ٤ ، ٣٥القارى•)١; وأعمدة ٢(، • ١ الملقن)٢; لأبن "التوصح• تطر: )٢( 

مح،'سويةدماّيأني ٍ<ظدممحألثمحهه، المللت،ا: •محورة 
ولأئ<ءتامحآبمآينُ©ه■ؤ الماءون٠: 

[.١ ٩ الث٠: لالشمهممرظني>تيض...ه الللث،•: في"محورة تخريجهما تقدم )٣( 
القرطي،واتمر (، rvA)؛/المسر• وازاد (، ٢٩٥)A/الغوى• اتمر طر: )٤( 

(١٣٥/١٩/A(»و»مسراينممر،)٢A٩.)



محئُالآظلا

القمطرير.بالعبوس الشديد الحر يوم يمنون 
زنثوغ.ه:ز؛ حم ه

عنوامتازوا الفارون وعلم الصحائف، وطويت الكرب، انتهى 
حتىحافوا لقد يخافونه، كانوا الذي اليوم ذللث، ثر تعالى اف ووقاهم غيرهم، 

زJاال١ا.i٠الباخ أدلإ ومن أذلإ، حاف وررتن المامن، بلغوا 
حزءافاؤبحت، واستقبلتهم والسرور، الضرة تلفتهم وس/إنله ُؤةءميمم؛ 

بها.يؤون قلوبهم في وسعادة وجوههم، في حنا لهم فجمع منهم، 
لأسباب؛تكون الوجه في والضرة 

والهاء.والجمال والعافية، الصحة منها؛ 

مغموم،مهموم ولكنه صحيحا، يكون قد فالإنسان القمة، الراحة ومنها! 
اللهلماهم القوم فهؤلاء وجهه، على والمترة والغم والهم الحزن فتفلهر 

مح،وجوهم في 

وآه•رميتا أوؤثبجيمبماثمحأجنه 
أعفلممن وهو عفليم، أمره فالصبر الإيمان، أساس وأنه بالصبر، إشادة فيه 
[.٢٤الر ل ؤغإظةؤبم<اصيمه تعالى؛ فال المؤمنين، صفاُت، 

متققا.الإنسان يكون فلا تعالى؛ اممه ء؛لاعة على الصبر الصبر؛ ومن 
المغرياُت،.كثرت، ؤإن المعصية، على الصبر الصبر؛ ومن 

يهلبعهاأن الإنسان فيحاول وعاندت، تلاومت، ؤإن القس على الصبر ومنه؛ 

الختر•عر 
والأميين.الأقربين من العباد، من الأذى على الصبر ومنه؛ 

(،٢٤٥٠)واكرمذى (، ١٤٦١)حميد بن عبن. أحرجه خ.ةتت. هريرة أبي حديث في كما )١( 
(,٣٨٢في»اكعفاءأ)٤; والمني (، ١١٥الأمل•)•نمر في الدنيا أ؛ي وابن (, T'V/iوالحاكم)

(.٢٢'٣٥،٩٥٤اكبحة٠)له و|الل

كثير•ابن واضم (، ٢٩٥)A/النوى• وانفر (, oi<\/yr)اتجري• اتمر يفلر: )٢( 
/A(٢٨٩.)

0



جهلا؛ئقل؛

العالم.طلب في الصبر ت ومنه 
والقريب.والشريك والزوج الولد على الصبر ومنه' 

لإمإلأاكبر،ولأالخاةإلأاضبر،الخبر، ولأبمضماوسانإلأ 
وانميرا(لا،.عيثنا حيز ®وجاوا خ؛هبمثتث عمر ئال وكما 

فيالجنة أهل صفة من وهذا هم، لمجلوصف هدا ه ياعزأ/^١^١ ل ؤ
الالٌكا. كان ولهذا الدنيا؛ حال بخلاف ومشربهم فمأكلهم وتلذ١ذهم، تنعمهم 

وأجيشانمد، 1كل كما »آكل وِمول: آكز وفوو: ^٠١، يأم 
والأتانوالتنعم، التلذذ كال على يدل، المكئ أكل لأن انمد«>م؛ يجلز كما 

ذلااناّفي لا طعامه في حفثا والفقير للمسكين أ0 يدري الذي 
يقلقهمما م يعد فلم الغاية، وصلوا لأنهم ممحثون؛ فهم الأبرار أولتك أما 

بعداليوم-
ماوغالتا ،، ٤١٠٧الوماعليه الذي المرير وهي،ت أريكة، جمعت وؤأمحد١لآه 

الحجال،وس.مىت أريكة، كذلك المرير كان فإذا الفللة، مثل عليه يكون 
وليلكيقللها، شيء إلى تحتاج لا الجنة أهل نرر لكن ظلال، عليها ئرر فهي 
البردوهو: زمهرير، ولا حث، فيها ليس أي: ^لأ.٧؛،فبماثمثاولارمههإه مالأ 
،.٠١٠٧الشد

0

المعادج•؛ني'مودة تقدم ، ١١
غ.غتئ.جمحيقة أى حدث 

عانثةحدث من ( ٢٨٣٩)والغوي (، ٤٩٢مر)• وأبو )\إ\سم سعد ابن أحرجم )٣( 
التو«الال(، ٢٦٧)م/المرا و»الظخص (، ٤٤٦- ٤٤٥)U/،البدر ويفر: 

اكححن«)؛؛ه(.

\دمي*وءالتمر (، ٥٣• اواريدي«)A/ وأشير (، ٥٥١; ٢٣الطري•)،غير بمظر: )٤( 
(.٣٨٩/٢٩(،و٠اكءر.رواكوير٠)٣٢/٦)

القرطي•ورشير (، ٧١زمنينء)ه/ أبي ابن و،شر (، ٥٥١/ ٢٣رالطري• رمير يطر: ( ٥١
(.٠٢٩ ابنممر«)A/ وراشير (،  ١٣٧/١)٩ 



مح1ُق1؛

ربها،إلى النار رراشتكسث، اطه رسول، قال ئاوت ر.ءثن هريرة أبي وعن 
شونمى الشتاء، ش نفى شن: لها فآذذ ث• بعضي آكل رب، فهالت: 

.٢١١الرمهريراامن تجووق ما وأشد الم، من تجدوق ما فأشد الصيف، 
محا:والمقصود ،، القمر١٢طئ؛ بينة وهو الحجاز، بلغة الرد، والزمهرير: 

نفىفيه الياق فيكون عليه وبماء القمر، المقصود: يكون أن ؤيحتمل البرد، 
فيهاؤإنما الجنة، فى موجودة ليت هده فكل والقمر، والحر والنرد الشمس 

اعتداوالجو.

فمنفللالها، عليهم دانية ذللثا ومع شمس، فيها ليس حنة العجب،، يثير وهدا 
أينحاءُت،الذالأل؟

الغللألبمثابة فهي وأغصانها، أشجارها عليهم دانية المعنى: يكون أن بمحتمل 

الدنيا،في الاس يعرفها الذي كالنللأل تؤ ليفللألأ الجنة في أن ويحممل 
والمطوقهى:دنوالأشجارل؛؛، عليهميعني: ودنوالغللأل ؤددإكةإدماثِتخه، 

الثماررْ،.

هريرةأبي حديث من ( ٦١٧)لم ومT"؟(، ٦ " ) البخاري أحرجه ( ١ ) 
الرازي!واشتر (، ١٦٩)أ/اناوردي! واشتر )'\/س الخلي• اشر ينثلر: )٢( 

/Y"•(٧٥٠ ،) جزي، ابن وانحير القرني، واغتر(V-A/Y ،)) القدير!و»قح
اخ"ا(.Y/ )٩ وءالتحريروالتوير، (، ٤٢١)ه/ 

 )Y"( :الرازي• اغتر يطر /Y■•(•٧٥ ،) علومفي وءالياب القرني• واشتر

القدير،وافتح (، OYU/Y)•الممركدي، واغتر '٢(، ٦٥/١)• اJاتريدي٠ اشتر يطر: )٤( 
)ه/أأأ(،واومادرانبقةوالآتية.

القرني،واشتر (، D٥٢٧/ سمسي، الواشتر (.< ٦٣٣/ YYالطبري،)■اغتر يطر: )٥( 
•-رئةقي وماتقدم (، ٤ ٢ ٢ >ه/ القدير• وافح ■(■• Y/٦٣ر• الكتام،• علوم في و"اللاب (، /١ )٩ 

ؤئءلومادايع.'ه.الحاتة٠: 



جة1ُقل،

ومضطجعينل١دوقعودا قاما يأكلونها منهم، قربها ت يعني والتدلل 
مارمإبمهثدفام،.هتلأوسكاشمارم1. ؛و 

إلىإشارة قفة من الأنية وصناعة مصنوعة اتية عليهم وتدار أي■ 
تندئسم>»ياءاف تثاثاءأيم ؤ الأحرى• الأية في قال كما الذهب، من آنية وجود 
ؤؤ\وةإوالأكواب عن يغني قد العلرفض أحد فذكر [، ٧١ه]الزحرف: ؤأموآص 

الجنةفي ليس ١١يفولت كان أنه ئ.بم؛تا عباس ابن عن يروى 
منممنوعة هي أي• ؤمإريأيذ(أئوه'الى، إلا شبهه، الدنيا في أعهليتم قد إلا شيء 

إبداحالها؟ ما يرى قوارير تكون فكيف فضة، 

مايرى ذلك، ومع ؤماهأ؛نفئ>نه، لها الجنة خصائص من هذا أن إما نقول; 
بداحالها.

أنهامدؤرةأ"ا؛.ؤإنمابمض زجاج، أنهامن يمض ليس تكون ؤإماأن 
بحملها،اليد ننقل فلا بمقدار، فوضعها لهؤلاء، اف فدرها أي; 

ازأ؛،.الإنيروي ما وبقدر الحاجة، بقدر وتكون المم، بقدر وتكون 
ب،وجانوالمغلهر، الشكل جمال وجانبا الحاجة، جانب، بيان فيه وهذا 

فيهالذي الوعاء ؤإلى الشراب، إلى يطلر فالإنسان معللوبح، ذللتv وكل الصفاء، 
الكريمة.الأية في مذكور ذللثح وكل نفنافته، ؤإلى الشراب، 
بجيلأ.ه:ومئننتياَأناكان ؤه 

فيسقىالشراب،؛ ؛وصم، أتبعهاالشرب،، وعاء هى التي القوارير ذكر أن بعد 

©

وانفي(، ٧٢نمين•)ه/ أيي ورتمرابن (، ٥٥٣الطري•)مآآ/٠;؛،^ بمثلر: )١( 
وانمادر(، ١٩٣)ه/

عالومفي ورالياب (، ٢٩١)A/ ممر• ابن واشير ١(، ٤ ١ ا/ )٩ القرطي• افر يظر: )٢( 
١(. ٦٩)٩آ/اJراءي• (،واتمر ١٦٢ا/ (،ورالدرالمثور•)٥ ٢٣٥; الكابح•)> 

الكتاب،•علوم في واالاJاب، (، ١٧٥ م ازازي•)• واشتر (، ٥٢٧امم.قاتل•)أ/ يفلر: )٣( 
(.أ/٥٣ر• 

اJابقة.والمادر ٢(، ٩ ١ ممبر«)A/ ابن و»شر (، ٥٥٧/ ٢٣الطري•)انفجر يقلو: )٤( 



جةُلإ؛ئقل،

معهايخلط مما فهدا بالزيجبيل، ممنوحة الخمر من كأس من الجنة أصحاب 
حلطوافهزلاع المضل، في دونها لكنها الكافور، عين مثل أحرى عين وهي أبما، 
ميتا.بآخر صالحا عملا 

أنهالأعرابي ابن وذكر ا، نلنبيل١١فاسمها: للعين، اسم هدا أن الأقرب لعل 
أثبتوااللغة علماء من ءيرْ ولكن ام؛مرى، القرآن في إلا »الثابيل« لأتعرف 

تعني:لغوية ألفاقد كلها والثلبيل، والثنال، الثلنل، إن وقالوا: اضيل، 
لأنالثلسبيل؛ من شيء الزنجبيل ْع يخلهل ولهدا الفراتأ'آ؛، العيب البارد الماء 

حدته.يزيل فإنه العذب البارد الماء معه وصع فإذا مؤذيا، حارا يكون الزنجبيل 
•رظوئ،ية0 ه ؤ ه 

لأنهمالمن؛ صغار غلمان أي: ءئه بهم،أي• ءلإبممه 
أوحرجا الإنسان يجد ولا للخا.مة، استعدادا وأكثر الحركة، في وأحم، أسمخ 
وسهاهم؛؛،.يامرهم أن في مشقة 

ولدانوليسوا ربهم، بها وصفهم التي المحنة هن.ه عن يتغيرون لا ولا.ان وهم 
الدنيا،في الإنسان في يوثر فالزمن يمنون، ولا كرون لا فهم الغد، ثتوخ النوم 
ولافحله، الزمان فيهم يفعل لا آخر، شيء الأخرة الدار لكن ^٢، ينكر حيث، 

ممر«ابن واتمر (، ٣٧٩)أ/المسرء ورازاد )أ/آا؛(، العاني* «شير يظر: )١( 
)\//أآمآ(،والمادرالآبن.

٣ْ(،٧/١الممستر،)> نى الممط وي ٤(، )؛/٣• لأواحدي الوسط« •التمر يفلر: )٢( 
وانمادر(، T٣٩٦/ والتوير،)٩ و»اكءرير ٦(، ١ ٢ / ١ اوكرن«)• الكاب، علوم ني الممون و"انمر 
والأب.المايقة 

صل، (»_ ٤٣٤ ل/ الخرب،•)١ و«لان (، ٦٥٦الأءظم«)A/ والمحط •المحكم أشا: ييفلر 
ل،.ب ص ل •_ ٢( ٢ ١ X/ )٩ الخررص، وءتاج لرا، 

سانيني و»الرامر (، ١١٢ ٩ الكن•)X/ وءجمهرة X(، )م٧١ لكراء القرآن• •ساني يطر: )٣( 
المايقة.والصائر (،  ١٩٦انس•)X/ كلام 

(.X٣٩٧/ •التحريرواكويرا)٩ يطر: )٤( 

0



imim

وهؤلاء،، سة١١وثلاثين ثلاث أبناء وهم يدحلوما الجنة فأهل يغير، ولا يوئر، 
خدمتهم.قي مخلدون الولدان 

آذانهمرآ<،في والأنواط الأماور من ألوت يلون أنهم اكخلد: معاني دمن 
والرصا.والفرح الراحة يدعوإلى خدمهم منظر حتى الجنة، أهل به يمتع مما فهدا 

هدامتفرقون، وهم الولدان هؤلاء رأيت، إذا أي• ودامحأيممحتبجمووانثومحاه 
وعمومهبثموليته المنظر هذا رأت إذا قاعد؛ وهدا قائم وهذا آمن، وهدا ذاهب، 

هنافهم الجنة، أهل خدمة في لانتشارهم تشبيه وهدا المنثور، كاللؤلؤ وجديهم 
الأخرىالأية وفي ، ٢٣١وح٠الحن على وقعت، العين وقعت، وأينما وهناك، 

وجه،أتم على بالخدمة قيامهم فمع [، ٢٤ؤؤلأ؛بمممحؤققونج^اهتامر• قال• 
بالعمل،الجنة لأهل والتذلل الجمال بين جمعوا فقل• كاللؤلؤالمكنون، أنهم إلا 

فياللولوالمنثور ؤيشبهون وسلامتهم، نفتافتهم في اللولوالمكنون يسهون وهم 
وانتظامهم.حركتهم 

وماعقلينا، نعينا رأيت، الجنة في هناك رأيت، إذا أي: هناكل؛أ، معناها: ^٤٠ 
اخرلأعلم ١ُإني الحل•ينؤ: وفي المتمين، الله وعل• مما يسير ّىء محوي ليس مبق 
حبوا،النار من يخرج دجل الجنه؛ دخولا الجنة أهل وآخر منها، خروجا اكار أهل 

ملأى،أنها إليه فيخيل فياتيها الجته• فادخل اذمتذ له: وتعار نارك افه ف؛قول، 
الدنياأيي لأبن الجنة، واصفة ٢(،  ٥٤٥الترمن.يا)واجاْع (، ٧٩٣٣أحمدا)ند امينظر• ا ر١ 

أحاديث،و٠تخرج (، ١ ٠ المقدسي)٨ للضياء الجتة، واصفة (، ٢٥٥نمم)لأيي، الجنةُا واصتة (، ١٥)
خ؛غقبممح.هريرة وأبي معاذ حد،يثه من ( ٤٠٨)م ١لكثاف٠ 
القرطي!وا-ضيُ (، ٧٥٣/٣)•الرازي! واتفير (، ٥٦٤/٢٣)الطري، اشير يفلر: )٢( 

(.Y٩/٣٩٧واكوير،)وراكحرير (، ٤٢٣القدير،)ه/وايتح (، ١  ١٤٣/ )٩ 
ابنواتفسير (، ٣٦ه / ١ الضير،)٠ ني المحيط و،المٍر (، r٧٥٣/ الرازي،)٠ امير يظر: )٣( 

/A(،٢٩٢كثير.)

المعدي،واشير ١(،  ٤٤; ١٩)القرطي، واتمر (، ٥٦٦/٢٣)الطري، اشتر يطر: )٤( 
)م،ا•؟(•

0



سذةلإ

فادخلاذهب له; وتعار تبارك اش فيقوو ملأى. وحديها رب، يا ذقولت فيرّثع 
ملأى■وجدتها رب، يا فيرمع ٠لآى، أنها إليه فيخثل فيأتيها، قال! الجته. 
لكإن أوت أمثالها— وعشزة الدنيا مثل ، iUفإن الجتق، فادخل اذمن، له! اف فيقوو 
الدنياءرا،.أمثال عشزة 

يثزاءولكما فوقهم، من الغرف أهل يماءدل الجنة أهل "إن وقال.ت 
أي!بينهمء. ما كقاضل أوالمغرب، الشرق من الأفق في الغابز الدري الكوكن، 

فلأن،درجة هده إن فيقولون! يتلألأ وعقلته بغده من يرى يكاد لا كوكبا يرون 
قال!غيرهم! يبلغها لا الأنبياء منازل تلك، افه، رسول يا قالوا؛ الحدبث،؛ وفي 

،.الرسلى٠٠١٢وصدقوا باش آمنوا رجال بيده، نفي والدي رابر، 
وتيجانواللباس، العظيمة، عادة والوالحشم، الخوم لكثرة كبير؛ ملك، فهو 
تعار؛قال بامتئدان، إلا عليهم يدخلون لا والملائكة رزومهم، على الملوك 

ءقتؤةءممصأثاي0ه
وعرصبرهم عر وثناء وتزكية وتهنئة بسريك عليهم فيدخلون [، ٢٤- ٢٣]\وءح: 

ههدثاأش اى إئيتدى؛؛٦ سرتناإهنداو،آة بتننرف يقولوزت وهم جهدهم، 
لالأءراف:مأاا

رب؛م'ئااباإهوءّ؛وشثم بزبمن يثقرأ ^^^^ ٥٠٠يهترؤه 

الناعم.الحرير من وهو البدن، يلي ما وهو الئندس، 
لمعانر"آ،؟وفيه العيون، تراه الدي الظاهر الغليفل الحرير هوت والإمتبرق 

هايلبقفة من أساور فعندهم الثياب هده إر إضافة ه يزفثة أساور 

ئؤجئ.عود مابن حديث من ( ١٨٦لم)وم(، ٦ ما٥ المخاري)١ أحرجه )١( 
نقهتت.الحدري معيد أبي حديثا من ( ٢٨٣لم)١ وم(، ٣٢ ٥٦البخاري)أحرجه )٢( 
ممر،ابن و»شر (، ١٤٦/١٩)القرطي* و»تفر (، ٧٥٤)•م الرازي، »-شٍر يطلر: )٣( 

(٢٩٣/٨.)

0



جةُا.ا؛ثقل،

فيوأما ، ٢١للأناثرحل الدنيا، في الرجال على حرام والذهب والنساء، الرحال 
ْعهذا يتناقض ولا شاووا، كيف به يتمتعون اء، ونرحالا لهم جل فهو الجنة 
الغيم.بألوان وتمتعهم رجولتهم كمال 

بخمرتعريض ذلك وفي طهور، بانه هنا وصفه سر!بالهورإه رمم ُؤونئتهم 
حسية.نجاسة نجسة الدنيا حمر أن إلى الفقهاء جمهور ذهب ولهذا الدنيا؛ 

محرمة.خبيثة كانت، ؤإن وهوالرا-ءحأى، ء؛لاهرة، هي وقالآحروزت 
فيحرمها منها، يتب لم ثم الدنا، في الخمن شرب رامن الخديثج: وفي 

أعدي الن. هو لأنه عفلهى؛ متة فهال.ه سبحانه، الله هو سقاهم الذي أن ذكر ؤم 
غيرهم.أو الولدان إياه فيسقيهم منه، يسقوا بأن وأمر هذا، لهم 

شهوته،وتجدد الشع زوال في سبا كان المؤمن شربه إذا خاص سراب وهذا 
ولايتولون لا الجآ فأهل كاوناك،ر؛ا، >!، إلى أكله الذي الهلعام ويتحول 

أمتي،ذكور على حرام والذمي الحرير ٠ قال؛ الني. أن قهنت، موس أبي حديث قي كما )١( 
والماز(،  ١٧٢والترمذي)• (، ١  ١٩٥ ٥ ، ١  ٩٥• وأحماد)آ (، ٥٠٨الدالي)أحرجه لإناثهم،. وحل 

ومرهم.)خ/'ها(، 
(،٣٥٩٥)ص وابن (، ١٦•)A/ واكاثي (، ٤ •  ٥٧)وأبوداود (، ٩٣٥، ٧٥)٠ أحمد وأخرجه 

ي.عالي حدين، من ( ١٥٩ -  ٥٨٨)٢(  ٢٠٧- • ٦ )آ/ والضياء ٥(،  ٤٣٤)حبان وابن 

،٢٦١٤، ٨٨٦)الخاري، اصحيح في أصل وله ئه؛،مح، المحاية من واحل. غتر عن وروى 
الراية،•نم، وطر: (. ٢٠٩•، ٢٠٧١، ٢٠٦٨)سدلم، وامححيح (، ٥٩٨١، ٥٤٢٦، ٢٦١٩

ورإرواء(، ٨٩وااكاوخ؛صالحسر،)\/٦٨— (، ٦٥• —  ٠٦٤ وُاللرالمنٍر،)ا/ (، ٢٢٥—  ٢٢٢)؛/ 
(.٢٧٧الغلل،)
الكوبية،الفقه؛ة و«اووصءة (، ٥٦٣)٢;ورالجموع، (، ١٧١)ه/•المنض، طر: )٢( 

— ٩٩إ العبادة،وءنقه (، ١١٨)ا/الإسلامي، الفقه في الجمهور ائل مواموسوعة (، ٢٧)ه/

ههتة.عمر ابن ين، حلومن ٢( ■ • )٣ لم وم(، ٥٥٧٥)البخاري أحرجه )٣( 
ورتمر(، ٤٠٥)1إ )الواحدي ، الوسط. وءالتمر (، ٥٦٩/ ٢٣)الطبري، بر •تقطر: )٤( 

(ء١٤٧/١٩القرطبى٠)

©



جةُا.ا؛ئةل،

يعدالهضم أثرية من الناس يتعاطاه ما يمثابة وهو يمتخهلونأ١،، ولا يتغوطون 
العلعام.

هةذسؤمحكص:ءو 
واستعملهمإليه وثقهم الذي الحليمل٢آ، الشكور وهو عيجثل، اممه سكرْ أي' 

ورحمةقفل نأى المكافاة، أفضل عليه وكافاهم منهم قبله ثم عليه، وأعانهم فيه 
أعظم؟!

وجاراهمشكرهم، يأن سعيهم على فجازاهم والقفل؛ العدل يئن الله فجمع 
بون.يحتيكونوا لم ما ورحمته فضله واسع من وزادهم غفره، بأنه ذنبهم على 

ئث،اوانتجة.ه:
وقدوالأحوال، والأسباب، الوقاع ■ص، على منجما نزل أنه إلى إثارة 

سةأ'ا،.فاستمرتلائاوعشرين ه، الخم، حياة آجر حك، استمرنزيله 
ابماو>ى©ه:ه ه
_الااصرااوالأمر؛الكتاب،، بهذا يومتوا للم كدبوك إن أي* ه بك ر ؤ

أجمعين.ولأمته ه له هنا 
واصبر؛،، JLlpنيره ما على واصبر نهاك، عما واصبر افُ أمرك فيما اصبر 

هؤإكُممءلكم الأحرى• الأية في بحانه قال كما تعجل؛ ولا للثريعة 
الم^ ١٥الكفارقتال عاليه كلماعرض يعثته أول في ولهذاكان [؛ ٣٥،^،؛ ٥٢١١١]

ريه،لحكم ممطر لأنه الأذى؛ من يلما0 ما مع ذلك، يقول فكان نومر؛قتال،ال؛،. 
أبيحديثه من ( ٢٨٣٤الم«)مواصحتح (، ٣٣٢٧، ٣٢٤٥الخأرى«)اصحح في كما )١( 

جابر؛؛.؛،،.حديث، من ( ٢٨٣٠لم،)مراصحح رترة 
واشير)مأ/يه(، للواحدى الهبل، واالشسر (، ٥٧١/ ٢٣)اشراتجري، يطر: )٢( 

(.١٣٦٩/ الشتر،)• ش الحبل و»الهءر (، ٧٥٦; الرازي،)٠٣
(.الرجاز،)ص٤٣٢و٠ثلأىJ (، ١ ٤ ١ ا/ ،الإتقان،) يفلر: )٣( 
•٧(، ١١)حنان وابن (، ٢١٥)أ/مكن، اأح؛ار فى والفاكهى (، ١٥٧٩٨)أحمد أ-محرجه )٤( 
٤(.٤ ٩ الهوة،)٢; •دلائل ي والههقي (، ٤٤١والحاكم)ي/ (، ١١٤٢•الشربة،)في والاجري 

٢(.• ٤ محير)٢; لابن الهوية، و»الهرة ٤(،  ٤٨هشام)١; لابن الهوية، •الهرة ويطلرأيفا: 

ؤ(



محقا.ل؛ثقل؛

@

شرعه.وط! أمره فهدا يذلك، له يأذن حتى يقدم ولن 
والل.؛نالقس، حكم إلى ولا غيره، حآكم إلى لا ربه، لحكم بالصبر أمر وقد 

اضحكم يحتسبونه كانوا ؤإن أمورهم، تضهلرب نقومهم حكم عند ينزلون 
ورسوله.

الض.يصرفوا أن يحاولون كانوا فالكفار 
ولولاؤ تعارت قال كما وشه، بالصبر افه فآمره ا؛ الوحى١١بعض عن معه ومن 

جهلأبو فهدا [، ٧٤]الإمراءت شلا لثدكدثسلءمحنإثهتّشتثا أنييثلق 
والعرى،واللأُتح فقاوت نعم. فقالواث أظهركم؟ بين وجهه محمل يعمئ اهل قاوت 
اممهفأنزل الرابإ«. قى وجهه لأعفرذ أو رقثته، عالي لأطأف ذللث، يفعل رأيته كن 

وأهلالطق:ها[«لءأ<.t هلإب ئ ؤء تعالى: 
والاثمشاكلته، هوعلى من لكل عامة بل جهل، بأبي خاصة ليمت، الأية وهدم 

وليسفكلكفورآثم، ولهدا الكفر؛ قلبه فى فهوالذي الكفور وأما الإثم، فاعل هو 
ااتكفررّا،.هودون الذي الإثم المرءقي فقديقع كفورا، آثم كل 

ه،وأمملأ ذي ؤ وتعالى تبارك اسمه تذكر أن ويصبرك يثبمئط مما أي: 
هووالأصيل الفجر، صلاة بمي• البجور لأن الخص؛ الصلوات هذا قي ؤيدحل 

هاتينفضل في الأحايين، جاءت ولذا الحمرا؛،؛ صلاة به: والمراد المهار، آخر 
الهلأتينرْ،؛

و«اكءرير•>،(، امماب•)•Y/ علوم في و"البب (، ١٤٩)ه؛/امطي« اشتر يطر: )١( 
واكويرأ)آأآ/؛•؛(.

الُالق«.امورة ني اتي وما (، ٢٧٩٧اام«)ُاصحح يطر: )٢( 
اواوردىأ(،و"تفر ٢٢٢المرسي،)Y/ (،واتمر ٠٧٢/ rrاممري•)"شم )٣(يطر: 

٢(. ٩٤ممر،)ابن و"تمر (، T٧٥٨/ الواني!)• و"-فير (، ٤ • ٩ )٤; 
(.٤٧• افر!)T/ وازاد (، ٥٢٩)"ا/ اوركل.ى! اشتر يطر: )٤( 
(.٦٣٥لم!)مواصحح (، ٥٧٤، ٥٥٤الخاري")•صحتح ينفر: )٥( 



m\is&

.٢١١١٠١٠٥الظهر صلاة فتدخل النهار، من الآخر النصف ت بالأصيل يراد وقد 
قلاءثؤبلأ.هتوسننث ق. ومرن؛>آمةنأبمو ؤه 

الصلواتفذكر الُثاءرأأا، وصلاة المغرب صلاة أي! ه أض 
آلئسإكلدنك ؤ كقوله! أخرى، مواصع في ذكرها كما الخمس، 

والأمر[، ٧٨رالاصرا،: أجآه مثمودا مءار(ألثمغرنث> وفرءاثآشمإ0 آييا شق 
بذكررمحلتا اللسان يزال فلا عام، بالذكر الأمر ؤإنما فحب، عليها مقصورا ليس 

وذكراء، والمالصباح باذكار النهار طرفي الذكر ذلكا1 ومن وتعالى، تبارك اممه 
يه ٢١وكالما نعمة للأنمان تجددت وكلما وأوان، حين كل في يكون تعالى اش 

أم-
تعالى!كقوله الاول>م، قيام ^^^^^! >ثتىامةئذث.نضنث 

بمفثأؤزأك)،إلأيلأ© وقوله: [، ٧٩ءثنبمنابمقهتالإماء: مهؤ 
٢١٠٥كان وقد ٤[، ٢- لاوز.ل: محورشآمحناثربم0ه 

1فلة>؛،.إلى تحول ثم الأمر، أول واطا اللل 
بثلاثولو يقوم أن بالموس وحري النفس، تجاهد0 ما أثق من الليل وقيام 

ساعةتقوم أن ولو اه، يثر ما أو عشرة إحدى أو تسع أو سح أو خمس أو ركعات 
كثير.خير ذللئ، ففي ساعة، رع أو محاعة نصفح أو 

بجماميلا.ه:ويآءيم ودروث آلتاحله إىهئؤته,محوث ؤ ؛؛؛" 
القرآنفي جاءت ؤإذا للجماعق، إثارة اسم أن المهلردة القاعدة 

_.LJIوالهادر (، ٤٢٦)ه/ القدير« ورفتح ١(، ٥ • ا/ القرطيء)٩ »تمر ينظر: )١( 
بلؤخإلى و>الهاداية ٧(، ٥ زمتينرا)ه/ ابي ابن ورتمر (، ت ٢ ٩ المرنتدي•)V/ ير •نفينظر: ( ٢١
(،٦١/YT)ذإو\حدي اليط• واالف؛ر (، ١٧٢)آ/ ^٠ ٧١ورتمر (، ٧٩٤٣/١٢)الهاة« 

(.٣٨١السير•)أ/ورزاد 
والصائر(، ٧٩٤٤)٢ا/الهايت• الوغ إلى واالهدا؛ة (، ١٨٣)ه/.قاتل• •نفير بمظر: )٣( 
المايقة.

والصائرالسائقة.النمل•، •محورة مدم؛ي ما ينظر )٤( 

(١٧٥)



كقوله،، الكافرJن١١إلى الإثارة بها المقصود فإن شيء سمها أن دون الكريم 
[،٨٩]الأنعام: ي ؤتاها ثل ٥>؛^ بما ؤ؛نةكئر ت تعالى 
فمط،هذا وليس ه، ولية أحبوا لأنهم بحممهم؛ تعريض فيه وهذا هنا، وكما 

بجناؤوتآ*لإ تركوا بل 
فهؤلاءالدوزرآ،، من الدنيا، ومماهات ُ_ءؤآداحوه، الدنيا اممه ووصم، 

فإنذللئ،، يضزهم لم والآحااة العاحلة أحبوا ولو غيرها، دون الدنيا الحياة يحبون 
يرنك'النياهئص^صدة، وي أدوارألاغره معاءاثنلك>أش ؤأبج ؤ يقول• اف 

آلوتَاصثق ^؟٤٦؛١^١ الداعين: الموْنن على وأثنى [، ٧٧]القصص: 
رتىؤ تعارت وقال، ٢[، • ١ ]اوةرْ: ?وأه الثار ؤثاعداب ■ثستتئ آلأنخ-وؤ وؤ، 

وآدنصستؤآثكبلير^دLJظزؤبرك>ألوهس ت؛ثاهكهؤأكنن حبأفهر؛ت ؤئابم، 
[.١٤صران: ]آ]، 4 وآدكثرب 

منأمامهم ما هو: وراءهم الذي باليوم المقصود وماملأه: وراءهم 
فلموراءهم، وتركوه عنه عقلوا لأنهم بالوراء؛ هنا التعيير جاء ؤإنما القيامة، يوم 

ظهورهمرّآ/وولو0 له، يعملوا ولم ذكرو0، ولم به، يهتموا 
•رعيب مهول طويل ثقيل، هويوم ؤإنما ألفوها، التي الأيام كسائر فهوليس 

يمي:وهدا واحادأ؛،، بمعنى اللغة في تأتي و*أمام* *وداءا؛ كلمة إن ثم 
و؟هسضنوثنما ثلك ؤويم0محلامر نعالك،: كقوله الألفاءل، في التضاد 

أمامهمأْ،.أي: [، ٧٩]اعهف: 

0

٤(.)ه'ا/ي'• *اكحريرواكوير« )ا(طر: 
الموساواتاج ىأ، ادن ٣( • r/Yالية•)واثامحس (، ٢٥٢اشرالطري•)ا/ بمنلر: )٢( 

)صها"(ادنو•.

و،ذح؛^y•(، Y٥٣/ الكاب•)• علرم ني (، ٧٦اراذى•)•م/• اضر يطر: )٣( 
/0(YU.)؛

(.٢٤٨٦/١(،واتاجالعروس•) ١٩/١٥اللغة،)اتهدبب،)٤(يفلر: 
تنمة)ص'بآ(،وااشرلأبن القرآن• و»مبِإ للفراء)أ/تماها(، القرآن• امعاني دظر: )٥( 

(.٣٣٢ M) •،^LxJlواروح(، ١٧٨محير•)ه/واشمرابن (، ١٣٥/ القرني•)١ 



مندكلها الدنيا عاشوا أنهم فلو ؤألعا.حوه، أحتوا الدين لحمانة تدوين وهدا 
مامنهم والواحد فكيف للاحرة، وموازية مكافئة كانت ما الساعة قيام إلى حلقت 

أصنة؟ مائة أو سبعين أو ين حممحوي عامحى 

•بديلا.اه دلآأقلهم ثق، ^^١ أنتثم وثدي؟ قن غه 
الأسر،شديد إنسان يقال! ببعض، الجد بعض أواتصال الأتلراف، والأسرت 

الجسمراا.قوي أي! 
بالخلقاحتجاج فهو إعادتهم، على قادر فهو حلقهم الذي هو أنه دام وما 

بيامالأنلك،>ف،لهتُار: قال كما الثاتيرأ<، _ عر الأول 
لمفلماذا الجديد، الخلق من يتغربون هم أي: [، ١٥]ق: ندد.ه نذ-خلق 

مرْل'اا؟!أول حلقهم يتذكروا 
العقلبقياس فهذا يعثهم؟أ على قادر مرة أول حلقهم الذي أن يعلموا أولم 

سواء.عغيل ض ية بالنالأمر كان ؤإن أهون، 
حلقهمأحمن قد سبحانه الله أليس الكر، إلى ودعوة بالنعمه تذكر وفيها 

تقدموكلما عجيل، افه أحكمها والأعضاء والمفاصل فالأؤلراف أسرهم؟ وشد 
الإنسانحلق في والأسرار والقدرة والإبداع القوة س المزيد اكتشف العلم 

والحيوان.

ؤإقافقال: اثا، إنأصبح به الذي والروح الإنسان اف ذكر السورة أول في 
مراحلوبتن سبمعابنييرّا ثبملثت بيه آمثغ قلثء ين الإ"ذس قئثا 
ررمحورةفي تحار يقول ولهذا الروح؛ فيه مخ لما اثا إنصار وأنه الإنسان، حلق 

مييوؤ، نْلنذ مأ-بمعلئنه طين محن محقيتِ بن آلإيمس ئال؛ثا ؤكد ؤ ال٠ومنوناا: 
الرازي•واشسر (، T'\،\/A)اJمى• وامسر (، ٣٧٢)•ا/الماتردي• •تسر يطر: )١( 

١(.٥ ١ ا/ واشترالقرطي•)٩ (، ٧٦١م/ )• 
افت.ايوانمادر ٢(، ٩ ٤ كير•)A/ ابن اتمر يفلر: )٢( 
واكوير«وءانمرير (، ٣٨٢رأ/و»الكشاف« (، ٤٢)آآ/•اوطري« .شر يظر: )٣( 

(.٢٩٧رآآ/

©



جأ|ااقئةل،

روح-قح نر ؤتقاء><أ.ا ئةيئاصمحاوممص>ه، 
يإنان.فليس المنوي" الحيوان حياة »ع حتى 

واسرهل١أ.ؤإتقانه وحماله بالجد أشاد المورة آحر وفي 
اuهأن ت المعنى أن على الممسرين جمهور تدبلإه؛ أعثتلهم ي؛وتثا ثدنا ^نإدا 

ئثأرؤإن تعالى؛ قال كما بغيرهمل٢،، ؤيأتى بهؤلأء يذيب أن على قادر تعالى 
[.١٣٣]الماء: ه كامآئ وأي 

العييالشخ ومنهم المرين، بعص أشارإله آحر معنى وهناك 
الدنيال'آ،.في حلمهم كما أحرى، مرة للبعث احيازهم الممصود أن وهوت 

ثاءأخادإلرنجء^يلأثن إةثب؛ءدكوآ وه 
الأقرب،وهو الشريعةل؛ا، هذه أو الورة، هذْ أي؛ وإنثذءءدكر؟ه 

آكيلإماؤإJاهاربمه قوله؛ في كما احتار، أي؛ ثاءأءثئإلارمءبي-لأه وثن 
ألاشاء ومن شاكزا يكون أن ثاء من أي؛ ٣[، ]الإسازت يإماكأنوئا ثاك_ا 
مسيلا؛الشيaلان إلى اتخذ شاء من وهو؛ الأحر؛ الأمر يذكر ولم كذلك، يكون 

والجنة،والتجاة والإيمان الرحمة جانب يبين ذكرنا" كما الورة— سياق لأن 
فيوفاعلة مورة العبد مشيئة وأن الاختيار، في العبد مسؤولية إلى إثارة فيه وهذا 

صحيحاوليس أومعصية" أوءلاعة أوكفر، إيمان إماإلى والجيل الطريق احتياره 

والشحمواللحم الرجل، ماء من ونحوها والعصب ان من المتتدمن بعض ذكر، وما )١( 
رمسرمقاترايطلر: لالملم. اجهادات ؤإتماهي ولاشرص، لاطي دلل عله فلمس ماءالمرأة؛ من 
اuرطي لمحمد واممحأ الطب ين الإنسان ورحلق (، ٤١٧)٣; واشسرصد (، ٦٥٩)أ/ 

القرطي،ورتفير )\-اس< المعاني، ورشير (، ٥٧٧ Anاتجري، رتئسر يطلر: )٢( 
 /A(،ورشيرابنممر،)(.٤١٠أآمأ(،ورالتحريرواكوير،)بمم )بما/مآها

المدى،)صم«آ(.رهم يم(بقلر: 

تنابفي الدرر وءنئلم (، ٤٤رأ/* جزي* ابن ورتسر (، ٤ ١ ٥ ه/ الوجيز*) *المحرر يتفلر• ، ٤ ل 
الآّاتوالور*)اممها(.

©



ه،نفقي الإنسان يجدها صرورة وهي مال~ كما بالجينات مقهور الإنسان أن 
مطالئا.بمجيور ليس وأنه 

ءقآاثيَ؛أذعيثاعماآس بسآء ومادثا»وفإلأأن ؤه 
همابل ، ٢١بعفهمرادعى كما للأولى ناسخة الأية وليست آحر، معنى هدا 

العبدمشيئة فإن التكويرارأى؛ سورة ك® أحرى، مواصع وفي همثا واحد سياق في 
والذينيسقه، ولا ربه يغلب لا فالعبد وتعالى، تبارك اه، إرادة فى متهلوية ؤإرادته 
أنوعدله تعالى حكمته ومن شيء، إلى يملون ولا أعمالهم تجعل لربهم يكيدون 

يلقىحتى يريد ما وبين بينه يخلي الضلال، يريد والدي يهديه، الهدى يريد الذي 
ذللثاوكتب، ميعمي، ومن سيْلع من علم وهوتعالى ثابتة؛ اممه ومشيئة بذنبه، الله 

الانحراف،محلويق أوعلى الخطأ طريق على مقهورا الإنسان وليس كتاب، فى عنده 
يعدب.أو ينعم ولذا مختار؛ ولكنه الهلاءة، طريق على ولا 

وميختارونه،سيفعلونه، وما بحباله عليم فهوسبحانه وإثآ؛ثهَكا0علماع»1ه 
تبمةلإن\ك.عباده في سره القدر كان ولهذا حلقه؛ في حكيم وهو 

إلىوصلوا إذا الرحال( من ®كثير ت يهول( ؛؛^١^ الجيلأني القادر عبد وكان 
أقدارفنازعت فتحة— يعني• رورثه~ فيه لي انفتحن، وأنا أمسكوا، والقدر القضاء 

للحق«رآا.بالحق الحق 
والجهلبالإيمان، والكفر ؛الها،ى، الخلال( أقدار المؤمن ينانع أن ومراده! 

قال،كما قدر، وهذا قدر وهذا بالعلاج، والمرض بالتجاح، والإحفاق بالمعرفة، 
ومعرفةذلك، على بالله الاستعانة مع الله«ل؛،. قدر إلى الله قدر من »نهم نهثئ: عمر 

٥(،وأجمالالقراءوكالالإثراء•)صأا'أ(،• ٥ لأبنالجوزى)Y/ «نواّحالقرآن• )١(يفلر: 
(.T٥٧/ )• الكتاب• علوم في وءالياب (، ١ ٥ ٢ / ١ )٩ القرطي، واتمر 

•المفي!ت رب دثا»آس تغتإج^وتادثآ»وفللأأف آن ؤوتنثآ»يم لهتعالى; 
الهجرين•و»>يق )•ا/ههل(، (، ioA/y)، (Y-'Y/A)!كاوي• »مجمرع يطر: )٣( 

 ،)U'Y_«( و»ءاوارج(•اممنJاY١٧/١.)
•فؤئبمه هماس ابن حديث من ( ٢٢١٩)وملم (، ٠٧٢٩)البخاري أخرجه )٤( 

(m)



هُالآظلا

وتدرا.كوثا يفع هدا كان ؤإن شرعيه، إرادة عيادء على والضرر الكفر يريد لا أنه 
^ممفيتمح؛نمحائلإقهئ©ه:

با،،كاةالاضممارفياسمثاِصس:
عيادي«لأ/من أشاء من يك أوحم رحض، ®أنت 

تاركاش رحمة من فاته الدنيا؛ قي الإيمان فشمل الجنة، من أومحع وهي 
الإلهي.والالaلفv واكوبة المغفرة وتشمل وتعالى، 

نيأحفقوا الدين الأحر الهلرف، هم محولأء ه ^١ عدايأ أعدلثر ؤرألءلنلمإ(ن 
الابملأء.

الظالمينوتوعد أي! محذوف، بفعل منصوب ه هنات وتال 
ؤتحقسدثاءفيتحمتايءيةول1 الشورى، ءمررة وقي أليما، عذايأ لهم أعد بأن 

فعل،بعدها ليس لأنه ه؛ ءؤرألْلمحن فقال: ءأصرن 
بعدهارص.جاء الذي الفعل ؤيتفمنه عليه تول فعلا نيلها فئقدر فعل، فيحدها هنا أما 

وأنالقصة، نهاية ذكر حتامها وش الإنسان، تصة ذكر السورة ابتداء وفي 
شائاولا صنا يكن لم والأمر ازر، إلى صاروا وهزلأء الجنة إلى صاروا هؤلاء 

عليه.الله يسره من على هوسير يل شديدا، ولا 

000
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(،١٥٣/١٩(،و^ضامض٠)٣٨١/٤وأزاداب)
)ب/^آ(،و»اكميروص|)هبمبمم(.و»فواينممر« 

•ةءإقبم،ل هريرة أبي حديث محن ( ٢٨٤٦)ومسلم (، ٤٨٥٠)الممحاري أحر-بم ( ٢ ) 
(،٦٧- ٦٦/YY)"للواحدي المط! و>الممسر ها<"\(، >أ/ للزجاج المرص رمحمحاتي هظر: )٣( 

د«"فراكرطي،)ها/'؟ها(.



اكموؤة:تسمية ٠

منها!عدة، ء أمما لها 
المسرلإ،.كتب ومعظم المصاحف، في المثت وهو المرملات®، ®سورة 

الظالأى.حدث روايات بعض في كما ؤثآلثزبمت.ه«، وارمورة 
حاءففد ئ.بم؛،مح، الصحابة عند المعروف وهدا ؤرآلمر؛سلتمهاهءأآا، ولأمورة 

عليه:اJزلتا وقد غار، في الني. مع كنا قال؛ ننحؤقبمئت ممعود ابن حدبث، في 
اراقتلوها®.فقال: حثة، حرجت إذ رطبه، فيه من ناحدها فنحن ءم،ثاه، 

وئاكمكما حإي افُ *لقاها اض:٠ رسول فقال بتنا، لقتالها، فابثدرناها 
شثها«ا؛<.

بهايقرأ س المي كان التي النظائر في أيما عود مابن حديث، وفي 
ركعةأْ،.في وؤءنأثآتز0ه'4 يقرأ؛ كان انه الصلاة، في 

الوسط!و»الش؛ر (، ٥٨•/ YT)"الطري! واتمر )أ/'امه(، مقاتل! •تمر ينظر: )١( 
وراكحرير(، ١ ٦ ٤ / ١ ٠ ) المثلهري! وءالغير (، ١  ٥٣/ ١ )٩ القرطص! واتمسر (، ٤ • ٧ / ٤ ر للواحدي 

واكرير«)ا،آ/بال(.

زمنين!أبي ابن واتمير (، ١٦٤)٦/ الخاري• صحح و• (، ٦٩)صرا مجاهد! •نمير ينظر؛ 
.(w/a)

•الخريرواكتوير!)بمآ/لأاأ<ينظر: )٣( 
(.٢٢٣٤(،و.سالم)٤٩٣١الخاري)-'اهإ، )؛(آحرجم 

داودالود-وأبو مرد بدون (- ٨٢٢)لم وم٥(، ٠  ٤٣، ٤٩٩٦، ٧٧٥)الخاوي اخر-بم- )٥( 
(،واين■محزي٠ة)٨٣ْ(.١٣٩٦)

0
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ؤرآلمتأنت>مك...ه،وهويقرأI ممعته الفضل أم أن خ.بممح، عباس ابن وعن 
منسمعت، ما لاحر إنها السورة، هده بقراءتالث، ذكرتني لقل واف بني، *يا ممالتت 
المغرب*راأ.في يقرأبها اف. رمول 

قولهفي فيها ررااعرف،،ا لذكر العرق(<لآ،؛ محورة ١) أسمائها! من أن يذكر وبعضهم 
ؤثألثرشمءا4.مارت 
العدرم.عياء باتفاق آية حمسون آياتها: دد عه 
ياتي!ما ذلك، عر ويدل العلماءأن، أكثر عند مكية مص له 

ابنقال ولهذا الغار؛ في نزلت أنها وفيه السابق، ئهبمن عود مابن حدث ~ ١ 
فيوحد أنه فكما الأرض، تحت نزلت، أنها السورة ؤلراتفج من إن وغيره! العربي 
ومنهالأرض، تحت نزل ما فيوحد ذلك،، وغير والفري والمدني المكي القرآن 

الغارلْا.في نزلت، فإنها السورة، هذه 
مأ-أننزولهاكانفيولة^ج

والتهديدبالوعيد حافالة فإنها السورة؛ موضوعات ذلك، يؤكد ومما ٣" 

الزكي.القرآن في غالبه وذلك، والتخويف،، 
والثواُبجالأحر واليوم باق والإيمان التوحيد بتقرير مليئة السورة أن ~ ٤ 

الغالب،.في النكي القرآن bن وهذا والمار، والجة والعقاب، 

(.٤٦٢وملم)(، ٧٦٣الخاوي)أ-محرجه )١( 
اوعانىأواررح (، ١٤٦)م/الرر• .ماس صلى للإثرانذ الطر '•u_ يطر: )٢( 

(.٤١٨/٢٩(،و٠االخريرواب)٣٨١/٩(،و»شرالقاب)
ضنالأفانفيصنمماكرآن«رصهام(،

٤(.١ ٩ T/ والمير«)٩ وءالتحرير ٣(، ١ الإفراء")_Y وكمال، القراء وءجمال، 
(،٤٢٩ااقاو.ير«)>،/ واقع ١(،  ٥٣ا/ القرطي•)٩ ورتمر (، ٣٨٢الصيرا)أ/ •زاد يطر: )٤( 

وااكحريرواكوير«)هآ/حاأ(.

لأبنالربي)أ/ا"ه"آ(••أحكامالقرآن، )ه(يظر: 
(١٧٢٠(،ورالدرالمثورا)٥ا/ ٤٩٣٤، ١٨٣•صححالخاوي،)•)٦(يظءِ: 



القبيل.هذا من والسورة قصرآياتهر١؛، المكي علامات من أن ٥— 
ُأؤو1داذلمحت قوله في آحرها في الركؤع ذكر مأكتة كونها على أشكل وقد 

الأيةهدم يرون أنهم وغيره ئهئمحآ عباس ابن عن فذكر لايؤوىاؤآه، أيتجحأ 
ْدنةرأأ<.

ظنوهامتشكلوه الذين فان الركؤع، ذكر وأما مكية، كلها السورة أن والصواب 
يركعون،لا اركعوا، القيامةت يوم لهم قتل إذا أي• القيامة، يوم هذا إن وقالوا. مدنيا 

اوأئثتظيم0 ثلأ ألتجود إل ساؤب عن ^^٢ الأخرى؛ الأية في ورد كما 
وطا[، ٤٣—٤٢ت  ٣١٥١]تيرن وم' بممذإدآلمي وثدكامأ ذت رمتهم ■نيجاهزم' 

المل.ينة.في إلا يوحد لم والفاق المنافقين، شان 
ورفضهمؤإبائهم تمردهم إلى إثارة وفيه اكنيا، في ذلك، أن والصواب 

ؤمنم\أ0سسحانهث قوله في كما للصلاة، وأدائهم إيمانهم وعدم للحق الانصتلع 
ئنبجإاكمكت< مى و؟ آلشرًكير، يث ذءزا' محلا الضاؤْ ؤأنعؤأ مأموْ إنه 

الصلاة،يقيمون لا بأنهم المشركين فذم [، ٣٣٢— ١ ]الروم• ه شيعا و>ءكاذوأ دينهم 
علىمكية فالورة عاليه وبناء الدنيا، فى المشركين وصم، المقصود؛ فيكون 

الراجح.القول 
رسول،يا اض لرسول قال أنه نمحهبمثن، يكر أبي حديث، فضأها في ويد ءووقئ 

وؤعمدساءلونىه،والمرملأت، ه، وؤآلو١ؤعغ هود، راثيبسى فقال؛ أ ثبتف قي. اممه، 

وغيرهل؛ا.الصلاح، ابن ذلك، ذكر كما مضطرب، حديث، وهو 

(.١٨٣ص صالح) كبحي القرآن؛ا علوم في ماحث، ٠ •' ينظر )١( 
(،٤٢٩اكدير•)؛،/(،١٥٣/١٩(،واتمرالقرطي•)٣٨٢»زادالمسر!)؛/)٢(يطر: 

وااكحريروالمير!)هآ/ما؛(.
والحاكم(، ٦٦٤)الكسر! رالعلل وفي (، ٣٢ ٩٧)واكرض ٣(، • ٢  ٦٨)ئست أبي ابن أحرجه )٣( 

ئهتعا.عباس ابن حدين، من ( ٣٥• )؛/ الأولياء! احلية في نعيم وأبو (، ٣٤٣)آ/ 
.الواقعة! امورة أول في تقدم ما ينظر ( ٤ ) 



عليه،مطويا ليس الأحر عن منفصل طخ كل عشره«قاني، فيها بأن وثمين 
ءؤو،لينينثتكبمه؛الربانيI بالتهديد سابقه وبين بيته يفصل مستقلا، يبدأ ؤإنما 

إليه.المشار صلق؛المقطع 

ةلثرئتم،اهدألثوشمح،ه ؤه 
محإو0قمحقء0هيخةو©ه:

وفيه^ه، درؤإ ت الداريات® أسورة في السم يشبه المم وهدا 
يلفتأن تعالى اش أراد يأشياء مم فهو م؛اه^ه، رؤءألّؤءتتي ت النازعات® أمورة 

وهلة.لأول الناس يعرفه لا مما إليها الناس نفلر 
السموهو واحد؛ شيء لكله هنا يه المسم إن المصرين• بمض ليقول 
[،٤٨]الووم؛ ينحلألنجه ؤآثثتعالى• قال ءالمرملأت®، فهي بالريحل١،، 

هبممحا،هماس ابن حل>يث مجن وحاء [، ٢٢^^١٢^٤^ ؤ وقال؛ 
الرسلة>آ؛.الريح ص بالخير الاس أجود الض.كان أن 

ارالناسرات®،أنها صنتهات وس أسمائها، س وهدا ٠الماصفاتا، وهي 

تنقيالرياح فهل فيآحرهاتؤة'هتعا©ه، قال أنه ذلك على 3~دنأ' 
^١؟

إلىيفزعون الناس فإن ودثرت، عصفت إذا الريح لأن ٥^١؛ تلقي نعم، ت دل 
وسؤاليالدعإ-؛، أمر والني. ربهم، إلى ؤيلجزون والاستغفار والسح الدكر 

علىألقت فكأنها الريحل"اأا، هبوب عند الخداب س بافه والأستعاذة الرحمة، اش 

الرازي!واتمر (، ٦٧٧ورالكثاف•)أ/(، ٣٧٧؛/lUr اسر؛ا.ى!)٠ »شءر يطر: )١( 
 /T(٧٦٥ ،) (.١٣٧٤; الضير!)• ش د»المءرالحط

(.٢٣٠٨(،ويم)١٩٠٢)٢(١خر-بماساري)
اريحعشمت الص.إذا •كان (: ٨٩٩مالم!)•صحيح هبمومر حديث، في يا )٣( 

مها،ما رشؤ من؛^aI، بك، واتحوأ يه، ارصاوأن، ما وخر مها، ما لخم ■مرها، اّالك، م قال،*'اللهم 
ي4أبالث، أرأأما وشر 
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لمانسوهلا،.ذكرا لهم أوجددت ذكراغ الناس نة أل
قلثرشمهاه4:ؤه 

ئسمانتيه المقسم أن والأمحرب 
اراح.الأيل: 
وهيالملأئكةلأ<.اووح؛ الثاني: 

ظاهر.وطا الرياح، هي• فالمرمحلات 
وذاُت،المن ذات ناصيتها على يكون الذي الشعر الفرس: عزف وؤمءاه: 

لأنالخامةر؛؛؛ الراح المقصود: فتكون الدك، ئزف وكيلك، الثماورى، 
و؛ثابعواالتفوا إذا أي: الفرس، كئن}< ما عن فلأن إلى القوم جاء يفولوزت العرب 

عليه.

ءؤظّثتسماهه:ء؛؛• 
تكونأن يد فلا ح، عهلفحرف، هي ؤإنما المشم، حروف س لمست، الفاء 

ؤلآلتصثن،هفعلها، لبعض وذكر لها صفة لأنها راالرسلأتاا؛ هي ارالعاصفات،؛ 
فيالرياح تعالى الله وصف، وقد وءصفن،لْا، هبوبها اثتدت إذا الرياح هي: 

ضمحؤ،لإوأبمتؤإدامحنفيفقال: صفة، ١۶انها الكريم القرآن 
[.٢٢]يونس: ييحودي-مأهاثتة ريج مم آ'ئلإ،جمي0 

(.٧٦٥الرازي،)T/ و»شير (، ٣٧٧-  ٣٧٦ا/ اواترياّياا)< «شير بفلر: )١( 
نىالمحعل وه\لمحو (، ١٥٤)آل/ القرطى، وااتمٍر (، ٥٤٣)؛/مقاتل، ااتمٍر ينظر؛ )٢( 

(.٤٢/• ٢٩(،و»سمرواضر٠)٣٧٤ا/الشير«)• 
رف،،،•ع ٢( ٤ ١ )ا</ انعربه، ر«نن (، ١١١)آ/ والمط ،المحكم يقلو: )٣( 

وااكحريرواكوير،)هآ/اآ؛(.

واتمر٤(، )؛/U' للواحدى الوس3ل، واالضٍر (، ٥٨•)م؟/ الطري، •تمر يتظر: )٤( 
(.١ ٥ ٤ ا/ )٩ واشترامطي« ٣(، • ١ )A/ الموي• 
عاوي،الوءشير (، ١٢٥/٦)معاتى، الير وءتف(، ٥٨٣)آ\/الطري، ءتفسر ينفلر: )ه( 
(.١٤٢ ٩(،و»اكحريرواكوير،)ا<آ/ )ص٣• 

©



عصما.تعصف حتى تزداد ثم هادئة الريح فتبدأ 
ئرنلفالملائكة واضحا، المعنى لكان الملائكة، هو القصود إن ةالناأ ولو 

]الحج:ويرك<آةصه تعالى قاف الأرض، إلى 
يرسلهم٢؛؛، ]الحل؛ ةبملد،ءه بثاء ومن بذمي، وؤ؛رثأمك؛إش ؛؛، ٧٥

شاء.وبما وبالعداب بالوحي 

فيكون،را،، بالعروفيرسلون فإنهم معروئا؛ أي! ؤءم،ثاه فوله; يكون وعاليه 
الهمكارمالعروق،، رعي البالأمر بإرسالهم ؤإنحا إرسال، بكل ليس هنا المتم 

ذلك،.أشبه وما بالوحي 
تتعالى قال بالباطل، عصفها في الملأتكة د)االاصماتا(ت الممصود ويكون 

عصمهاش أو ؛؛، ١٨]الأنياء: هو ؤثل،مذئاءؤآص،مدس؛يا 
حجتهم.ويحص ؤإزالتهم بالمطلين 

الرياح.الأيتين! بهاتين المقصود أن والأهري، 

ئال1يل ءرفالناشراتء، ت يقل فلم بالواو، الفاء أيدل وهنا آخر، مم هذا 
فأنسمبالملائكة، هنا والقسم ا، جديدر مختلف يسم انه على فدل 

دالريح•بالرثح افّ 
الرحلأن والملائكة؛ الرياح بين المم في الجمع في لعليفة مناسبة وهنا 

ترسللهى ^، ٤٨لالروم؛ ؤف-ث\رسحاباه اف؛ قال كما المحاب،، تبعمث، مبرة، ترمل 
والحقوالحق، بالوحي ترسل والملائكة وللنباا<نإ، للأرض حياة والخهلر بالمهلر، 

فيهما.الحياة مز لأن بينهما؛ تعالى اف جمع ولهذا القلوب؛ حياة فيه 
*سورةفي فمثلا الأرض، وحياة القلوب حياة بين تعالى يجمع ما وكثيرا 

القرطي•ورتمر (، ٦٧•وافرالقشري•)٣! (، ٢٢١لكراء)T/ القرآن• امعاتي يطر: )١( 
)ا<ا/أها(.

وااك>رير(، ٣٧٤الشتر•)•ا/المحيط؛ي ورالمحر (، ١  ٥٥>/ القرطي•)٩ 'تمر ينظر: )٢( 
واكوير«)ا<م-أأ(.
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ءؤءأ4ألمأتيطتيثاصأمحمححت قوله في القلوب حياة تعالى ذكر لما الحييي٠، 
تالحار؛د:ؤآطعرأأ0أق.همآؤسبمدمةبمأه بقوله؛ ذلك عمب 

بالمطر.الأرض نحيا كما بالقرآن، نحيا الميتة القالوب أن إلى إشارة [؛ ١٧

•دئدا"©اه © ١٧ُ؟لقتمحق/ل© ؤه 
وعطفالمالمات، الفارقان الناشرات هو- واحد، بشيء واحد ئسم وهدا 

تنشرفالملائكة محبقر١،، كما قم، حرف ليت والفاء بالفاء، بعض على بعضها 
انم^>لأ^^ا،وسسر وال^^ر، الم^^ط وسممر والأرمن، الهاء بّن ملر 

القيامةر٢،،يوم كانت أو الأرض في كانت أو الماء في الصحف هد0 كانت سواء 
وينقلإشألزنثهؤ و٠الت ١[، • ]التكوير: ٠^٧^١آمحم،ث/ئ©ه اض؛ قال كما 

أحذُت،فإذا [؛ ١٣]الإسراء; •نثؤيإاأؤ^أه ءبمجا؟ث-ه ءقارءأؤ،ءنقهءوغرحك>بج_مآكت،ه 
منشوروالمصحف قتل ئأ.هتن وعثمان يديلث،، بين منثور فهو وفتحته المصحف 

فأتوا١٠وفيهت اليهود من زنيا الليين والمرأة الرجل قصة في جاء وقد يديه، بين 
للتوكيد.والمصدر نثرا. مي! يالكتاب ففتح . ٢٣١٠قشروها،بالتوراة 

بنوفرقانا فرقا تمرق فهي والبيان، المر والفرق. فرقت،، ريت، نوبعدما 

أهلوبين والكفر، والإيمان والشر، والخير والضلال، والهدى والباطل، الحق 
عيرأ؛،.الالجةوأهل 

أكزىرتآهإ ؤ فقالت العزيز، كتابه في كثيرة مواضع في الفرقان افه ذكر وقد 
آلثزدثاقنيومآُؤبجم وقال: ٢[، ٩ لالأمال: ه ونك، لآؤإ يخو >ذقث\'ظ' ^١^١^ 

فالملائكةوالباطل، الحق بين والتمييز التفريق والفرقان؛ [، ٤١آلجممعايره]الأنفال: 
أثراالفرق فيكون والباطل، الحق بين ماء المن الوحي من يه حاءيت، بما تفرق 

■توله:ؤ،!لمعتنسثاح^ه ني تقدم )١( 
والترير•وءالتحرير (، ٤٣ره/•القدير• وافتح (، ٧٦٤)•م/الرازي• •تمر يطر: )r؟( 

ئهئ.صر ابن حدين، س ١(  ٦٩٩ومنم)(، ٣٦٣٠الخارى)أخرجه )٣( 
•التحريرو\ض.ولآ)\^ا\^-س.)؛(يفلر: 

و



ا.١١عنسرها
يحتاجولا الباطل، من الحق ؤيتمحض الوضوح يبدأ الملائكة نزول وعند 

الحقبن قرئت، أجنحتها سريتا فبعدما كبر، وعمل جهيد جهد إلى الأمر 
لهداوالوجه والإرادة الداية المقصود لأن الدكر؛ القاء يتم أن نل حتى واياطل، 

هوالفرقان،والدكر والمباشرة، الممقيب على الدال الفاء بحرف، عبر ولدا الأمر؛ 
^١٥كما القرآن، ومنه عثيإلثيجإ، المصطفين والأنبياء الرسل على الدكر تلمي، ُهي، 

*ؤئت؛اة>؛0ه:
هوثالث، معنى القرآن وفى إندارا، أو إعدارا يكون المنرل الذكر هدا أي؛ 

هوينرآلمقتن قوثه أماثديامن لنذر ؤمما مثحانه! محوله محي كما بشير، ال
ويبثرآلخنءو<أكتييعملؤىأزم إةهدا١إتياثبحىق،ؤ وقال• ٢؛؛، -،؛ ٥٠٥١]

وعيدسياق الآيادت، صياق لأن هنا؛ البشارة يدكر ولم ه-ا، ]الإّراء؛ آلصنيحتته 
ذلك،ومع الحجج، عليهم تعاظمتا الدين المصرين للكامحرين وتخويف، وتهديد 

صدودا.عنها ويصدون عنها، وجوههم يصرفون 

أعينهمفاصمت، الرسول. إلى انزل ما سمعوا إذا الدين للموسمن عير والذكر 
للحجة،وبياثا لهم، إعذارا ذللن، فكان ورسوله، باض وامنوا وأقبلوا الدمع من 

قبلالجاهلية زمن في منهم كان ما على يواحذهم لا اض لأن ملقط؛ لما وغفرائا 
-ْئبمثلجلأاو؟هؤوماَة ت سبحانه قال ولهذا الحجة؛ عليهم تقوم أن 

عنوقال [، ١٩لأنذرديدءدننؤأه]الأنعام: ،ii،^J^^وقال؛ أء، ٥ ]الإسراء: 
أ'ااا،]الأعراف: آكمؤإداْظنأعذئداعنفهل، دمأوأبجم ^^-٧ الكايرين• 

ذللئ،.تقولوا لا حتى أي: 
بالوحي،ينتفعوا لم لأنهم حجة؛ لهم يكون كلأ للكافرين؛ يكون والثدر 

قلارئلأ ؤ سبحانه: قال ولهذا عليهم؛ فات الحجة ولكن 

و
(.٤٢٢)آءا/ ااالتحريرواكوير« ]ا(بظر: 



الإنذارلأن حجة؛ لهم فليس [، ١٦٥لال~اء: ه  ١٠١٠٩^بمد حجه أم ؤ مجفإأّايد، 
بلغهم•

ُإيمانهمولأنهم آمنوا لأنهم الومض؛ حق في العذر يكون المعنى هذا وعر 
الجهلومن في منهم لكن ما عر الله يواحذهم فلا سلف، فد ما لهم فغفر انتهوا، 

الحجة.وقيام العلم لعدم والشرك؛ 
لنلأنهم لذكافرض؛ إعذارا فتكون ذلك؛ عكس المحنى يكون أن بأس ولا 

نذير،ولا بنير من جاءنا ما يقولوات كلأ إليهم معذرة ولكن الوحي، من ينتفعوا 
وصدقوافأنذرهم الوحي، قل وجهالة عماية ر لكنوا الذض للمومتثن إنذار وهر 

الأحرة؛وعد والمقصود واغء الوعد أن عر مم المتم، حواتح، هذا 
ووصم،والوعيد بالوعد حاء لكها السورة ومحياق والحماب،أأا، والجراء القيامة 
فيها.يكون وما وأحوالها القيامة 

الإجمالعر توعدون ما فكل ذللئ،، من أشمل يوعدون ما يكون أن ويحتمل 
وعلا;جل كقوله أوبالشر، بالخير الوعد ذلان، في حل فيل، سيقع، الممصيل وعر 

ق،ث ؤ
أنهتعار اممه أخر الذي الوعد تفاصيل فته ويدحل [، ٥٥لالورت آكمحث<محش^اه 

فيماأو القرآن، في الذكورة والشر الخير وأمور والمائ—، الكوارث، من سيغ 
نةر"اأ،.الصحح في ثبت، 

القرأنيواالممسر ){<\/\-0\ه القرطي، وافتر (، ٠٩•/ TVالطيرى«)اشر ينفز: )١( 
الأنة.والمادي (، ١٣٩٢; ١٠لالقرآد،ا)

سمي«)-م/حآي(،وام<يراينمح؛راص/بهآ(،
والأب.اJLقة وانمادر (، ٤  ٢٢٣; واكوير،)٩ وااكم.ر (، ١ ٩ ١ / ١ )٥ اJعاني٠ واروح 

فيوءالياب (، T٧٦٨/ • ر الرازي، واشتر ٨(، ١ / yrيالواحدي)البط" »اكسٍر يظر: )٣( 
الكاب«)<آ/يآ(.علوم 

@
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المفترى،الوعد أو الكاذب والوعد الحق الوعد بين الفرق إلى إشارة وفيه 
ثؤبماثرالشتلن ؤ مارت ئال الشيطان، ووعد الرحمن وعد ين والفرق 

[،٢٢]إبرامم: ووعدُ؛ؤ آلي وعد أذم إى ألأنث قني 
0يدكمآلمعتويأمؤحكمآلسثثدن ؤ تعارت اش قال كاذيح، وعد الشيطان فوعد 

حىهآض محبمد ون حق، فهو مار القه وعد وأما [، ٢٦٨]البقرة؛ ه الذغسكاؤ 
ومض:ْْ[•

الإنسانوعد في يقول س والني الإنسان، وعد وهو بيتهما، ثالث، أم وثمة 
انتمىوإذا أحلم، وعد ؤإذا كن«ان،، حدث إذا ثلاث! المنافق اية ٠١لأ-محيهت 

علامةففيه الوعد، إحلأف، عادته من كان إذا الملم أن عر دليل وهدا حا0،اأا،. 
فليسلعارض يم، لم نم يفي، أن نيته ومح، وعق لو ولكنه النفاق، علاماُتج من 

يكنلم ما ؤيحمله يكلفه فعل عر الأحر إقدام الوعد عر ترب ؤإذا شيء، عليه 
إثما.يكن لم ما بالوعد الوفاء يجبا أنه فالأقرب يحتمل، 
ءؤ؛داآخر: مشهد إر السورة في السياق وانتقل الأول، المشهد نتهى اه 

رإداأرمحؤامح،.لأتييرممجتإهوإد١أثائئدLا. ؛ ٥١ألقيرمةب1تئوثإدا 

وأمحممحثت0ه:ؤه 
يل.خالأم معلوم، لأنه طمسها؛ الذي من يدكر ولم النجوم، طمس تعار ذكر 

يبينأن إر حاجة ثمة يكن لم ولهدا فيه؛ شلث، لا عيايا أصح والأم سبحانه، اممه 
الاحتمار.من ينؤع أحمله ؤإنما الفاعل، هو من 

هوغا•'يحتمل والطمس 
لهارآ،.لاصوء أجراما ه ^٠؛ ^١١٤وعرهذافتكون ، فأظلمت، بنورها يهب، ~ ١ 

س>اء،سحدثرمرةنهل•
القرطي«و«شسر (، ٣٨٣)؛/المير« ورزاد (، ٢٢٢)٣; للفراء القرآن• •ساني بمنلر: )٢( 

الآتLن.والمعاير المعاني•)ه؛/اه؛(، وراروح (، ١  ٥٧/ ١ )٩ 



 _Y ٢١ومحيتلفأزيلّك وبنورها، بها ذهب.
علىالهلمس وكيلك سصت،، كتابة عليه كان إذا الكتاب محلمس ت تقول 

أو_ jJl؛أي: [، ٦٦تعالى: قال الأعين، 
[،٨٨أظ٠شءأأؤني1ده]يونس: سبحانه: ثوله وكيلك العين؛اللكلية، بإزالة 

٠به ينتفعون لا احر شينا أوتحيلها أموالهم محنهم تاخد أن ألك نأي' 
إشارةذللئ، في يكون وقد النجوم، تْلمس أن والقيامة: الساعة ءلأما'ت، من 

منالقريبة المضيئة الفلكية الأجرام أكبر هي الشمس لأن الشمس؛ زوال إلى 
نورهافذهاب الشمس، نور من نورها الناس يراها الك، الّجوم ٌن وكثتر الناس، 
كقولهكثيرة، مواصع في عليه النص جاء كما الشسرآ،، نور ذهاب إلى إشارة 

١[.تعالى: 

معنائ:ؤمكئ،ه وقوله: فوقا، نرس التي الزرقاء القثة هدْ هي 
أبدبآهاث 'التاء تعالى:قال ولهذا أبواثارم؛ وصارت تشممن 

وصدؤع.شقوق قيها صار أي• ء، ١ ٩ ]النبأ؛ 
قالكما والجمال، والإتقان الإحكام غاية في فتجدها إليها نظر اليوم وأنت 

رم^^إتيأبجإ،إثلث،ؤةنج'ألبمردلرئ؛نئمره تعار* 
فهيوتضعف، تتمثع فالماء الموقف، ذلك، في أما ٤[، - ٣ ]الملك؛ •حساار?و^'ه 

منقوفة.واهية 

ؤوإدااثائئمتإو؟ه:ءه 
حفيف،شيء إلى تتحول أن معناه: يكون وقل التفجير، يكون: فد الئنف، 

(،٧٦٨^صافا)أ/خيآ(،واضالرازيا)*م/
(،والمصادر٣٧٥ثىالتمر*)•؛/ورالبحرالمحيط 

(.٤٢٤/٢٩)٢(؛نظر:«اسمرضر٠)
القدير*ورنح (، ٢٩٧)خ/محير* ابن واشير (، ١٥٧/١٩)القرطي* •تمر يفلر: )٣( 

.ar^/o)
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،ءؤوفئشه١٢٢بالواوت متواترة أحرى قراءة وثمة المشهورة، القراءة هي وهذه 
كمابعثوا، أن مند ونتج لهم حدد فالرسل وقن،لم، لها حدد أي: واحد، والمعنى 

[.١ • ٩ لاJالدة: ه نادآأ-،امقر ثقود عبثع ^٠^٢ ئاوت 
ونت،حان أنه والقصودت ،، ^٠١٤يجمعون لهم ونتج تحديد الرسل• هتوبتا 

له.أهتتج ما تنفين. 

محمح©تدمآمص:حمه 
المحنمن ئحوانء-م ومحمد وهمس وموس ولُراهم نوح بث كد 

للرسلالحساب، فأجل لهم، يقرب، والأجل تاتيهم الرسالة وكانتؤ 
فيقووتعباده، على يصبر تعالى اه لكن الأمم، يعص امتعجلت، وربما ولأممهم، 

الحابج.وهويوم وهءا تالإّراءت ه لارببفيه ؤو*جعز،لهنّلجلأ 
وقدوالماء ءل.ست،، وقد والنجوم زالت،، وقد الدنيا لنا يمور الشهد فهدا 
وجاءالدنيا، وانتهت، وجماJتإ، اقتتؤ وقد والرسل نسمتج، وقد والجبال، فرجت، 

القيامة.يوم موقف—إ 
بعض،من لعضهم فتقتص بحص، ْع بعضهم الخلؤ، محن يكون 

ممتيضق\نافءت قال اامنناءلْ،، الشاة من الجنحاء للشاة يقتص حتى 
وااكميروالميرأ i(\oU)\'\/امطي٠ وافر (، ٥٩•/ TVالطبري•)اشتر يطر: )١( 

(.٢٢• V/V(،واسجماللغتالخريةالسامرة•)٤٢٤)آآ/ 
(،وامعجمالقراءات•11(،واالبأةفيالقراءات•)_\"٥٩٢/ TVالطبري•)اتفّير )آ(ينذلر: 

)•ل/\ّآأ--أأ(.

 )V( :القرآن• اُعاني بمطر /V(٢٢٢للفراء ،) القراءات• واُعاني /V(١١٢للأزهري ،)وءالحجة
(.٧٤)»_T القراءات• واحجة (، ٣٦٤)!/ البة• للقراء 

واتممر(، ١٥٧القرطبي•)٩ا/واتمر (، ٧٩٥٦!١٦النهايت•)يلؤخ إلى ءالهداية بمثلر؛ )٤( 
(.٣٨٢القاسى•)ه/

)؛.ni,أبى حدين، عن ٢(  ٥٨٢)ملم• 'صحيح في كما )٥، 

0



لنصقأإلأ 'ةارْ ؤمحأ صغ\رة لاثائر آككتنما ٥^١ ماو يوتل؛نا ومؤإون فه ث
[.٤٩زالكهف؛ األآ^ااه ^٠^١ ولآتظاءِرش ماععااوأحاممل ؤهمحدئ 

بينويكون والكافرين، المزمنن بين ؤيكون والمكدبتن، الرسل ين ويكون 
وينصفالمفلالم وترغ بعض، من بعضهم للناس فيمتص والظالمين، الغللومين 

ه.نفعلى ففجوره فاجزا، أو لكفنا الظلوم لكن لو حتى الذلالم من المفللوم 
د٠آأدةلىماينمأقنلاواه•ؤ٠ 
الإدرالئ.فوق عظيم أمر عنه الخّؤولا وأن ومعناه، لماهيته وتعغليم تأكيد ^ا 

ا؛وأتهلاا.من والتهويل التعظيم والمقصودت والقدرة، والاستيعاب، 
أحبرهفمد ووثأأنرطئ،ه القرآن; في شيء اركل ; عينة;؟؛،،١٥بن نقيان وفال 

به®•يخرم فلم ؤوماثر>ك،ه شيء: وكو به، 
الحصررآ،.هدا حول الكلام تقدم وقد 

ء!ي>ص;متي0ه;
القيامة.يوم بالرمل للمكدبين الحدايبط والمعنى; الحدارؤ_،ل"اا، الويل؛ 
والعذاب،الشديد الويل فهويقول; القيامة، يوم يميقايت، متتمل الوعيال! وهدا 

للبعن،الجاحدين ، الوقفبهذا للمكدين والقيامة القمل موقف، في الأكيد 
المعتدين.الظالمين 

أهالكناهمر؛،لأوالتقدير; استفهام، وهدا 

و>تفر(، /YT٥٨)■للواحدي السط• وض (، ٥٩٣/irr)■الطري• اشر يطر: )١( 
(.٢٨٣ا/ • ) اوعاني« و»روح ٧(، • Y/ )• الكاب• علوم في و•ااداب، (، ١  ٥٨\/ )٩ القرطي« 
ؤر،آاعرق،تالاآاسأهه.الحانة•؛ •صورة في تقدم ما يتنلر )٢( 
الرازي•و«مير )\ا0\\ه البغوي• و»مسر (، YTn/n)اJاوردي٠ »مير يفلر: )٣( 

(jx  و»روح،)(.٢٧٤ا/ انماني•)٥ هآ-ه
السان•واروح الجلالض•)ص؛خي(، واتمر نمين•)ه/٨٧(، ايي ابن •تفسر يتنلر؛ )٤( 

)0\ا



أى•ه تيُهمألبين ئم ؤ قال• نوح، أٌة مثل• القديمة، الأمم ت والمقصود 
وموسى.وصالح وشعيب هود كقوم المتأحرة، الأمم 

الأسدس،^:لكلأءمصكاماولرّ
ا.^٠٢١١ ٧٥١الذين السابقين كل هنات ه ب_ؤألآويبم المممود فيكون أحن، وهذا 

سبحانه؟الله محي من بعذاب أوالإهلاك بالموت، الإهلاك هنا: المقصود وهل 
ءؤذلكبعدها: تعالى قوله بدليل بالعذاب، الإهلاك المقصود أن الأقرب 

الأسثصاورى،بعذاب الإهلاك المقصود: أن على فدل سدأ*مه.ه، 
بهمأويزلزل كما، عليهم أويمهل ماء، المن عذابا عليهم تعالى افُ ينزل كأن 

إثارةهذا في أن هع المبرة، موصع فهذا محده، من بآية بحانه أويبيدهم الأرض، 
قصيرة.فهي طالته مهما الدنيا وأن والهلاك، بالموت الامحيار إلى 

بهمم بعدها: التي الأية في قال أنه حين في ، ٠٣١٠^مجزوم وؤ٣إكه 
كانت،ؤإن بالجزم، سنهم( )م يقل: فلم المضاى، الفحل في الرفع ب^ 

نحنأو الأحرين، سحهم سوف، أننا الهنىت أن إلى إثارة قراءة 
الآ-مينأ؛ا•تجهم 

المقصودفيكون فعلهم، مثل فعلتم إذا أنتم نهلككم نلكم من أهلكنا فكما 
الأيات،هذ0 وبلغتهم المحمدية الرسالة عهد في كانوا من هنا: ه ؛ؤأأمئرت> 

لهبأبي على حجة وأنه القرآن، عنلمة إلى إثارة وفيه اليوم، إلى بعدهم جاء ومن 
الرازي،واتمر (، ٤١٨)؛،/الوجيز، وءالمحرر (، ١٧٨)I/اJاوردى٠ ،نمير يفر: )١( 
•/r•(واومادرالآنة.- ٧٧،)الأي

معتىلكشمح  jlJوامراح (، ٤٣١القدير،)ه/ وافتح ١(،  ٠٩ا/ القرطي،)٩ اتمير ينظر: )٢( 
(.٥٩٢القرآناوجيد،)آ/

را.خمر(، ٧٤)ه/ للحاص القرآن، وارعراب للأرا،)م/مآآ(، القرآن، »ش بمفر.• )٣( 
نيينفي المحب و، ،•٣(، ٤ السعة،)\ا للقراء و٠الحجة (، ١ بم' حالويه)ص لأبن القرآن، شواذ في 

(.٢٤٢—القراءات،)•ا/ا؛آ وامعجم ٣(،  ٤٦شواذالقراءات،)آ/وجوه 
ارازي،واشير (، ١٢٨/٦المعاني،)وامير ز.تين،)AU/0(، أبي ابن »مير بمفر: )٤( 

المابقة.والصائر (، ٧٧١)•م/



جةُس

الدينعلى حجة م كما كلية، بن الحارث بن والضر وشيبة وعتبة جهل وأبي 
يهلكأن قادرعلى ه أهلك الذي أن إلى إثارة فميه اليوم، القرآن يسمعون 

وأصروا•عصوا إذا ه ؤألآمتث> 
أنمهميتدركوا وأن وسننه، التاريخ بحوادث الاعتبار إلى يدعوهم هنا فهو 

الربانية.السنة عليهم تحق أن قبل 
•اوآه يجربة ء يثمل ؤَكن,للئ، ءأب 

بينوليس واحدة، الثنة لأن ه؛ ؤألآ>ؤث نهللئ،  ٠٤ءؤآلآول؛آا أهلكنا كما أي! 
أحدا،ئقدس لا فالأرض التقوى، إلا ب ولا نب اممه وبين البشر من أحد 

عمارمن كان ولو الكرام، الأنيياء نل محن كان ولو أحدا، تندس لا والقبيلة 
المالح.والعمل بالإيمان فالعبرة كان، من ولوكان الحرام، المسجد 
زتلنيذلأئلإبم.ه:ؤه 

السابقة،الأمم مصائر من يخرون لمن وعيد بالسياق، متصل وعيد وهدا 
كماالأحرين لهلاك ال،ه يأذن فيوم يرعووا، لم إن الهلاك يحدرهم بمن ويستخفون 

لهمءالويل نم الأولين،ظلويل لهلاك أذن 

بلعهلف، يأت؛حرف، ولم قثاله، بما مممل غير حديد لمعنى استئناف وهدا 
الخلق.أصل عن بسؤال ابنتدأ 

الجوم،كونية! حجة كانّتن، الأولى فالحجة أحرى، حجة إلى انتقل فهنا 
الجبال.السماء، 

والحاصرة.النابرة الأمم قصص وهي تاييخية حجة كانت، اكانية والحجة 
موالبصيغة نازي حلقته، أصل فى جنبيه، بين الإنسان، فى ثالثة حجة وهنا 

الاعتبار.محل إلى والأمار البصائر للفت الأسئلة يطرح ما كثيرا والقرآن تقرير، 
مخلوقتن؟ألتم ؤأذعظميّ 

اض؟غير خالهم، من هل 



دونها؟ما أو بعوضة أو ذبابة حتى الكون؟ في شيء حلق أحد ادعى هل 
مستقذر؟صعيف ؤؤنٌاثثهيراه خلم أليس 

أنمع الرحلر٢ا، ماء والمقصودت دافئارا،، ماء ومحماه; مهيئا، ماء سماه؛ 
الرحلررماء الحديث! في كما المرأة، بويضة ومن الرجل ماء من مخلوق الإنسان 
اف،بإذن أذكرا المرأة مي الرحل مم فعلا اجتمعا، فإذا أصفر، المرأة وماء أبيض، 

سورة ٠١في كما أمشاجا، وسماه! . ٢٣١،(اف، باذن آنثا الرجل مي المرأة مي علا ؤإذا 
جبخوه•الحالين في وهو مائهما، من مخالوؤل لأنه ان،ال؛،، الإن

قويااثا إنالهين الماء ^ا من تعالى اممه حلق ، كيفالعبرة؛ أعفلم هدا وفي 
ويتكررثه عر يتعالى ثم ويتحرك، ؤيعقل وخ■' وبجمحر ويرى، يسع جلدا 

الإيمان-عن ؤيعرض ه نفمح، 

الخبريمثابة كان وتوكيد تقرير ؤمنماؤمهيرابٌ الخلق( عن الموال لأن وه 
-^١عليه عهلف للعقل؛ المستفز الموال مزيد وفيه ُؤينماث؛ه؛نه، حلمتاكم بان 

الماءهذا عن آحر 
مكانفي ذللث،، دون ما أو غالتا أشهر تسعة فيه يمتقر الرأةرْ،، رحم وهو 

هذامأ الذين ومن يسقط؟ أن اطه إلا يمسكه الذي من متمكن، محكم Jايتا 
الجنين؟لهذا الحياة متطلثات، فيه وومر المكان 
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•"؛(،و»ذحالقدير«)أ/هحأ(،١ >ا"(،و»ضراسمى«)أ/ هماسري«)ح؛/١ )٢(؛!>: 
(.٤٣• / Y٩)واكوير« ورااكم؛ر (،  ١٣٩٨ا/ )٥ لاكرآذ<،ا القرآني وءالضسر 
خ.بمئت.ثوإن حديث من ٣( ١ ٥ ر لم مأخرجه )٣( 
مسلمااصحح وه ؤهبمتث، أنس حدث من ( ٤٤٨٠، ٣٩٣٨، ٣٣٢٩)البخارىاا ٠صحح وفي 

لممصحح على،مختمر اكدل؛وا وينظر- نحوه• وعاتثة نلم أم حدسثح من ( ٣١٤، ٢١١)
(.١٩٦١)للمند.رياللمؤلف، 

]الأناذ(تآ[.انمثك...ه قلعن من ألاذتن ؤإدا.خكتا اj(•; الأن•صورة في يفلرما!قا.م )٤( 
المرطي،ير واتف٤(،  ١٨/٥)الوجيز، و٠المحرر (، ٥٩٤/ ٢٣)الطبري، ،تف-ير ينْلرت)٥( 

شراينممٍر«)خ/؟هأ(،و»اكحريروص)؟أ/ام؛(ا



هؤإكترٍ;نو.إص;
أوناقصارا،.تاما كان إن الحمل نزول قدر المعلومت القدر 

،.يىكان١٢وأمر بدلك أذن الذي القدير فاه القدرة، من: ءؤسنئاه 
صحيح،معنى وهل،ا التقييرر؛،، ءؤسدزئاهرُا،من منعية: أحرى قراءة وفي 

يكونأن قدر أي: ٢[، لالفرقأن: ^لسئسدثئش؛لهه تعالى؛ كقوله 
انيرْ،.الإنكماله إلى يصل أن إلى مضغه، ثم علقه ثم نملمه 

ؤتل.صومحه©4ت؛؛؛- 
تعالى،اف حلق ؤيرون هم، أنففى الحجة هده عليهم تقوم للدين ويل أي؛ 

ويتنكرون!يكدبون ثم نشأتهم، أصل ويتدكرون 

محيهلوال بالمكن.ب يحاصر منة كل وفى مختلف، وموصؤع حديد، سؤال 
منتحملك التي الأرض هده مواجهته، من مم ولا له مخلص لا منه قريب به 

الأرضفمنحصائص والجمعرا"ا، الضم والكمت،؛ ^^١٥١^؟ جعلها من أنشأها؟ 

الموطئ•و،اتفسر (، ٧٧٢"آ/ارازي•)٠ و؛اتمر معاني•)اُ/هآا(، ال،مسر يقلو؛ )١( 
(.A٤٣٢ واكوير•)٩ و•اكمير ٢(،  ٩٩كيرا)A/ ابن ورشير (، ١ ٦ • ١; )٩ 

•الوجيز و»الممر ٣(، • ٥ الغوي•)A/ و»شتر (، ٧٩زمين«)>،/ أبي ابن »شير يقلو: )٢( 
/٥(٤١A(»و٠ا-فيرالخازن،)٣A٣/٤.)

و٠ا١لنثر٢(، ١  A_s)السبع• القراءات؛ في وءالتسر )»_،"T؛"(، القراءات• في •البة يفلون )٣( 
٢(. ٢٤٥- ٤ ٤ ١; القراءات•)• ورسجم (، ٣٩٧٨العشر•)القراءات في 

وااالح«>ة(، ٣٦الع•)ص• القراءات في و٠الحجة (، ٥٩٠/ ٢٣الهليري•)ااتفسر يفلرن )٤( 
(.القراءات•)ص٣٤٧وب (، ٣٦٥المة•)٦/ للقراء 

(،٧٧٢م الرازي•)• واشتر (، ٣٨٥/ المسر•)٤ و»زاد ٣(، • ٥ البغوي•)A/ اشتر يطلر: )٥( 
١(.٦ • / ١ القرطي•)٩ واشتر 
(،٣٥٦)أ/العربي لابن القرآن• واأحكام )ص٦•٥(، ننمة لابن القرآن• ا>بب، يطلر: )٦( 

(.للامموي)ص٣٧٧ورالكلأت• 



•ميت١١٢ أو حي من إليها الأشياء وتجمع تقم كقت، ذات أو كمتا جعلت أنها 
إلىتنجدب الأشياء تجعل التي الأرضية الجاذبية هذان يمئر ما أقرب دمن 
البئر.لحياة صالحة الأرض كانت ما ذلك ولولا علها، وتتمر الأرض 
•ه م؛دأأ©؟ ماء محأنثكؤِ شحتت ردثى وجئئاي؛ا ؤ ءي 
تضهلربولا وتثبت الأرض ترموبها جبالا، أي؛ رلأِيىششت،ه حقنادنا وؤ 

تبتأي: ٧[، ]المأ: ؤدآهدأذثاك0؟ه تعالى؛ قال كما دورانها، حركة ني 
ارتفعإذا بأنفه، فلأن شمخ يقال؛ اللغة وفي رفيعة، شامخة هي وكذلك الأرض، 

.٢٢١مرتفعة١^ ه شحتت ؤ فقوله؛ وتكثر، 
١^^١^٠يسم؛، ^^،1 تعالى؛ فال العازب، الفراتت ؤوآتثمما»مائأ'وأه؛ 

الفرات؛نهر محمي؛ ومنه [، ١٢]فاطرت ه ممحلأنن١فحاؤح سيخ فرإت 
كلهاوالأنهار عذبه، لأنه 

ماالماء فلولا الحياة، أمرار من مز هى الفرات والماء والجبال والأرض 
الكمت،وخاصية [، ٣٠]الأناء; ه ى - _§ ُؤوبمنكاين'ألعاءَكل الماس، عاش 

للشاربين،ماثعا عذبا فرائا ليكون ماء؛ الس المهلر استدعت المي هي والجاذبية 
المواسر إلى الماء ووصول والينابح الأنهار جريان في ستب بشموخها والجبال 

الجبال.قمم س ينحهل حين إلا إليها يصل 

لالزح1جالقران• را،عاني (، ٥٩٦/ TTاتجري•)واشتر (، ٥٤٥مقاتل•)أ/ •شتر يفلر: )١( 
١(. ٦١(،واشترالترطص•)٩ا/ ٢٦٧)ه/

او؛1ن•وأروح النوى•)خ/آ'م(، واشتر (، ٢٦٧)ه/للوحاج القان• اميِح يتفلر: )٢( 
ناودكهانأ/قش ؤ ه*■ ف ؤ امورة ش تقد.م وما (، ٤٣٤/ ٢٩والتنوير•)التحرير و• (، ٢٨٦)•ا/

0A ببيج محاثزلإج وأقغامحا 
القران•غريب ش واالممرد١ت (، ٤٧اللعان•)U/وءوهاني_، (، ١٧٤•العين•)؛/أيمات ؤينظر 

)صهآ(اانف•.
•الممل واالتف_ير (، ٥٩٩)؟Y/انجري• واشتر )ْرأوا(، مجامحو• اشتر يطر: )٣( 

٢(. ٩٩كثير•)A/ ابن واشتر (، ٧٧٣ frالرازي•)٠ واشتر (، ٩٣/yrللواحدي)
(القرأن•)ص٨٢١غريب في واالمفردات ٣(، ١ قية)ص( لابن القرآن• اغريب أيما؛ وينظر 
»نجرات،•.
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ءإ>ءتي;آبهعإهص:
الأرض،على يمشون الذين المكيين، لهؤلاء القيامة يوم ويل أي: 

يكفرونثم المنام، ويشربون متافعهم، في الجبال( ؤيخرون بها، ويتتُون 
به.يؤمنون ولا وتعالى تبارك اش سعمة 

الكفارعن والحدث القيامة، عزصات( إلى الشهد وانتقل الدنيا، ؤلويتر الأن 
•يالانْللاق• لهم آمرا تعالى اض حْلاب ياتيهم ولهذا والمكدبين؛ والجرمين 

إرأين؟ولكن، 
كلمةمتهم الواحد يسمع محا فأول، فزعون، حائقون مكثلون ممدون هم 

JjIيداحاله ربما ه ؤآزطلتو١  j ، النارومن القيود، ومن، الأنر من، الأنهللأي( عن
وسخرية.تهغم أنه يعيد، من أويرونها حسيسها، يسمعون التي 

العذاب،هذا باتجاه انهللأى بل للنجاة، مخرجا ليس هنا بالانطلاق والأمر 
منه!يهربون الذي 

الذيفهذا أمامكم، عيائا وأصبح الأمر، انتهى ؤآشمواإإ]،ماكترهءةنيرلهت 
الكافرينتبشير في كما اوسخريةلا؛، معنى فيه بالأنهللاق والأمر تكديون، به كنتم 

ا.أحرى١٢مواضع في بالعذاب 
إماممحالأشفيدلأنييقآلله-لآ. ؤأطلمأإلرظفيذىئكي'ش. ءأ 

الملأئكةل'أا.قول، يكون أن ؤيجوز نعالهم،، الله قول وهذا أحرى، مرة ه ^٥^١ 
فيه•هم الذي مضيقهم من ينفقوا أن الأمل؛ ؛عض يبعث، لفظ والانطلاق 

X٤٣٥/٢٩)١(طر:•اضوص٠)
٢[.٤ الأنثقا3،: ، ٣٤ي ٢، ١ ; j^ JT] iؤتبمفربملج،س مل< ني كط )٢( 

اراذى٤ُ(،و'شير ' ٩ للواحدى،)أ/ الوسهو٠ ورالتفسر (، ٥٥٤ اتمر•قاتل•)أ/ )٣(ينظر؛ 
■fr (، ١  ٦٦ا/ وءتسرالهمطي«)٩ (، ٧٧٣ /A(٩٩ورتمرابن،كيرا .)٢

©
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ولمحهمالشمس، حؤ آذاهم قد لأنهم الظل؛ عن يبحئون إنهم ؤإل،ظر|هت 
ذَرركاشرولأينف«ىآللهّ؛ا.ُإما ش_،و'لأظيني ثئث ؤذكا هجيره؛، 

بلسون، كم، ليس  ٠٧١يkالقون الذي الظل فهدا .خثءنلةسث.ه، 
[،٤٤- ٤٣لالواس: >3؟ه ^١،، ٧١دخان من ص بميم ونز هو 

]الناء:شلا.ه طلا ظليل: ظل ني فهم اJؤمين، ظل بخلاف، 
النار.يدحلوا أن قبل الدخان أوظل ها نفالنار هو فظلهم هؤلاء أما [، ٥٧

ذؤإآلأذ.لهم:نيل الظل عن بحثوا فإذا 
^ظيجهنم، لحان ظل إنه حام،، ظل هو بل المؤمنين، كظل ض ولكنه ؤز،ه، 

فيكما ،، الار١٢مرادق من الفلل صزا إن السلم،: من كثير قال ذكاتك4تمه، 
[.٢٩]الكهف: ه سمادقها ط أثاث ثامإ ممهلأديرث تعالى:قوله 

أوظلة،ظلا نمى: قد فالمار ذاتهار"ا؛، هوالمار الظل هدا إن بعضهم: وقال 
[.١ ٦ ]الزمر؛ ه؛نج،م؟همءللله ؤ سبحانه: فوله في كما 

لها؛المقدمة أو كالممهيد فهو المار، يبق شيء الظل هذا أن الأمّ'ب، لكن 
اانزل'ا،فقال: ألمي مم طم فذا ؤ الواقية،،: في،امورة تعالى قال ولهذا 

القيافةأ؛ا،مقدمة وهي يزلا، دخوله: بداية في للضيم، يقدم ما تمي والعرُب 
وأنكى.أشد هو ما فهناك هناللث،، ما كل هدا وليس 

الدنياتعالى اف طوي كانما ؤآطيتدلكماكهمهءىكمحثج^اه قوله: وفى 
تقريرفي القرآن وطريقة بالعيان، يناهد فالأمر الأخرة، موقف في وأصبحنا كلها، 

وأشر)ه/م؛ا(، لالزجاج القرآن! واساني (، ٣٣٤)آآ/الطري، اشتر بفلر: )١( 
المعاتي،)ه/آهم(،ور-ضرالةرنيأ)ي؛/آاآ(.

ورالكشاف،(, X'XlX)الماورديء واشتر /••٦(، ٢٣)الطري، اشر بفلر: )٢( 
__،و٠روح )\//ههآ(، كير، ابن وافتر (، ٧٧٤)•م الرازي، واشتر (، ٦٨)؛/•

)هل/؛بم؛(،وااكحريرواكوير،)بمآ/ْم؛(.
اض.ايوانمادر (، ٧٧٤ IXالرازي،)• اشر بمئلر: )٣( 

»لزل،،.٦( ٠ • وءانمتاحالمتر،)آ/ ١(،  ٤٥/ ١٣»تهذدِااللغة،))٤(يفلر: 



يمين:إلى تقم وحوادث المقيدة معاني 
حلقهالمقل حلق حينما تعار واف الحجج، بإقامة الفل مخاطبة الأول؛ 

وحلقوالأرض المارات ملكوت قي فالظر ومرشدا، للأنان شاهدا ليكون 
ويعتبر.ليؤْن للمقل حطات كله هدا والأحوال الإنسان 

سببهكفر كل ليس لأنه والماطفة؛ للقال، حهلاب وهو الروح، مخاطبة الثاني؛ 
التيبالمواعفل رفعها يمكن وهده المقلة، سببه يكون قد بل الشبهات، وحول 
القارئيشعر ه ؤأش،توأ يقول؛ ما عند قاف هرا، وتهزها القلويب، نوقفل 

الأحرة،عالم إر الدنيا عالم ومن الخبب، عالم إر الشهادة عالم من انطلق أته 
الخهلارّ_،.بهيا معنى ولكنه بعينيه، الأمر يشاهد ولكنه 

تفصيلأمام إدا قانت، __^، على النص الكريمة الأية في ستجد وهنا 
هدهفلماذا الكريم، الكتاب من الموضع هدا غير في ذكر ل يرد لم محدد، واضح 

الشعّ_،؟

أنفكما الكافرين، كفر بحّت، ورتب ومنازل درجات أنها أءلم~ واف الغلن" 
سبحاته:تال كما الجنة، في بعض فوق بعضها درحات للمؤمنين جعل تعار اش 

فكدلك[؛ ٣٢]فاطرت ه بألخهر>ت ماق ؤممم وإبن؛مذنماّد أاؤئنهعرظاِركسهع 
كفرهم.يحمي، وهلكايت، درلكمت، فهم للكافرين، بالنية الأمر 

يفئرهؤظلذك،ئللثثمه تعار: فوله أن هاهنا: فهمه يمكن ما جميل ومن 
ظليل.غير الغلل فيكون بعده، ْا 

ظليل،ظل هوا قالوا: بارذا ولا حائا لا معتدلا لكن إذا الظل أن الرب وuدة 
ولاينفع لا فهو السموم، بهواء مكدرا لكن إذا ما بخلاف ومناب، جميل أي: 
ظلاليس فهدا الشص، م مع ينفع لا لأنه الظل؛ فيتركون الغلهيرة، حر يقي 

وهوعليل، هواء فيه الذي الجميل الوارف الظل هو الفلليل الفلل ؤإنما ظليلا، 
[.٥٧لالساء; طلاظليلا تعار:قوله في المدكور الجنة أهل ظل 
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ولايفع لا ظليل، غير هو الذي الأول الشم هذا فمنه الكافرين: ظل أما 
يدغ.

فهذاؤولأينيعيىأممإ،ه، درجة، سامه من أشد ظل وهوت الثاني، القمم ومنه 
أوتلفحهم بحيث النار من قريبون فهم اللهب، من يقيهم فلا النار، لهج، فيه الفلل 

حرها•بمسهم 
يغشاهمالنار سرر إن حش النار، إلى أقربج هو الذي الفلل ااثالاث،ث والقمم 

تعالى؛وإئأامح،هررقوله في المذكور وهو الظل، في وهم إليهم ؤبمل 

ؤإنماالمساق، في مذكورة وليست ، ٢١١النارأي: وإم،اه يقوله* والمقصود 
أووالقارئ الأذهان، في حاصرة لأنها ؤإجاه؛ قوله: في إليها الضمير أعاد 

حاجةفلا لهبها؛ ويجد زفيرها وبمع النار يرى وكانه بالمشهد، مأسور السامع 
باسبلصالإشارةإJها ذكرها، إلى 

النارمن صغيرة قطنة والشرارة شرارة، جمع* والئرار سررة، جمع■ والشرر 
فالأمرالنار ءذْ في أما الأم، عن امصلت، لأنها تتهلفئ؛ ما وسرعان مجنهارى، تتهللق 

صخمومزر لهج، من بشواظ إليهم تدفع قصدا كانها أي: ءؤ,إتبمامنبماه مختلف،، 

القصورالمقصود: أن الجمهور— قول وهو رين— المقأقوال من والأقرب 
القصركأنها تطلق حينما الشرارة فتكون ال٠عروفةل٣،؛ والمياني والحصون 

الفللكان إذا لأنه أيصا؛ الشرارة هده تممرق ثم وهوب، صخامتها من العفليم 

0

وأاكمير)'\/سه الضٍر« ني السمط و>المم الغوي،)ا//آ'م، رتمر يطر: )١( 
.)_/rداكوض،)؟

الرب، jUij)ا،ا/'آا"ا(، الموطئ، وانفر (، )•م٤٧٧اراذي، اشر ض: )٢( 
رأ/؛*؛(ارشدر،.

وأشير(، ٩٧)•rY/للواحدي السيمل، وءالممير ١(، ١ ٠ ١; )٠ اسي، انفر يثثلر: )٣( 
مأ؛(،وء-فراينممر.ص/آبمآ(،وانمادرس.



مح|للقلآء،

فثدايتهاتنطالق، يعدما م وتتمتتفتت أيقا السرارة أن غرو فلا ثمساه نكث ؤؤدى 
أوالإبل لص• وأشحملتاصغره، منها القسم فيكون تتونع ثم كالقصر، تكون 

يكونالغالي، في الشرر لأن وذلك معروف؛ وهو الأصفر، اللون ذايت، النوق، 
الثه_اأا،.من لمافيه أصفر؛ 

لماوذللثج المواد؛ إلى هوالمائل هنا الأصفر إن إلى المقرين بعفى وذم، 
مننمعة فيه ويكون أصفر، الشرر يكون أن يمغ ما شمة وليس النارأ؟؛، من فيه 

المار.من خروجه لقرينة المواد؛ 

داخلولوكانوا شعيج، هوذوثلامث، الذي الظل في وهم يأتيهم الئرر وهذا 
يرجح-فهذا المار، من يخرج الشرر لأن مض؛ بالشرر لوعيدهم يكن لم النار 
إليه.ينطلقوا أن امروا الذي الظل في وهم يصلهم الشرر هذا أن أعلم— وافه 

المصرهوالناءر"اآ.الجمهورأن ذكر وأكنرهت وقوله• 
قدرعلى تقعلمر المي الخشب، أطراف بانها فثرها ز.بمعا عباس ابن لكن 

فهذهالشتاء، في بها يوقد أن أجل من ،؛ الصيففي وئتخد والذراعين، الورنع 
■سس:فننار؛<ب

إنهاا>افافل>ًا.ريل: 
•القصرر واحد رم للن*س، المتادر رم الأرجح* مر الأول المعس دلكن 

جذي•ابن واتمر (، UU)•"؛/>،الواني؛، و»شير (، r-U/A)اJمى• اضر يقلو: )١( 
الأسوالآيت.(،والصائر ٤٣٤و٠ذحاكاويرا)ه/ (، ٤٤٣)؛/

واتمر•؛(، )؛/ا،للواحدي وءالضيرالوسط• صإ0'\-ه الطري، اتمر يطر: )٢( 
٢(. ٩٩)A/ كير• ابن واشسر (، ١ ٦ ٤ ١/ )٩ القرطص• 
واتمر(، ٩٦)•؛T/لالواحاJي واالفسرالمسط• (، ١٨•)آ/ اناوردي• •تمر يفلر: )٣( 

القدير•واضح (، ١  ٦٣ا/ )٩ القرطي• واشتر (، T٧٧٥/ )• الرازي• واشتر (، ١  ٩٧الغوي•)ه/ 
(ا٤٣٧/٢٩ُااكءر,رواكوير•)(، ٤٣٤)ْ/ 

الغازن•واشتر (، ٣٨٥)•ا/اواتر؛دي« واشتر ٦(، ٠ ٤ / Ynالطبري• اشتر يطر: )٤( 
السابقة.والمادر (، ٣٨٤)(/

والآتة.الا؛قة والصائر (، ١٣١المعاز•)آ/ •غير يطر: )٠( 
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مشين،الدنيا في كانوا الكفار لأء هؤ لأن يالقفر؛ الشرر تعالى اممه ث وقد 
ويتمتعونالأؤلعمة، من الهلييات ويأكلون الفخمة، المشيدة القصور يسكنون 

الدارفي يه يحديون فيما يهم التهاكم في ؤإمعايا تشبيها ذلك فكان الدنيا، يالحياة 
الأحرة.

فيالمراكب يالوان يتمتعون لأنهمكانوا ؤ؛أثحمننةسثه؛ قوله; وكيلك، 
اغنتاماذا المعنىI وكأن الدنيا، فى يه يتمتعون كانوا يما علاقة له فالتشبيه الدنيا، 
دنياهم؟!عنهم 

منالشرارة فكدلك يتلألأ، أصفر غدا ليلا مماييحه أوقدت إذا المصر أن أو 
عظمها.في قمر كأنها مضيئة تتلألأ صفراء تخرج النار 

واحدةتكون أن قوله; أن إلى مجاهل. وذمح 
،.ثماله١١عن وثالثة عنيمينه، وأحرى رأسه، فوق الثعمب، من 

ؤإنماالمعديين، لعامة شعتا يالشعب المقصود يكون لا التفسير هدا فعلى 
ؤألنصفهيكسس^■آلوم، تعالى! قوله يشبه وهن.ا متهم، واحد كل 

قأنحىعثهاX(ئايجهثرسنتبمممدق^.٥" 
ماقوؤ\ دكرث؛إ ما هتدا وكإروحإق ثجوثم حثاههت؛ يها دقتؤ؛ى 

هوالدي الظل بهذا توعدهم تعالى قافه [، ٣٥— ٣٤لاكر؛ة؛ ُأو^؟ه 'كمدحئزئك^> 
العياب.من يحده لما مقدمة 

قدللمكديين، العال.اب وهو الويل، هو الأن تثاهدونه الذي الموقف، فهذا 
للتكدمؤ.ولا للجدل مجال لا عيايا أصبح 
هاوابجيملأظمول.ه:ؤه 

واليومبالعيان، يرى مشاهد لأمر تكون عادة والإشارة إشارة، اسم ^،^١^ 

المرءوازاد اواوردى« واتمر (، ١٢• fr)ضرك« ابن اا'فير ينظر: )١( 
)أ/هارم(،وءشترارازي«)'مأم\7(.

0



ظرف؛هو الفتح فعلى )ينم(لا،، وبالفتح: وإه >ؤت بالضم وزئ ووقع، حز قد 
الإثارة.اسم وهو للميتدأ، حير الضم وعلى فيه، ينهلقون لا الذي الوقت هو فهذا 

يتطهرنأنهم على تدل أحرى آيات وبين الأية هذه بين يجمع وكيف 
إلىؤيمذرون [، ٢٣]الأنمام: ه ُئتؤلاأج مآئ كقوله؛ ويحاجون، 

فييقولونه مما ذلك غير إلى [... ٣٧]ظطر: تنوه ؤأ-مبمتا ؤيقولون: ربهم 
الأجرة؟

لهكلاما يقولون لا أي: ءؤلأثطتو0ه هنا؛ بالأية المقصود أن والجواب: 
زاف،ولغو باطل كلام لأنه عذابا؛ عنهم يدفع ولا يضر، لا هذر فكلامهم قيمة، 
.٢٢١٠^٠٣۵٠١١الحسن قول وهذا 

بنلنافع ^^؛؛؛؛؛١ عباس ابن جواب وهاأ.ا حال، دون حالا المقصود: أويكون 
يوما~سماه: تعالم، افه كان ؤإن القيامة— فنوم هذارآ،، عن سأله ما عند الأزرق 
اأوالنار؟ الجنة من بعده بما بالك فما ااا.نيا، سنوات من سنة ألف حمون مقداره 

كلهافلمنت، ٤[، ت المعارج ت اأج^أُه سنة خمساأنآك، ءؤممدارهُ القيامة يوم كان فادا 
وأحياثايتجادلون، فأحياثا وتتغير، تختلف أحوال فيها ؤإنما واحد، حال على 

٠٧آنةكيئأ سثعمأإلإ.ن بدوئ آمحول بنمي إل، بمفهم جيأ 
وأحيانايبلون، وأحياJا يسكتون، وأحياJا [، ٣١ل«سأ: أذتملئتيي\أكأع'ه 

ذلك)؛،.غير إلى يتكلون.. 

ؤؤهداروملأبقوله: المقصود يكون وهوأن الئاني،؛ عن ْتفرع ثالث، جواب، وم 
الترطي•و»شير (، ٣٨٦)؛/المسر! و'3اد (، ٤٢)ه/•الوجمز! •المحرر يفلر: )١( 

المكنون!الكتاب ني الصون وءالدر (، ٣٧٨/ ١ • ) التفسير! في المحيط ورالبحر )ها/أ"ا'ا(، 
(.٢٥٢- ٢٥١ا/ ا/مأآ-(،وأ.عجماكرلاث،!)• )• 

القدير!ورفتح )ا<ا/ا-ا-ا(، القرني! واشير (، UUU)•^الرازتم،! •تفسير يفلر: )٢( 
(.٤٣٤)ه/ 

(.٥٧٣و«افدرك«)؛/ (، مجابجد!)ص٢٩٦اا-مير يفلر: )٠١( 
(.٤١٨٥(،وءالدرالمثور!)٥ا/ • )الواحدي)؛/٩ •التفسيرابل! )أ(يفلر: 
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جقس،

.ئؤرإ0 تائري ت لهم وذنك خاص، وقت، في ه ؛طعوف 
ستطيعونولا ينطقون فلا ٣[، -• ٢٩]المرملات: شبج^'ه ظزذىئكث أطلتولاق 

ضمن الرباني الإلهي والأمر بالقدر فينطلقون شيء، من يمتنعون ولا جوانا، 
ألسنتهمرادوعلى أفواههم على تعالى اض يختم بل ولايتكلمون، إرادتهم، 

بهيعلمون ما إلى ينهللقون معديين يكونوا أن والإهانة، الدلة فى غاية وهدا 
أويعتدروا.يتكلموا أن دون ءال"ا؛هم 

رع-،،موقف الموقف ذلك أن إلى إشارة أصلا، الكلام في لهم يؤذن لا أي؛ 
جبريلكان فإذا [، ٣٨: ]IJL^ لأِنقكلمزك ألهح ؤأ؛وميقدم افُ• قال كما 

هؤلاءبمثل ، فكيفالرحمن، له أذن من إلا يتكلمون لا سإكم' والرسل والملائكة 
الكدبين؟إالجرمن 

٠٥١بإذن إلا يتكلم أحد ولا الكلام، في لهم يؤذن ولا أصلا، يتكلمون لا فهم 
فييرددونه كانوا ما يه يعتذرون ما أكثر كان لربما واعتدروا تكلموا ولو تعالى، 

ثئت،ولو وبإذنل—،، بعلملثخ عصينا رب، يا والقاورت يالقفاء الاعتذار من الدنيا 

يحلمونكانوا لأنهم تحته؛ طائل لا كلام هدا بل بعير، ليس وهدا أشركنا. ما 
فهّمعاليها، يحاسب، التي وص خاصة، إرادة ان إنلكل أن اللءنيا في ويد"ركون 

كانواحنما أما مخثرين، غير ماموؤين مقهورين اللام، الفلز إلى ينهللقون الأن 
بمحفسسهللقون فكانوا ومهثاْههم ومذلالمهم وحراتمهم شهواتهم إلى ينهللقون 
رهمتهم•

يتوبوا،أن ويمكن زلل، أو ط عن كغترهم يعتل-روا أن يمكن الدنيا في وهم 
يلءهويبسهل النهار، مسيء ليتوب يالليل ياوه هل يثوربهم مفتوح، التوبة فثاب، 

أنتبل أحدهم فلوأن يغرغر، لم ما العبد توبة ويقبل الليل، مسيء ليتوب بالنهار 
ذلك،.لنفعه صادقا واستغفر وأناب وتاب ندم بلحنلة يموت، 

(.٣٧٧٨! الرازيء)• «شير يقلو: )١( 
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تطق،أن لأعفائهم ويمح الكلام، من اه يمنعهم أحرى مواقف وفي 
عبرأتيم ءؤ ت تعالى يقول ثر، أو حير من الدنيا في يحملون كانوا بما فتكلم 

حتىوالأرجل فالأيدي [، ٦٥]ص: ه ١دثلهم محينمد أنم;؛م أؤبأئتمخثنآ عك 
يتكلمؤإنما الحلق، من يخرج الذي المعتاد الكلام هو وليس تتكلم، الألسن 
فيفهم ذلك،، غير لغوأو أو باؤلل من قال عما فيعبر مضغة، أو كمهلعة اللسان 

فيعتذرون.لهم يؤذن ولا ينهلقون لا الموقم، ذلكف 

الموقفهول من يعانونه ما بشدة أعلم وتعالى تارك واف محدد، هنا والهميل 
الاعتذار.وعن الطق عن حتى عجزهم ومن 

محالفي المصل المخمومات، في الناس بين الفصل أي: 
فيكبير حصام فهناك والجدل، والقال القيل يكثر الونيا في لأنه البامحلل؛ من الحق 

وجدلالمؤمنين، بين وجدل الواحدة، العلائفة بين حتى الناس بين وجدل اللءنيا، 
العلم،أمور في وحيل الدين، أمور في وحيل الأزواج، بين وجدل العلماء، بين 

والوهماللبس إزالة يوم أي■ ه ألثنل هذايوم ؤ يمول: قاف الدنيا، أمور في وجدل 
عنكلقضيةوفيكلأ٠ر•

قال:تبمائئؤو\ق ربنا لأن الدنيا؛ في صادقا يكون أن للإنسان تحريفي إنه 
المصليوم في ينتفحون فالصادقون [، ١١٩ه و.دئهلم الثنيتين ،؛؛ ^٠٥٣

حائلمحتالما لأنه ربه، عند داحضة فحجته بالباؤلل، يجادل الذي بخلاف بالصدق، 
والفعلةر١،.الفارغ بالكلام 

لهلءاالأن بعثناكم أي؛ قريش، كفار تعالى اف يخاطب، ؤ-تتةؤرآ'لأيجه; 
قبلكم.السابقة الأمم س الأولين معكم وحمعنا اليوم، 

واكوير•و»اكمير (، ١٦٧/١٩)امطي« و»شر (، ٦١١/ YY)"الطري،• »شر يفلر: )١( 
(٤٤٢/٢٩.)
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ةةُس

فلاوالإيمان، بالديانة يتعلق الأمر بأن تشعر ألذصله تقرأما وعند 
خاسرة،أو كاذبة أو ظالمة فضية ْع يقف أن للفصل يوما ثمة بأن يؤمن بمن يجدر 

مايكون أن فالمهم يملك، ما أعز ذلك، كلفه ؤإن للحق، ايا منيكون أن يجس، بل 
وعامرلا،تقائم اف وبض ينك 

حرابالعالميى دين ومح*5، عامر وينك يني الذي فنث 
نراب،التراب، فوق الذي وكل إذاصلحملأ٠الثذفالكلص 

ولكنكلها، الأرمحن أمم معهم وجمعت جمعوا بأنهم أيما الأولى وحاطب 
بالأحرين،تقوم مما أكثر تقوم؛الأولين الإنسان على الحجة أن إلى إشارة ذلل؛، فى 

الحجة،عليه تقوم وبذلل—، بأذنه، سمعه أو بعينه رأى وما سلفا بما يعتبر فالإنسان 
بعد.يقع لم ما يخلاف، 

ءوؤؤيىكايىمحلإهدون.4:
يقول•ففرعون عليهم، ويصبر والهلاغين الظالمين يمهل الله كان لقل• 

ؤماينإلأيقولون! والمشركون [، ٣٨ل\مص: نىإلنوعمبه قمحكم علصت، 
يقولون!الكتابا أ٠ل وكفرة [، ٢٤]الجانين: إلاآلدنزه وما؛يمحا وي ياثوم، -تائناألو 
الأنأما سيحانه، وأمهلهم عليهم وصير [، ٧٣]المائدة: يايث،ثلدثزه آهة ؤإيش، 
يقويهمالدنيا في كانوا كما بالكثرة يعتزون فلا قرئا، أتى قد وكل ،، مختلففالأمر 

وجنهمهم ؤإنوآخرهم أولهم الرعيب الموقف ذلك ض ؤبميرهم، اجتماعهم 
عنفضلا غيره، يساعي• ولا ه نفيفع أن قادرا منهم أحد وليس واحد، صعيد فى 
الدنيا!فى المؤمنين ولعباده له يكيدون كانوا كما له أويكيدوا المعادلة يغيروا أن 

[،١٧- ١٥]الطارق: لإا.صامنأيحجلأ.ه ؤإتي'كدو0ةرا. 
علىالحال ؤإنما بكلمة، يتكلم أن حتى عاجز، متهم والواحد الكيد، من هم وأين 

ولأحمسر من ماإلْكلمن ؤإذِآلمفيبتى سبحانه! اطه وصف، ما 
كانفإن [، ١ ٩ - ١ ٨ ]غام: وماءدفيآلصئط.اه بممءق .ا 
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تفعلونكنتم كما تحتالوا أو العذاب من تتخلصوا أن بها تسممليعون قدرة لديكم 
سمملعون.لا لأنهم لهم؛ تعجتر وهذا فافعلوا، الدنيا في 

وأشيرا؛.أوغ وهذا لهم، تعالى افه كلام هذا أن والأقرب 
أوالرسولالرسل كلام من هذا يكون أن رين" المقبعض قال كما ويجوز" 

وكما[، ٥٥]هود: .ه ءثبألقأم'ت هود قال كما .رآ؛، 
أمئِلأذمح نشتآم ^^١١^ : ٤^١٣نوح قال 

[.0٧١؟هليوس: ولامحزون 
دةجذأمة©هتؤه 

الذكورنظيره كاتمال قبله بما متصل وهو والتهديد، للوعتد تكرير وهذا 
آنفار٣<.

نتشاومكعيناثت؛وث ظل؛إاومحن. ^؟؛<ض ١٤^ه 
ثثمحث©هت

يقابلها،ما ليذكر لهم اطه قال وما وفللالهم وحالهم الماكدبين صفحة طوي 
أنهمبالتقوى والمقصود الجنة، أهل ذكر إلا النار أهل يذكر ألا القرآن عادة وهي 
الممتزر؛؛;ابن يقول كان كما بالإيمان؛ الكفر اتقوا 

تئىالذاك ا يرهوكبصغيرها وب دنالحل 
لمزيا ملمح_ذر الشوك ض أر وى ئاش كمنع واص

الحصىمن ال الجبإل زة يصغث__ح__ة__تل لا 

والتويراو»اكمير •٣(، • كيرا)A/ واتفسرابن (، ١٦٧/١٩)»شٍرامطي« يطر: )١( 

 )Y( :الكاب• علوم في و"اللاب (، ١  ١٦٧/ )٩ القرطي، اشر يظر •( /Y٨٥ ،) القا-ير«و»ذح
ي.والمادي (، ٤٣٥)ه/

Y ،التحريرواكونر،)يفلر: )٣(  / Y٤(.٤  ٩
لائتوءاينوأي؛توإيء>وأةم'كوغءامنو^ اك؛؛ هتآهأ ؤ الحالJاJا١: في،سررة تخريجه تقدم )٤( 

عمحقبمأ.اه•ه ش=م>و، ثبجثل، ين
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محُاس،

شوك؟اا.ذا طريما أحدث ررهل التقوى، عن لف الأحد سئل وقد 
أوأوجاوزته عنه عدك الشوك رأيت إذا  ijl؛صنعت؟،،. ررفكيف قال! نعم• 

،.١١اكقوىااررذاك قال: عنه. قصرت 
المكدبين،القوم أولثلث، كفللأل ليست المتقين ظلال بعده وما القيامة يوم وفي 

فيحاء وقد القيامة، يوم عرشه ظل في الله يظالهم الجنة، قيل حقيقة ظلال بل 
ااعادل،،الإمام إلاظله: لاظل يوم ظله في اممه يظلهم ررسعه عليه: المتفق الحديث، 

اللهفي تحابا ورجلان الماحي، في معلى قلبه ورجل ربه، عبادة في نشأ وئالم، 
أحاف،إني فقال: وحمال مصت، ذات امرأه طلبته ورحل عليه، وتفرها عليه اجتمعا 

ذكرورجل يميته، تنفق ما شماله تطم لا حتى مأحفاها بصدقة تصدى ورجل النه• 
ءساهأالآ،هففاضت، حالتا ايله 

كثير•حلى وهم الظليل، بالظل تعالى اض وعدهم ممن نموذج فهدا 
جاءولهد'ا طيبة؛ ظلال في جميعا أنهم إلا طاللهم، تفاوتت، ؤإن والمتقون، 

جاءفقد المجرمين حق في وأما وسعته، لكثرته اعتبارا ؤظل؛فيه بالجمع• التعبير 
•٣[.ؤلإذتم،مح>ض،.4لابص مقرئات 

قدوهدا الفلل، من قرس، البارد والماء منها، يشربون عيون كيلك، ولهم 
سبحانه:قال ولهدا أيما؛ الجنة فى يكون كما الجنة، يحول قبل يكون 

بهل"آا.يتصقه م، كر واكواكه: ه يئموف 
التيالفاكهة ألوان بالفواكه المقصود أن والقارئ المامع نفلر يبدوفي وربما 

فواكه،يمي: مما أشبهه وما والتفاح والرمان البرتقال يعرفون فالناس الدنيا، في 

0

للبيهقيالكييرء وءالزهد )ص\ره(، والديناا الدنيا وُرأدب (، ١ ٤ ٢ / ١ ) الثعJيأا ءرتفسر ينفلرت ( ١ ) 
شمه)\ألأ\ةو»مسراين و»شيرمني«)ا/ا1ا(، ولاتفسيراضلآ)ا/\م(، (، ٩٦٣)

(.١٣١و»الدرالمنتررأا)ا/ 
ظ^بمتت.هريرة أبي حديث من ( ١٠٣١)لم وم(، ٦٦٠)البخاري أحرجه ( ٢ ) 

ه،؛.ك ارف ( ٤٧٩)y/ المتيرآل وءالمصباح (، المعربء)ص٥٦٣ترتيب في أرالمغرب يتفلرت )٣( 



فليسالدنيا، وفواكه الجظن فواكه بين ما شتان لكن الآحرة، في المقصود من وص 
فاسمؤإلأ ،، ١١٠عباس ابن فال كما الأسماء، إلا الدنيا في مما الجة في 

وأعظمالجميلة، والمناظر وبالأصواتر بها فيمكهون مختلفإ، والحجم مختالمر، 
سالدنيا حمال، إلى الطر لأن عدن؛ حنة في الكريم اش وجه بالظرإلى التمتع ذللث، 

الكريم؟!اطه بالنفرإلؤروجه فكيف النفوس، يهج أوالمياه الخضرة 
الحديثاتفي جاء كما عليهم، ربهم برصوان يتمتعون كلها المع مده •ع وهم 

،.١٢١أيدا((بعده عليكم فلاأصخط رضواني، عليكم 'رأجل 
ظقتأنسارنه،تعارت قال، ولهدا النعيم؛ أطيب من وهدا 

إلابرضاهالذي أءaلا٠م وما عنهم، لرضاه إلا هدا لهم يقل لم فهوسبحانه 
سبحانه.عنهم 

ولامرض ولا تخمة تخالهله لا هنيء وشربهم أكلهم أن إلى إشارة ذللئ، وفي 
عن^اعوصا وليس الدنيا، مع تلحق الش العيوب من ولاعيب ولافتور، ضعفا 

افه،لرحمة تاهلوا أعمالهم يبب، ولكن عليهم، تعالى افه فضل هو بل عملهم، 
السببية.باء ص ؤإنما المحضة، المعاوضة ليستاباء هنا فالباء 

تعالى:مال م ثه 
المحنين.نجريه الجزاء هل.ا مثل أي؛ 
ظمحمفوي©ه؛قال: المقابل فى وه 

التار•في القيم بالمداب الويل لهم النعيم بهذا يكدبون الدين أي: 
*>محأنثمحأمحمحهمس:

النعممن ءنل.هم بما ؤيتمتعوا يأكلوا أن للمكدبين الأن الخهل١ب٠ ار-ح 
س،واادنياقليلباكلرإرالآحرة.

الأحرةعلى الدنيا ؤإيثارهم تكن.يهم أسباب •_ أن إلى إشارة فيه وهذا 

معمألأإمبمآآلأبجونحج^ه*ثي ض ؤ • الملك،* نندم؛ي'صورة )١( 
ظقبمئل.رمعدالحدري حديث عن ( ٢٨٢ومالم)٩ (، ٦٥٤٩اليخاري)أ-محرجه )٢( 

0



جةقس

ؤةل1تعالى؛ محال ولهذا وراءه؛ وركضهم العاجل المتاع في استغراقهم 
ؤأف؛نوقال: [، ١٧-  ١٦]!_; ه.4 ■% وأمحمْ آلجمْألدباو؟ 
والتمتعوالشرب الأكل فهدا ٣[، ،،-*؛: ijjl]ه وآلإ>_رخ ألدئا دأتصتوياآنثيره 

المتعةبعض الدنيا في وجدوا ربما وهم وكفرهم، تكدسهم أسباب من كان 
ينالهالخالق، بين مشاع الدنيا بملدات فالتمع مستغربا، ليس وهدا والراحة، 
الأحرةيحْلي لا ولكن يحب، لا ومن يحب من الدنيا يعْلي، فاش والكافر، الملم 

بمحب•ض إلا 
سبحانه!قوله الدنيا في يتمتع أنه على يدل ومما 

،.وفرح١١سرور في الدنيا في كان أي• [، ١٣
والعذاب،امحال من تعالى اض عند ينتهنره ما إلى بالقياس الكافر جنة والدنيا 

ص،صٌُوافيمح,^١٥'^: قال كما قليل، متاع كلها والدنيا 
وقال[، ١١٩٧-  ٩٦عمران: ]TJ جهنتأوسىألمهاد.ه مأوُثهم كع م. 

.[ ٧٧]اكساء: اؤأه ولائشوذفيلا وألآيرْشويآش ؤململحألد•ب١ظتل ّثحانه! 
مجرمون،بأنهم ويوصفون الدنيا، في وهم ويتمتحوا ياكلموا بان يخاطون فهم 

•كافرين يموتوا أن عليهم اض كتب الدين وهم 
كمامفتوحا، التوبة باب لهم وترك أحدا، منهم الأة يخصمى لم السياق وفي 

[.٣٨سلم،ه]الأمال: ؤثارث\ق نمز ؤقالت 

وكلوأبقوله• حاص ارنبامحل وله السورة، هده فى ثانيا المدكور نفليره وهومثل 
فيقعلهم، عاقبة سوء ترم، عن الكناية من قليلا٠١ ررتمتحوا في لما وثئوأقيلأه؛ 

قليلاوتمتعوا كلوا أي: الكناية، لتلك المان موقع ؤوأمحينصمح4 محوله: 
القيامةل٢،.يوم لكم وويل الأن، 

ؤج

الأنشقاقء,أسورة في سيأتي ما ينظر آ ١ ر 



لآ.س:->نإذانلههأ ه
الكفاريهان المقصود أن المرين~ جمهور عليه والذي الآية~ في الراجح 

الصلاةالجمهورت عند بالركؤع والممصود الركوعل١،، يابون الذين الدنيا، في 
سروفرى.هو كما أجزائها، ببعض الصلاة عن يعثر فقد كلها، 

ه،القران: في افه يقول فقد أيصا، الجود عن به يعثر والركؤع 
فهناالركؤع، في يدخل فهو الجود يذكر لم فإذا واسجدوا، اركعوا به؛ ؤيقصد 

الحربقبائل بعض ولكن واسجدوا، اركعوا أي؛ ه ؤو,1دانلثاّآرتجمأ ئالت 
نسجدلم.ولا نركع لا لكن لك،، نومن للسي،:٠ فقالوا الركؤع، عن يستنكفون 

المناجاةلذة يتذوقوا لم فهم بالأرض، والأنوف الجبا0 تمريغ عن أنفة يقولونها 
الركوعمح، ما الإنسان أدرك فلو bلأ ولجهاكهم، قلوبهم، في لكز جود؛ الفي 

عنهمار؛،.أنف ما ض التذلل لذة من والمجود 
®اه:بجيد ه؛)^3 

ءؤوإذابقوله: متصاله تكون أن يجوز إذ له، هي الوالية نثليرها مثل الجملة هذْ 
الإصمارمقام في إظهارا ل_ءؤالثكئىنه■ التعبير ويكون لثمأهمأ يل، 

يابن واتمر (، ١٦٨;١٩)امطي« وض  dWT/fr)الطرى« اشر يطر: )١( 
ص/ا*م(.

•القرطي واتمسير (، ٧٨١)•ّآ/الرازي* واتمر (، ٤٢١)ه/الوجيز* ءالمحرو بفلر؛ )٢( 
(.٤٣٥القديرء))،/ و»اكح (، ٢٨٨; الكظب«)• علوم في و»الاوابإ (، ١  ٦٨/ ١ )٩ 

(٣٧٣الجارود)وابن (، ٣٠٢٦داود)وأبي (،  ١٧٩١٣وأحمد)(، ٩٨١الطالي)عند كما )٣( 
الأن اشترطوا اض. رسول، على ندموا لما ثقيفح وفد أن ة؛.ءثت، العاص أبي بن عثمان حديثه من 

(،٢٧* الراية*)أ/ انصمخ ويفلر؛ ركؤغء. ب ليس دين في خز الأ اف:ا رموو لهم فقال، يجبوا، 
(.٥٢٩داود®)أبى وراصعيف (، ٤٣١الضعيقة®)٩ وءاللسالة 

وقتل•الراكع، قيام الإنسان يقوم أن التجثية• وأصل بملون، لا أي؛ لا ءأن ت بقولهم والمراد 
(.٤١٣)a/ الأصول® والحاهع (، ٢٣٨/ ا ر ءالنهايهء ينظر؛ المجود. وهو باركا، وجهه عر ينكب أن 

القديرءوألفح (، ٨٧أ/ الكاب،)٠ علوم ر وءالماب (، ١  ٦٨/ ١ القرطي،)٩ أشتر ينظر: )٤( 
(٤٣٦/٥.)

ؤج(



يالتكذيب.وصفهم لقصد 
ؤنإ،ننمحجملة؛ تهديدناشيءعن فهي أولكم، يومثدلهم ويل والقدير؛ 

ااإذا،ايفيدْ الدي الزمان »-رؤؤليوه,' إليه المثار اليوم ؤيكون أرهمأ 
إذاالذين للمجرمض -*الويل* فته؛يجارى الذي ه ؤوإدانلمحآةمأ فوله؛ من 

تقريراوتأكدالتفليرماذلك وتفيد*ع لايومتون، أي؛ لايؤمبماه ^١^٢٢ ٠٤^^،
الورةل١،.هده في ثاسا المذكور 

محأي-ءبهءابمدء*يدهويى.ه؛ؤ* 
والدنياوالتمس الكون من الايات لهم صرف تعالى اش أن قاطع >امم ختام 
عين،رأى كانها والقيامة الحساب مشاهد لهم وصور المابقين، وأحار والاحرة 
فتنوكديوا، وعاندوا اصزوا ثم وأنقلرهم وأمهلهم وعقولهم أرواحهم نخاطب 

اش؟ابعد من يهديهم مرق 

000

)ا(يظر:>اكءر.روص)وملإأ؛(.
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محقلا,لئةإ

السورة:ءوتسمية 

لقولخ"مار:ؤشاق1أهمه.راّورةالأ((ااا؛ 
اهححفي كذلك وهي التفامير، وكتب المصاحف، يعص في وسميت 

ؤنثاَتآتزثبماأا.»ّورة اوخاري«: 
ءؤةئه((لُآ،.محورة  ٠٠إلى؛ والكتب الماحق بعض في وتختمر 
فيالفعل من للصدر أحذا اكاؤلاار؛ا؛ سورة  ٠٠العلماء؛ يعص وسماها 

ؤبم-آتزذه•فولهتعالى؛ 
محاجأآء ألتتمرت وأزلتامن ؤ تعالى؛ لقوله اائاءصراتاارْ،؛ محورة  ٠٠ويثى; 

منفيه ودون المفليم*، النبا ١٠سماه؛ كتابا دراز اف عبد محمد الشيخ كتب وقد 
الصدور.يئلج ما القرآن في يانية الر معاني 

٥(،الرازي•)١ّآ/ واشر ٥(، /  Y٤الطري•)واتمسر (، ٦٩مجاهد•)ص؛اشسر ينفئرت )١( 
٥(.م/ واكوير•)• وراكحرير (، ١  ١٦٩/ واشترالقرطى•)٩ 

أبيابن واشتر (، ١٦٥رأ/ البخاري• واصحيح (، ٣٨٢)م/ الرزاق• محي ا-فير يفلر: )٢( 
٥(.•م/ ر (،وااكحريرواكوير• ٣٨٧المتر•)أ/وازاد (، ٨٢نمتن•)ه/ 

•وااكٍريروالضير (، ٢٠١; ١٥)انماتي• ^ )بما/بمآا(، الترطي• •فير يقلو; )٣( 
.)،<^•(

(،١٦٨٤/٤(،وايمالب؛انفياكرا،ات،اب«)ص٢٦٢
٥(.-T/ .) والموير• و»اكحرير ٢(، • ١ الإقراء•)١/ وكال القراء و^ح٠ال 
٥(.م واكوير•)• وءالتحرير ٤(،  ٢٥٨، الخثر• القراءات في •السوط يقلو: )٥( 
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العدل١،.علماء بين حلاف على وأربعون، أوإحدى آية، أربعون آياتها: عدد ءو 
والرازي،الجوزي، ابن حكاه التفسير، أهل  ٤١٠٩با-مكية والسوؤة ءو 

عاشور،وابن والألومي، 3م'جي•' 
رسول،يا اممه.ت لرسول، قال( أنه نمحؤنبمن، بكر أبي حدسث، فضلها في ورد قد وه 

وءؤعم؛تاءلدثيم،والمرسلات، ه، واؤأماؤ٠ة هود، ررثيتى فقال،ت ثبث،! قد افه، 
ه((ر"ا،.واؤإدا^محشمتن 

وغيرْل؛؛.الصلاح، ابن ذللئ، ذكر كما مضهلرب،، حديث، وهو 

الميم،في النون فأدغمت وارمارا، ا>ءن«، حرفين: من مركبة كلمة ؤءثأه 
شيءأي عن ت والمعنى رامارا، على رءعزا؛ الجر حرف ليحول، الألف،؛ وحدقت، 

يتساءلون؟

يخلفون؟!وعلام القوم هؤلاء ساءل ماذا عن التساؤل: عن سازل وهذا 
ءيرأاثاآ*ثيموأهتؤه 

العقولعلى وقع الذتم، الكبتر والحديث، ^، ٥٠١١الهائل الأمر عن ت أي 
مجالهمفي عنه يتساءلون فهم هين، غير عفليما وقعا والأّماع والقلوب، 
وأسواقهموأسفارهم.ونواديهم 

هليتساءلون؟ ماذا عن أيأ لاوس.والا، استكمالا الأية تكون أن ؤيحتمل 

0

القرآن"في ءالمان يفلر: ٤[. • : ]i١٢ ؤإنآأثنم•مائ١مث ئوله: ني واختلافهم )١( 
٢(،٠ ١ ا/ اوعاني«)٥ واروح ١(،  ٦٩؛/ و»شسراكرطي،)٩ (، 0٦٨٣إواالكثاف« (، )ص٢٦٢

٥(.Y/ والتنوير®)٠ وءالتحرير 
(،٥٤Y(،و»سماسنيء)٣٨٧/٤/٥

٥(.واكويرء)٠ وُااكمدر 'آ(، المعاني®)ها/ا*وءرؤح 
وغيرهمسحد_ثاينو\بوي)م\قه (، ٣٤٣/٢(،وام)٣٢٩٧بياكرطي))٣( 

ق.بممح.عباس 

الراقعهء.ءسورة أول في تقدم ما ينظر )٤( 



بماءاوذءناكأاسم>اا؟
وهوسأل— تعالى اممه أن ت والمعنى جوابا، والثاني موالا الأول يكون أو 
هداوفى أناالعقيه، يتساءلونبأنهم أجاب ثم ؤءنأثتاءؤثه؟ أعلم—; 

عقلينا.نبأ سماه تعالى انثه أن وكفاه خهلير، الموصؤع أن إلى إثارة 
يؤثرها،ثم يختارها، الحقيقة، عن الباحث، الجاد اول نتساؤلهم كان هل 

والتندر؟والتسلية التثغيت، يريد الذي العابث اول نأم سبيلها؟ في ويضحي 
يهلرحوإنما الممر، يمع أن قبل بالتكديّبؤ قرارا اتخذ الذي المكيب ازل نأم 

الناس؟ايمرفح حتى والنبهايت، الأسئلة بعض 
ؤاىا4ّلآ،:فى أقوال جاءت، وقد 

امتتهمية0<-طل:>محمتة'ظأ0 ترك م ى 1^، هل: 
[.٦٨-٦٧]ص: 

زئوقد نبثا، صار وبه ه، شخصه على أنزل القرآن لأن ه؛ الخم، لثل• 
ءداُت،يدي بين لكم، نذيئ »إنى يقول: وكان يءؤأتير4، وأرمل ه، أمآ دؤ 

ثديإ^(اسم.

أسالهم بالنبة وكان ه، الّتي به جاء ٌا أعظم من لأنه المن،؛ لقيل• 
:^٤٢ئتم;أ،كماقال 

عمروأم يا خرافة ث، حدير ئئم ثويتج مم ثاه حي

-١٦٩/١٩وااش؛رالقرطي«)(، ٦٨٤ه(،و»الكثاف،«)؛/ / ٢٤الطري،)راشر )١(يفر: 
٩(.(،و٠اكءريروالم.را)•م٦- ٣٠٢M(،و»شترابنكشر،)١٧•

واتمر(، ٢٧١)م/للزحاج القرآن، وامعاني ٦(، )أآ/ه— الطري، اشير يطر؛ )٢( 
(،٣٨٨/٤)المسر، ورزاد \\(، y/rr)للواحدي المهل، ورالممسر (، ١٨٢/٦)__، 

١(.• ■آ/ واكوير،)• و»اكحرير (، ١٩• ا/ المثور،)٥ وءالدر (، ١٧•القرطي،)٩ا/ و»شر 
ئ.بممح.عباس ابن حدبث، من ( ٢٠٨لم)وم(، ٤٧٧الخاري)٠ أحرجه )٣( 
ابنإن، سونا يد نح راآد'لأث ه يتنا قه*ت ؤ •صورة ش تخريجه تقدم )٤( 
النمي.العلاء وأبي الزنرى، 
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أمروهو وأوسع، أثمل هو ما المعنى يعم وقل حق، كلها الأهوال وهذه 
نبأعندهم نهي والجزاء.. والحساب والأحرة والغيب والوحي والنوء الإسلام 

ؤيتساءلون.حولها يختلفون عظيم 
ألىمسئملهه:ؤه 

أ*>ينلاا•ضايحتمل، والاختلاف 

ؤؤوإثاتّالعباد! قي اش ستة وهذه وال«صد.ءين، المكذبين بين لاختلاف ا~ 
فداململيمَانثمبمثوى.أهأثث ، ٠١ئمؤدتانلمصثنلءِا3^)^^ 

٤٠.]

قال:من نمنهم إياء، ووصفهم للرسول.، تشخصهم قي لاختلاف ا- 
قال:من ومنهم الدنيا. يريد قال: من ومنهم مجنون• هال: من ومنهم ساحر- 
آلمربمأيراإني معكم ؤ^، رمح_،آلمتون'ئ^'ئلربموأ يقومن أم ؤ شاعر، 
[.•٣-١٣]س: .ه 

حولهتساءلوا الل«ى الموصؤع وسمى واختلافهم، اولهم نتعار الفُ ذكر 
يكون؟أن يجم، وكيف والاهتمام، التساؤل قضة وهدايقودناإلى بؤأاناألتطي>ه، 

عنه؟النامي اءل يتسّأن ما موصؤع يستحق هل بمعنى الموصؤع. ~ ١ 
يبحثهبأن حديرا فيكون المرصؤع، صدق يراعى أن ذلك، في ينبغي والذي 

ع.ته١أويتساءلوا النامي، 
العلموْللبة الفقهاء من خاصتهم يعص بل المسلمين، واقع إر ولونفلرث، 

الوالقضايا، والحوادث الأنباء من يه يشتغلون مما كثيرا لوحدثر والدعاة؛ 
الجهد.هدا يستحق 

المعاركمن فالكثير التربوي؛ الجاسبا فى بقمور تتمل مشكلة وهل.ْ 

وأزاد(، ١  ١٣- ١ ١ ٢ ; ٢٣للواحدي)• البسيط وأاكفبر ٧(، Y/ الطرى«)٤ •نفير يظرث )١( 
و»اكمير•^، Y/A)كير« ابن واشسير (، ١٧•)؟ا/ القرطص• واشتد )إ/مخم(، المتر، 

واكويرأ)>م-ا<.
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هوما حاب على هامشية أو وقتية ائل مأو أشخاص حول تدور والمحراعات 
دينهم،في تنفعهم لا بانشغالأت، مولوءة أص،حثا اليوم الملمين حياة بل أهم، 

لهمتحمق بحيث دنياهم، في تنفعهم ولا قلوبهم، نمقي ولا افه، إلى تقربهم ولا 
بالنشوة،تشعرهم ومعارك، وصراعات، أفكار هي بل والحضاري، المدني التهدم 

الوقتيوالاحتشاد القابل، الهلرف، وهزيمة بالإنجاز تلينا شعورا لهم وتخلق 
يصححش عنه؛ الحديث، بتكرار تفخيمه يتم صغير موقف، أو وهمية، قصة حول 

صتثاهيجده لز حؤأإدابكاءهء ماء الملمتان محسمه بميعو ؤكمإب|، ٠ وحقيقته متقوحا، 
ا''ا[.لالور:

منالخروج من وأفاد حنى ماذا ليتساءلت أوعشر سنة بعد العاقل يلتفت، ولا 
وقوةالتيايت، تغير من ذللثإ يصاحيإ ما مع أحرى؟ في للولوج غروه أو موقعة 

وجهمن مرتبهلة والمسألة والتشييد، والبناء الحق الإنجاز عن والعجز القلوب 
والمقادير.الوازنات، وفقه الأولويات ورعاية التفكير في بخلل آحر 

أووسائطأوفلنون شائعان على وليس الصادقة، الصادر على الاعتماد ٢" 
مباشرة؟الرسول كلام كلهم ممعوا فهل فيها، مشكوك 

يسمعلا حتى المهلن، أذنه في يضع أن الحال به يمل بعضهم كان بل كلأ، 
،.القلوب١١في وفعله أثرْ من شيء فيميبه الني.؛ 

منهميع وملة وسائهل على للأمور ونموره حكمه في يعتمد الناس يعفى إن 
أمرلصالح الحق عن وبحثه واتزانه حياديته ويفقد والتشويه، والتدليس التحريف، 

واعتقده.قرره أن سبق 
الشريعة،وفق مصدق، ونقل سليم منهج على يلقيه فى يعتمد أن والواحبا 

ليسلأتإمحكمة، صحيحة نبوية أحاديث، أو الدلالة، ءلاهرة قرآنية آيات فالحجة1 

-١٥٦١)م نمم لأي الصحابة• وامعرفة - fxr/l)_• ابن ينظر: )١( 
"١(،٤ ٥ الملأء•)١; اعلأم وأسر (، ٧٧الغابة•)•T/ ورأّاو (، ١ •٢ ، ١ ١ Y/ دمشق•)٥ و«تاريح (، ١٥٦٢

*بمجرم ربك آنتِنذتة ما ؤ ٠ القلم• سورة  ١٠في مدم وما 
0



قائله،إلى وينثب يحكى فيما واصحه ونقه أو متثابهة، ولا مردودة ولا صعيفة 
م،مفة.ولا مزورة تكون فلا 

يخلقالبعث على القرآن اسدلألأت ْثل عقؤا، دليلا أكان الدليل، قضية ٣- 
كانأو نفيه، أو حكم بانات ثرعثا أوكان موتها، بعد الأرض وبإحياء الإنسان 

الخ.. حثا.. أو منهلقثا 
ليسكله فهدا التاص، من فلأن قول، أو الموروث، أو والعادة، الإلف أما 
قولهفمثلا السورة، هده فى ما نم2ل على الدليل يكون أن ينبغى ؤإنما بدليل، 

لأنهنهلعي؛ صادق نقل فهذا سحانه: 
ولابأعينهم' يثاهدونه لأنهم عقلي؛ وهودليل باض، يؤمنون لا ولكنهم اف، من 

ذللئ،.فحل أنه أحد يئع لم إذ لغيره، بته نأو نفيه يملكون 
لحاروا،عنها سألتهم لو أفكازا، يعادون الناس س كثترا إن حيث الفهم، ~ ٤ 

كنهها!يعرفوا ولم 
حرفممن سمعها كان أو جيدا، يفهمها لم لمسألة نقدا أحدهم يكتس، وقل 
الثنيلا،تقال كما خاؤلئ، تصور على حكمه فبني ودلس، 

الثئيمالفهم من ه توآلصحيحا قولا ءائ_، من وكم 
بيانبعد والخلاف،، النزلع محل بتحرير بحوئهم فى يعتنون الحلماء كان ولدا 

عليه.متفق هو ما 

عنأحدهم فيتكلم للأخر؛ أحدهم فهم عدم الاحتلأف، سبج يكون وقد 
الس،كندريتاف عطاء ابن إلى ب، ينكما أحرى، مسألة عن الأحر ؤيتكلم مسألة، 

زبداأوينهلقه! حمدا، ت ويكتبه عدا مفيس_معهت عمنا، له! أقول 

العلرفين،أحد إلى فيننع عنه، واضح نمور لديه ليس حلائا، أحدهم سمع وقد 
تحجبهيتكلم؛علريقة أحدهم لأن أو ذهنه، فى بادرة لأول بل نفلر، ولا تحقيق دون 

ؤيعفلمه.يعرفه لأنه أو وتناسبه، 

ا٢ ٠ ؛/ ) العكبري البقاء أمحي إلى المنسوب والشرحه٠ (، ٢٣٢١٠٣)الخنجيء ءديوان نثلرت يا 
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المميتوسلامة التجني وأهمية المقصد، ٥— 
للأنممّأروسيلة إلى الزمن مع تحول ثم طيبة، بنية يدأ وحوار حيل من وكم 

قالوقد واليهلرة، التفوق إظهار أو ؤإذلالهم، الحلق نواصي وجئ والغلة 
ؤأددةمادا ه ^ثطءوفيآءي٠ تعالى؛ 

[.٨٣]القصص; لأشين.يم 
عنيبحثون غرض، دون بحيادية ويتجادلون يتساءلون الدين عدد هو كم 

للخير،يوئق فانه كدللثا كان ومن أحدوه! وجدوه وائى وتجرد، بصفاء الحق 
لصدقمأجور؛ فهو الية، حن أصابر أنه إلا ما، مسالة في يصن، لم لو وحتى 

حملته.فى ومعدور عنه، الماوود وعدم الحق طلتا فى ومعه وامتفرنغ مقصده 

هزلأمأن يعني وهو ، ٢١وريع؛زجر كلمة اللغة أهل جمهور عند ٠^^ 
المكدبازل نتساءلوا ؤإنما الحق، عن وبحنر تحث أهل يكونوا لم اتلن المت

والتكرارالبيان، مطلع فى تعالى عاتبهم ولهدا أوالمعرض، ال٠شئ٥ أو أوالملثى 
منأجلالتوبم<ا

إلىدعوة لأنه محنى؛ ه نفالتوكيد كان ؤإن آحر، معنى ثمة ليس أنه يعني ولا 
مضاعفة.أهمية الأمر منح 

وؤمت'كلأسودولهتالدنيا، عذاب اؤثلأسمنهأ إن المرين؛ بعضن قال 
ءدابالآ-محرةر'ا،.

الملبّتاأ؛،،إلى وسحبوا هتلوا حينما بدر، معركة في لهم حصل الدنيا وعذاب 

مم؛ر«ابن و»تمر (، v/rالرازي•)؛وأشٍر (، YYr/،j)، ١٣القرآنأ يطلر: )١( 

 )Y( :اكاءتينفياتتحاة يفلر• ،)وأمعواكعرأ)؛/م\<؛(،وأش؛راوضاوىأ)ا/خمأ
(.٥٩٤الهوا.ع«)أ/

(.ji_YAY)؛/طلر:أفرارازىأ)؛مخ(،و»اورئذافيشمم 
(.٢٨٧٥، ٢٨٧٤سلم،)و»صمح (، ٣٩٧٦البخاري،)ااهحٍح يطلر: )٤( 
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المرفود.الريد يثى القيامة ؤيوم لعنة، وأئبعوا 
اشأن سيعلم منهم كشرا أن إلى إشارة الأولى إن أن منه وقريب 

الأنهم الذين القوم يرثها موف مكة وأن .و، رسوله ويعر دينه سيتصر تعالى 
هذاعلموا وفد ؤيوذن، الكعبة على يصعد خ؛.ةئ بلالا إن حتى بها، مستضعفون 

سنين.بعد عياثا ورأوه 
-٨٧]ص: ^^اأو؟هلثنئذبمديجأأو'ه كقولهت فهي 

منله سيكون وما الشي ونبأ القرآن، ونبأ الإسلام، نبأ سيعلمون أي• [، ٨٨
ماصدق يبعثون ما عند يحلمون ثم أعدائه، سوكة وكسر الدين وفلهور الشأن رفعة 
أمثالفيه يثقل نهل ميزان بل اJادى، مثزانهم ليس هناك المزان وأن ،، ^١١أحبر 

وزعماءالمجرمين أكابر ؤيهليش ئة؛.بممح، وسمثة وسلمان وعمار وبلال صهسبا 
هيوهذه اممر، على ماتوا الذين وساداتهم لهب وأبي جهل كأبي اوكد؛ين، 

الثانية؛

كماالمتقدم، على المتأحر عطمؤ بمعنى الزمني، للترتيب تستخدم وؤي*ه 
الاحرق.في يعلمون نم الدنيا، في سيعلمون لأنهم هنا 

لهم؟الله تهديد وياء السر ما 

انظروا..لهم; يقول وكأنه بجد، الموضع إلى التفلر على يحملهم أن هو 
إنه[، ١٤- ١٣]!_: وننلموئ.ةاهمآمحل. تأثالوا: تدثروا.. تمكروا.. 

ؤينفلروا،ؤيتدبروا، يتأملوا، أن على وحمالهم تحفيزهم فهويقصد فيه، لعسا لا جد 
مانانه^كرأإ ننر وبم-ردكا مثئ لنص دُتو؛ّوإ أن بؤيدج لعقلكم ا إئ^٠)، فال. كما 

[.٤٦وسأت ه جثة من يمصيبخ 
التمكرإلمح، تدعو التي القرآن آيات عن وعقلوا عزبوا من النوم المسلمين من 
استخدامينافى الدين أن بعضهم فلن بل والفلر، المتجزئ والثحن، والتعمل 

والتويراو»اكمير )U/٣٨(، كير« ابن و»شر (، ١٥•)•Y/ الطري، اتمر يطر: )١( 
(.٣١)آأ/• 

ؤ(



العقليئن الخالهل بسبب ذلك لكن وربما آخرين، عند مسبة العقل وأصبح العقل، 
والهوى.

القرآن،في جاء الذي الأول ولا الأوحد هوالأسلوب ليس المطن والتهديد 
العواطف.وتحريك الأسلة، ؤإثارة والترغيب التعليم فهناك 

أسلوبعلى والدماة والأياء والمربون الناس يعتمد أن الخطأ أعظم ومن 
بالمستهدفنالتقة وزؤع الرحمة عن الحديث ويغفلون وحده، والتخويف، التهديد 
التهديديكون ؤإنما الحمح،، إلى يقودهم ما خير وهي لهم، الأهمية وإءهلاء 

منها:أحوال؛ في والترمج، 
يعقا.يحضها يكمل أحرى أمالي.-، صمن أسلوبا يكون أن ~ ١ 

الأنصياع،وترك المبالاة وعدم الإهمال في وأمعنوا أنرٌلوا لقوم يكون أن ٢" 
الكئ«االدواء وءآحز 

لتركالخوف تحريك إلى فيها المرء يحتاج حاصة حالات، في يكون أن ٣" 
شهوة.مخالفة أو معصية 

انللأتتقدم قد والمعلومة التفكير، على العقول يحفز استفهام السياق 
قالبني مصوغة جاءت فإذا بالكلية، إليها يلتفت لا أو تقليدا، فيأخذها جاهزة 
الذهنيةالقدرة وتوظيم، الجواب صياغة في المشاركة إلى دعوة كانت سؤال، 

الايقة.المعلومة واصتحصار 

تكنولم حلقها اش لأن يااالجعل*؛ عثر ؤإنما الأرض*، نخلق *ألم ت يقل ولم 
متأ-؛ما.حاء والبعل فالمهد ذللتخ، ؛عل. مهاداجعلها نم مهادا، 

دثمآ?جاهدللش ؤوآمحرسبمد الازعات،*ت *سورة في تعالى قوله هدات ويعزز 
للحياة.فايالة وجعاJتا ومهدتح، وبسطت،، لحنت،، حلقها بعد أىأ 

ؤ»أمأشد-ظئارقالإ لما لأنه السماء؛ فبل حلمت، الأرض أن السياق وظاهر 
والصحىوالليل صنهاوآه، ثولبجا'أو'وأغلسقلثاوض 

ؤ(



(m)

ماما.كان الأرض خلق أن إلى إثارة ففيها إ الأرض؟ ش يكون 
غيروكانت أولا، حلمت، أي; ءؤأزنح،وإإ'خصيلاه تعارت فقال هنا، وهكاوا 

مهاداراد-جعلها ليبين الأرض؛ إلى السياق عاد ماء الخلق ذكر بعد ثم ممهدة، 
،:الثابي١٢قال كما اوووم، الأم مقام فى وهي للإنسان، مهد الأرض 

اليز؟اتكرمن ض م d وقاوت،دالأرضلئاتألأ،: 
الحط—نركوب، تلي يومن الطموح أهل الثاس ش ارك أب

نالحقبين الدهر أبد يعش ال الجبصعود يتهث1ا ومن 
هىأحياء، وهم لهم مهاد هى الش الأرض هدْ لأن بالعث؛ إشعار الأية وفي 

تعالىاف سماها ولهدا منها، يبعثون ثم فيها، يدينون حيث أموايتج؛ وهم لهم مهاد 
امتودعت،.ما تودي يم فيها، و'ءفلامهم أحالهم تولع متودعا، 
العلم،لهليمإ من وهدا يعدها، ما لقبول العقل تهيئ عابرة تمهيدية إشارة فهده 

أشثزتعالى: قوله إن الخمر: تحريم فى العلم أهل بعض يقول كما 
منعإلى مباشر غير إيماء [، ٦٧ه سآ=قرإورذبما.صنا منه شوؤث وأمحعتنس، 
للرزقمغايرا شيئا السكر فجعل الحسن، والرزق الثكر بين فزق لأنه الخمر؛ 

الحسنص.
البعث،.إلى اJهد من بخروجهم مشم مهادا الأرض جنل فال 

مستعدةوجعلها والبناء، عليها، والمنى فيها، بالعيش مهادا الأرض افه جعل 
والثناءالأنفاق وحفر الهلرقات، رصف، فى ترى كما البئر، وجود تكاليف، لتحمل 
لها.الأرض اف سحر الك، الاستخدامات، وأنولغ الشاهق 

تكونأن مهمة لها لأن خصها؛ ؤإنما الأرض، من الجبال أؤثاداه: 
ومنبالأوتاد، الجبال فيها تعالى افه وصمؤ التي الوحيدة الأية وهان.ْ للأرض، أوتادا 

النازعات٠.اصورة سيانيفي ما )١(ينفلر 
اكابيا)صابم<••ديوازرالقاّم )٢(->: 

 )T( :اشر يظر /T(١٤١اسيا ،) لالقرآن«القرش واالشٍر (، ٤٦٧/٥المثورا)ورالدر
(.١٣٢ الواصح«)٢; ورالتمر (، ٩٢لالزحني)٢/ المير، واالشٍر (، ١  ٥٢- ١ ٠ ١ )١/ 



توازنهارا،.تحفظ فهي وتضطرب، تميد أن الأرض أنهاتثبت، كونهاأوتادات معاني 
تدور،لا ثابتة الأرض أن على بالأية الاستدلال، الغريبةI المعاني إقحام ومن 

كانوسواء [، ٨٨بمزاياماه م( سثاجاينة محيركاآ:بجالا ؤ ٠الات تعالى وافه 
ماللحاق عليه يدل، كما الدنيا، أوفي الياق>آ؛، عليه يدل، كما الأخرة، في هذا 

الأشياءوترتم، انخدلع لها يغ ئد الحواس أن على فهويدل، أشأمحيىأمءآ؛لسءه، 
مضلل.العلمية الحقائق على الحس ينلواهر فالاستدلال، حقيقتها، غير على 

رتابةتغيير في مقصود وهو الخبر، إلى الاستفهام من هنا المياق احتلم، 
ّ؛حانهتنوله في كما تنويع، إلى فيحتاج ؤ يولفالهلول، مع لأنه الموال،؛ 

نضع،(؟#ألم يقل! ولم ٢[، ١- لالثّرح: 
الأرضجعلنا قد المعنى: وكأن الؤال،، جواب إلى إثارة الأية وفي 

أتم،تأرزجاه وقال،ت سبحانه عطما واازلكإ أوتادا؛ والجثال، مهادا، 
الألوهية؛أمرار من ّر وهدا والأنثى، الذكر فهناك وأشباها، وأنواعا أصناما 

الحكمةغاية في فحلمهما ذللثؤ ومع الأنثى، غير فالذكر مختلفان، الزوجين لأن 
ولاالمرأة، لولا وهنائها الحياة سعادة ليشعر الرجل كان وما والإبداع؛ والرحمة 

للذكر،نحى الأنثى تعالى فجعل الرجل، لولا الحياة سعادة بكمالط تشعر المرأة 
محبمل،إثها منؤ-غليىدؤ قال: ك٠ا للأنثى، يحي والذكر 

٢[.١ ]١^٢: ويحأةه ئندة يتيظم 
يشملبل والماء، الرجال جنس فى الخلق س الأزواج حمر يمح ولا 
لنجماهًكإاسءلين ؤ تعالى: يقول ولذللث، الخلوقارتإ، من كثيرة أجناسا 

Y ممر•)وانفرأين (، ٥٩٨وأ1عثاف•)Y/(، ٩/٢٤الطري،)•■ضر ؛نفلر: )١(  M،)؛"•
ه0 هج تنمئ،د،جا ُأنت،يثا محا؛دؤ ثألثثا سقها ُألأُمح، •سورة في تندم وما 

شالسل و«الحر (، YUYالوجيز•)(/■و»اوحرر ١(،  ١٧المعاني•)؛/ير •نفبمفلر: )٢( 
 /U(•١٨٦الضير ،) و"روح M(•٢٧٢العاني ،) و»اكحرير •(•والترير /Y • ،)اليان•و»اصراء ٥
)يم"اه(.

0
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،.الأحوال١١وفى الأعداد، وفى الألوان، فى أي: [، ٤٩لاست; 
والرضاوالصبر للخى، والإحسان الشكر وقا١اله: والفقر، الغنى ذلك،: ومن 

والعالموالأمير•• والمأمور والضعيف،•• والقوي والمريض•• والصحيح للفقير•• 
واليد...والجاهل..والدر 

للصبر؛ومقتفى غيره، على الله فصاله لمن للشكر موجب الموع وهذا 
يصبرأن عليه مرض؛ أو فقر، أو عاهة، أو آفة، أو بمصيبة، ابتلى إذا فالإنسان 

فيه.هو ما عبودية ؤيودي 

افهجعل إذ [، ٢٣٧]اوقرْ: ؤولأثنسوأآكذلسصأه للإحسان: مدعاة وهو 
فىالانسجام من حالة يوجل• المدين بين التعاون لأن التعاون؛ العباد بين تعالى 

٠بئ الح^اه قم لالم^بما0، 
يتعلم،وهدا يزرع، وهدا يمنع، وهدا سني، فهذا التكامل، إلى مدرج وهو 

يوجدالأعمال هد0 مجمؤع خلال ضن يقرأ، وهذا يكتب،، وهذا يفاكر، وهذ.ا 
الإلهية.الصنعة أسرار وهومن الحياة، في رائع تكامل 

ووضوحهاوبدهيتها الآلة تقرير إلى إشارة الماضي بصيغة والنمير 
الزوجيةلكن والجبال، والأرض الماء يتأمل لا من منهم لأن للمخاين؛ 

إلىيحتاج لا مما فهي حولهم، ممن ويرونها ذاتهم قمح، يعايثونها صرورية محنة 
وحجة•دليل ها نفهي ل استدلال، 

وث>وثثاثاهه:جظا -وؤه 
يحتاجه،ان إنفكل أحد، عن أحد فيه يغني لا لأنه الناس؛ إلى النوم أضاف 

والخلل؛والعطب، والقص بالحرمان لشعر مهللئا، ينام لا من الماس ر ولوأن 
حرمه.لمن حياة ولا محه، غنى لا ضروري فالنوم 

يصاب؛الإجهادفإنه نوم دون الإنسان عاميا إذا معينة ءل.ة الأطباء ذكر وقد 

(،٢٧٢)o/للزجاج ام1نا وامعاني (، ٩/٢٤)(، ٥٤٧/٢١)الطري• اتض يظر: )١( 
(.١٧/٢٧واكوير،)و«اكءرير (، ١٧١/ ١٩القرطى،)راسم وافترالرازي•)١*ا/٩(، 



والأسترحاء،الراحة من حمه يأخل أن الجم لهذا بد لا إذ يموت؛ ثم الهلوسة ثم 
الحمامة«آاا.ررطوق قي حزم ابن المعنى هذا إلى أشار وقد 

خاصاليس الليل ولأن يعدها، التي الأية في محياني لأنه افت يقل لم 
الشركاتإحدى إن حتى الليل، ينشها الأرض على المخلوقات بل ان، بالإن

زرعهأن الزارع فاكتثف مزرجة، وسعل في مقيئا إعلأيأ وصعت اليابان في 
لحقعما ؛التعويض فيها يطالب دعوى عليهم فرفع الليلية، الإضاءة بهذه تأثر 

أنانمحيبة النتيجة وكانت العلية، البحوث من مرحلة في النزلع ودخل ورعه، 
راحته،فترة وص بالليل، يؤرقه لأنه البات،؛ راحة أقلق قد المضيئ الإعلان هذا 

ظهرعلى المات توزيع وأن معينة، إظلام فترة إلى تحتاج الشاتان حتى أنه وسن 
تابعولكن فحسب، والبرودة والحرارة والجفاف، للرطوية تابعا ليس الأرض 
فهوللأرواح>أ(.الوم أما والهار، الليل لطول، كذلك 

الرتيبة؛الإنسان حياة يقطع الموم أن أي• المهبعرأم، هوت الثبات اللغة! أهل يقول، 
العملضغوط حراء بأمراض يصاب وربما ؤيكدح، يعمل الهار في الإنسان لأن 

وسعادة.وهالوء وراحة محكية على ؤيمحو وعناء تعبا على المرء ينام وقد والحياة، 
واللاطينالجبابرة حتى والقوة، بالقهر يأخذك الوم أن الثبات؛ معاني ومن 
ولاحز بلا يتردد، النمس حيشا مهاحعهم، في بهم يرمي ثم أخدا، الوم ياحذهم 
وهذهحوله، ما يعي ولا الجواب، يرد ولا الموال، أحدهم يسمع ولا إدراك، 

الإلهية.الأسرار من فهومحث النوم؟ يتم كيف أما أعجوبة، 
ورزى،أحلام فيه مستقل، آخر عالم إلى الإنسان فيه يخلد ه نفوالوم 

ويحارب،ويهادن عقودا، ويمضي ويكتّ_ا ويهلير، يسافر فالمائم غريبة؛ وأحوال 
مالوفها•غتر على والأشياء أحناء، الموتى ويرى 

٣(.٠ لأ )ص الحمامة® ؤاطوق ينظر• )١( 
(.١ )صر؛اُه قطب محمد للأستاذ قرآنية® ®دراسات يظرت )٢( 
انو»ل(، ١٩٥المحيطء)ا/ والالقامس القرآن®)صمآبمّآ(، غريب فى ®اسردات بمطر: )٣( 

 /T(٣٦العربء ،) ت«.ب »اس ١( ٠ ٩ ٤ / الموس®)١ وءاتاج

(nv)



ؤ; ؛UJكماأمنه، النوم تعالى اه حمل وقد 
النعاس،شدة س مرارا الصحابي يد من يمهل السيف كان حتى [، ١١

التعي،الإنسان عن يقعير فالنوم ا، وساءله١١نوته استعاد قد به فإذا يصحو، ثم 
حديدة.روحية ءلاقة فيه يضخ وكأنه وحيويته، نوته له ؤيعيد والإعياء، والإجهاد 

برقأف، ؤ تعارت قوله من أحدا المغرى. الوفاة النومت يسمون والعلماء 
أؤتس\طيلو ؤأفيدرتثئ،ِيى س آ'لأمحجلأ 

[.٤٢]١^: يلقثشه 
بخلافغيره، من أو ذاته من للامتيقافل قابلا النائم تعالى اف جعل وقد 
ؤ،عيأءادانهم _ا ءثأرسثءؤ الكهف! أصحاب قصة ش كما الاستثنائية، الحالات 
[.١١]الكهف: عات.داه سنتزكي \ذخةو> 

الإنسان.حاحة بقدر ويكون ^، ٥٥١١يقبل أنه سبايا، النوم جعل معنى فمن 
أنيوكدون الحالماء يزال ولا البدن، صحة صروران من صرورة والنوم 

الإجهاد،سمبب وحياته؛ صحته من اصعلرابه أو النوم قلة ثمن يدفع الإنسان 
والقي،العاطفي الاستقرار في والتأثير والنسيان، الذاكرة وهزم التركيز، وصعق 

فعلىالمخ، حلايا على يوثر كما والغضم-،، الانفعال لسرعة سبتا نقصه فيكون 
ولكنلأخر، شخص من يختالف، وهو النوم، من الكافي القدر يأخذ أن الإنسان 

علىالمحاففلة أجل من ساعات، ثمان إلى سن، بين ما يحتاجون الناس غالبا 
ؤإذاالقلبية، أو القمة للأزمات التعرض وتجنب، ونشاطهم، وقوتهم حيويتهم 

ه.الشي يفعله كان وهوما أنفع، كان والقيلولة الليل بين الإنسان نمها 
فيواحدة ساعة نوم يقولون: العلماء وبعض المهار، نوم من أفضل الليل ونوم 

للأسترخاء،وصفاته بهدوئه مناسب، الليل لأن النهار؛ في ماعتين من أقفل الليل 

©

١X ٨ ١ سلم•)١ ورمبع (، ٤ ٥  ٦٢، ٤ ■ لخارى')٨٦ 
القرطيأورتمر )\ا\س المسر• ورزاد (، ١٦١•- ١٦١)A الطري• رمم وِظر: 

(.م١r١١واكوض•)٤/ورالتحرير (، ٢٢كيرا)أ/ ابن ورشتر ٢(، ٤ ٢ )أ/ 



لوحتى ساعة نصف نوم يعادل الليل في ساعة وامسرحاء الراحة، من قسط وأحد 
ينام!أن يستقر لم 

الأرقى.تلبه الذي أوالجياب بالثوب يكون ما أسه للارفى، فهولباس 
الناسوأكثر والكون، الهدوء س مدرا يمنحه ذاته، للإنسان لباس وهو 

والجالاءأ،والمر، الأنس، لحقلاُتج س فمه الليل، في إلا الراحة يجدون لا 
النهار.فى ليس ما المتة 

ؤلثتعزأو\ذثش.' الزوجية العلاقة ووصم، بالثكن الليل اممه وصم، 
أسهوالرجل وعاؤلمة، وروحانية سرا بالاليل، أشبه والمرأة [. ٢١]١^٢؛ إثهاه 
الرجلمهماُتإ بين رائع تناسق الحياة وفي واحتمالا، ودأبا وتجالتا ظهورا يالنهار، 

وفيوالنهار، الليل في تتجر فالزوجية منهما، كل وطيعة المرأة، ومهمات، 
فيكما ^^، اممة أقم ولذا والأنثى؛ الذكر في تتجر كما والأرخى، الماء 
الليل«.ءسورة 

والثيحوالعناء الفراق بعد ومستراحها الزوجية الحياة ملتقى  tplp•والنيل 
الماس.مع الخلويل 

لباتا،الليل دام ما مالأ المغنلين بعض أن *تفسيره® في القرطبي ذكر 
اللباسءا،.عن يغني بحدذاته الليل لأن وهوعريان؛ يمرفيه أن ان فللإن

يغنيلا لكنه متعددة، معان فيه لباتا الليل فكون الغفلة، أهل أقوال من وهذا 
^؛؛^٣بحانه: قال كما الناس، عر به افه امن الذي الحئي اللباس عن 
وقد[، ٢٦خ؛ره ^^، موء'محتمحأدييثاو0ِسألنمئ  iSjyزياءوؤ.0سا؛أث 

مئه«رأآ،ايستحيا أن »افُأحو البي عن جاء 

)ا(طر:»ضاكرني)ما/غم(.
٢٠)أحمد أحرجه )٢(  )'اا'أ(،وأبوداود سلخا، ( ٦٤)ا/والخاري (، ٢٠•٤• ، ٠٣٤

امحه'ص جم' بئربن حدبم، عن ( ١٧٩)؛/ رالحاكم (، ١٩٢٠ماجه)وابن (، ٢٧٦٩)والرمذي 
يهئ.جده محن 

(m)



©

حقولهم، jlبيوتهم إلى ويأوون الخروج، عن غانا الليل في يضلعون والناس 
لهم■كاللماس المساكن فذكون ونومهم، وشرابهم طعامهم على شملهم ويجتمع 

غالبأن على ليلا، والنهار نهارا، الليل فجعلوا الخال، عكسوا الناس ويعص 
مبكرينؤيقومون بيوتهم، إلى ويأوون مضاجعهم إلى الليل أول يهجعون الأمم 

ومصالخهم.أعمالهم إلى 
متطلعةروحلث، فلتكن جديد، ليوم ويتهيأ الكون يصحو المباح يشرق حين 

للعباد.بالخير داعية الكريم، الله مهناء متفاطة راصية قانعة الجميل، الصباح لهدا 
ءوؤنظ1ااوانثائاص:

أنيلائم ولا قصيرة، الآياُت، لأن معاسا،•؛ ®والنهار يقل؛ ولم ١االجعلاا، كرر 
ممردتض•عل5، تمتمر 

بفحلعليه عمب ولذا للاثبات؛ تمريري في الاستفهام أن بيان وفيه 
تعالى.افص وهو الفاعل وعلى الفعل، حصول على يدل ماض 

فهدمالنعم، يني الإلف لأن واستحضارها؛ بالنعمة التدكير تكرار الأية وفي 
عليها،لاعتيادهم قيمتها؛ الماص يدرك لا تغيب، ثم يوم كل تشرق التي الشمس 
صفيها ما نظرهم يلفت، لا الممهإرْ، الخضراء المناطق في يعيثون من وكل.لكا 
أوالمراحلوالرمال الصحراء أهل وكال،للث، غيرهم، نظر يلمن، مما الأحاذ الجمال 

والبحار..

الدهريينس سبحانه بالصانع يؤمنون لا من على الرد تأكيد فيه ؤو-جثإناه 
تع-حضفالآيارتح لاإذ!لأما.٠ وآلهة للنور آلهة يجعلون الذين نوية كالما والهلمائعيتن، 

حلقالموروالظلام،وأنه له، ثريكر لا وحده هواغ الفاعل أن وتبين المقولة، هذه 
قالكما 

بتكل. المايويه أن تخبر يد س عندك الليل لظلأم وكم 
والصرفالعيش، لهللم، ظرف أنه ت ®المعاش٠٠كلمة معنى من يكون ما وأقرب 

العكيرىالبقاء أيي إلى المنسوب رلرشر-حهاا (، ٤٦ ٦٠٠٠٣)المتنتيُا ُاديوان ينظر* ، ١ ر 



والشعوب.الأمم أكثر حال في ظاهر وهذا الرزقل١،، شؤون في 
•ندادا.ه سجعا وتقنامئ؛لإ ؤ ؛؛؛■ 

والأيد[، ٤٧زالداريات: نإغلمؤمعؤىه سنهاإلإثو ؤؤالسماء القوةت على يدل البناء 
ه^مهم الماء ذلك، ومن كله، الكون بني الذي هو تعالى قافه القوْلآ،، هنات 

يدلفإنه وعلا ارتغ كالما والبناء وثموحه، علوه في وتثاهدونه ترونه شيء 
العفليمة،الشامخة بالمباني يتفاخرون الناس كان القديم وفي الصاع، ندرة على 
الياقجاء ولذلك، الضخمة، والثاني الحاب، بناطحاُت، يتفاخرون زالوا ولا 

سعتهايتمورون لا التي ماء البناء في الإلهية بالقدرة ؤيذكرهم عليهم، بمس 
مجرارت<في ذرايت، أنها يدري لا لكنه تلمع، حوله النجوم يرى والإنسان وأبعادها، 

الله.إلا به يحيْل لا واسع ففاء في تبح 
والمتخصّمونالعفليم، الله صنع هو بل ووحزءس، خرافة بحديث، ليس وهل،ا 

ونجومهاالزرقاء القبه هذه في الكبرايت، خلال س يشاهدون الفللئ، علم في 
ؤو»آرغن>تيادرالعقول! تذهل هائلة أشياء وتجزاتها وأئمارها وشموسها 

ك1لؤةثتو0[، ٨٥إلاشة.اه 
[.٧٦- ٧٠]الواقة: عظيئّ.ه 
محصنه،محكمة قويه لكونها بالشدة؛ وصمها الع، الماوايتج والمرادت 

البشرإمكاسا>تؤ كل فإن إليها؛ يصلوا أن البشر ولا الشياطين نتهليع لا بحيثح 
اللهبناها التي فالماواُت، ؤإلأ الأولى، الماء دون عما هو وحديثهم وقدراتهم 

علما.بها يحيهلوا ولم البشر علم إليها يصل لا ذللث،، فوف، تعالى 
ثقافيومورولث، مألوف وهذا سماواي،، مع فوقهم بأن يؤمنون البشر وعامة 

وينآ/ئجد،'ءي ؤآقمأؤكا-ءو'لإع القرآزت في حاء وقد الشعوب، معظم عند 
(.٣٨٨(،^٧٥المسر•رأ/٦٨٥واالكناذ،أ)أ/ أ/٩(، اتجري•)٤ اشتر )١(يم: 

غريب،في وءالمفردايت، (، Y٥٤٥/ )١ انجري• وءمير (، ٦٢)ص؛ مجاهدا •تمسر ينظر- )٢( 
ابنورتمر (، ٥٢)U؛/ القرطي• واشتر (، ٢٨٧الغوي•)(/ واشتر د•، ي ال )'/،U،،( القرأن• 
XiWiKممر•)

)ج(



[.١٥ت نوح ل ناربىأفجعضو؛تيهةه ؤ [، ١٢لالطلأقت ه يئدهى 
يعضهاأي■ طا3،~ وأنها سماوات، مع فوقا أن على دلالة ماكلها رما والأية 

الممس.رينأاآ.جمهور عليه وهوالذي الأية، في هوالمقصود وهذا يعفى" فوق 
السبعةالكواكمب، بالسحت يراد أن ُيجوز عاشور• ابن العلاهر الشخ وقال 
والرقرةوالشمس والمريخ والمشتري رحل و٠يت يومثذ، الناس محن المشهورة 

والقمر®.وعطارد 

المحاطينلأن أمحلفر؛ بها العبرة لأن الأظهر؛ هو الحمل *وهلأا وقالت 
سغيرها دون ويعهل"وذها المثاران هذه ويرون المع، المماوات يرون لا 

بحد«لآ<.ص الفلك عالماء اكتشفها الش الثاران 
فيكما مماوات، مع المقصود أن الجمهور إليه ذهب ما هو والأقرب 

بها،يعرفهم تعال افّ فإن بالرؤية؛ يعرفونها لا الناس وكون أحركا، مواصع 
منها.والمشهور المعروف باسر عليهم ويحتج 

المايقةالعصور وفي ومكان، زمان كل في الناس على حجة الكريم والقرآن 
الذهلة،الفلكية والمدارات الهائلة، الخجثات بهذه ومعرفة إلمام عندهم يكن لم 

وتعمقالناس لهم زاد اللم، تقدم وكلما الرؤوس، منه تدور الذي البعد وهذا 
ودلالاتها.الألفاظ لبعض 

علىوالاستدلال الفلكية الكشوف س لمزيد ضخمة قرصن البشر وأمام 
سالكوكس،)بلوتو( بْلرد أحيرا قاموا الفالك، علماء هم وها الخليا، الخوالم وجود 

ثمانية.الممية الجموعة كواكب عدد ليصبح الثمية، المجموعة 

تلحمدابراجايهاجا.ه ؤ ه 
لأنالكواكب؛ وليس المح المماوات المقمود أن على دليل الشمس ذكر 

(٢٣٢)

امطيأوأشٍر (، ٣١)؛/٤ المم• )مأ/ا<اا(، الطرى« »تمر بم: )١( 
(.١٠٦كيرا)a/ورتمرابن ٣(، • ٤ /  ١٨)

(.٣٢٣;واكرير«)• *ض يطر: )٢( 



فيما بعض ذكر ماء الذكر بعدما أنه فالأقرب السمعة، الجوم أحد هي الثمي 
السسصسءوهى الماء، 

تضيءلأنها ه؛ ؤايمإ"ءا وسماهات معلوم، هو بما اكتفاء الشمس اسم يذكر ولم 
كمامرة، ألف وثلاثمائة بماليون الأرض من أكبر هائل صخم مصباح فهي الكون، 

وهيالمغير، الحجم بهيا بعدها ؛__، الرائي يراها ذلك وٌع الفلكتون، يقول 
سائرفي تجرى التي ونواميسه بسننه سبحانه اف إلا يمسكها لا الفضاء، في معلقة 

الأفلاك.

هيوالحرارة والحرارة، بالإنضاج آخر إنعام الشص فمي المتوقد، والوهاج• 
والناُت،والإنسان الحياة حففل في هم تواش الكون، في العظيمة النعم إحدى 

،.التوازنة١١ابة وتحقيق 

•ءهاجا.يم مآ» دأنرلثابقألثنبرت ؤ ءو 
ليكونالبحر؛ ماء تبحر أسباب أحد هي الثمس لأن بالثمس؛ علاقة له هدا 

وغيثا.مهلزا 

بتمامتشعر محياغاين، وشناه ؤ وأزكاه.. ؤ ؤو-جثاناه.. نوله؛ وفي 
بهايم اش العادية الأشياء فهده شيء، كل وراء الإلهي التصريف وكمال القدرة 
إيمانا،وأكثر حيوية، أكثر بروح فيها ينفلروا أن يشغي معرضون، عنها وهم الناس 
سبحانه.الكريم الرحيم المبلثع الخالق لقدرة استحضارا وأكثر 

رمانارل4وإلأبمدرؤ بمدر• هي الماء من تنزل هعلرة كل بأن إشعار والإنزال 
العلماءتيقول ولذا بحسبان؛ شيء وكل وحكمة، رحمة وهي ٢■؛، ١ زايحجر؛ ه معلوم 

ولكنومخزون، فهوموزون الناس، هوبقدركفاية الأرض إلى النازل المعلر كمية إن 
كلها،البيئة وعلى اليابسة وعلى النحر على يوثر كما المطر على يوثر البشرى المث 

(،٦٨٤)T/والمورم الأي ضر يي الدرر وءدرج (، ٤٥١)ة/مقاتل® »فر ينظر: )١( 
٣٨٢/١^،وءض١سفياس«) ٠،)

(.٨٣\إ المعاني®)ه وارروح 

ؤ(



(m)

مرتكسه.على وشع القرآن عنه نهى الذي الأرض ني الماد من جزء وهو 
أةوالرا،تعلى نمير ش واختلف 

الأكثرين.قول وهذا الثحب؟ أم; السماء، أم؛ الرياح، هي• هل 
بلوغيا،قبيل الجارية هي العرب عند *المنصر، لأن بلغ؛ تنسه الأية وفي 

الثحابحشبه معمرأى، ■جاؤية هذه فينال<ت يعد، تحضر ولم تحيض أن لها آن أي• 
ومنهاحية، تكون لا لها وما الحياة، روح السحاب على نهويخلع بالجواري، هنا 

بالجاريةوصفها ورد والسحب موتها، يعد الأرض يه افه يحيي الال«ي الغين، ينزل 
٣[.فا-لتإنتمثاه ؤ تعالى! قوله في الكريم القرآن من آخر موضع في 

علىدليل وفيه وءوةر'آا، فق بل• صبا يم، أي• ثجاج، بأنه المطر وصم، 
بالكوكب،الأرهمر نمى ولذلك، وتحريكه، الكون، ، تصريففي الإلهية الحكمة 
ماء.مساحتها من U./'( ١ ) من أكثر لأن الأزرق، 

ماإن ويقال،! الأرض، إلى يعود ثم السماء، إلى البحر من يصعد الماء وهذا 
بأمطزعام ءاما حديث،! ويروى متساويا، يكون أن يكاد سنة كل المملر من ينزلط 

هذهمن بمزل أنه سبحانه، حكمته فهن.ه يثاء«ل؛ا. حينؤ افه؛^٥١، ولكن عام، من 

اب«و»الض (،  ١٨٤الماوردي،)ا■/ ورتمر (،  ١٣- ١ ١ أ/ الضى«)٤ «مير بمظر: )١( 
(١٠  ٩٦- ١  ٩٣ا/ اونمر«)٥ ٢(، • • )ه/ واتفسراومى« (، ١ ٢ • - ١ ١ ٩ )٣٨ لأو\حوي 
الرازي•واتمر (، ٦٨٦وأالكشاف•)أ/(، ١٢١/ YV)لارواحالى البط• •التمر طر: )٢( 

(.٣٨٢الضر•)'\/ني الممط وأاوحر (،  ١٧٤ا/ القرطي•)٩ واتمر (، ١ ١ )ام 
الترطي«وامسر ^ ٣٩٣)•)/اواتر,طى• وا-فر )؛آ/ها(، الطري• اتمر طر: )٣( 

(.٢٦واكوير•)•م وأاكحرير ٣(، •  ٣Mابنكير•)واتمر (، ١١٧٤/ )٩ 
بنفى،اكاتهص/أأ؛(،ورسمفياجالأوواء•

من( )م٣٦٣واو؛ءقي (- ٤٦٤الكثاف•)Y/ أحايين، •تخريج واينمدوبم-كافي ٢(، • ٨/٧)
حدا•.غريبح •منكر... ١(: ٢ ٦ •الميزان•)م نى الذهى وهال، ءرمءا، هقهقنئ عود مابن حدين، 

وابن(، والرق•)٦٧والوعد •المطر ش الدنا ر وابن (، )م٧٧٣القرى موتوئا: واخرب 
أبيوابن (، ٢٢٨/٣)والشر  v(i(ii)/؟٤'(، • ا/ )٤ والطري (، ٢٢٩/٧٦>•البدع• ر وصاح 
(.٣٦٣والبيهقي)T/ ٢(، ١ ٤ ٢،  ١٣•الفن•)ر صروالدار وأبو ١(، المة•)• •أصول، ر نمين 

(.٤٤٦•، ٤١٣١الضعيفة•)•اليالة ؤيتظر: واحد. غير ، الونوفورجح 



•قوة يصب الذي الجاج الماء ماء ال
محسوب،أته ومع صبا، العباد على يصب الذي وانمناء الكرم، معنى وفيه 

الماس،على حجة يكون ما أقوى وهدا جزيل، عطاء أنه إلا اممه، بإرادة قْلرة وكل 
صظلمن وأسئ ؤيبت، ^١٥٤^٠ المهلر علتها نزل فإذا يابسة، الأرض يرون فهم 

علىغالتا تقوم حياتهم لأن هذا؛ يعلمون خاصة والعرب ٥[، ]الحج; ه لهمجبهج 
عليهم.يه تعالى النه فيمس والغيث،، والمهلر الرعي 

آكاها.ه:جانا.وظن 
المبايتط،في المدريجية الحركة إلى إثارة المضارع؛ بالفعل عثر ييء؟ا*• ؤ,لمج 

يذنيئآ^يلمحنا قال! لذا فشيئا، شيئا يتتكون بل واحدة، دفعة يأتي لا فالياُت، 
[.٩٩]الأنعام: 4 ثراحكثا -ما محنه همج 

والغال_االماس، ياكله مما ونحوم والث.عيرلا،، والحنطة القمح هوت والخئ، 
سلأنه به؛ وبدأ أيما، منه يسنتفيد الحيوان أن ْع للناس، أنواثا يكون الصتج أن 

وحبتهتتكون الأرض في شم، وكل عنها، ان للأنغنى لا المي الضروريايتؤ 
الحب•من الرئبية 

الخضراواتأمن الإنسان طعام فيثمل أحضر، يكون ما يالمبات والمقصود 
وغيرها.، الأعلافمن الحيوان طعام ويشمل والبقول، 

فيهاوتدخل للحياة، المجميلية الحسينية الأشياء وهي ااالجنادت،اا، ذكر ثم 
يقولهتوصفها ولهلءا الأشجار، فيه تكثر الذي المستنان هي والجنة الفواكه، 
،.فوق؛عض١٢بعضها ملتفث أيت ؤأكاهاه 

فإنولن٠لك عجتا، يجد الكون خلق في الإ؛داع مظاهر الإنسان يرى حينما 
ْعيتعاملون ممن والفهلرة الحق لقبول واستعدادا وصلاحا تدينا أكثر الرر؛ع 

واشسرابنئٍرا(، ١٧٩٩ ١/ وأالهدا؛ةاربالوغالهاة«)٢ (، ١ ٦ Y/ •شرالطري،)٤ )١(بفلر: 
 /a( ٤ • ،)ايمة.ايوالمصادر ٣

ؤبمي،■؛شي يي، ئأنيئنا عتغ تاء أية يى وثردا ؤ فهُ• ؤ •صورة ني تقدم •L ينظر )٢( 
آمحدص.

©
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بشكلالإلهية الصتعة ؤيراقب وزرعا، حريا الأرض مع يتعامل الذي لأن الألة؛ 
حضفي تواضعه، ؤيزيد إيمانه فيقوى والإبداع، الصنعة هذه آثار يرى مباشر، 

الفلرعليه فيغلب الإنسان؛ صغ من شيء مع يتعامل الألة مع يتعامل الذي أن 
فهوخالقوعز، حل اف هو الإنسان مبلع أن ويذهل ؤإبداعه الإنسان إنجاز إلى 

الألةومخر والأكوان، والحضارات الأمم خالق وهو ؤإمكانثاته، وقدرته عقله 
وقوانينها.نواميسها وواضع والمادة 

ففيتعالى، اض صغ في مقصود وهو الجمال، ملحفل إلى إشارة الأية وفي 
النجومفي الجمال تلحفل كما والأرتق.اع، والبعد والنية، القوة تلحظ الماء 

الكث،عر إليها الإنسان الظالم7ولونظر الليل هذا في تتناجى وكأنها الملالثة، 
شيئالرأى الأبعاد؛ ثلاثية التقنيات أو الفضائية؛ العروض أو الوثائقية الصور في أو 

إيا0،ورزقهم لهم، ومحرم الدار، هذه في ءباد0 على به الله امس مما كله وهذا 
ولابه، الانتفاع يحسن أن المرء وعلى مسثى، أجل إلى الحياة قوام به وجعل 
وأعظم.أهم هو عما به ينشغل 

•اؤآه يقثا قلكاف 
إحياءوبين بالنيات، الأرض إحياء بين المقارنة تعالى افه يعقد ما وعادة 

والحج.ويونس، والأنعام، ءؤز_أه، سورت في كما الإنسان؛البعث،، 
منهاويجعل موتها، بعد الأرض يحي وأنه الطر، ذكر المياق هذا وفي 

أنالإنسان وعلى وتموت، تذبل عابرة جنات أنها يين أن فناسب، ألفائا؛ حنان 
نورهم•من وخروجهم بالعنا ذكرهم ولذا الأخرة، لجنات يستعد 

اكصل؟يوم سناه: لم 

قالولهذا بعيد، ضلال في فهو به كدبج ومن فيه، ريب، لا حق لأنه ~ ١ 
وليسحى، لقول ت أي [، ١٤- ١٣]الطارق: وإنحلموثلوأ'وماءوآتيه ت بحاته 

فيهرستا ولا القل جهة من فيه تردد لا قطعي بميك، اعتقاد فهو والهزل، يالكذب، 



العقل.جهة من 

ونزاعهم،جدلهم ينهي الدي دهر به، كدبوا فتما الناس محن نيل لأنه ٢" 
كونهإلى وحي خن كونه من ؤينممل باعتنهم، ئرونه الدي بالحق القضية ويفصل 
عين.شهادة 

ؤقتصوحقوقهم، مظالمهم في انماد ين مه نجل تعالى الله لأن ٣- 
بعضهاالحياة فصول وصلت إذا إلا يرى لا المطلق والحيل بعض، من لبعضهم 
الفصلالاحرق وفي فحسب، الأول القمل سوى ليت الدنيا والحياة ببعض، 

.٢١والالائمروالأخير الأكبر 
خلتل قل واللام والألف هوالفصل، بل فصلا، هنا! سماه اف أن العلريف وس 

هو.إلا ءفصل١١ لا وكأنه الجوهرية، والأهمية الاستيعاب على لتندل الاسم على 
للحقالطلق العدل ترى فوف بالأجرة، متنصلة للدنيا تتفلر وحينما 

فهاكنصرة، بلا المثللومين ويترك عنهم، ويغفل الفلالين، يهمل فلن بحانه، 
أنبعد يموُت، الفلالم رأيت، فربما الخ.ل، فمحول تتكامل القيامة عزصارت،لأ، في 

البغيعقوبة من شيء يناله أن دون واسعا متاعا وتممع وتعديه ؤلغيانه في أمرق 
فيموُت،عليه الفللمة العل وتوالحرمان بالقهر مبتلى آخر رأيت وربما الدنيا، في 

الإلهي؟!الخ.ل يناقض مما هدا فهل ؤللمه، ممن يمتص ولم 
فيأتيوعقاب، وحاب ونار جنة فثمة بحد، تنته لم القصة فصول لأن كلأ! 

وتكتملبعض، من الناس لبعض ؤيقتص الأمور، فيه فتّتكمل الفصل يوم 
الدنيا.هده في أحيانا انس يرائ لا التي الربانية الحكمة 

الجنةهما وؤلريقان، نهايتان وثم فيه، تحم الأمور لأن فصلا؛ ت صمى وربما 

(،٢٧٢المرسىأ)r/واشتر  drM، ٣٧٩؛/(،)• ٢٠٩)آ/ ٧٧٧•ضير!يطر: )١( 
١(، ٤٧/١٦رالقرطص، واضير (، ٦٦٣/٢٧الرازى«)ير ورتف(، ٢٥٦، ٤٢)ه/ واشتر 

(.١٠٦ابورى«)٦/ واغترالي
فيه.بتاء لا واسع موصع كل وص عرصة، محفردهات )٢( 

(٢٣٧)



والأسالوالآُكار رالمداب الطرق آلاف  piالديا ني أّا رالار، 
والخيارات.

معازرأدعدة له والميقات 

وتاؤ ت سبحانه افه قال كما يتأحر، ولا يتقدم لا محدودا، وقتا له أن — ١ 
مثكابه يخ فلم بعلمه، اممه اختص وقد ١[، ' ٤ تندوره إلا,؛دجل ؤحرءر 
يعلمأنه ادعى ومن افه، إلا به يحيط لا الذي العلم من فهدا مرسلا، نسا ولا مقربا، 
كدب.فقاو الفصل يوم ميقات 

والواقع،والأفلام الصحف في نمر التي والأئاؤيل الحكايات وكل 
ألكاعهوؤأ ياء1ااةت العالم ونهاية الماعة بقيام والحسابات والتوقحات والروي 

[.١٨٧إلأثنهه]الأماف; [، ١٥: ].i4ه ثاتهأَكائاجما 
ومحاكمنهم.بينهم بالفصل عباده فيه اض واعد الذي الموعود اليوم أنه ٢" 
لأنهاستعجاله؛ من حدوى لا أنه يعني فهذا ميقايا، الفصل يوم كان ؤإذا 

أحد:لرغبة يتأحر ولا يتقدم لا العالمين، رب عند معلوم بوئتا موئت 
دهتآوأثتجنث>ءامؤأءؤ ١[، تاكحل؛ هلائ~انءؤهجه أس 

[.١٨تا1ثورى: ه للي آبا وبمئرن بما مثغمن 
لهأن وبين به، أخبر تعال اس لأن تكذبوه؛ فلا حى أنه ميقاثا، كونه لوازم من ث. 

سثحانه.عنده مصرويا وقثا 
منلأن المتطئين؛ والمقهورين اإا.نيا في والمعدبين للمكلومين تصبير وفيه 

والثكينة.الاؤلثنان إر أقرب كان محددا، موعدا أمامه أن علم إذا الإنسان عادة 
"أمإجاألنورثأون ى يتح ؛٣ ؤه 

الكونخلق من الأول موالمقصود والإنسان اليوم، ذلك وقائع ذكر في شيع 
عنه.الحديث فى المساق بدأ ولذا والحياة؛ 

ؤث(

ورالياب؛ي(، ١٢٠! ٦٣)للواحدي السط« واالض_ر (، ١٨٥الماوردي•)\ا اشتر يطر: )١( 
(،وانمادر٣٤واكزير«)•*ا/ وءاكحرير (، ١٠علومالكتاب،،)•آ/• 



حاثا،للاحرين تحسب فلا شخصيا، للث، هو والسؤال والجزاء والحساب 
اامسي..: ٠٠٣الواحد يقول والأنبياء الرمل حتى ه، بقكل يهم القيامة يوم ففي 

.٢١١ودنيهوصاحبته وأبيه أمه من ؤيفر وقرابته، أهله وينسى مي®• 
هيئتهلكن ،، فيه١٢ينمخ قرن أو بوق، والصور• للحياة، هو الصور في والفخ 

وأنهصورا، ثم بان نومن فنحن بعلمه، نحط لم مما وصفته وعرصه وطوله وشكله 
نحمللم الذي الغيب من هي النفخ، طريقة أو الصور صفة وتشخيص فيه، ينفح 

الطامةالصاحة الصيحة تاتى لذلك، ونتيجة وراءها، اأبحث، من طائل ولا علما، به 

بؤرهم•من بها ١^٣، يبمث المح، 
يالحرفعبر حيث ، أفواجا الصؤرثثأنون ل يشخ يؤم ؤ ٠ الياق ايع تحفل ولا 

كل،، جماعا)!٠١٣أي; أفواجا، ربهم إلى الاس يحشر فيه ينفخ ما فبمجرد لاذا؛، 
[،٧١]الإسراء: ه شم ^٣١'يظليوم ؤ تعالى؛ قال كما نبيها، مع تأتي أمة 

والكافرونالمؤمنين، مع المؤمنون نبيها، مع وهذز كتابها، إلى يأز أمة فكل 
معزنتا أي؛ ٧[، ]اككوير: ؤوإداألهوشيت«ه سبحانه! قال ولهذا الكافرين؛ مع 

طويلالقيامة ويوم مراسن،، والفاق الكفر وأهل مراست،، الإيمان فأهل أشثاههار؛،، 
الصوصنعاليه تدل حسبما فشيقا، شيئا وتماينهم حينا الناس احتلاحل فيه يع 

الواردة.المختلفة 

ائصوثا©إشه 
ومزقت،شققت والمعنىت أفواجا، ومجيئهم الناس انبعاث بعد يقع مما هذا 

عبس*اتمحي ماتي وما ء؛ثنمأهاه، ؤ المدثرءت ®محورة في تقدم ما ينظر ( ١ ) 
دصضءتي©ا4•غمح.دمحدفيو 

)صآ"ا"ه(،للكفوي و»الكلءات« (، ١٢٢)مأ/ وااالها؛ة« '٢(، »مجارالصحاح،)ص٥٧يطلو: )٢( 
٣(.٠ ٨ ١ / ١ ) العروسا'ا وءتاج 

(،١٧٥)وا/و«شيرالقرني (، )ام٢١و»فرالرازي« (، lAV»الكشاف«)؛/يطر: )٣( 
ورآتك،ؤ الصراأات ارسورة في سيأش ومجا (، ٤٤١)ه/ القديرا، وءفتح ٤(، ٤ ٥ )Y/ جزي® ابن و*تمسير 

أ©ايم•ي، لبنآم ألقاسثدمحتتتؤ، 
التكويرأؤ.محورة ا فى سيأتي ما ينظر )٤( 

ؤ(



انئدبواإليهارا،.ام لامهثات الأرض إلى ئها كزل 
هدهعلى مقصورة ليت أنها إلا للارصن، سقف أنها مقاصدها من والسماء 

آيةش محها عثر وكما بالبناء، ص ولهذا مستقل، وبناء آخر عالم فهي المشة، 
أي:حاءظا«، »مقئا يقل: ولم [، ٣٢]الأناء: ^٠ ١٥٣٤ؤس1 يكونهات أحرى 

الماءهده يالحثلوا هوأن الإنسان يستطيعه ما فقمارى دونهل٢،، عما محفوظا 
إلايلاحثلوء أن البشر يستهليع لا فهومحفوظ وراءها ما وأما السةف،، هيئة على 
ربهم•يإذن 

ؤوإداا.لبازالتكوير،<: ®سورء *ى وفال ؤدثغدنيآيآادةاكء؟ج^اه، ره 

إنهاحش مريعا، سيرا تسير أن لها اش يأذن أن الجال؛ أحوال إحدى وهدم 
القرآنش صفات، سبع الجبال عن ورد وقد الثرامح،، مثل وثرى السحائب،، مث تمث 

أحدها.هذء الكريم، 
ؤآور>او\ءؤ فوله: قى كما وتزول وكاشحاب، وكالهثاء كالعهن، مجرء وتكون 

١[.٠ ١-V ٠ ٦ ]د: ه أولأهمحاتي،او؛لآ 
®يوماسم يشملها الش المتطاولة السنين هدء خلال و\لتدريج يقع هذا وكأن 
فالقولمترادفة، باعتبارها الأحوال تلك، إلى النظر من أحسن وهذا الفصل؛،، 
فيوأ٠تكن بعض، على بعضها حمل مجن أولى خاص بمعتى لفظ كل بامتقلأل 

الإفادة.

هؤإنعمحثاثا0ه:
وتغيراتعلاماته سبقهامن مجا تشعرأن ه المؤكدة؛^١>؛ الأية تقرأهذء حين 

0

و>تمراّىأمجاج)ْ/مبآ(، اممح« وأساتي »شمالطرىأ)إأ/ا\(، )ا(بمم: 
XT'O/Aوأفراينممرأ)(، ٣٩٤)•ا/

الرازي!وا-فٍر (، ١٢vنثن!)١/أبي ابن واتمر رآا/^آ(، الطري! انمي طلر: )٢( 
(.٣٧/٩واررحاJعاني!)(، ٤٧٩^فواكدض،)اا/همآ(،وانياسض!)م (، ١٣٩٨٢)



المخيفة.المرعبة الحقيقة لهذه ومهيال.ا إلا يكن لم 
الأممومجيء الصور، ني النفخ من المنع تثير المهدة الأيات تلك كان ؤإذا 

وهىالنار ترى حن فكم، الأرنحن، ر ويماء، القق ويحماعامت■،، كلها 
بهم.وعدرتج بتن وتتربص تترصد 

الفجر((;ررمحورة في قال ولهذا ، ٢١يترصدأالملريق في يقف الذي هو والمرصاد 
أحداأن يعرف وهو محلريق في يمني ادا إنأن فنو يالمنصادأوآه، ربك ؤإ0 

وهذايريب، ما كل ؤيتوقى يحذر محرف حاله؟ يكون كيف، له، ليوقع مرورْ ينتظر 
عنباستخفاف والتسائالين لالخكن.بين وعيد مقام المقام لأن يقال؛ إنما السياق 

والجودوالبن واللطف، الرحمة تعالى الرب، صفاُن، في فالأصل ؤإلأ 
هومقزركما جميل، كل إلا الحسنى أسماته في يقع ولا والصفح، والعفو والكرم 
٠٢٢١بابهفي مبسرمحل معلوم 

ؤوينةنحفيعلتها• يمرون موف كلهم الناس أن على يدل مرصادا وكونها 
فالماسجهنم، متن على مصوب الصراؤل أن وذللثؤ [، ٧١]•ريم: إلأواردهاه 

منهملكن البشر، ومحاتر والمرسلون، والأنبياء المؤمنون جميعهم؛ عليه يم.زون 
بقطمن دمنهم يتعثر، بمني من ومنهم ذللث،، دون ومنهم البصر، كلح يمث نن 

ويهوىره•
تهديداالسياق كون مع الجنة، إلى العلريق في لأنها جهنم؛ بذكر وبدأ 

ء

باش،كفروا الدين الكفار، على يْللق اللفغل وهذا عموم، بعل. تخصيص 
وراءوامحترملوا عنيد، جبار كل أمز واثبعوا رسله، وعصوا آياته، وجحدوا 

:^)\(wii_؛U-r/A)i.)
للمؤلف.اش،ا *•ع ينظر؛ )٢( 
معد٠.ايي حدث ُن ( ١٨٣سالم؛()وءصحح (، ٧٤٣٩البخاري،()كما،ي«صحح )٣( 

0



لهم.أعدت جهنم بان فيتوعدهم واللدات، والشهوات المغريات 
والتعاظمالاستكبار وهو التعذيب، سب إلى إثارة بااالطغيان#؛ والتعيير 

وازدرائهم،الخلق على العدوان في ستا ؤيكون الحق، قول، دون يحول( الذي 
إنرجل• ئال • ^٠٠من ذرة مثقال قله قي كان ض الجته يدخل ®لا .ت قال، ولذا 

الجمال،يحب جميل اس ررإن ت قال( حنة؟ ونعاله حنا ثوبه يكون أن بمحب الرجل 
الاس«را<.وعط الحق المح:طث 
]الزم:ه لامصى قجهثرنرتم( وؤع سبحانه: قال، آ-حر موصع وفي 

والتعذيب.بالإهانة الكبر مقابلة وناس—، [. ٦■ 
إنثم ؤ تال،: كما إليها، ومصيرهم فمرحعهم ،، المرجع١٢هوت والمآت 

ثمسفر، فى يتعب ربما ان الإنأن والعادة [، ٦٨]انمانات; عر-بمعهمآلألأيح؛بمره 
،فكيفوالتع—،، العناء عنه ؤيزول والأنس، الراحة فيجد وأسرته، بيته إلى يؤون 

وأمامنؤ سبحانه؛ قوله معاني من هذ.ا ولعل العذات، هو الإنسان مرد كان إذا 
٩[.٨- ]القارئ: هطممثاوثههه 

منهم،يشاء لمن تعالى اه يغمر شأنهم؟ ما تعالى، اش يعصون الدين إٍوالموْنون 
الشرعيةالنصوص بمقتضى نعلم ولكننا غضبه، سبقتا ورحمته يشاء، من ويعذيبا 

الراحمين،أرحم برحمة المار من يخرج ثم يعديبا، من المسلمين من أن المتوافرة 
٠،٣١العالمينرن بها أذن التي الأسبان من ذللث، أوبغير المرملين، بشفاعة أو 

سنة،سبعون والحمية1 حم—الْ،، جح.' وؤلثم1باه ماكثيزل؛،، أي1 ه ؤكث؛وا 
ة.تن.عود مابن حديث من ( ملم)١٩أحرجه  ٢١)

وب«. ١٠( ٣٣الموس«)٢; ورتاج رص'ابم(، القرآن• في/.ب •المقرئات يفلر: )٢( 
الم«رآما،محا(.وااصححم)'ادطلر:"سالخارى«)آ*م،احهأ،خايأ،ه-ت(ب(، 

والممادر(، ١ • ١، T/ الكاب•)• علوم في دءالياب (، ٥٣٨المرقدي•)م اشر ينظر: )٤( 
الآتٍة.

وااو.ان)_UU(، الصحاح• وامختار )صمأ\(، القرآن• غريب في •المقرئات ينذلر: )٥( 
ب•.ق اح ٢( ٠ ١ المروص•)أ/ ورتاج (، ٣٢٦العرم،•)ا/ 

(٢٤٢١



ذلك.غير وقيل محة، ألف مبعون آحرون؛ وقال 
المقصودإن ت المرين جمهور قال هنا ومن مدتها، يحدد لم الأية وفي 

لهارا،.نهاية لا الش الدهور بالأحقاب: 
لهاولكن مددا'لويلة، فيها يمكثون أنهم على دليل الياق إن وقالآخرون؛ 

إب•تنتهي أمل 
لا؟النارأم أتقنى المنة: أمل اختلف ولذلك 

الإملأمل٢،.أهل محلإجماع وهذا الآُا.ين، أبد بقائها في حلاف فلا الجتة؛ أما 
رروالجنةالهلحاوي؛ الإمام قول عند ااالعلحاويةاا شارح ذكر فقد النار؛ وأما 

المنة؛لأهل قولين تبيدازاء. ولا أبدا تفنيان لا مخلوقتان، والنار 
وأماأبدا، فيها باقون والمشركين الكفار من وأصحابها باقية، النار أن الأول؛ 
الأكثرين.مذهب وهذا منها، فيخرجون الموحدون 
بزوالهاتعالى الله يأذن ثم فترة تبقى ئم الإيمان، أهل منها يخرج أنه الثاني• 

وفنانها.

علىدليل ؛الأحقاب التحديل. لأن الكريمة؛ الأية بهذه ذللث، على واستدلوا 
دامتلياما حنإدمك\ ؤ هودا؛؛ رامحورة فى تعالى بقوله استدلوا كما التومت، 

هنهسالِءكاص•
اللغة،في معروف وهو العلويل، الكث معانيه؛ من الخلود إن وقالوا؛ 

موجودة.دامت ما فيها حاليين والمعنى؛ 

الخطاب،بن عمر عن ويكر القول، هذا إلى يميل كبه بعض في القيم وابن 
ابنإلى ب ؤيتلف، المن وجماعة البصري، والحسن لج.بممح، عود موابن 

و»اوكشاف«(، ١٦١)؛أ/الطبري* واشير  dTAT/r)الرزاق* صد »مير ينفلر: )١( 
و»الؤرالمثورا■٣(، ٠ ٦ كير،)A/ واشيرابن (،  ١١٧٨; اإقرطي«)٩ واشير (، ٦٨٩-  ٦٨٨)أ/ 

(.٣٦م/ واكاو.تر«)* و«اكءرير ٢(، • ٠ )ءا/ 
١(.الإجماع*)_rU ارصأب بمظر: )٢( 

ؤج(
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،.^^١١١طتو\ النفس فيه وأؤلآل القول، هدا رصا رشيد الشيخ وذكر يمنة، 
أوباكفاليل صاحبه يوصم مناكزا وليس الة، أهل أقوال صمن قول فهو 

ب،بيبعضهم من يقع كما المباهلة، أو الملاعنة إلى يدعى أو التبريع، أو التكفير 
والاستغراب،.التعصي، 

فلاالبرودة يتمنون فهم ونار، شديد حر في أنهم وذلك، البرودة، هوت البرد 
بشدةشعر ؤإذا البرودة، نمى الحرارة بشدة شعر إذا الإنسان لأن يدوقونها، 

ج.بمه1قيس ينت، حولة عن مرفوعا الحديث، وفى واللهب،، الحرارة تمتى البرودة 

حش«رم.قال: الحؤ أصابه ؤإن حزرآآآ. قال! البرد أصابه إن آدم ؛رابي 
يستدفئنارا وحد ثم يهلك،، كاد حتى البرد عليه اشتد أعرابيا أن الطريف ومن 

الأهلماكتبهاليولوالدى!فقال: بها، 
الشاءررْ<:قال النولإ؛،، البرد: م-اني وس 

بنداولا أفلمنقاحا لم ؤإزششتؤ سواكلم النساء حثمّتإ شئت، فان 

وازرامناءالجة قال تن وءالردعلى (، ٢٨٥/العز)ل أبي الطحاؤيهءلأبن العميدة اشرح يتظرت )١( 
المرملة٠الصواعق وءمختصر (، ٢٦رص(العاليلء و،اثماء (، الأرواحء)ص٨٤٢وءحادى تنمية، لأبن 

ون٥(، ٩ )A/ المثارأ( و»تفر لكعاني، انر« يما، القائلن أدلة لإبطال الأمتار و،أرغع (، رص٣٦٢
ثجنفتثغرُمحنوإؤ ساموأإن، ؤ الحديد•; ورسورة الرحمن•: •سورة ني تقدم 

[.٢١]الحديد:مئباكن»فيأكفيواهفي...ه 
كالجمرة.غفاله، وأحرقه مامصه إذاأصابه يقولهاالإنسان كلمة ت المشيئة الحاءوكرالين بقح )٢( 

ؤها/(*ا(.ْستدأحملل• على ندي الاحاشية ينثلر! 
(.٥٨٩)( ١٢٣ آ/ نى»امير«)٤ والطرانى (، ٢٨٩٢حبان)وابن (، ١٢٧٣ )٦ أحمد أحرجه )٣( 

١(. ٥٧٨الصحيحة،)الة الّ•الؤيتظر؛ 
واتف_ير(، ١٣١)آآ/للواحدي ب• وأالفر (، ١٨٧٨)الماوردي• ير •نف؛نظر: )٤( 

الأتية.والصادر ٣(، ٧• ابنممر•)M واشير ١(، ٦ الرازي•)١٨ 
وءالمحاح•(، ملة)ص٧١ بن للفصل ورالفاحر• ١(، ٦ )ه/ للجاحظ •الحيوان، يننلر؛ )٠( 

١^٢^.عثمان عمروبن بن اطه عيد إر ضسو؛ا ( ٣٢• المرب،•)٢; ان و»ل٤(،  ٥٦/ ا) 



وهوالام،لآ،، وبعض مجاهد قول وهو النوم، والبرد■ الماء، هو• والتماخ 
ماتوكداإذا اليهظة، ني منه أبرد النوم ني الإنسان لأن وذلك ؛ ٢٢١الالغةفي معروف 

•جمه برد 

يدوقونولا البارد، الماء يدونون ولا المار، لهب من عنهم تخمف برودة فلا 
البرد.بعض أجسادهم أويععلي أوينبهم، عنهم، يخفف الذي الموم 

فإذاباردا، الشراب يحب أن المرء عادة لأن الشراب؛ نفى ثم المرد، نفى ءو 
بمفيثب ثم الوجوه، من بوجه سل من إليهم الروية إلى يكن لم المرد نفى 

نئثاناؤإلأ'معا يعدهات الأية فى امتثناه ما إلا بارئه، وغير بارئه كله الشراب 

غاليفإذا [، ١٥]محمد: ناءبيثاسؤعأمنتات،انه الحار،الماء الح٠يمث 
نئي:باص.الماء 

الحار.يالماء ويتنظفون يتطهرون كانوا لأتهم الحمام؛ ومنه! 
يم3نيالذي المغلي، الحار الحميم الماء يشربون فهم أيصا، الحمى و٠نهت 
أجوافهمأ؛دؤيمرق أمعاءهم 

المنتن.السراب هوت قيل؛ والثساق؛ 
؛برودتهرْا.يعيبهم الذي البرودة، يد شو البارئ وئ؛لت 

يشربونه،منتنا بارئا ثراثا الغثاق فيكون الأمرين، اجتماع من ماع ولا 
واالكثاف«(، Yvr/o)للزجاج القرآن، واساني (، YU/Y)؛الطري، •تمر يظر: )١( 

ي.والمادر (، ٤٤٢)ه/ ^_، و>ب (، ١ ٨ • ا/ القرطي،)٩ واشر (، ٦٨٩)(/ 
»نق،خ،.( ٣٦١الروس،)U/ واتاج الصحاح،)ه(، •.خار )Y(يظر: 
الوجمز،)ه/تمأآ٤(،وأاوحرر (، ١٥•ورالكثاف،)٣; (، ١٨٧/٦)_، jjUlأ-فر )٣(يفلر: 

السامة.والمصادر 

١(.١ / واتاجالروس،)YT(، ١٨٣•الصحاح،)ه/)٤(يفر: 
وءمسرابنأييزمتض،(، ١٦٤ الارياو.ي،)ارإ (،وءتمير ٦٥١مقاتل،)X/ •تمر )٥(يفر: 

١(.٧ ٣; ارازي،)١ واتمر (، ١  ٨٧الماوردى،)٦/ واستر (، ٨٤)ه/ 
ق،.س •غ Y(  ٥٢; ٢٦الروس،)وه-اج (، ٩٣٢ الأدب،،)١; ديوان •معجم ايضا: ؤيظر 
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المطاعمألوان من تعالى افه حرم مما الدنيا في به يتلدذون كانوا ما على عقوبة 
والشهوات.والمشارب 

هوبل العقوة، ني زيادة فيه وليس العمل، لنؤع موافق عائل، حزاء فهو 
فهوؤبوننووهبما،0ه؛ قال: المومنتن حزاء وفي للإجرام، مكافئ 

فوقها.هو بل لأعمالهم، مقابلا وليس تعالى، اف من فضل 
وهويقول:يعائب أحد ولا مفللوم. أنا ت وهويقول النار يدخل أحد لا ولهدا 

^سزةةؤامحش،أش؛ر?و^ب>اذه: قال كما هدا، أستحق لا 
١١[ ١ ١~ ٠ ]الملك؛ عئغأثذمممنقالأص*حثمج،آكع\ره 

الإنسانعلى تشهد الجوارح إن حتى الإلهي، العدل كمال من وهدا 
أحصاها.إلا كسرة ولا صغيرة يغادر لا الذي الممهلور والديوان والملائكة، 

جثاص:ؤاثمًقازألأ.ترين ءه 
ذنبلا وأنه اقترفوه، الل.ى الذنب وعفلم عليهم، الحجة لكمال بيان هذا 

أنبيائهوتكذبمب، به والكفر الخالق جحود وهو فيه، وقعوا الذي الحوُب من أعظم 
الفعلبين وجمع بعدم، وما المثا ينتفلرون لا الدنيا فى كانوا وهم ورسله، 
عليهمأقيمتا حجة من وما حانا، يرجون يكونوا لم أي: والمضاؤع، الماضي 

ولمعنه أعرضوا ولذا والرفض، بالامتكبار قابلوها إلا والنشور الجزاء إنالتا في 
وبهذاالدنيا، الحياة غايتهم وكانتا حابهم، في يدرحوه ولم اعتارهم في يضعوه 

يرجونيكونوا لم أي: الإنسان، يحب ما على بمللق وهو ب'إالرجاء''، وعإّ 
وأنبد لا يرجو الذي لأن الءلاءات؛ يفعلون يكونوا لم ولهذا والرضوان، الجنة 
وهووالإيمان، الaلاءة ترك كفرهم أصل أن إلى إثارة ذللثج وفي الطاعة، يقحل 
المعصية•في الوقوع من أعظم 

ئأبما-يكدا؛ا0ه:^ه 
صريحا،حازما حاسما كان أنه إلى للإثارة الماضي؛ بصيغة تذكيبهم ذكر 



تفكير.ولا تأمل ولا بحث يسبقه لم مريعا وكان 
وصآة، جمع; والايات 

السورةصدر في ذكر0 ما جنس من وهذا اف، على الدالة الكونية الايات — ١ 
كانواه الض زمن المشركين من وكثتر والنهار، والليل والجبال الأرض من 

فيتحققها عدم بها فتكذيبهم الممسي، المحيي الرازق الخالق هو الله بأن يقنون 
بالإلهالمجرد الإيمان من بألسنتهم يقولون ما بمقتضى الالتزام وعدم نقومهم 
الخالق.

التكذيببالقرآن،والعربيومنذلاائ،ت الآياء>ت،الشرعية،فكدبوابوحياممه، ٢— 
وفصاحته.وبلاغته إعجاره يعربيته عرف القرآن قرأ إذا 

ولذاومثهودها، هلورها مونقليها، عقليها كلها، ؛الايايت، كدبوا فهؤلاء 

مصدر،فهو تكاj٠سا، أي: قال: ولهذا كلها، الآياُت، يبهم تكل استوعب 
شيءقلوبهم في وجئ وكلما أحرى، بعد مرة كدبوا أي: راتكدسارا، من أبلغ ولكنه 

،.١١ودافعوهقاوموه التصطويق أو الميل من 
ؤلأمعمدiتياتواقوله: في سيأتي كما والتشل.يد، بالتخفيف قرئت، وُؤكداباه 
ولأكدج.ه•

له،يعملون ولا الحساب، بيوم يومنون لا جعلهم الله التكذيب؛اياُّت، وهذا 
المعاصي.عن يرتدعون ولا 

كثهطث؛ا.ه:
ءاؤولإ<يس®: سورة ١٠وفي يه، مفعول : ذراكل١١شيء• كل وأحصينا التقدير: 

المحفوظر'ا،االلوح وهوت حاففل، كتاب في أي: أجآه، ثحصبتثهوإشمفن 

(،٣ْ/١٤(،وِاسانى٠)٦/•٢٤سىا)
و»شٍرالرازى«)\مبما(.

بى«ص/خ'ه(،و»ساسدى،)ه/ه(،
(.٥١السير•)'؟/آ و8زاد 

@



]الت«ر:ؤهء\؛وءهممثءلثه قال: كما العموم؛ ألفافل من واكلء 
والياتالقلب ني الش والخوا> والأقوال الأفعال من أوك؛ر صغير كل [، ٠٣

ومعلور.اش عنال والمقاصدمحصى 
ميفولأولإَةاأوبملابمادر ئذاآلخيتف ناي ^؛^^١ المجرمون؛ يقول ولدا 

[.٤٩]ص: ه ثائأثاطنلأ,صهآتا للآكبجآنوتو١ 
نهومكتوب.يعملوا، لم وما عملوا ما استيعاب على 'اكل، لْتل•' ويدل 

أعرضواثم به هموا وما يعملو0، أن عليهم واحس، مو مما تركوا ما كل أتمرت 
عجرا.تركو0 ما عليهم وممب، ش، تركوْ ما لهم مكتب فعله، عن عجزوا أو عنه، 

والشجيلالدقيق.واقل الحففل وااكتاةص: 

لماالترك عليها ي؛نى كما والعقاب، والثواب الحساب عليها يبض وثيقة وص 
شيثافاتثمه يأن مجالاللتوغ لاييع وعوعموم ولاعقاب، ثواب عليه لابرتب 

الدقيق>ا،.الإحصاء ذلك 
ال«اائ،رأ،؟اسماءفيمايممه واختلف 

شيءه.كل ايكتب ومجاهدت وقتادة الحسن فقال 
مافيهايكتج، وعكرمة: - محه الرواسن إحدتم( في ن.بمه- هماس اين وقال 

وعقابء.ثواب 

*سودةتعارش قوله رلأدْ الأيل، الأية وظاهم 
هتمحنمحييت©>

مياحا،مجاكان همه آخراكهارمحي فإذاكان به، مايتكلم كل عليه يكتب ومل؛ 
أعلم.واه وزر، أجرولا به لايتحلى مما 

تعالىافه لأن معروف؛ محصى فهو الدقيق، الضيط. على يدل والإحصاء 

0

؛/U؛U_^ij،(Y./r،)T(o_)؛)ا(يطد: 
وأاكمضواضرأ).ماإ(.

وأزادالمسرا(، ٣٨٥)أ/رأالكثافأ )اا/ام*7(، الهاةأ بترغ إلى >الهلاة يطر: )٢( 
(.٣٩٨(،رأا"فءراينممرأ)U/١١(،واهسراكرضاريا/ ١٦٠)أ/ 



[.٥٢]طه: ءؤلأسيّلرفلأشبىه شيء، بكل عليم 
الكنيةملائكته بواصطة وأيقا يعلمه، فهو بحاته، الله إلى يعود والضمير 

ىبمو؟ثع؛زقماعنهم• افُ قال الذين الحافظين، 
[.١١٢-• ]الاظار؛ سلؤزه 

والعالملكلموت فيه، تكاليف للملائكة يكون فيما النون تأتي ما وغالب 
والضر.والمعية 

كنانااف عند لأن أيئا؛ مكتوب هو بل فحب، علما ليس الإحصاء وهذا 
قالكما والشر، الخير فيه ؤيكثب، يوم، بعد يوما فيه ؤيزاد يخصه، ان إنلكل 

دكهينهشا أإمi،ه كء.بجم ممح عنقوء قا ُقإرُ' أزبمه ءدكن مآًغل ؤ ت بحاته 
وؤه^\تتكتبهمعاؤ عله! تعالى يقول الذي الكتاب وهو [، ١٣]الإسراء: *ذثوب]ه 

يآطوه،أن قبل بعيد، من الكتاب يرون [، ٤٩]الكهف: مثاِفيهه آ^٠ءملإنثفقإن 
مشفقون.منه فهم 

؛أعاليمدوئايكون أن يمغ ولا كتابهل١،، أو مكتوبا أي! ؤءهتنب١ه وقوله! 
ءؤلوردثلثألنز»السورة! آخر في قال ولهذا مقالة، لقاتل تلخ لا التي التوثيق صيغ 

ه.هدمن<يدّا، ما 
حركاتؤيضبهلوا يوموا أن امتهناعوا القليالة بإمكانثاتهم البشر كان ؤإذا 
كلفي المبثوثة اكءيقة والكاميرات التقنية وّسائل حلال من وأعماله الإنسان 
الخفاءغاية في وهي الأصوات وتسجل والسكنات الحركات فتصور مكان، 

حد؟!ولا يند لا التي وتعالى حل العظيم الخالق بقدرة فكيف والضالة، 
القيامة.يوم عاليه يعرمحس ان الإنيعمله ما على شاهد ممريهل فثم 

.ه!,ثرات١ إلا •؛يذغ' ثأن ءو 
فىقال ولهال.ا هوأشد؛ لما عينة هوإلا ما تجدونه فما العياب، بدايات ذوقوا 

الضر،ش الممط و»اوحر ٢(، • الرازي،)ام/ ورتمر (، ٦٩•»الكشاف،)أ/ يفلر: )١( 
)•ا/هارم(،و»ذحاكل.ير،)ه/مأ؛(.

0



للضيف.مدم التي البداية أي؛ [؛ ٥٦ه ؤثدامثمنجمآلني أحرى• آية 
الجديدالعن.اب لأن عدانا؛ نزيدكم سوف أي• يزيل•، العياب أن على دليل وهدا 

نفه،ومن جلده من الإنسان، من نال، الأول، فالعياب الأول،، العياب إلى يضاف 
يكونوقد عذاب، بعد فهوعياب الأول،، إلى مضائا كان الجديد العياب جاء فإذا 

الأول،.العياب من أقو الثاني العياب 
فهونفىؤإياثا، نفيا فيه لأن عدانا"؛ نزيدكم ®فوف لوقال،ت مما أقوى وهدا 

نزيدكمؤإنما ونعيما، ومغفرة وعفوا رحمه نزيدكم لن أي• آحر؛ شنئا يزيا"هم أن 
فصب،.عذابا 

تنتقللأعمالهم، جزاء هو اللي والعداب بالمعاناة يتالمون القوم بينما وه 
•ؤإةللق؛ثمثاراوآه العثم* من، له وما الأحر الفريمح، إن، السورة 
اثقىمن هو• والمقي الحقيقة، هذه عفلمة إلى إشارة المؤكدة؛ ي—ءؤإةه بدأ 

الذنوب؛نوش من عنلءه ما يقدر يزيد التقوى من قدر مؤمن فلكل بالإيمان، الكفر 
لهمؤمن فكل ٢[، سء،محشذه ف دبم،آنكثبلآئ ؤ ت سبحانه يقول، ولهل.ا 

.٢١١الإسلأمهي التقوى مراسن، أول، لأن القرآن؛ هداية من حفل 
نال،تشوك؟ ذا ؤلريئا أحذث، هل فقال،; التقوى؟ عن السالف أحد نتل وقد 

أوسرتأوجاوزته عنه لت، عد الشوك رأيت، إذا قال صنعتف؟ فكيف، قال،؛ نحم. 
التقوىلأ؛اذاك قال،: محه. 

فهكاواآمن، مكان في إلا قدمه يضع أن يحزر ألغام، حقل في يمشي والذي 
الوالتقوى عليه، حرج لا أنه يعلم حيث إلا عمله أو با؛"ْ أو رجله يفع لا المتقي 

يقول،أ''أ،:المعتز ابن وكان العصمة، تعني 

0

)؛(طر:»-ضارا3ىأ).م«خي(.
ؤإةأدينيىم،دمحمأهه•المر>سلأتات اسورة تخريجه،ي تقدم )٢( 
ءامتإآقتؤاأئنكو؛األ؛ق ؤ الحد؛أوات •محررة في تخريجه تقدم )٣( 

عمحثقبمأأ©أه•نأقك ئسحبمبجءثسرمحإ قتوءبجمل ين 



التقىذاك وكسزما صغيزها الذنوب حل 
برىما يحذر الشوك ض أر فوق كماش واصنع 

الحصىمن او الجبإن ره صغيتحمرف لا 

آقنأوأ أعدث.بمتقمحزا صميمهااكمؤآتؤؤو"؛ثاي >سحانه؛ قال 
محبواقث ألئاين عير  cJOؤألماآدنظ و\مك0فذ0 وألممإء آقرإء ؤ، يتممون 

ةن£ثعث؛وأأقت دثثوا قئتثب آوة]تئتأ قصه وأدمى٩١ماوأ آدءسيرى 
[.١٣٥- ١٣٣]آلصراف: ه لئؤد4-لم 

ؤيستغفر.ؤيتوب يخهلئ والمؤمن زلة، منه وقعت كالما أوبة عنده فالمتقي 
قدراغ يرصي لا ما فتركوا عليهم، سيحصى شيء كل أن علموا المتقون فهؤلاء 

الطائفةعن تميزوا وبهذا العذاب، ؤيخافون الحساب يرجون وكانوا ا>امتهلاءتهم، 
الأول.

نجاةذكر المشركين وعيد ذكر لما لأنه فورا؛ بها وكفى اانجاةأ١،، والمفازت 
ارالالهمويقولوزن السلامة، يطالبون الموقف، ذللئ، في الأنبياء كان ولذللتح المتقين، 

نشانئا«م
وحيرتذللث، من أعفلم هو بما وعدهم وكرمه بنضاله تعار الله ولكن ءؤ 

نميت،'آ،، العفليمةأ'الأشجار ذاُت، اتين البدهي حديقة، جمع. والحدائق 
والقارئدونها، ما وتنهلي تجن الش الملتئة، الأشجار من فيها لما ؛ذللث،؛ ا١الجنة٠ 

فىمما ويتذوفها يعرفها التي الصور ذهنه إل يتبادر أوالأعناب الحدائق ذكر عند 

اواوردي«و«مير (، ٥٣٩)م اورقدى<او«شير /٧٣(، Yiاتجري،)•تمر بفلر: )١( 
ورالتحريرالقرطي،)ها/مها(، واسر (، ١٣٦/٢٣)للواحدي السط، وااكمر (، ١٨٨)٦;

واكوير،).ممأ(.
هيمحقتت.مريرة أبي حديث، من ( ١٨٢وملم)٨(، • البخاري)٦ احرجه )٢( 
البط،و»الضر  i(r'<\U)•\/اJاتريدي٠ و»"ضر >أأ/خم(، انجري، »تسر يفلر: )٣( 
وانمادر٢(، • ٢ ره/ البغري، و»تمر (، ١٣٧/ ٢٣)لالواحاJي 

0



0

،،١١٠عباس ابن قال كما الأسائ«، إلا الدث في سما الجة في وراليس الدنيا، 
هلا٥٣ؤ ونال؛ [، ٢٥لالقرة؛ وؤأفوأي،مدثيتناه ،؛ oLswiوةال 

أنالصحح الحديث وش [، ١٧ت ]الجدة ^اكامأبمملؤن 
ولأخوعرئال؛،م«>أ<.الخة:»لهاطلأصرأت،ولأأذنس0، 

قال•'بل ؤربماارضا.ه، عبس®؛ محورة ١٠في كما ^^؛4، يقل؛ ولم 
لأنوذللثؤ وأشكال، وألوان خروب فهي وتنوعها، ممرنها إلى إثارة 

فجاءالجنة، في أما مفردا، السب، فيكر الدنيا، أهل على امتنان عس® محورة ١٠آية 
وتنوعها.كرتها إلى إثارة الجمع؛ بصيغة 

أصحئديهار"ا،، أوتكميح تفثالث، التي الفتاة وهي كاهمجه، جمع• والكواعٌبح 
كأحملالمرأة ذكر تعالى فاض ونصيه، ونضجه استدارته في ان الأتكعب مثل 

ثبابهار،،.وعنفوان وفتوتها بلوغيا مرحلة في تكون ما وأكمل 
الشباب.اكتمال مرحلة وهي سسةلْا، وثلاثون ثلايث، هي الجنة أهل وأعمار 

واحل.را'،.فسنهن السن، في المشابهات أي؛ ترب، جمع• دالأتراب 
يعنىفهدا واحاو، محن فى وأترابا حميلأت، كواعج، الجنة اء نتكون ما فعند 

غيرهاأن نفلن منهن واحدة توحد فلا واحاوة، درحة في لهن والمودة الصبا أن 
واليلواحد، ومحن واحد، حمال في كلهن بل منها، أحمل أوأنها منها أكر نمثا 

ة؛ادثمين؛ىأكتء4'ةتآاتيهامجتألثزتيأآأدأبجثمؤ الالك*ت •صورة ني ت«ميجه تقدم )١( 

(.٢٨٢0، ٢٨٢٤سالم،)واصمح (، ٤٧٨• ، ٤٣٢ الخاري،)٤ اصحيح يطر: )٢( 
(٠كع٥(،و٠اسرbت،فى>بمآن٠)ص٣١٧

(.للكموي)>_nUUواالكاوا-ت،، ب،،، 
يجب•ابن واتمر (، ١٠٩٨كبرا)U/ابن وافر (، ١١/ ١٧)الارطي• اتمر يطر: )٤، 

)أ/أ<م(.

(.٢٠٤٥والترمذي)(، ٨٥٢٤،٧ ٩٣٣)١حuل٠ أحرجه فهته. ومعاذ مريرة أبي حديثه في كما )٥( 
وانير(، ٤٥٦)ه/اJاوردى^ وا-ن؛ر (، ٣٣٨/٤)لازجاج القرآن، امعاني طر: )٦( 

(،٣٤٢،انزمر،)ا/ وطر: ٢(، ١ ١ ; ١٧القرطي،)
رب،ّانح ( ٦٨العروس،)لإرو»'اج (، ٢٣١\ذتمب)\االمال وطرأثا: 





أدعىوهو حسن، وهدا عليها، ه نفؤيقصر امرأته يحسا الرحال من وكثير 
والصفاء،الأنس حومن ش الأولاد يتثأ أن وأجدر المشكلات،، عن وأبعد للألفة، 

افهوصفهن ولهدا المرأة؛ عن تخالف، العامحلفية ارحل طيعة أن المقصود لكن 
[.٥٦]الرحمن: قلث>مثُ-ءآنه ل؛نبمدثهنلذس ةه>ثأهم ^٠٢٤ بقوله: 

إلاولاتتمتع وحماله، إلاحسنه لاترى زوجها على الهر؛، ناصرة فالمرأة 
أسوا0لاأ.إلى نفرها في مملمح ولا ومعه، به 

والخضرة،الجميلة، والجالس الثمر، •ع آحر نعيم وهذا ^^١^٠١،^: 
القرآنفي لايذكر والكأس الجميلاتر، الحسان واتروجاُت، والشارب،، والماكل 

ولمكأسا، سربت، قال: فإذا العرب،، لغة ش معروف، وهذا الخمر، به ويراد إلا 
• ٢٢١الخ٠رفهوبمني يميز، 

وملءالممريزص، أكثر محي المتتابعة الملأى منها: معان، لها والدهاق 
الماقي.كرم من مد الكأس 

محادر؛،:بن الصاحب، يقول كما الصافية، وتمل: 
نالأمفتشاكل فتشابها الخمئ ورمتؤ الزجاج رى 

حمئولا دح متما وكأندح قولا حمر فكأنما 
لمالأْأ:محمد ؤيقول 
الشراب،صنع لأجلها وليس دهانا ا د؛هسهالكأس كمثل 

١٠وعادة مايكون، أجودوأحن فهذامن صفاءالخمروصفاءالكاس، فاجتمع 

0

(.٥٣٨/١واميراممري،)٩ مجاس•)صسه رمسر ر١(بنلر: 
الثنت)صا<ا<م.لقوام مج«سرل)م/لأاآ(،رأإءرابمأن، 

البد'ورالطسر ؛(، aa/i)الماوردي• ورتمسر الطري*)٤؛آ/٩٣(، رتمر بزلر: )٣، 
القرطي•ورتمر (، ٢٢الرازي*)\r/ ورمر (، ٣٩٠المير*)أ/ ورزاد للواطي 

XT'^/A)ها/مار؛(،در"فُاينممر*)
ساكءر*رمأ'م(،ومذاتاس*)ل/'مألاخاص )؛(يطلر: 

١(٠٠ ٦ بإمال*)١/ محمالرديوان يتظر؛ )٥( 



لل٠ؤمتينيذكر تعالى فاض صنعها، أتقن التي القديمة، المعتقة الخمر العرب يمدح 
ألوانكل لهم فيجتمع [، ٤٦^،: ٤٠٤٠١١]ؤثغثآء مي الش الخمر هد0 

،.اللاJةفىالجة١١
ْنصنوف على تشتمل الحدائق في المجالس هده مثل أن العادة جرمت، و٠ 
الج٠يالةوالأصوات وال٠هلاعم، والمشارب والماكل الجميلات، والنساء النعيم، 
بالخمر؛الكر غوائل من تخلوغالبا لا المجالس هدْ كانت، ولما وغيره، بالغناء 

الجنانفي الخمر مجالس يميز بما عمت، والاعتداء، والبهلش والباب التشاتم من 
بحاته:فقال الدنيا، في مجالها عن 

دونبالخمر يتمتعون بل الدنيا، كأهل عقولهم، تذهب لا يشربون ما فعند 
;oliLJI]؛ؤلأتياهلإمحإمايخميك>ه ية: النقوكمالاتهم لداتهم يفقدوا أن 
باضوالرضا المعرفة نعيم لهم فيدوم بألبابهم، تذهب ولا عقولهم، تغتال فلا [، ٤٧

الحينولذة والسماع الشرب نعيم ْع فقاله، مزيد في والرجاء برحمته والفرح 
والفلر.ٍ

الفاحشر٢،.البذيء وهوالكلام فيه، دة يأللا الذي الزائد الكلام واللغوهو: 
ؤوكو>وأالسابقة: الأية في كقوله والتشديد، ؛التخفيف، يرتت، وؤيمو\،ه 

السوءأ؛،.والقول والتكاذب التكذيت، شدة وتعني: بماثنناكداطا'و؛'هرما. 
ضاسدىأ)0/ي؛(،و>اشربأ

(.١٣ابنكبر•)U/الارطي•)ا<ا/مخا(،واشر (،و»"فير ٥٢٥للواحدي)م/
الترأن•ورمعاني ص*)i/٣٣(، واتمر (، نية)ص٦٩٢لابن •غرب )٢(يطر: 

(،Y'T/o)اومى« واشتر )>_T؛U(، القرآن• >بمب في و•اJفردات )ا/ا'ا،آ(، للزجاج 
(.٤٤٥المديرا)؛،/ وانح (،  ١٨٤ا/ واتمرالقرطي•)٩ 

و«اليير(، )^niالقراءاتأ نى ورالبة (، ٤٢، )؛Y/٥٣الطبري• اشتر يطر: )٣( 
ااقرا»اث،•واسبمم (، ٣٩٧)Y/المثر• القردان، في و•اJشر (، )ص٩١٢تع• الالقراءا-تح في 
•(٢٧-•٢٦٩/١.)

واحجة(، ٣٦٩! ٦٦للقراءالسعة• وءالحجة (، ٣٦السع•)ص١ القراءات، في •الحجة يطر: ر٤( 
(.٧٤٦القراءات،•)ا/

رهْ؟(





هذايذكر لم ولهذا لهم؛ ومجازاته بخلقه رحمته ت بحانه ربوبيته معاني ومن 
وتخويف.وتقرع توبيخ مقام المقام لأن للكافرين؛ بالمسة 

مهمالصتهميي ؤؤإتاط قال! كما حاب، بغير اعحلوا أنهم مواصع في وجاء 
[.١ • ]الزمرت ه بنهمحاس 

أعمالهمعلى حوسبوا أنهم معناه! ليس هنا ؤجساباه إن اللغة! أهل فيقول 
إحصاءرا،،ولا عد بغير كبيزا عيناء أي! ؤءطأ»حتتاباه ؤإنما! عليها، وجوزوا 

فبملىيكفي، أي! حنسي..اا. راحنبي.. يقول! حش نمر، ثم نمر ثم فنمر 
لهمليس أن رأى ءافلما تنحئقبمتل! عود مابن حديث ر كما مسألته، تنقطع حتى 

تركوا«١٢/حاجه 

عليهم،تعار افص بفضل لهم تحمق لشيء نقومهم تهلثعت، كلما الجنة وأهل 
ماكل أي [، ٣٥]j،: ؤدإمادثا»رثف؛ياه رجعة! ولا مثنوية لا تمنوا، ما كل فلهم 

علىيخطر ما كل ولدا.. مالأ.؛ أهلا.. كواكب،، أو أفلاكا.. أو نمونا يريدون، 
ولميشازوا لم ما أي! *نبوه، ؤولدينا قال! ولهذا أيصا؛ عليه يخعلر لا وما البال، 
^٣<.يخطر 

وزوجةوفير ومال رغيد وعيس وهناء بصحة سنة مائة الدنيا ر المرء ينعم أن 
وسفرهوحديثه ونومه ومشربه مأكله ر بالعادة يشعر صالحة، وذؤية حنون 

فكيف،بثمن، يقدر ولا سكر، يقاومه لا معناء فهذا ؛ل٠حذلاتها، ويستمع ؤإقامته، 
أالسرمدي؟ الجنة بنعيم 

ربعهناء وهو والرحمة، القفل وهذا القدر بهذا الحألاء يكون لا ، وكيف

القرآن،غريب في ورالمنردات (، ٥١•ثنية)ص لابن القرآن، •غريب يفلرت )١( 
(o-_^-I(Y  (.١٨٨٧)ملم

ممعت،دلاأذن ران، مالاص المحالحص نمادى •اءا-دغ يقول: تعالى اض أن الحديث وفي )٣( 
ههئث.هريرة أبي حديث، من ( ٢٨٢لم)٤ وم(، ٣٢ ٤٤الخاري)احرجه تثر،. ي.، تلملي ولاحطز 

(،٣٩٠و»الكثاف«)؟/(، ٢٤٦المعاني،)ه/و«-فير ١(، اسي،)ا</ه• أتسر ؤيفلر: 
(.٣٢١؛م(،و»اكٍريروالصير،)آأ/ . رااروحاوعاني«)ما/ 

©



كلام،وعطاؤ0 شيء، كل على والقادر شيء، كل مالك فهو والأرض، السماوات 
]ص:ه ؤإدمآامه7إدآأئدأثءا كلام• وعقابه كلام، وأمره 

به.يتنعمون ما كلامه لهم لهويخلق كلاما، ومنعه كلاما، عطائه كون معي هذا [، ٨٢
تاث؛ثااويلأِظز،ظيطائأا.ه•زت\لثثنب و٠ 

قولهمن بدل لأنها اياء؛ يكسر وعترهما• عامر، وابن عاصم، قرأ 
أنهاعلى  ٢١ؤربهلبالضم؛ الجمهور وقرأها السابقة، الأية في ^^؛٠^ تعالى؛ 

ابتداءرأ/

تسخيئابأمره مسخرة وهي ومجدبرهارم، خالقها أي؛ ءأمحمُله ءؤرتآلتثر؛ب 
ولاثواب.فيه لها حيلة لا ■مريا، 

ونجوم••وملائكة، وبشر، وخلق وجن، إنس من فيهما ما أي؛ ؤوماأئي-اه 
وغيرها•

والمؤمئ؛نالرحمة بمقام ولائقة منامجة لأنها الصفة؛ هده اختار 
وجزائهم>؛<.

عامهموالوي وعوموا- هلكوا كانوا فإذا ^؛؛ ^lyiJتوبخ الاختيار هد.ا وفي 
وتمحفواوأبوابه وأسبابه الخير ًلراتق فيهم تجب لم أنه فمعناه الرحمن" هو 

هاللث،.إلا تعالى اه على يهلك فلا والعدوان، والكمر للسر 
اضمخاطبة الناس ستطيع لا الموهن،، ذلك< في أي: خطا،ه ؤلأقلإ0يتئ 

الأنيياءحتى الناس ؤيخافه الفرائص منه ترتعد وجلال، هيبة مقام المقام لأن ء،؛ل؛ 
والملائكة.

©

وراكر)صا<؛آ(، و»افءرفىاماءاتاسم» )ا(يطر: 

م،و»ابملبأ)أ/«صوس
.)U؛U_«(الهماءاتأ

(,٠٢٥ )ه/ كير، ابن واشير ٤(، ٠ ٠ / ا ٠ ) الماتريدي* أنمير يتظرت )٣( 
الفاتحة،.'اصورة ش يتئلرمانندم )٤( 
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بمكة.والعناد التكذيب يواجه .
قؤيبارا،؟مداانمذاب يكون وكيف 

أنهإلا معلوم، وميةاُت، معدود، أجل القيامة يوم أن المعنى يكون أن يجوز ~ ١ 
ؤآهمد_،قاس[، ١ ]التعر: ه الناعت الدنيات أيام سرعة إلى بالقياس ريب 

ا[.حَاثثلمهلالأس1ء:
عدابأندرهم اممه لأن الدنيا؛ ءان٠اب المقصود أن باعتبار قريبا يكون أو ٢" 

همأنفللخاؤلبين كانت، وهاوه مكة، وفح بدر في لهم وع كما والأحرة، الدنيا 
آآلآ،رالاود.اديح دؤي، مر^^.آلاهذاد-،آلأ؛دئ ؤوإنذدثثهم قالات كما هم، لجنوليس 

٢[.١ لالجل.ة: ه تمزخبؤيك 
قامتماُ.تإ إذا الإنسان فإن بالويتج، مرهون أنه ثريتان كونه معاني ومن ٣" 

قيامته.

سمعت،وما عمل، ما والمقصود! ه، يداه ئدمحت، ^ما يعينه ه بمرأم 
التعبيرش العرب لغة على جاد وهو لمانه، به فاه وما قدمه، إليه مستإ وما أذنه، 

الجوارح.والقمود! بالينءين، 
أويعمل وهو صورته ترى القيامة يوم المرء أن يعرز وقره هنات وقوله 

الدنيا.فى يدرك لا بما وتدرك وتمع ترى وقعتج، كما مجلة وهي، يقول، 
وأنلuكافرين، الوعيد أصو أن إلى إثار0 ه  tyئ؛ 

إلىاض بإذن مرده أن إلا ما ب، ذنفى عيب ؤإن كله، ذللئ، من بمنجاة المؤمن 
واستخدامزباه، ألةاز,ظهك>.ت، ؤويقوأ، هنا؛ قال، ولهدا ورصوانه، الله رحمة 
إأمنية مجرد صار وأنه الأمر، هدا بمد على يدل، لمتا حرفإ 

قدوالوحوش الحيوانايت، رأى إذا ذلك، يتمنى أنه المعنى! يكون أن يجوز وقد 
لبعضهايقتص بعدما ترابا، فتكون ترابا®. 'ركوني لها• يقال، حين ترابا، استحالخج 

الرازي،و«شسر (، ٦٨•)م المشتري، واشتر (، ١٩١)أ/ الماوردي، اشم ينظر: )١( 
آ(،واضيراكرض«)ها/خخا(،وانمادرسم.



إلىتحولها وهو الحيوانات مصير فيتمنى اوسافأا،— بعض قاله كما بعض— من 
يبعثلم أو التراب، من أصلا مخلوق لأنه يخلق؛ لم أنه تمنى ؤيحتمل تراب، 
[.٢٧]الحاقة: 4 ؤتكتاماث٦كامه قال: كما _،، بعدما 

١^٢.واممه ، ةرب١٢٢المعنيين وكلأ 

000

والشور"وءالمث (، ٥٧٥)أ/ i.irw)('/و»المثوركاا (، ٨٢١)م »الشةاا يفلر: )١( 
(.١٩٦٦الصحيحة،)وراليلة لاو؛هقي)صآ"ا*آ(، 

(،٢٧ fr١ارازي،)(،واتفير ٦٩٢(،و«الكشافاا)إ/ ١٩١)آ/ اواوردى« امير )٢(يفر: 
المايقة.والمصادر 

و







أقوال:
إلىالنجوم؟ هي أم الوحوش؟ هي أم الموت؟ سكرات أم الملائكة؟ هي هل 

التمر.كب قي المثوثة الأقوال من ذلك غير 
السورةهذء في يه المعتم من عليها عطف وما ارالنازعات* أن والمختار 

عودموابن عباس ابن تول هو كما ولعلها واحد، شيء إلى تر"بع 
التميررا،.وأئمة اللف مجن وحماعة زأ.بمما، 

أى:ؤرأكتيءثتم»اه بهأ أمم ما فأول متعددة، أحوال على بها تعالى أمم 
وشدة.بقوة الكفار أرواح تّزع الملائكة 

فالملائكةالقوس، صا-م، مثل النع في تستغرق أنها أي: ٠^^٠١^ ونوله: 
فيجمعهاجده، في ق تم الكافر روح فان أطرافهم؛ كل من الكفار أرواح مع 

ولذلكالمبلول، الصوف، من الثمود ينترع كما شديدا نزعا ويسزعونها الملائكة 
النع.حالة الوت: لحالة يقال 

طاا0؟ه:ة ه
ورحمةبرفق فتقبضها المؤمنين أرواح تنشط حينما الملائكة هى: الناشطا'ت، 

س:النص قال وكما القاء، فم من القهلرة تسيل كما المؤمن روح فتسيل ولين، 
ولاوسثؤر٥ت برفق روحه مع الملائكة لأن الج؛ينُلأآا؛ ؛ر3ا بموُت، "المزمن 

•٣[.نمك: ]ه 

*ؤثايتبما0ه:
ملأو المؤمنين، بأرواح فتصعد والأرض، ماء البين سبح الملائكة هي 

مؤل•افه بأمر ءل أو بالوحي، أومل الماد، من مئه حاننإ من لمض 

0

الوجيزء)>،/؛'T(، المنوي" وءتمر (، ٥٧)٤آ/اتجري• اشتر يم: )١( 
والترير"و»اكمير (، ١٩•)ا،؛/ القرطي" و»شر الرازي" و»شٍر (، ٤٣•)م/ 

اس.)•م/اآ(،واسر 
(،١٤٥٢)ض وابن (، ٩٨٢)والترمدي (، ٢٢٩٦٤)ص (، ٨٤٦)اتجالمي اخرب )٢( 

ئء.ءثال.بريدة حديث، من ٣( ٦ ١ / والحاكم)١ (، ٦ / والناني)٤ 



ه^١^٥بيْممرؤثنثؤمحيع فوله! في كما أجنحه، للملائكة أن اه ذكر وقد 
١[.تفا>: 

ةكتقتسثاه'ه■ؤه 
اقاتفايعطما، كونه إلى قتما كونه من وانتقل السياق احتلم، هنا من 

يدلوالئغ والأرض، الماء بين سبح الملائكة وهي ابحان، للمتابعة هنا 
سماه،قوله; فى الثبق ذللت، على يعهلم، أن ناسب، مما رعة، العلى 

همايوءملأ ومعلون مآأنمهم آق سحن ولا بالإيمان• آدم بني نبت فالملائكة 
الجنة،إلى المؤمنين بارواح ونسقت الأنبياء، إلى بالوحي وبت ٦[، لاكميم؛ 
له.امريت ما سفي وسمى 

الأمرتدثر فهي اللأئكةل١،؛ بالد؛راتت الممصود أن على المقرون عامة 
يكونمن ومنهم بالمطر، موكلا يكون من فمنهم ربها؛ بإذن الأرض إلى ماء المن 

موكلايكون من دمنهم الأرواح، شض موكلا يكون من ومنهم بالوحتم،، موكلا 
إلخ.والعقاب،.. بالأحد موكلا يكون من ومنهم بالحففل، 

منلأنها وتبق؛ والأرض الماء بين سنح فهي الملائكة، وءلائف، من شتماء بيان 
المقصودأن وهو القول، هدا احتيار أسباب أحد وهن.ا به، كثمت، ما وتدبر الله، أمر 

الأتية:للأسباب الملائكة، كله: بالمم 
الملائكة،ُؤةلدتجثتيىه• تعالى: بقوله المقصود أن على المقرين عامة ~ ١ 

المختلف،، معنى على الأحر وحمل معنى على قم حمل لأن قبله؛ ما فكن.للث، 
ُ

٠وتكنف، يعد من يخلو 
وأولوالنشور، والجزاء والبعث، الأحرة تتعلق؛الا.ار كلها ورة الأن ٢" 

الوحيزاو^اJحرر (، ١٩٤)ا•/ UU_jUJlواتمر (، ٦٥)؛Y/الطمى« اتمر يفيِ: )١( 
(،و^ضمني)آا/أها(،وهماينهمأص/مام(؟
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لموتالأرض، زلزلة تحصل أثرْ من إكئهه، أعلم تعالى اف قوي، مجلجل 
المألوف.الحياة نظام وتغير الكائنات، 

إحياءوفيها المتين، من تعالى الله ثاء ما وبينهما أحرى، صيحة مي! وااثادفة 
العالمينل١،•لرب الناس وقيام الأجساد، إلى الأرواح ؤإعادة موتهم، بعد الناس 

وتضيقبها، يوس الذي المرء حياة س تغير أن يرة جو الحقيقة وهذه ءو 
سبحاته؛قال ولهدا وحياراته، مواقفه فى وتؤثر ومقاسسه، لحساباته حديدا بعدا 

إلىإمارة منغرة؛ هتا القالوب وجاءت البعث،، يوم أي1 ه  ١٥٠لومإذو١خة ؤؤءؤث 
وهىواحفة قلوب لمة ؤإنحا كدلالئ<، القلوب كل ت، ليأي• الاستغراق، عدم 

كثرتها.على يدل بالجمع والتعبير الكافرين، قلوب 
إزمأنذرهمؤ بقوله• وصمها كما القلقةل٢،، الخائفة هي; والواحقة 

[.١٨]م: ه منخميؤهشجظ؛غ هبة ١لمإوثلدى 
ئئنندو؟هتأبمتدثها ؤ ه 

القلوب.تللث، أبصار أي؛ ءآبصارهم،،، ت يقل ولم أباس_ثهاه، ؤ قال; 
ترىما فبمجرد بالقلما، مرتبهلة والجوارح المع وهوأن لهليفج؛ معنى وفيه 
الماعرأم!يقول كما قلبه، يخفي مما كثيرا تعرف الإنسان 

أعاديهاثن أو حزبها من كان إن محدثها عبمز من تعري، والعين 
متردد.أو حائف، أنلث، عيتيلثا فى أقرأ إني لإنسان؛ تقول وكما 

للإنسان،الأولى اللامح قراءة عثر الأساسية الصفات معرفة يمكن ما وكثيرا 
وهلة.لأول نشاهده حين 

•و«الكثاف (، ٣٩٤)أ/مبمم- المر! وأزاد (، YUA/،J}رجيآ)القرآن• ،.عاني يطر: )١( 
الأيأ.والمادي (، ٣٨٢ممرر)٣; ابن و،شير (، ٣٣٤; الرازي•)١ و،تسر (، ٦٩٣)٤; 

و»اثرالميءل«(، ٦٨، ٦٥ورشيرالطري•)؛؟/ (، ٣٨٧الرزاق•)T/ ،تمرمحد )آ(يظر: 
الماقة.والصائر (، ١  ٩٦ا/ اكرطي«)٩ واا-شير (، ١٧٤/ ٢٣)لأوسى 
(.٢٦الخالفاء•)ص١ واافاكهة الواصحة•)ءسمه(، الخمانص ااءرر يطر؛ )٣( 
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هذهدامت فما الواجفة، القالوب لمشهد مناسب الخاشعة الأبصار ومشهد 
بينفرق وثم جليا، الأبصار في يْلهر هذا فإن مرعوبة، حائفة قلقة واجفة القلوب 

تعالى؛قال، كما حال(، على يستقر لا قلق العين، زاع وآجر قويه، البصر ثابت، إنسان 
[.٤٥]الشورى: ه ؤيرلإاسمثرك

هؤلاءلأن بؤحث،واته؛ عبر لكنه مقاربا، المعنى كان ؤإن ارذليلة®، يقل• ولم 
ؤء؛ممارأإداؤيتكبرون؛ فثنرصون ف، الخثؤع متهم يطلب الدنيا في كانوا 
وسلطانصولجان لهم كان وربما [، ٣٠]الهافات; ه م>ةيييا أش لاإلث4إلأ ثم يل 

اشبصورهم القيامة فيوم وتخشاهم، النفوس منهم تخثع وكانت وقوة، وبأس 
منكسرة،خاشعة وأبصارهم واجفة، قلوبهم أن وهو المهين، المشهد بهذا تعالى 
كانواالتي مثل حال، وفي الدنيا، في والهلس القوة من عليه يفلهرون كانوا ما نقيض 

والارعاب!_"التخويف الناس يذيقونها 

آ-تؤؤهاه؛ق ثردودُوف ردا ؤيموفيا ءو 
اللمحةهدْ اض لنا صور أن فبعد الدنيا، في — أعلم راض يقولونه— المقال( وهذا 

بماذللئ، يقارن أن أراد القيامة، موقف في وهم عنهم العابرة والصورة السريعة 
ويجحدون.ينكرون كانوا حينما الا.نيا، في عليه كانوا 

شأنفي يجادلون ما كثيرا فهم التكرار، على يدل، المضاؤع بالفعل والتعبير 
هلوقالوا؛ استكبروا، بالثعث، والإيمان التوحيد إلى دعوا فكلما والنشور، الثعث، 
الحافرة؟إلى نرد ّوفح 

يعني؛حافرته. إلى فلأن رجع الحرب؛ تقول، كما الأولى، الحالة هم،• والحافرة 
رمعثم صلح، ثم اد، فعلى كان إنايا فلوأن الأولى• حالته في عليه كان ما إلى 
الأولى.حالته إلى أي؛ حافرته، إلى رجع فلأن تقول،؛ فإنلثؤ عليه، كان ما إلى 

مشيهمفي الخلق بأقدام تحمر لأنها الحافرة؛ مثى؛ الأرض، همر أو 
يقولون؛فهم الدنيا، في، والدأب العمل إن، إثارة ذللثج وفير وسعيهم، وركضهم 
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أحرى؟أا،.مرة الأرض إلى نعاد سوف هل 
زداَقئاطثض؟أهه•ؤه 

قالوالما الأحرة في كانوا لو لأنهم الدنيا؛ في كلامهم مساق أن يؤكد هدا 
بعدالمتقبل عن يتساءلون وهم بعثوا، ثم يخرة عظاما كانوا قد لأنهم ذلك؛ 

بليتإدا أيُ بالموت، يؤمن وهو إلا أحد لا إل بالموت، يؤمنون وهم الموت، 
يتحدثونولكنهم ثباى، العظام وحتى التآكلة، العفلام إلا يبق ولم أحالهم، 

أنوينون البعث، يتعدون هدا بقولهم فهم الموتى، آثار من يشاهدون عما 
إفناء على له يقفوا ولم يشهدوا لم مما الرؤح 

ربها.باذن أحرى مرة تعود نم الروح، يقينا الجد بلي فإذا 

حرية.والالاستهزاء القول هدا ظاهر 

درايقولون؛ا؛يحبر ولم الأية؛^٥١^٢^، هده في عثر تعالى أنه نلحفل وهنا 
حالةفي حرجت كلمة ولكنها يكررونها، التي الحجج من ليس هدا قولهم لأن 

بعض.مع بعضهم تضاحلث، أو للأمر، استبعاد 
الأي: ؤواثمإلثاهنمحأ©'4 سر، فالأمر ومحجمةُنة©ه ؤه 
هذتقاأر،دقودلخكنمكوت\ ؤإداآيإد أمره لأن وجهد؛ معالجة إلى الأمر يحتاج 

مرةأول نشأتهم عليه كانت، ما إلى يحتاج لا الأحرة في حلقهم فاعادة [، ٨٢زص: 
نمأمه، بطن في أشهر تسعة ويظل مضغة، ثم ءالقة ثم نهلفة أحدهم يكون بان 

أموائا.بهلنها في كانوا بعدما أحياء الأرض ظهر على فهاهم إلح، يولد••• 

وااشسر(، ٢٤القرآن،)ص؛ غرس، في وءالمفردات (، ١٩٥الماوردي،)ا/ »شسر يظر: )١( 
القرطي،و»شير (، ٣٩٥)إ/ المسر، و»زاد (، ٤٣٢الوجيز،)ه/ ورالمٍرر ٢(،  ٠٦الغوي،)ه/ 
)هل/ا-آل(.

(،١٩٩)ل/اليلاغة، أمحاس و، (، ٣٦٠)ا/الناس، كلمات معاني ش ^١٥^٠ ١٠أيصآت ؤيظر 
٠ر٠ ف، ارح ( ٠٦٩،٦٨،٦٤/١١)العروس واتاج (، ٥٩٣لجمهرة،)ا/وء١ 

©





منالذين أصاب ما مثل سيصيبهم أن بمكة للمشركين وتلمح تلويح وهو 
ذلءمإنلمحموا•

•ادث إد ؤ٠ 
^٠٠١١الأمر ذكر يممللب والاختصار مختصرة، موسى قصة يكزن 

موصعكل وفي يكرر، القصة فان القرآن، في التكرار أسرار من وهدا السياق، في 
مايثبه وهذا ءقيألثثم لموسى اف نداء وقتر من بدأ فهنا السياق، يناب ما يدكر 

وةال،1أو؟ه، أزادألثمدير^ثلؤمحا نمثك،إلك هآ-غح ؤإقأثأربم، *سورة في 
أ'كاد»اثت آلكثاعث 'أوإة إذًُفيمح، ؤأنيدأشلوة لآإلتإلإاتأ٠آصنيى أثث أظ 

هنبنهؤآئع ها لمحبي لا س ^٣١ نش بمد ٠^ ئش. بثا دمن و لمحزى لمحا 
دتدئ0ه•

يفلفركي إليها فيدهن، النار، يجد ثم الصحراء، في يتيه اثا إنتتصور أن وللث، 
يهديه،ثنا يمنحه تعالى الله أن فيفاجأ وزوجته، هو الهلريق فى به يهتدي بقبس 

مباشرة.ربه يخاطبه ثم والأخرة، ااال.نيا حيرى إلى عباده من شاء من به ويهدي 
لميعمناولماجاءمومئ ؤ سبحانه؛ قوله في كما أخرى، مرة التكليم ووغ 

[،١٦٤]الناء: ه مو<ىئة=كا]يثا اسه ^جم وتال،ت ١[،  ٤٣]١^١؛->: وكومه»رئئره 
.دررالكليم٠٠موصى محمي التكليم ولتكرار 

الواديوهلءا ذلائ،لا،، غير وقيل الصحيح، القول على الوادي اسم وؤءلوك،ه 
الطور•جل وهوبقرب وفلسطين، مصر بين أي؛ مصر، من قريتا نياء، في يوجد 

للنداء.مبمحلأ اختاره ولذلك مهلهر، أي؛ اامقدساا، بأنه تعالى وصفه وقد 
ؤأدهينإقجتررإشرع،أوأاه.؛و 

إنويقال! متهلاولة، أزمنة مصر حكمت، أمة وهي الفراعنات، واحل. ه ؤذرءو0 

رأ-فر(، ٣٨٨)م/(، ٣٦٧الرزاق•)Y/بو و»تمر مجاهن.،)صم*ي(، •تمر يطر: )١( 
الترطص•وافر (، ٣٨/٣١))مآآ/أ،ا(، الرازي، و«تمر (، ٧٩٨٤))\-\/\م الطري، 

(.r٧٥/ وراكحريرواكوير،)• (،  ١٧٥ا/ )١ 

و



يسودعاه موسى حاطه الذي والمالك يمرعون، ئش تن هوأول ءإخناتون، 
أيصا٠فرعون 

حكموامصرقديما،الذين لمواوحدهم الفراعننة أن على مايدل القرآن وفي 
كمامصر؛ؤؤأل*لإاليىه، حاكم تعالى اا،ه سمى حث قسأؤأ(-< يوّمإ قصة في كما 
دعنؤ، ثغاه إسأند ؤماَةث وةالت [، ٠٤،.' 1jL^>ؤويمث«أت،كائمقإع2ه تعالى؛ فال 

.دءرالفرعون® يمي يكن ولم [، ٧٦تيرّف• أش يكاء آن إلا ١^،^، 
لهأرسل الذي ه اسم تحديد ش الآJار وعلماء المؤرخون واختالمر 

الثاني.رمسى انه؛ يمولون؛ منهم والكبرون ءقيألثثأ، موسى 
الحديث،®العلم في والإنجيل والتوراة ءالمرآن كتابه؛ في يوكاي وموريس 

•١٢١٧^رمسيس ابن هوت موسى إله المرسل فرعون أن رجح 
فياليوم الموجودة هي ءقيألثثم موصى إليه أرسل الذي فرعون جثة إن ؤيقال؛ 

إنالث،حش تماما، الجثة تحفظ يعلريمة محئهلة وهي الماهرة، في المصري التحم، 
الجثةهذه إن ؛ ٧^٠٠٣ؤيقول متقوم،، غير لكملا والجسد والشعر الأفلفار ترى 
أنعلى يدل مما الجلد، في جروح فيها يكون أن غير من العغلام في كور فيها 

فمال؛معجزة، آية ذللئح فى سبحانه اش ذكر وفد الماء، ضانط سسبإ كان الكسر 
الحر،أغرقه فبعد٠ا [، ٩٢]يونس: ه ؛^ ١٠ ٠٥٥٤-لمن ئتأبملت،إ؛رنلت،إةؤ>ى اقوم »ؤ 

وبقيوحثهلوه، بعده من أتباعه فاحذه الشاؤلئ، إلى البحر قذفه تعالى، اش وأماته 
به.الجزم يمكن لا احتمال وهذا آية، حلفه لخن ليكون اف؛ يأمر 

الميئىأو القصر، ومعناه؛ ءفر®، لففلين؛ من مركبة كلمة ه ؤفنعؤئ وكلمة 
وهوالقصر، عثليم افرعون®؛ مض فيكون المفليم، ومعناه؛ واعون®، الفخم. 

فرعون.سكن مكان 

الوسط،ر>الشم (، التفاسر،)ص٨٦٤وراوصح (، ١٨١الحضارة،)X/ رهمة يقلو: )١( 
)ا/حبم(،الوسط، وأالضير )'\اأس (، ٢٦٧)U/(، ٣٤٢)ه/ليطاوي 

لفيىؤد؛ث/بج<آقمتثلأ التحريم،؛ رمورة ش تقدم وما الإملأب(، الحورث، مجمع " ١٣٦)؛/ 
[.١١]اكحريم: »امراأمأت؛ؤئك>■...ه 



،!أمرين١١ الحد وهومجاوزة بالطغيان، الأية هذه هي فرعون تعار وصف وقد 
منؤيكفي يه، وكفر تعار اش عر تمرد الطغيان لأن اش عصيان ~ ١ 

الألوهية.ادعاء كفره 
الناس.استعباد ٢— 

اممه.لعباد وظلم الله، عر تمني فهو 
الوعرة،في الأدب قيألتهم موسى علم افه أن إلا طغى، قد فرعون أن مع وه 

ؤفمثللأىاقأنر1©ه:فقال: 
والتائب.التلطف أساليب من أملوب ه لأي نل ؤ ت وجملة 

طؤثآوءت(هسج'.' وهارون لموسى تعار وقال 
اللين،القول هذا لموسى رئ—، أته تعار ذكر تحديدا الأية هذه ر ولكن [، ٤٤لطهت 

عليهفعرض ط١هنا، زاكتا تكون أن ؤنللأئ،اقألارة،ه، لفرعون: يقول أن فامره 
الفاصلة،بالمعاني وطهارته قلبه زكاة وفيه مصلحته، في هو الذي الأول الأمر 
وحياته.وحداته وفي صميره، وفي عقله ور 

ثثض.ه:نق ن\ننلك\خ ؤه 
خالقكإر يحني; قال; ؤإنما هنا، تعار الله اسم يذكر ولم 

بحانه؛المبيع الموحد الخالق عر وتدل، الله، إر تهدي الفهلرة لأن وموحدك؛ 
الألهة.نل من أنهم يعتقدون كانوا الفراعنة ولأن 

الخطاب،بهذا موسى خاطبه ولهذا للاله، ابن أنه يزعم هذا فرعون كان وهكذا 
وعاللك.وسواك ورزقاك خلقك الذي يعني; رق ؤولُيقإك فقال; 

كانالذي المزيف، الربوبية لمفهوم نقفى ه ؤوأسق ققخم■' مومى وقول 
والعبوديةالتوحيد على يقوم جديد لمفهوم وتأسيس وحاميته، الفرعون ينتحله 

المتذلل.الخاشع المخالوق وبين المعبود الخالق بين الحاسم والفصل 

(،٣١١)T/ ارازي• وامير (، ٢٣١المسر•)\إ و»3اد ٩(، • الغوي•)\/ ِ ينظر: )١( 
(.٥٣/ القدير•)١ و»غح (، ٢ ٠ ٩ / امطي«)١ واتمر 

رْج(



ُيحير ولا الخسة، ثمرته الخميقي العلم أن على دليل ت وتوله 
الخشية.يورث لا علم 

أي؛فقال: ، ٠٠٥٠١١من ك؛تيتا تعالى افه طوى و٠ 
منمواصع في مفصلة وردت معلومة وقصتها العبرة، قيها الش اليد أو الحمبحا 

مآثس;مح0ه:
حفرعون، نفس في الكتر ماغ علم، دلالة وفيه التكديس،، سرعة إلى إشارة 

ماؤإنتتثنثهاأنمممؤؤو.اء«ءدوإ ت تعالى قال كما ء؛لإءآلقأم، موصى يصدق مستيقن أنه 
عته.والاستكبار الخق رد إلى يصاحبه يقصي والهلغيان [ ١٤]النعل: يلتا^٠١؛^^ 

•افه يرمالامحي للتك^،مب مرتم^ طييعة شجه والعصان* 

واملها.فيها النكير عن الدعوة يحرب انشغل وكأنه إعراض، الإديار 
وللقصاءوالكيد التخطعل في الومع غاية يدل إلى إشارة والتعبير 

الشعورنتيجة والسرعة الاستعجال ؤإلى وملكه، سلطانه تهال.د اش الدعوة على 
الأيةفي تعالى تال كما الشحرة، حشر يعننيI ؤث>ثتتادءاه، قال؛ ولهدا يالخهلر، 
فحشرهم[، ١١١]الأءرافت ه حتثئي ^تداين ؤ، وأرسل وثثاء آنيه ^٠١^١ الأحرى• 

يدعوىفيهم وصاح وناداهم الناس وجمع عام، ^٤ ٢١في الأنحاء كل من 
الإلهية•

قدأئأرظاألأء0هتؤ* 
أناحاكمكم.. أنا سيدكم.. أنا القولت هذا معنى أن المغرين بعمحؤ، ذكر وهل* 

•المض١١٢هذا من شيء إلى الرازي أشار وتل* ءلاءتي، علكم تجب الذي 
الكونمبيع أنه ادعاء بالضرورة يعي ولا ظاهرها، على أنها والأد'؛ح 

©
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إلىسا له أن يعممد لكن لكن وخالقه، 
وغيرهم؛والرومان لكليونان الولية، الأمم ش متثئا لكن الاعتقاد هدا ومثل 

البشرية،وبين الألوهية بين فيها وخلط حرفها النصرانية مططن اعتنق لما ولهدا 
•الألوهية خصاتصن من شيئا الشر في أن فاعتقدوا 

لهم؛يقولط منة أربعين مند كان فرعون ُأإن هبم؛،ئات هماس ابن يقول 
شث،لخئمتنإمنيمحلأهلاصص:هم[ا(را؛.

ؤهأوقفي،تهنمنيىوبقوله■ هامان خاطسر فإنه صدئه، للناس يفلهر ولكي، 
وإؤ،لآمحث>أمه.ه•إمحإلومآق صنهمالكغآآلمئ ؤ، فاجعتل، ؛ ٥٥١

مشعبتصريح تكدييه للناس فهويعلن ؤإلأ خاصا، كلاما لكن بالهلن والتعبير 
بالشن•

منةوهدم الزوال،، إلى مايكون أقرب أمره لكن والتكير الملغيان نشوة ءووعتل 

^لألآتيةلأوف.هتالغلالمينت في تعار اض 
المعتبرون،به يعتبر مئت1لأ عقابا عليه أنرل، أي؛ التعقسث،، على تدل الفاء 

هي•وأشل، أمحلول عقابها لأن وقدمها؛ الأخرة، الدار هي• 
عقابههدا ولكن الماء، في غرق ففرعون فهويسير، ؤنال مهما عقابها لأن الدنيا؛ 

وحماعة.كثير ابن اختيار وهلا معه، من ب، 

هفوله؛ وهي الأخرة، الكلمة _ؤألآثمقه؛ المقصود؛أن فيرى الطبري أما 
[.٣٨]\سبى: لهظمتنإلهممح>يم ؤإأؤإت1أ قوله: 

هوؤوؤبقوله• المقصود إن مجاهد؛ قاله ما منه وأور وجه، له وهدا 
أء٠الهل٢أ١س والأمحر الأول عقوبة افه أخدم أي؛ 

)ح/ْام(.واشيراينهم« (، i_i(irr/>Y)ا(؛نظر:«-_^
اوسٍط(ورالتعسر (، ١٩٨الماوردي()ا*/واشير (، ٨٣/٢٤الطرىأ)اتمسر ينظرت )٢( 

واتميرالقرطي•(، ٤٢)ام/ ارازى« واتمر (، ٣٩٦المسوا)،/ رءزاد (، ١٩٠للواحدي)٣٨ 
٣(.١ ْ مميرأ)M ابن واشسر ٢(، ٠ ٢ ا/ )٩ 

ؤ؛



^mm

ياوالوعيدت التهديد سبيل على فيقولون العرب، أسالسج، فى معروف وهدا 
علىيعنى: أعماللن،، من والأولى الأحرة عقوبة أءاذلi، فسوف _، Lpإذا فلأن، 

والذنوب.الأحهلاء من وأملفته عمك عمل كل 

المصيرهن.ا مثل ويخشون يعتبرون كانوا إن لقريش عبرة فرعون حال نهاية فى 

منقريش فى كان وقد مصيره، يعلون وهم منهم، أقوى كان وهو بهم، يحل أن 
تته شأ فى قال أن إياه وتهديده اف وعيد من فكان الأمة، هده بفرعون سمى 

[.١ ٥ ]الخلق؛ ه اتامت سا كض 
القصة:تضننتها التي انمراسليمة ومن 

نم3ل.هو والمحاصر ه، نفيعيد التاريخ فإن بالحوادث،؛ الاعتبار أهمية ~ ١ 
والفاحاآت١،القفزايث، من يخلوغالتا والتاريخ الحاصر، نم2ل والمستقبل الماضي، 

أحداثاستتقراء حلال من النامورس هل.ا عرف فمن ونامومى، سئه وفق فهويمضى 
المستقبل.وبناء الحاصر بإصلاح يوظفه أن استهللع الماضي 

سبحانه;وقال [، ٤٤]اض: يمح،لإأكؤإ،آمحزه تعالى;يقول ولهذا 
ويمدونبمترون من على تعالى اش فاثتى ٢[، الحشر: ]ه 

الشاعر;قال وكما والايايتؤ، الحبر هذه مثل من 
عمرهإل ارا أعم، أضافاو.ره صسق التاريح وعى فمن 

الخبزيدروف ليس قوم ضل المتن مه إذ الناؤيغ اذرووا" 
قراءةدون الاطلاع، وحب، التسلية قراءة التاؤخ كتب يقرؤون الذين أكثر وما 
عليها،أنفسهم يقسوا أوأن الإلهية، والسنن للنواميس الكاسفة والاتعاظ الاعتبار 

أوقءول.أوجماعاته كافراي 

باللين!موصى أمر فرعون طغيان مع ٢" 
أميزيا الئسيد; لهارون قال رجلا أن وهي شهيرة، قمة السياق هذا وفي 

©



اللهإن كلأ؛ فقال! فاحتملها. الغلظة، بعض فيها يعظة  ciiiapfأن أريد إني ال<ؤمت؛ن، 
إلىأرسله إذ مومى لني4 نال، مي؛ ثث م لثن القول الأنة منلث، حيئ ص من أم 

!٤٤فرعون: 

والتعنيف،،القوة من نيئا الدعوية حطاباتنا في أن المؤسفة الحقاس ومن 
مفهومبين حلط وم خاصتهم، عن قفلا الناس وعامة والضعفاء، لالسسهلاء خاصة 

أوالمخالف، على والتهجم والأندiاع، كالمالف، القوة، وبتن الحق القوة؛ي 
الهدوءأن كما سيء، في القوة س ليس وهدا عليه، والحكم تصنيفه في التسرع 
((رآ/الغضب عند نفثه يملك، الذي وااالشديد فعما، ليس واللين 

ماوعاةتكون التي الأساليِط عن والبحث، والتدرج، الخطاب،، لغة في فالهدوء 
®ماالقمئ: سليمان يقول كما الاستجابة، أسباب، س وهو مهللوي،، أمر للقبول 

منكءرم.فمل أحدا أغضسث، 
]TJ،يئاظيتلألخلم،لاثقؤأمن-مإثه ه: نبيه عن ّثحانه ويقول 

ءمراذا:هه؛[.

الهليبة..والكلمة والابتسامة.. دعوته.. في الئن يستخدم أن للا.اءية ينغي 
يهقبحسثج والتدرج، الأفعال.. أوردود الانفعال س الناس س بمدر ما وتحمل 

التدرجإلى بحتاج واحدة، حملة الاستجابة يحتمل لا المجتمع أو الفرد أن نفسه 
هعالنصح قبول على تحفيز بل أوتقرع، أوتثكست، بكرامته، مساس دون والترفي، 

(.٥٥الجان!)Y/ رأمآة (، ١١••القدالفرد!)T/ يظر: )١( 
الفريد!و!العقاو (، ٩^١٥/ )Y المرى للرتام !العفووالاعتذار! ينظر؛ وغيره! المأمون سمر ونحوها 

و»نهاة\(، ro)أ/ ٥(، )Y/٥ الجان! وامرآة (، ٥٤)ا■/ الأدب،! فزن في الأرب، و»نهاة ٥(، ٤ )ا/ 
)صا<(.الثريفأن! الحب طيبح في الظريثة الرب 

هريرةأيي حديث، من ( ٢٦٠٩)لم! مصحح و• (، ٦١١٤)اليخاري! •صحح في كما )٢( 

انلأاختصام حديث، شرح في الأولى وءاختيار ••٣(، ٥ الجوزي)Y/ لأبن •التمرة! يفلر: ت ذ 
رح_،)ص؛ه(.لابن الأعلى! 

©



وملكنته.وكراهته الفرد إنسانية على اJوفاظ 

التئفإن ذلك و،ع بإسلام، عهد حديث، رجلا ة.هتت سفيان أبو كان وقد 
يومتال شيثارا، يرزأه لم الدين يثعرأن وأن سخصيته، على الحفاؤل باب ن م. 

ادمُجإل لمدابماجت دازس آس■"؛■ مد رمات > دخل •محن اشع: 
تنيرمر تشجتعه ياب س لكن فهوآس، دائه دخل محن لأن مات؛ أيي لداد 

للإسلام.الرافض التاؤيخي موقفه 
كرامته،من وتجريده وتحقيره إذلاله تستوجب، إنسان دعوه أن نفلن أن فإياك 

هنقالإنسان يفضح أن لاتستدعي افه إلى والإنابة التوبة حقيقة أن بيان بدمن ولا 
حطئة،كل من نويته لينلهرلهم الماضي؛ صفحات< لهم شح أن ولا الخلائق، أمام 

ربه•ل(صأنبلالأصثومحن 
الشاعرص:يقول 

وزوراإفئا افه على ال وفطني لما فرعوف أن و ول
غفوراإلا افه وحد لما مستانفئا اه إلى امت، أن

أقثهأثئمثو٢ أسهلممحاءُوقلأ ءلالأ!تأ ئؤأثمإذ ^وؤ تعارث وتال 
تعالى• ٥١فرحمة !!، ٦٤]الماء: ^كرمأناؤتزدوجدوأأقعم١داقءيثاه 

مجنمثتتا وليس الهلريق، على الناس يدل أودلالا دليلا يعثر والداص واسعة، 
المتقيم.الصراط عن أو٠^^١ افه، رحمة 

مجاظتا الثرية القس أن وغيرهماإلى القيم وابن النزالى أشار ٣- 
صاحبهال؛،.يعالجها لم إن الفرعونية منّزع من 

)؛(لي:لمسمحهفا.
lii.6.عريرة أبي ح،.سث، عن ( ١  ٠٧٨ ) سالم أخرجه ( ٢ ) 

بمضيكرمحمدبن أبي منوناإلى ( ١٨٨ )ص المسائي* صوخ معجم من رالممتخب يتنلمرت )٣( 
الئولمي•
المالكين،وامدارج رمزألأ(، القيم لأبن وارالفوأتد، (، ٧٠الدين،)i/ علوم أرإجماء يتفلرُ )٤، 

/((rn.)
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،.١١((ذلك وغير وأطراف زوايا وفيه غيرها، عن تختلف، أشياء 
الليلهو هنا والليل الفللمة، شديد فجعله أظلمه، أي: وآعئشقله١ه ؤه 

فيهي التي الشمس والنور الظلمة مصدر ولكن الأرض، على الناس يرام الذي 
الثمس،سبب، طارئ؛ نور هو والصحي ممم-اأواه، ^^٠٥ نال،• ولذا الماء، 
مصدريوحد لم ولو للنور، مصدر وجود عدم أي' الثمي، عياب صبيها والفللمة 

مظلأا>آ<.الكون لكان للرر 

الأرض؟السماءأم أومح؛ أيهماخلق العلماءفي اختلف وقئ الماء، يعدحلق أي: 
الأية.بهده استدلالا أولا؛ حلقت الماء أن إلى جمع فذهب، 
حلقتثم أولا، حلمتا الأرض أن إلى الأرمح- وهو آحرون~ وذمتا 

ؤةل،أيصإتعالى• قوله في كما ماء، الحلق بعد الأرض دحيت، تم ماء، ال
بما٥؟يمل شرن ؤايؤنثن إلإى"ْمحآمحدٌد، لقكئثي0 

ا'ّرئ.،ل،م أه سؤآء.هئهت وم ^ياؤآأيتة بما مرفهاود؛رإث- ين دوبئ 
.[ ١ ١ ٩- ]ia،^،: ه 3اتآأنماخٌآ رءلآقؤ0أذتاعؤ، ه دحا0ممان طآ ألمتن؛ 

وندرفيها بارك نم يومين، فى أولا حلمت، الأرض أن على تدل، الآيادت، وهذه 
أنمع ا، رمقبم؛ةب عباس ابن مذهتح وهدا ماء، الإلى استوكا لم أفواتها، فيها 

نظرليوجه بل بها، ؤيقعير فلكية مسالة ليقرر يأيتؤ لم والسياق تحتمل، الآيا٠ت، 
والشكر.والتواضع والاعتار للتأمل ان الأت

ؤوأهه-؛قلالءات نوح امحررة في تقدم وما (، ٥٦٥)أ/(، ١٥٠)ه/ الفتاوى! ءمجمؤع يتغلر* ، ١١
ؤدامحدماف؛تاهه•الشمس•: •سورة م، سناني، وما أ'لآرم،تافا.ه، 

وءزاد(، ١ ٩ ٤ - ١  ٩٣/ YVم\حدي)البط، وءالتمر ٩(، ١ ، Y٨٩/ الطرمح،،)٤ »شٍر يللر: )٢( 
٢(.٠ ٤ ١/ )٩ واشتر(، ٣٩٧المسر،)؛/

-٤٦ر٤/ المسر، وازاد (، ١٧٠(،وأتمرالماوردى،)ه/٤٦٢اشراتجري،)١/ )٣(يتنلر: 
(.٣٨٤و»اكءريرواكوير«)ا/(، ٤٧

@



ليعيشمذللة؛ معدة مهيأة مدحوة جعالها أي! ،، والتهيئة١١السط والدحوهو! 
صخريةكانت الأرضي أن فلو ويزرعوا... ؤيبنوا ؤيركبوا ويمثوا عاليها، الناس 
عاليها.يبنوا أن أمكن لما تميل؛ مضطربة ولوكانت وعطثا، جوعا الناص لمات 

ياطهافي وأويع للنبات، وصالحة للثكنى، صالحة قشرتها افه جعل وقد 
يمسكهاوالذي الفضاء، فى معلقة كرة وجعلها وغيره، الماء من مكنوزة حيرات 
ؤإزآثئيتسلقوقال،! [، ٧٩ءؤماشآلإ0إلأآسه قال! كما سبحانه، هواطة 

هعفؤيإ إده>َكا0-ؤيأ!ا بمدإء ين م ين أمسكهما ناكآإذ وؤن تحيأ أف يها0 أوآلس٠وتي 
[.٤١]فاطر: 

قال!ولهدا الكثيرة، الخيرات الأرض باطن يضمن أن راالأحو،ا! معاني من وه 
والرءى~الماء هو! الإنسان يحنثاجه ما وغالم، 'الآ^أه، وهمبمنهاماءها منا ُؤلمج 

العمتين،هاتين ذكر الجنة أهل نعيم سياق ش نجد ولهدا والشراب، الهلعام أي! 
قوله!ففي منحىينلهاآلأهزه قوله! القرآن فى نمرأ ما أكثر وما 

ؤمىبنمحهاآلآمحهت قوله وفي والرزق، الزيع نعمة إلى إثارة يجماه 
الماء.نعمة إلى إثارة 

وأ-تادأنظا.ه!ؤه 
سنها،أوتادا لها الجبال جعل أي! وصبهلها، الأرض لحو من محدود وهذ.ا 

غيرمتتفلمة حركتها تجعل فهي للخيمة، بالمثة كالوتد للأرضر بالمبة فالجثل 
بها.يحس لا ان الإنإن حتى قلقة، 

ولاتميل فلا توازنهارى، ليحففل الأرض؛ باطن في متجدر مغروس حل فكل 

الماوردي*وااتف...ير اكُاوي، واامسر (، ٩٤)؛X/الطبري،؛*تمر يطر؛ )١( 
ارازي؛؛و»تمر ٢(، • ٨ الغوي،؛)ه/ و»تمسر (، ٥٣لالواحدي)؛آ/سيط؛؛ البوءالممير (، ١٩٩)ا■/ 

١٣(x^إ٦

يماثزلإلاج^^-؛١ مدلكهاراقناقيأنوؤ ُأامحم، ؤ ^^٠؛ ءؤ رّورة في تقدم ما يفلر )٢( 

و





[.٥٢نيس: 4

فإذاويناقش؛ الحساب عاليه يعرض حنن سعى ما يتذكر آحر موصع دش 
ؤيجدهيايكسارا،، كان بما ورجلاه ؤيداه وبصره سمعه عاليه شهد شيئا جحد 

عاليه،الجوارح شهادة حين معي ما قيتدكر كبيرة، ولا صغيرة يغادر لا كتاب في 
الكتاب.وحين الحساب، وحين 

سرورهيريد ما يتذكر من الاس من أن على مطلما، للإنان ص التدكر وهدا 
يؤلمهما يتذكر من ومحنهم ويرصاها، اف يحبها محمودة أشياء تذكر لأته وسعادته؛ 

والجرائر•الجرائم من ؤيخفّ 
الصغار،بذنوبه تعالى افُ فيقرره تاب؛ الذي الرجل ذلك نمة الّك،. ذم وقد 

بأنهاف بئره إذا حش شيئا، منها ينكر أن يستطع ولا بها، وهويمز الكبار، عنه ويترك 
أراهالا أشياء عملت، قل. رب، فيقول؛ منها، اف إلى تاب لأنه حنايت،؛ له أبدلها فد 

نواحدْلآ؛ؤحتى؛دُت، ه صحلث، ثم هاهنا. 
آثصثلنرئ.ه;أو 

أيمتهوأ ^١^ ^١١٣ؤ تعالى: فال كما الكافررم، U: واسود 
فإنهاالنار، يرون الكفار أن وكما [، ٥٣زالكيف: ه عم>رفا عما محا-وأ ؤأم مؤاضوها 

[،١٢]الارتازت ه ؤقييل _،J[ ئآ 5ّعوأ أنجم ئان ين ههم ؤإدا تعالى؛ نال تراهم، 
بلوالرعب، والخوف اكنع روية ليت لكنها النار، يرون المؤمنون وكذلك 

أهلها.عمل يعملون يجعلهم ولم منها، نجاهم تعالى افه أن في الطمأنينة روية 
*ؤ»أثاسمح©ه:

كانواالذين مكة في بالطغاة تعريض وفيه ؤإدم'دنأو؟ه، فرعون مثل 
[،٢٤]النور: ؤؤأ؛مأبمملُي،ج^ه تعالم،■ؤ؛رمنمثظأ؛إأكتهلمولأرهثثهم توله ني كا ، ١١
٢[.• ]نمك: قربحامأس؛ر0هه وتوله؛ 

»صححسالم«)'ها(.)أ(ّنلر: 
وءالبحرامطى«)^\إ٧'yه و«شير اوسطاا ،التمر ينخلر: )٣( 

(.٤٥٩)ه/٤(،وانحاكوير« • ١ ا/ المحيط؛يالضير،)> 

@



جئف

>ءَ ٠٠َ

يحاريون

تعالى!قال كما اض، مرصاة على شهواته وقدم الآحر0، على استحثها أي• 
موهذا [، ١٧- ١٦^،: ١١٢١]ؤآذقه -هم ؟'؛^٠ ألدثا. ألء؛د؛ محروق ؤ؛و 

المشهودؤيوتر ومتاعها، وزحرفها وزينتها بالدذيا يتعلق ان الإنفإن الطغيان؛ 

الافىلا،إعلى الفاني ويوير الموعود، على 
؛قأمحمفآتأدئصتؤه 

إليها.ومنتهاه ومصيره مرده أي! 

ممامودءوسأمح(مآوئوؤلآثةهم(أتأوكن(.ه:•خائ، هس جيه 
إليهدد£نب افه يعد أن مشروعية إلى إشارة وهي ؤمحأةمر<خافممامر؛دءه 

بالحباممه يعد لا والإنسان بحانه، له حثا إليه يتقزب كما النار، من خوئا 
القرآنوآيامت، والخوف، والرجاء بالحب يعبده بل و-حاسه، بالخوف ولا وحده، 

حوماالمعصية؛ ويحير الهناعت، المرء يفعل أن مشروعية على وتدل لهدا، تشهد 
توتال [، ٤٦]الرحمن: ه رتهءحي مثام محلمذ•*[S، ؤ I بحانه توله فى كما الوعيد، من 

[.١٤]إيرامم؛ه ُاؤدإلث>إضحاثث>ممني،ؤحاف،معد 
بالعصبةهإ ونز بحانه، منه الخوف، المقصود يكون أن إما الد، مقام وحوف 

كاملة،حنة له كتبت، اض، من حوما فتركها؛ ورقابته، ومشاهدته افه عفلمة فاستحضر 
ري،،اللأئكةت ا١ةالت، اممه رسول قال مالت خ.بمتئ هريرة أبؤر حديث، في كما 
لهفاكتبوها عمالها، فإن( ارقيوه، به— وهوأبصر ٌمئه~ يعمل أن يريد عبدك ذاك 

جثاي)آ(((ر"ا(إنماتركهامن حسنه، فاممبوهاله تركها، ؤإن بمثلها، 

©

اصورةفي ينظر»-اساتي )١( 
لغتان،والقصر، جراي— ت يعي ءبالمد— ١(؛  ٤٨)U/سالم، صحح اشرح في النووي قال رى 

ممري>,ء<،يم),,,<.



أنيجوز ولا اممه، إلا يرام لا حيث المعصية يترك أن اف من الخوف فعلامة 
إليك.الناظرين أهون تعالى اممه يكون 

فانكالحساب، يوم تعالى افه مقام من الخوف المقصود يكون أن وإما 
قولك؟هو وما جوابك؟ هو فما ويحامسكؤ، وسسألك يديه، بين متومفا 

حديثفى كما النفس، فى الهوى وجود إلى إشارة ؤودهن،اقسشاوئه 
الزنا،من حظه آدم ابن على كتب افه ررإن ت فال، أنه الّكا. عن لآ.بمن، هريرة أبى 

تتمصوالنفس النطق، اللسان وزنا التهلئ، العينين فرنا محاله، لا ذلك، أذرك 
فىالهوى يقع أن في الهي وليس يكدئهءرا،. أو ذللث، بمأيى والفرج وتشتهي، 

ينهىأن المشرؤع ولكن الهوى، عنده يقع سؤى ان إنكل فان الإنسان؛ نفس 
بمقتضاه.والعمل معه، الاسترسال وعن الهوى، عن ه نف

ربهممقام خافوا الذين ه محمد أصحاب من للففلأء إشارة ذللثح وفي 
ؤؤ0آائةت سبيله في الأذى وتحملوا شهواتهم على عنل.ه ما واروا سبحانه، 

عرصهاحنة إلى مصيرهم فالمؤمنون المحبرين؛ بين ما وشتان ل1أوئه، آى 
نعيمهم،يزول ولا شبابهم، سلى لا أبدا، همها حاليين والأرض الماوات، 

أويجده، فلا نوما أو يجدها، فلا يوم راحة أحدهم يتمنى تلفر، نار في وأولك، 
به.يفلفر فلا تخفيئا 

رموها؟متى الساءةث عن يألون بهم إذا المميزين عن أحبروا ما بعد 
وهكذاأواه، ؤوأئبال،آيسهأ قوله؛ مثل الكبيرة، للأشياء يكون ما عادة والؤسو 

لصغره.القارب؛ رّا ولا ترسو، عنهات يقال فينة ال

وهوهي؟ متى ويقولون• الساعة، عن يألون كانوا مكة، كفار هم والسائلون 
وسخرية.وتكدسا استعجال سؤال 

١عن ه ال؛ي، يألون فكانوا والصارى اليهود أما  سؤالهملكن عة،  ١١

(.٢٦٥٧لم)وم(، ٦٢٤٣الخاري)أحرجه ;١( 

0



تعجيزرا،.موال 

الاستعداد،جهة على ولكن ، الني ألون يكانوا الملمين بعض وكيلك، 
متىاش، رسول يا الني.فقال; أتى البادية أهل من رجلا أن أنس.ئ، فعن 

منح ؛، iJ؛)؟ورسوله. اض حب قال! لها؟اا. ^، ٥٠٠۶١راما قال! الساعة؟ 
أب،«رى.

موعدهايحددوا أن ويحاولون الساعة، قيام وقت عن اليوم يتساءلون أناس 
يحاولونأو الفلكية، والحابات والكهانة والئحر المجوم عالم خلال من 

الكون.لهدا نهاية تحدد إلى الوصول 

يحاولمن ووجد والظنون، والأحلام الرؤى باعتماد ذلك يحاول وبعضهم 
القرآنيةأُا،.الصوص بتأويل ذللث، 

ؤغزدثنالتأويل! أو للتردد معه مجال لا بما كله ذللث، يحم والقرآن ءو 

هدالأن نجيهم؛ ولا إليهم، تالتفت فلا به، علم لك وليس إليك، هذا ليس أيُ 
[.١٥]طه: i ثات1أحمُامحا الكاقه >إن تعالى: ئل كما ظ؛،، اض الم عص 

يعلمالذي أن أى• للساق، ومناسب واضح معنى وهذا علمها، متتهى أي؛ 
و-حد<ه.ا)اله هو الساعق تقوم متى 

فهيشاء، متى يقدرها الذي وهو بميمها، الذي فهو افه، إر الساعة أمر أل أو 

واتفسر(، ٢٨٤)Y/واشتر\و\ووديه (، ٩٩/٢٤)اصرالطري• يفلر: )١( 
علومفي والمLحث (، ٣١١)Y/ اكلير8 وءفح (, Alr\0)كيرء ابن وBشر (، ٦٢٢)١; السفي« 
»\\اثاثاات،ااا*ام ااتآ\.«ا الق

0

٠١١١٠رص القطان ^١٤ رآن• 
)'آ(أ-محهالخاري)اياآ(،ودلم)ه^أ(.

ؤبممحأ؛ثع(ألإتءهأه•القيا•هء: •امورة في تقدم ما يفلر )٣( 
المسيراوءزاد ٢(، ٠ ٠ ر٦/ الخاورديء واشتر (، ٩٢)ه/ زمنينء أئي ابن اشمير ينظر؛ )٤( 

)أ/خهم(،واشيرالقرطيا)بما/ه-آ(.





هُا,قاةا,تي

يوما.لشا 3الت ومعرفة محرة وأكثرهم وأعملهم أيام. عشرة لشنا ئال1 من قمتهم 
صحاها.أو عشية هي إنما محال: وبعضهم يعصيوم. هو إنما تال؛ ويعضهم 

أعالم.واه وفلتونهم، وحاباتهم تقديراتهم لأ-محلأف ذلك أويكون 

000



السورة:تسمية ه

ءمورةأوت وملأه،ا، عبس ؤ ءصورة والحديث! التمسير كتب فى المهير اسمها 

ا-ملآ،•من أكثر لها التي السور صمن ااالإمان® في اليوحلي يذكرها ولم 
مدلولاتهابعص من ة قبللسورة أحرى أصماء المصادر في تجد أنك غير 

محورةو® النزول، سبب يالنظرإلى مكتوم"؛ أم ابن ®سورة سْسن،ت وفد ومضامينها، 
الثمرة"ر'اا.®محورة امحم: لها العيني وذكر الماحة"، محورة و® الأعمى"، 

وأربعوزر؛،.اثنتان ت وقيل وأربعون، إحدى ونيل! أية، أربعون آياتها: عدد ءب 
أمابن اممه  JLPلأن المكية؛ الور أوائل من أنها ويظهر اتفاما، بمكة زلت نه 

واحامع(، ٥٨٧)،/مقاتل• واتمير ٧(، )صء■ مجاهدا 'نفير ينظرت )١( 
وأاسرك«١(، ٢• ; ٢٤الطبري،)و'تفير (، ٣٢٤؛/ الكيرى«)• النماتي واصنن (، TA)؛،/؟

 /Y( ١ ٤ ،)0 ١(.• ١ م/ )• واكوير« و»اكءرير (، ٤٣٦الوجيز،)ه/ و»اوحرر
١(.• ١ م واكوير،)• و»اكحرير (، ١٩٦•الإتقان،)؛/)٢(ينظر: 

القدير،وانح ٢(، • ١ الإثراء،)؛/ وكال القراء واجمال (، ٠٨٧'نفيرمقاتل،)؛/بظر: )٣( 
والتنوير،وءالتحرير (، ٢٧٨/١٩)القاري، وءعمدة (، ٢٤١)ه؛/المعاني، وءروح (، ٤٦٢)ه/

ُبملآئ؛.ه،تق ؤثنث .؟،، إكآيارتخ؛ ثلاث، في احتالفوا وقد )٤( 
(،١٣• ١; المملبي،)• ووضير (، ٢٦القرآن،)ص؛ آي عد في 'اليان يفلر: ؤؤُا;آ؛>ت،ااثآغ'0ه. 

•والتنوير و٠لاكحرير (، ٢٤١ا/)٥ المعاني• وُاروح (، ٠٥٤)؟/الإثراء• وكمال القراء وا١حمال 

(٢٩٣)





.٢١دالاJنليكون والتولى بالوجه، يكون فالعبوس ببدنه، وأعرصى 
الوجه،نقاميم في ظهرت التي العبوس لمحة على رسوله. افه عاتب 

مقاملأن ذلك الأعمى؛ عن والتولي الموس الأمرين؛ هذين غتر ه منه يقع ولم 
هدا.مثل فيه يكون أن ينبغي لا عظيم، النبوة 

والضعفاءالفقراء إلى الأولى أيامه مذ الإسلام التفات على دليل وفيه 
أمئعونه الناس ءأشراف ظهه.' سفيان أبا هرقل سأل لما ولهدا والمساكين، 
.^٢، ١٠صعفاوهم بل ت قال صعقانهم؟ 

هدهتمر في رلة الكبره" ر ررالتقصاح،ب، الراري~ للإمام وق^ وقد 
وهويسأله الني. أتى لأنه معصية؛ كان مكتوم أم ابن فعله ما أن فدكر السورة، 
يفعله.أن مائعا كان ه الّي فعله ما ؤإن قريس، كبراء بدعوة مشغول 
إماالي. عاب تعار افه أن فدكر الإشكال، ْن ينفك أن بهيا حاول ثم 

الحمىأ"'أا.بحكم مكتوم أم ابن عن أعرض أنه أو القرابة، بحكم لهؤلاء التفت، لأنه 
فانالأيات، في له وجود ولا معنى لا لإشكال وافتعال رديء، تاؤيل وهدا 

وسببه.مصدره واصح العتار_، 
هدايةعلى منه الحرص هوزيادة للرسول العتايح أماس أن والأقربر 

وجهه•ر والموس الأعمى عن الإعراض عر حمله الذي القوم هؤلاء 
أصغرفي يرد عليه العتس، كان منزلته وزادت مدره، علا كلما والإنسان 

والجلال.الآكمال محل لأنه الصغائر؛ 
وراءمن الكثير الخير وتوير القوم، هداية على الحرص .ؤ دافعه وكان 

القرطي•واشر (، ١٥٥معاني،)I/ الواشتر (، ٥٤٦المرسى«)V/ •تمر يطر: )١( 
والمادو(، ٤٦٢القاويرأ)ه/ و»فع ٢(، ١ ١ ا/ )٩ 

م،هماس، ابن، حدث •>، ( ١٧٧٣وسالم)(، ٤٥٥٣، ١٢٩٤ ، ٢٩٤• المخاري)٧، أحرجه )٢( 
ة.ةمح•صفيان أيي 

العميان،نكت، ني الهميان »نكث، أيضا: ؤيطر (، ٥١٠- ٥٢)ام الرازى« ،شر يطر: )٣( 
(.١٥٣امماب،،)•؟/)ص-أ(،و»اوواب،فىءالوم 



محُةقة

فربمامنشغلا، منهمأكا الداعية يكون أن هدا مثل على يترتب ما وعادة إسلامهم، 
الإيمان.من عندهم ما إلى أووكلهم الموثوقض الأثاع أمر أرجأ 

خا>ْ،وملأت الأسال عليه تكاثفت أو الانشغال، في أفرط إذا والإنسان 
والطواعية،والرضا الانسجام حال على حوله ومن وأهله زوجته مع يكون لا فإنه 

والانفعال.التوتر من شيء علاه وربما 
الالئحئقة المصالحة أن وهي المعروفة، الشرعية القاعدة على تأكيد هدا وفي 

والمصلحةمنها، تأكيدا أقل هو لما تترك لا المؤكدة والأمور متوثعة، لمصلحة تتزك 
المغرى.للمصلحة يترك لا الحفلمى 

كثيرة:وفواند عديدة يئوس الموقف هدا من ويتحصل 

عنهوالإعراض ومبادرة، سائقة له لأن المعرض؛ من أكثر بالقبل العناية ~ ١ 
أوانتكاسه.صدود0 إلى يفضى ربما 

الكفار.دعوة على مقدمة الملمين دعوة ٢" 
عليهم،الحجة ونقيم الإسلام، إلى كلهم الناس ندعو أن مؤتمنون أنتا صحح 

الوهدا وأهم، أولى بدينهم التمسك إلى الملمين دعوة أن ينلهر الذي ولكن 
الحجةؤإقامة الكفار، دعوة فى يتخصمون من وجود أهمية من التقليل يعني 

عليهم•
الضالينالمنحرفين دعوة من أولى الجملة في وتعليمهم المهتدين دعوة — ٣ 

الملمنفي يكون ان فيجهبح المفرطين، لعوق قى التقصير يعني لا وهدا اليعيا..ين، 
والشبهات.الشهوات أسرى بدعرة يتخصص من 

أردتؤإنما سياقها، غير في تثخدم أو موهمة، المقارنات هن.ه تكون ربما 
التوفيقيمكنه ولا وهذا، هذا بين متردد واحد ثخص وجود حال في التفضيل 

فالأفضلالملريقين، أحل. اختيار س له بد فلا يمح؛ذللث،، جهده ولا وقته لا بينها، 
أحمى.بصفة المقبلين ودعوة اللمين، دعوة عامة ة كماعل. له 

ممكنةوكونها ووضوحها اف< . الأهلوتحديل. الدعوة؛ أمر في الواقعية ~ ٤ 
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انتقلثم الغائب، بمخاطبة بدأ وترق، تدرج العتاب فمي . ونوليث،٠١ررعسث، له؛ 
الحاصر1)ر 

حلافهو ؤإنما —،، JJlIIjيوصف أل من أحثئ والتولى العبوس هذا ٢— 
الكريمالني أحلاق مالوف من ليس لأنه عيثل؛ ربه فيه عاتبه ذللث، ومع الأولى، 

استثناءكان الحدث ذللث، أن , ار ة للاثار ، الغائمسغة الخهلارح فجاء .، 

شسص.'
أبلغوهذا غيره، من واقعا يراه كأنه به المعي يجعل العيثة بضمير التعبير ٣" 

حقه.فى الأولى هو ما مخالفة من فيه ما وملاحظة المشهاو تموير فى 
فعلمن فلهر لم ولأنه يرى، لا لأنه ذللئج؛ يلحظ لم الأعمى الرحل أن - ٤ 
العابر.الضهيق أير من ١لهلاهر وحهه ميماء على حدث ما محوي محيء النيى 

;ههبمتن،مكتوم أم ابن الله عبد مع . الّمح، فعل مع مثمئا الخطاب حاء ه~ 
إلىالمباشرة المخاطبة في الإعراض من شيء فحله فقابل أعرض، قد . فهو 

مباشرIحهiاب الأيتين هاتين بعد حاء ولا.ا طويلا، يدم لم ولكنه العيثة، حطاب 
عفلمته،على دليل وهو لحبيبه، الحك، عتاب فهو ؤومايدرإئ،ص>صئآح^ااه، 

جأشهورباطه احتماله، وقوة 
وكمالهالإنسان قوة وأن والتمحح، المراجعة أهمية على دليل أنه كما 

وصبرهبدأبه هي ؤإنما بالنسب، ولا بالاسم، ولا بالثهرة، ولا ؛الادعاء، ليست، 
العثار.وتدارك الكمال تهللم، فى ومواصلته 

•ا؛زه يه ننله' ومادرلك ؤ ٣؛ 
الن.ىالرجل هذا لحل يدريلث، ما يعض• استفهاما؛ الأية تكون أن يحتمل 

يتزكى.لعله نجيه، ولم عنه أءرءث، 
أحبرهفقد ؤو،آآدرذكه القرآزت في محيء رركل عيينة بن محنيان وقال 

به((.يخبره فلم ؤونادر»4،ب< شيء: وكل به، 

©



صءقة
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الحصررادعذاحول الكلام وقدتقدم 
الأوائل،المتزكين من بأنه ق؛.بمثئ، مكتوم أم ابن اض عبد على ثناء الأية وقي 

ومحوحفيفه إعراصه هه أعرض ما عتل والتي. وعلا، جل ريه يدلك له شهد 
وحيني مكتوم أم لاين شهادة افه يتزل أن عليه ترب أهم، أنه تظن يما منشغل 

اتخدمث،إثي اراللهم صوه\ آحر في قال كما سنا.، بركة فهدم ه، أنه يتلى 
يومله كفارة ذلك فاجعل أوجلدئه، مسته مؤمن فأيما تخلفتيه، لن عهدا عندك 

اكا،ة«>ءأ<.

اضيخلد وأن ماء، المن الرجل تزكية تتول أن الموس ذلل—، يركة من فكان 
القيامة.يوم إلى عليه والثناء ذكره 

وليلكيقلبه، ممبمر فهو البصر، أعس كان ؤإن أنه إلى إشارة الأنة وفي 
مءرمح،ةكر•

أن١^^٥^: سه دلإ وئ ومحوله: يسةه، محوله: محن المرق و٩ 
والذكروالصلاة والخير والمعروف البر من الصالحة الأعمال إلى إشارة ءؤيزقو؟اب 
صالح.عمل وكل والإيمان والتقوى 
هماوهذان والمعاصي، الذنوب عن الانزحار إلى إشارة فهي يوه وأد أما 
وتركالمعروف فعل المحصية، وترك الهتاعق فعل للرسالة: الأساسيان الركنان 
بآمريزتبعثوا كلهم الرمل أن على العلماء أج،ع وتد المنكر، 

المصلحة.تحصيل — ١ 
الممدة.لغ ٢— 

تعالىافه نهى مجا وكل تحصيلها، سبغى مصالح فهي يه تعالى الله أمر ما فكل 
المستهلاع.قدر ؤإيعادها دفعها يتيغي مفاسد فهي عنه 

مجنالقرب شديد . الّم، فكان الرباني، التعليم بهذا الناس انت؛ع ولذللث، 

ؤو«آقلأشعاسمش'مور؛ )١(يتئر 
ه.سمري)اأم(،وِ)ا«آآ(سحارثأبيسرة 



همح،محق 

ربهمآئ؛ن خ ثسك محمر ؤ يتلو• ولكن والفقراء، الضعفاء أصحابه 
[.٢٨،: ]١^٠٥ه ■إبب' تغاف وحهه.ولأس دأتتيندنوذ إيندوة 

فيالفقراء ®إن ثيل! حتى والعلماء، والأئمة يعده، من أصحابه ^ا وفعل 
وتوقرهمواحترامهم، تكريمهم ش لكلملوك لكنوا الثوري سفيان مجلس 

عليهم«لاآ.والإنال وتقديرهم، 
ضتواصنا بل رياء، ولا فخرا ولا سلهلهايا، ولا مذكا ليمت، الشوة، هي هدم 

مطلوبا،هذا فليس الألكبر، إهانة قصد هدا يعتي، ولا وضعفائهم، واهتماما؛الناس 
حثه.حق ذي كل ثحطى بل اJروءة، س هو ولا 

عليهواحتا وكان ودعوتهم، عليهم الإذال، مجرد على نسه. افه يعاتب ولم 
الضعفاءعن الإعراصس فى العتاب وإنما المستضعفين، يدعو كما الأكابر يدعو أن 

والفقراء.

وسادةكبراء يكونوا أن لا به، ين'مون ما هو وهدا ،، وقبوله١٢الحق عن أي• 
ليسذاته في الفقر أن كما بمذ.موم، ليس ذاته في فالغض نومهم، في وأغنياء 

يممدوح.

-بجءؤ»أثثثثئهه:
إليهوتتوجه تالتفت، أي• علة، ، حرفالثانية الدال وأ؛دلت، ثصا.د، أي• 

يطمعكان ؤإنما أوجاههم، أموالهم في طامعا يكون أن ه وحاثاْ وتلءوْرم، 
اض.حرص ة ثل• على وهودليل أتاعهم، يسلم بإسلامهم لأن إسلامهم؛ في 

راحلة(، ٢٩٥١))U/٧٧( وااوج1لةا (، ٩٧/١>واكديل• •الجرح بقز: )١( 
(.٢٣الإملأم•)•ا/• واتاييح (، ٣٦٥الأوبء•)ا■/ 

المسر•وازاد (، ٢١ره/• الغوي، واتمر (، ٤٢)•ا/• اJاترياJي٠ اتمم يطر: )٢( 
إ(،واذحالةدير«)ه/مآأ(.■ • )أ/ 

كير•ابن وافر )ْا/؟أا(، الترطي• وءشر ١(، • ٧/٢٤الطبري•)امير بطر: )٣( 
 /A( ١ ٩ ،)الابنة.وانمادر (، ١ • ٧ ٣; • > واك>.ر« ر«اكءرير ٣
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منهم•المعرصن حتى الناس هداية على 
هؤدن١يثألأهصت

وزر0س عيك فليس يقبل، لم ثم الدعوة، وبلنته الواجب نمت إذا أي! 
ينثفءلهرتيسرهلالأمام:آه!ا.

،.١١٤١٧١واجب وأديت الحجة، أقمت أن بعد تمنه عليلئ، ليس 

سوهي اض، يخشى بأنه ئ.تت مكتوم أم ابن الله لعبي. أحرى شهادة وهدم 
النما.ءله•بركة 

ثكتهمح.ه:ؤه 
إلىدعوة عن صد ق> فهو الأكابر، بدعوة يتلهى عنه.؟ تلهى شء وبأي 

والنبوة،العغلمة هي وهذه ه^، الدرس فيتالقن ربه، عاتبه ذللت، وْع أحرى، دعوة 
،،iباله١٢لأحد الجنة باب يفتح فلا المرسلين، إمام صار وغتره ا هل• وبمثل 

وهويهالأصحاب، حير وأصحابه الأتباع، حير وأتباعه الأمم، حير امته وعاون 
الربانيالتأديب هال.ا نبثه سبحانه اللص فيؤدب السير، أقفل وسيرته الها.ى، حير 

لممكتوم أم ابن وهو فيه الشأن صاحب لعل عابر حاؤلر على المعلن الواضح 
يعلمبهإلأسالوحم،إ

هدار"اا.لاثعدلثل ي*نيى* زجروربع، كلمة 
الناساستيعاب في والجماعات والأفراد والدعاة للعلماء درس وهدا 

للواحديالسٍط« واالشسر (، ٢٨٤)؛؛/للزجاج القرآذا ••ماني يطر: )١( 
الساقة.والمصادر (،  ٤٣٧ره/ ورالمحروالوج؛ز، 

'اليلةؤيتغلر؛ (، ١٩٧، ١٩٦)مالم' واصحيح (، ١٢٤٦٩)أحمد• •_ في كما )٢( 
القلم•:في'سورة تقدم وما (، ١  ٥٧الصحيحة•)'

والثوير•و»اكمير )وا/هاآ(، القرطي« و»ش؛ر (، ٥٥)ام/الرازي• '•ضير بطر: )٣( 

ؤع



الضعف،أو والنبؤغ والذكاء والفقر الغنى حسابايت، عن بعيدا معهم، والتواصل 
أوفثوية بمصالح مربوؤلة تكون أن يجوز لا والطهارة والتزكية الإيمان فدعوة 
ذلك.فوق هي بل ماكاب أو حزبية 

الماسيصث لا وأن والمراجعة، والصحيح القي. قبول صرورة في ودرس 
الشيوخعن متالقاة أو مألوفة أنها لمجرد حاؤلئة، أو فاشلة تجارب تكرار عالي 

والقادة.

والمادمه،العتاب ربه س يتلمى س محمد سيدهم فهذا للحكام، ودرس 
يظنونفلم وعظمة، رفعة زاد0 بل دد.ره؛ س هدا ينقص ولم الناس، على ويعالنه 

بخسأو لهم ازدراء هو عليها جروا سياسة أو نْلقوه قول أو فعالوه فعل نقد أن 
لحقهم؟

قراءةفي الانخرامحل وعدم الموازن، في وحاصتهم الماس لعامة ودرس 
الممالحأهم س هو والأخلاقي الإنساني فالجاب البحتة، المادية الممالح 
بالاعتار.وأولاها 

يدمرالقد أن اعتقاد أو منه، وءد.م عاليه والمدرب القال. قبول في ودرس 
النقد،من تقلق فلا إليك، الموجه القد بقدر أهميتك يقولت الواقع بل الإنسان، 
والقضاياالمهمين والأشخاص المهمة الأشياء حول يختلفون دائما والناس 
ولاويتتقلون ويصيبون يخطئون فهم تاثير، ولا لهم ور حف لا من أما المهمة، 

لهم!يكترمحث، أحد 
لغرغارعلمحاجل مح، ولوكث طاعن ة نمالس بناج ث، ول

واوغابمحهمينحامحم١١٢مالما الناس ينجومن الذي ذا ومن 
أزرك،وتشد شخصيتلث،، تقوي تهلعيم جرعات القد أن وتاكد العين، قرير ثم 
له،الأمت٠اع وءليكا شاووا، ، كيفينقدونلث، الماس ولع وجرأة، بثقة وامفى 

ولاتقلتبه، ولاتبال فارففه غيرمقنع شيئا وجدث، ؤإن الحق، س فيه بما والإفادة 

(١٠ ١ ٤ ٠ ء)T/ وفضله العلم بيان ®جامع ينفلرت ( ١ت 
حافية.واحدئهات حتاحه، في التي الصغار الريش الننر؛ وحافثي 

ؤع





كريمني على ، ١٢٢ ٦- • زاككوم: كريم 
محمد..وهو 

ومطهرهالمطهرون، إلا يمنها لا وأن ورقعتها، بتهلهيرها اطه أذن وءؤم^لهنأمه 
معنوي.رجس وكل واللغووالباطل، الخطأ من 

الثمر،من يكون وقد سافر، I جهع والثمرة سمرة، بأيدي محمولة هي ت يعتي 
فريقينبين ينتقل الدي الثفير ومنها٠ الكاتب،، هوت والسافر الكتاب، وهوت 

للإصلاح.
,٢١محمد.(()أصحاب )رهم مب؛بن وهِا قال 
٠ه القدبين برُ الإنجيل في صمتهم ورديت، وقد 

هأضإأئْر أرقك قاصدم —،ينننا ؤالمثاءااأ٢،، راهم ءتادةإ وقال 
]انمك؛وت:هأ[.

هموغيره—ث خ؛ئيبمى، عباس ابن عن ثقل كما العلم" أهل أكثر وقال 
.٢٣الملأئكةر

البرية،الكرام الثمرة ع بالقرآن الماهر ١٠رْ؛هءهات عائشة حديث، له يشهد وقل 
أحران((ل؛،.له شاي وهوعليه فيه ويتتعتع القرآر٠ يقرأ والدي 

والثناءوحماظه، القرآن حملة لأنهم محمد:ا أصحاب على الثناء وفيه 
يقتضيه.بما وعملوا فهموه فهم العصور، عثر القرآن قزاء على 

المعنيينالبررة الكرام الثمرة يتخير لكتابه تعالى افه لحففل توكيد وهو 

(.٤٢٤ ا/ ورالدرالمثور،)٥ (، ١٣٢ا/ )• •شٍراس )ا(بظر: 
١^٠و،اشر (، U«Y)؛/و«الكثاف، الطري« •شر يظر: )٢( 

و»ناد(، ٣٦٤)٢٨ الطري« و«تمر (، ٣٤١٢)الوأرس• •مد يطر: )٣( 
^،،(،وءروح١٣٢IJU ٢(،ووفراينممٍر•)A/ ١ القرطي«)٩آ/٦ .٤(،ووفر ١ المر«)؛/ 

١(.١ ٩ - ١ م٨١ • > واكوير« ورالتحرير ٢(، ٤ ٥ ١/ )ْ 
(.٧٩٨(،^)٤٩٣٧الخاوي))أ(أحر-بم، 
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تطيرالش والمكدبين اشحرة لأياطيل حلاظ والأرض، الماء في بحفظه 
ؤمايبمائبخياام غمحآلقي-ءل؛ن ؤمحبمائتقث قال كما الثياطين، بها 

[.٢٢٢-٢١٠سمدزور0ص 

الذينالقوم عك من المكديين أولتك بعض عن حديث — أعلم واش هذا- 
انثغلبءم.له•

المتكبرينمن وغيرهم فريق، بن والأحض رمحعة، ابنا وثية عنة كان نإذا 
مآكتوم،أم ابن حاءْ يوم لدعوتهم الس. وتصدى ه، الضي دعوة رمحوا ند 

الأمر.بيده لأن واجب؛ اش من والدعام عاليهم، والدعاء التوعد تتضمن نالأيأت 
الوأنهم العياب، كلمة عليهم حمت، ممن النفر أولثلث، أن إلى إشارة وص 
؛ؤ"ندن•

ءن.رلا وأنه الحجة، ؤإقامة الدعوة تبليغ ص الرسل مهمة أن يقرر والياق 
ءؤثتلألإدئةص,ه.تعار؛ قوله عليه ■حمح، ولذا وكفر، فون، بلغته لثن 

الجاحدفهذا وتأنسي،، وزجر تومحخ حقيقتها أن إلا دعاء، صيغة والصيغة 
به.أحدر 3الوءت، حياة، ولا إيمان قلبه قي ليس دام ما المو'ت، تحق م المعرض( 

^^محممص;ن0لإأشرتنن0مىت1قث
0لإبمهامث.:

الحجة.ؤإئامة المجادلة إر تدرج 
قبولعن والكتر الكفر، بصفتين: موصوفون عنهم التءد٠ث، القوم وهولأم 

فيماالحجة عليهم وأقام بالكفر؛الآيا'تإ، يتعلق( فيما الحجة عليهم فآتام الحق(، 
تهيئلا الخالقة فهلزه منه، حلقوا الذي الحلق( بأصل يتذكيرهم بالكير يتعلق، 

أويتعافلم.يتكبر أن الإنسان 

ورمم(، ٢٢١للوس^()م/ اوءط< ورالضم ٢(، ٠ ٥ اواوردك،«)I/ رهم يطر: )١( 
المايئ.الميرأ)إ/ا'أ(،واسر المعاني«)أ/مْا(،وأزاد 







فييخالمه من كل لأباد وأصبرهم، البئر أحالم من واحد يد في الأمر ولولكن 
الئابىأبوالقاسم الشاعر ولكن بالأحد، وعاحالهم أوالمثرب، الرأي أوفى الدين 

موورم
بفأسيالجذؤع على فأهوى حطابا كث، ليتني الثنت، ايها 

بزمىرمتا لقبور ١ يهد مالت، إذا لكلئيول كنتؤ لينني 
بنحس—ي(الرمرر يخني نا كل فالم لكلرب—اح شئ 

فدللتحوالمخالوق، الخالق عن السؤال، متجاورا الخلق، مائة عن سوال، هتا 

وهامانفرعون حتى مخلوق، غير إنه ت يقول، أحد م فليس به، متنم معلوم شيء 
الأمرمن ينقلهم مالك، واف مخلوقون، بأنهم يعترفون جهل وأبو والمرود 
الأيةفي كما حلقتم؟ شيء أي من وهو• آخر، موال إلى عليه المتفق المعروف 
دآ*لأرآهماشلأح1موإآلثنرمت، أم آن>تلمواك•. هم أم ملعرأير(عميسع أم ؤ الأخرى؛ 

مخلوق..أنت، وتحركه! الإنسان صميز تلامس فهدم [، ٣٦- ٣٠]\كفو.' ه >وفون 
ماذا؟لى.من ومخلوق 

؟اممه كخلق يخلق خالق انه احد ادص مل، 

ؤممئوك،هاصإيىنبمذال،: المرود ءبأقلأ.أمع إبرامحم قصة في 
،١١٠ؤأمبمق أدألن،، ، ١١٠ى أئن نإث ألثإنكت.إذهاثيا؛ئهثلم آس ءائئ أن 

الموتى؟يحيي أنه يقصد الممرود لكن هل [، ٢٥٨أ؛دكاألإرمألظنلم\نه 
إياه،احياوه فدلكؤ عنه، فيعفو للقتل تحق م برجل يأتمح، أنه يقصد ؤإنما كلأ، 

والعباراُت،.يالألفاخل اإتلأع_إ من وهونؤع القتل يتحق لا باخر ويأتمح، 

١الشاش•)_U القاصم ايي •ديوان بقرت )١( 
الطورا.امحمورة في تقدم يتظرمحا )٢( 
(.٣٣)م راب 8اض يطر: )٣( 

0



حيإلى الرٌثم الهامد الجماد ويحول عدم، من يوجد الذي الخالق أما ءلي 
يخاطبالذي وهو له، ثريالث، لا واحد فهو فاهم، ولع مذكثم، عاقل متحرك، 
ماءمن اليسير الشيء هى هنا والهلفة ءؤ؛نثكءغثثس;ه>او؟ه، ويقووت الإنسان 
لهاليس صعيقة نهلفة من حلق وقد يتكبر فهل الإنسانأآا، محنه حلق الذي الرجل 
قوام؟

حيوانمن مخلوق والإنسان المنوية، الحيوانات من الملايين فيها والدفقة 

منهايخلق أن المجثد الإمكان حيث من موهالة وهي الملايين، هذه من واحد 
ويخترقغيره فيسق منها، واحدا حيواثا يختار بحكمته تعالى الله لكن الملايين، 

الإنسان.منه ويتكون البويضة 

الذيوهو فقاله، ويجحد رثه، يني وكيف، حقيقته؟! وهن.ه يتكبر فلماذا 
راشدا؟بالعا رحلا صار حتى أمه رحم في نهلفة كان منذ رعاه 

كفرهممن مع مجد أسلوب، وهو للأنفئار، ولفت، للعقل تنشيهل المزال وفي 
وجحود.عناد كفر لا جهالة كفئ 

مباشرة.التقدير جاء الخالق بعد يعنى! للتعقي.لإ_ا، الفاء ؤومدرْ>هت 
صح؛حةأىتكلها معان، ثلاثة وللتقدير 

منشيء فيه احتل ولو وشفتين، ولماثا عينين له فجعل أعضاءه، قدر ~ ١ 
والمشوه.والعجز القص فيه لغلهر أعضائه 
مخلقة،وغير مخلقة مضغة نم علقة، ثم نهلفة، بها؛ يمز المي الأهلوار قدر ٢" 

نمشيحا، ثم كهلا، ثم شابا، ثم فتى، ثم طفلا، ثم آحر، حلئا سويا يا إنا يكون نم 

0

وأتمر٨(، • ٦ • ١/ الءاي؛نأ)٢ بلوغ إر وأالهداة (، ١٤٣٤/ اواريدي«)• اشتر ينظر: )١( 
(.٤٣٩)أ/ واتح القرطي•)0\إ\0ه 

(،٤٠٢)1إ اب و»زاد )؛/^U(، و»اصاف« ١(، ١ ١ )؛Y/ الطرى« اشتر بمنلر: )٢( 
واشتر(، ٤٩٥واشترالخازن•)٤; ٢(،  ١١٨; واشترالقرطي«)٩ (، ٥٧م واشرالرازي•)١ 

(.٩١العيي•)صرا











تناهىفإذا ومحدرا، كوئا تعالى به أمر وقد الدنيا، إلى ويخرج منهم سيوحد أن له 
بدأهما<را،.كماوأعادهم الخلائق أنثراه اض عند ذلك 

الأقدمون؟الأن يبعث لماذالم تساؤل: لمايثارمن جواب وكأن،ع 
يمهولم ذلك، يشأ لم وم الأن، ان الأنلأئشر اه ثاء لو الجواب: فكان 

يعدأجيال تأتى أن الله أذن فقد الناس، حلق من وقدرا قضاء به الله أمر ما بعد 
الماسبعث، أما يالمعث،، تعالى الله ؤياذن الأمر، بمهي حتى وقرون، وأمم أجتال،، 

يكون.فلا البُثه موعد فبل 

أنغضاصة يجد لم سالما— مفئنا كان ؤإن كثير— وابن لطيف، معنى وهو 
أحدإليه بقه يولم أحرى، نموص عليه تدل صحيحا، جميلا للأية معنى بكر 

يعلم.فيما 
سوالأسرار الجديمة اللعليفة بالمعاني الإتيان أن الماس بعض يقلن وقد 

القرآنأن كما الأولمؤ: علهاء قال كما الأمر بل كدللخ،، الأمر وليس جهلآ، الأيا^، 
القرآنأسرار تأتيهم القرآن قراء فكدللث، ممزقا— يعنى• النثى.منجما— على نزل 

قبل.س يلحظه لم معنى له تجدد الإنسان قرأ فكلما منجمة، ومعانيه 
لم®كلأ فقال: مختلثا، الأية فى يورلث■ ابن الأستاذ عن الرازي نقل وقد 

.٢٢١١٠٠١له؛يقض لم بما أمره بل الكبر، وترك الإيمان من به أمره ما الكافر لهدا يقض 
لهيقض ولم يؤمن، أن له يرد لم اممه لأن الكافر؛ ^ا يوس لن كلأ يعنى؛ 

له.يقضه لم لكن بالإيمان، أمره قاف الإيمان، 
ماواوثآءآثم ؤ اف: بإذن إلا يؤمن أحد فلا ذاته، فى صحح المعنى وهل.ا 
[.١١١]الأنعام: ^^كاؤلسأإأنقآآاسُه ١[، ٧• لالأن«ام: ١^٢ه 

لمإذ كفرْ في العير الكافر يعطى وكأنه يبدو لأنه يساعد؛ لا السياق لكن 
ذللثج.له مص 

(.٣٢٢■كير،)A/ ابن ءشسر يطر: )١( 
»تمرارازيا)ام/حه-هه(.)اا(يطر: 

0







محُةةة

تأكلهما وهو القصقصة، قديمان ويمي العلم،، أو المت،، هو• واكفس-، 
٢. ١١أحر^،بعد مرة يحصد هوما الممر إن يقولون; العلم أهل وبعض الحيوانات، 

وشالقرآن، من مواضع في تعالى ذكره وقد نافع، وزيته معروف، والزيتون 
الماركة>ى.بالبلاد والزيتون التين بلاد الشام بلاد 

فتبدأأنولع، على تتشأكل النخل يمرة لأن ®تمرا®؛ يقل• ولم دالّخلمعروف، 
ثمرمحتا، نم بسرا، 

أجزائهمن ينضر ؤإنما ثمرته، جني في منه الإفادة تنحصر لا النخل ولأن 
شيء.منه يرمى يكاد لا حتى كلها، 

الكثيرةالملتمة الأشجار على ئهللق أنها والغالب، البستان، هيرت والءد.يقة 
قولهفى مجاهد يقول منفلرها، فى وجمال ثمار ففيها ببعض، بعضها المعحيهل 

١^٢،أن عر التفسير أهل وأكثر ملتفة. أشجانا أي: تعار: 
انمنةر٣<.الأشياء على ونجللق س جمع: 

الكلأ،هو: عباس؛هبمياومجاهد: ابن قال فقل- الأب،، أما معلومة، والفاكهة 
ونمي؛دللثج؛متقار؛ةأ؛أ. ألفافل وهي أوالمرعى، الحشيش س الأرض أوماتتبتر 

يؤمونه.أي: يابونه، الماس لأن 

البط•وااكسر ؛/n؛(، اسي،)• واتمر اللرى• •تمر يقلو: )١( 
القرطي•و«تمر ٤(، المسر•)؛/■T• و«زاد ٢(،  ١٢الغوي،)ه/ و»شسر (، ٣٢٩)"VA للواحاJى 

٢(.٤ ٩ ا/ المُاني•)٥ واروح (، ٤٣٢ ممرا)A/ واتمرابن (، ١٢٢ ا/ )٩ 
وثوّ[. ٧١]الأن_اء: .ه ؤ)٢(كقولتعارت 

]ااsءراف:ي؛آه ;٣^١ أؤ وثعمه1 ألأزم نهه ينمثدوث. ألنوم؛ةننمت■كما 
٢(.٤ • / ١٨(،و>اكءريرواكويرا)٤٣١٣(،)٦ا/• ٤ ا/ اشرالطري•)• ؤيتفلر: [. ١٣٧

المعاني•واشسر (، ١٣٣ا/المملي•)• وافر ١(، • ٧ الخاوي•)؛/ •صحتح يطر: )٣< 
(،٤٩(،و٦محاس•)٣/•٢٩٦/٦(.و•نياUري•)٢٢٢/١٩^طي•)

(.٣١٣٢; والخوير•)• و»التحرير ٢(، ٥ • / ا المثور•)٥ ورالدر 
كير•ابن وءتمر (، ١٦١)،■/ المعاني• و»شر (، ١٢١; ٢٤)الطبري• •تمر يطر: )٤( 

 /A( ٤٣٢ ،) و»اكحرير (، ٢٥•ا/ المعاني•)٥ واروح/r.(•١٣٣واكوير.)



الأية،هذه قرأ أنه خ؛.بمئن الخطاب بن عمر عن نفيره٠١ ٠٠في الطبري وذكر 
ابنا »لتثك وقال: ض عر أقل ثم الأب؟«. فما الفاكهة، عرفنا راقد فقال: 

لهوالتكلف،ارالهذا إن الخطاب، 

سماء،؛أى فقال: بخصوصها؟ الأية هذه عن وهه الصديق بكر أبو وثئل 
،.٢١أءلمإاالا ما اش مماب في قلت، إذا ملتي، أرص وأي يظلي، 

يحدداه.ولم ارالأنم،،؛ عند وقفا ث.بم؛؛ا والفاروق فالصديق 
كمامجاهد، عنه ونقله عثفه، القرآن وترجمان الأمة هبممحاحنر عبامحي وابن 

محلفإ.

احتمالأن:فله تحديده، وعدم ارالأدئ،ا، عند لآ.بمبج وعمر يكر أيي تولف أما 
قريش.لغة على وليستج القرآن، في جاءت، التي الكلمات، من ذكون أن - ١ 

شيء،محن أممر ض بمق ثترك كل لأنه لكن ررالأي،«، عرفا قد يكونا أن ٢- 
نباتبه المقصود أم واللكد، المرعى بالأية المقصود هل تمتنه، في ترددا فقد 

آخر؟
علم،دون المشبهات على والهجوم والتنقير ، التكلفعدم في لرمحي وهذا 

الخلقعلى بها والامتنان العم تعداد مقام في وهو مفهوم، الياق وأن خاصة 
حتىغيرها أو زكاه من تكليف، بخصوصه يتعلق ولا تعبديا أمرا وليس ومكرها، 

معرفته.الكلفين على يتوجس، 
منالمقرئة لأن المان؛ من غيرهما يمنع لم معناه تحديد في الشيخين وتوثق 

الفاصل.على وتخفى الفضول عند توجد قد العلم 
ماذكر ولذا والحيوان، الإنسان فيها يشترك العم هذه أن إلى إثارة الأية وفي 

كالحب،فيه يشتركان وما كالعلف، الحيوان يخصى وما كالفاكهة، الإنسان يخصى 

٣(، ٠١٠٥شيبة)أبي وابن تفسير(، ~ ٤٣منصور)بن ومعيد (، ٣٢٧معد)م/ابن أخرحه )١( 
٢(.٥ ١ ا/ رالدرالمثوا)٥ ويظر: (. ٥٩م •ميرْ«)٠ ني والطري 
اتمرؤيتظر؛ (، YYU_jالقرآزا)ءفقائل وأبوعيلءفي ٣(،  ٠١٠٧)شيبة أبي ابن أحرج،، )٢( 

٢(.٥ ١ / ١ )٥ المثور« و»اللر (، )٩٣متصورا بن معيد 

ؤج



العقلاء.إليه يسعى ما قصارى م والتمتع الأكل يكون أن الحذر يوجب مما 
حرانفيه فيما الرج لتهللب بخد*ته ثنمى كم الجم خادم يا 

بالمس،فأنت فضائلها فاسكمل التنس على أقبل 
ألاآمتوا والذين [، ١ ٢ ]محمد: ه سمةوأ؛ا!زة تحار•'ئال ولذا 
ؤيأكلون؟يتمتعون 

^نهالزمن أما ^نكاؤلآأ*همه، كفروا؛ الذين ولكن بلى، 
فيحميهالأكله يأكل انميأن عن ليرصى افه ارإن اظ4ت بحمد ؤينتهي اش، باسم يأكل 

،ApUai؛على بها ويقئى يتزود عليها«رأأ. فيحمله الشريه يشرب أو علها، 
وموليها.لمس.ؤاوها والعمة الفضل ؤيتحمحر 

*>ئممتق;لآسثص
ألتاس^محماام للانعام! وبعضها للتاس، يحضها المن.كورات ضل.ه 

فيالأمر مذا أن وتذكروا وتمتعوا، كلوا العش: وكأن [؛ ٢٤ليرس: 
ؤإنماأويمّالالث،، أويلس، ياكل بما قيمته فليت الإنسان، قيمة ير؛ع لا ذاص حد 
بكتير.ذللئ، امجرفوق مي 

الكمالعن سحت، أن المكلم، عر أن إر حفي ءلرف< من يشير والسياق 
^لهائموالأنعاماليلأئألهاإلأالأكلواكرب،

افهاسم مستحضنا شرعية بهلريقة ذللث، يفعل أن فعليه له، اطه أحل بما تمتعه وح 
المسيل.وابن والمسكين الجائع حقوق ومعرفة أحكامه، والتزام وحميم، 
العقلنعمة ومي الحيوان، دون وكرم الإنسان بها ئرف التي العم يتن*كر وأن 

الصوالخاحاة والخيالأُت، والأشواق والموام، والاختيار والمعرفة والتكليف 

©

(.١ )صّاح البمي، النتع ايي •ديوان ينظر؛ )١( 
ه.)أ(اارجهيم)أمأ(سحلهث،اسينم 

الواني!رأشير  i(y\y/o)اوغوىأ واشو \(، n/n)الطري، اهص يطلر: )٣( 
الكتابأر.آ/0إا(.(،وlاسبفيمم ٣٩٦/٤لآضرالخlزن٠)(، ٦٠/٣١ت





ؤج

١،٢ الأسم1غ؛^٠^؛ أويصم يمح الذي القوي الصوت أنها إلى آحرون وذهب 
قريب.نالأم المعنيين، إرادة عن ولاماغ 
لني?.سزاأز»يى بجم ؤ فذلكا القوي المجلجل بصوتها القيامة جاءت يإذا 

القريبمن انتقال الصيغة بهذه التسلسل وورود وثتثءوذهج^ه، نديءوب؛وأه 
شوبنوه، زوجته متهما وأقرب وأبوه، أمه منه وأقرب قرتب، فأحوه الأقرب، إلى 

يقولحيث، الأيعد، إلى الأهرب، من التسلسل كان العارج٠ أسورة ؛ي أن حين 
^ايإلهبجخ.دتجءمحءدله.تحار؛ 

الرسلحش يهمه، بما مشغول أنه إليه الناس أقرب من الإنسان فرار ومس؛إ 
شسيالُآدت،شي.. ٢٢١هجيزا٠موالأنيياء٠^٠١٣ 

والقرابةالمخاللة بحكم لأنهم قتادة؛ قال كما الهلالة، حثية منهم يفر أو 
بهينساكا سوف لأنه هاُيللإا؛ من قابيل يفر قتادة؛ قال ولهذا حقوق، بيتهم يكون 

قل؟لماذا القيامة: يوم قاتلثسأل كل وهزكذا قتلي؟ ب هذا شل رب،، يا ويقول: 
يهتممما أكثر بنمه يهتم الإنسان أصح والقلق الخوف اشتد إذا أنه ذللئ، 

أراليت، الخحصالة التيجة إن ثم قرابته، أو أحيه أو والدم أو ولدم أو بزوجه 
نهايةفهي ؤيمغلم، يحب، من فيه يوثر أو أحد، عن أحد يتحمله أن يمكن سهلا 

أبدا.أوالنار أبدا والجنة المسمر، وحاتمة الطاف، 

انمواوازاد (، ١٣٤)•ا/اسي« وأشير ، CYAUللزجاج)>،/امعاتيالقرآ0« را<يطر: 
(l'T/l >.) وطراض»اطس(، ١٣٤و>اكءريرداكرّد» (، ٢٢٤امطي»)اءا/ داهم

أصخخ«.( ٢٩٠ال،ردساM داتاج (، ٣٣دأوا0اورب،أ)T/ (، ٥٣٩)ا/ اولأءآ« 
شأنهمودأبهم.)٢(أي.' 

ههق،مرير؛ أبي حديث، عن ( ١ )٤٩ ملم* واصحيح (، ١^١٤)٢ المحاري* ممامررصحح )٣( 
الطويل.الثناية ديث، حم 

النوي*واهير الأوبءا و»حابت )'\اهص اسي* »ضير يطلي: )٤( 
وأهيرالخازن،*)(/أبمم(،(، ٦١الرازي*)ام و«هءر ٤(، • rflالخير*)وازاد (، ٢١٢)م/ 

(.٢٥١ابا(،واروحانمانىأ)ها/ و»الاواد،فيطومامماب،*ر•؟/ 



و

منهفيفز بالفرار، هوالمقصود الأخ لأن أحيهء؛ #عن يقل: ولم ب»ؤمنه، وعبر 
ه،نفالأخ هو الفرار فسبب طالبه، أن يخشى لأنه أو عنه، مشغول لأنه واللا>ت،؛ 

أ؛أحيه، عن وفر مثلا معركة في الإنسان يكون أن فمثل : أحيه١٠®عن لوقال• أما 
Jالفرارل١ديقصدهم أن دون عنهم، تخر أي: زوجه، عن 

شأويي.ه:تمتري' ؤ١؛^،رى ثو 
القيامةيوم الناس ءايحشر قال: أنه عنه راالصحيح٠٠ وفي سواه، عما يشغله 

ينظئحميتا، والرحال الماء افه، رسول يا عائشة: فقالمت، غزلأر٢،((. عراه حفاة 
إلىبعضهم ينظر أن من أشد الأمر عائقه، اريا قال بعض؟ إر بعضهم 

بض(ا)م.

بعضهمنفلر عن يشغلهم ما والكروب، الأهوال من وأمامهم عظيم، الخلجا 
ويالفن بل أياما، أو ساءاُت، أو دقائق بضع الوقف، هنءا ليس بعض، إر 

•٤[ تالمعارج• ه منة مماوارهُخمانأك، 

مننظهبمتن مكتوم أم ابن اممه عبد سان في نزلمن، ورة اللأن الأول؛ بالفريق بدأ 
والمساكينالضعفاء من ولوكانوا بالومتين الاهتمام على البي وحث جهة، 

فيمااستنلهرتا الذين الكفار هؤلاء بشان نبثه تعار افه وعاست، والمتضحفين، 
وسجليؤمنون، لا أنهم وعلم الشقاء، عليهم افه كتب، ممن ألهم الأيايتج من سبق 

مالهم•بحن مرهم لييبالمؤمنين• يبدأ أن الأنب فكان دللثط، عليهم 
طس-،•وجهه فلأن تقول: ^١^١ عنه به ؤيعبر الإنسان، وجه به يراي■ قد والوجه 

القران،•معاني ينفلر؛ مواء. الموضع هذا ني وؤق0ه ؤ؛ىه أن إلى البعض ذهب، وند )١( 
الجيد،الهران معنى لكشمر لبيد وامراح الهلثري، و،تسير (، YY'A /Tللفراء)

(Y-،>/Y.)

ُختونتن•نيّ أي•  ٢٢)
(.٢٨٥٩)وملمر (، ٦٥٢٧)البخاري أخرجه )٣( 











؛وُسمرإجماعصام)ا<,
اللهلرسول محال أته رْ.بمئ، الصديق بكر أبي حدث فضلها في ورد وقئ ؛و 

والمرسلات،واؤأوؤاةه، هود، راسستتي قال؛ ثبث،! قد اممه، رسول، يا 
ه®.وؤإد١٢محسحمرئ وؤعثريتآتؤث4، 

.٢٢١تقدموقد وغيره، الصلاح، ابن ذكر كما مضهلرب، حدين، وهو 
السوؤة:وضؤع مه 

وستةبالدنيا، تتعالق منها منة متتالثات حبرا عثر باثتي، تعالى أحبر صدرها في 
،.عباس؛؛؛؛^؛^١٣ابن قال كما بالأجرة، تتعلق 

ستغبالأجرة تتعلق التي تة والآجرها، في متع بالدنيا تتعلق التي فالتة 
بعض.إلى بعضها يفضي متتابعة، فكأنها أولها، في 

إهلناُّط،وفيه مرة، عثرة ثتتى هنا تكرر وقد للمستقبل، شرمحل أداة ه ؤإدا 
صوهدا الجبال®.. وسيرت النجوم، وانكدرت الثمس، كورت ®إذا يقل؛ ولم 

حدثوكل وتاثيره، ووقعه هيبته له مستقل حبر حدث كل أن يشعرك لأنه البلاغة؛ 
ثنتيفبعد بعده؛ الذي للخبر تشويق وفيه والتكريس، والعناية بالاهتمام جدير 
يجشي،مآسمئأج'ه•الجواد_ات يأتي ه مصدرة؛ءؤإدا آية عثرة 

بسرعة،الهائالة العظيمة الحوادث س مجموعة يرد لأنه ،؛ تخويفوفيه 
يمضييم يستقل؛ا٠لاره، منها واحد كل متلاحقة، مشاهد وكأنها بتفصيل، ولكن 

Jعده.لحقهمال

)ه/ا؛؛(،و»زاداس«ر؛/ه«أ(،و»سماسب)ه/ههه(،
٢(، ٥٣ا/ المانيء)٥ وءردح (، ١٦•)٣ للقاض •قاصدالمر;" ملي وااُماءدالفلرللإشراف 

(. ١٣٩م ٠ ) واكوير« واراكحرير 
المرملات،.وااءورْ الواقعة،، ااّرره أول، في تخريجه تقل.م )٢( 

٤(، ٠٧/٤المسر،)٢(،و»3اد ١ ٥ (،و»شترالغوي")ء/ ١ ٤ ١ ١/ ا"شراسي،")• )٣(بثلر؛ 
(.٢٣٦ا/ القرطى،)٩ و»شير 





_______

فلائا،صاؤع فلاثا إن يقال؛ كما وأكت، لمت المعي؛ يكون أن ويحمل 
أرصا.أصمد يعنى؛ فكوره. 

صونهاؤيذهب ئظلم الشمس أن تحتي فهي واردة، المعاني هذه وكل 
وتضل.وغروبها، وؤللوعيا انمادة حركتها عن ونتوقف ونشئ، 

بعل،مرة التوالي على تع بل واحدة، دفعة كلها الحوادث هذه تع أن ولايلزم 

ؤ؛داالقممتعالى؛ كقوله صوتها، ذهاب واتكدارها؛ معروفة، ه وؤأمحم 
٨[.لالر..لأت: ءله1قهه 

منفإن هدا وعلى ٢[، ]الاممطار: ؤثإذااتومحوته الأخرى؛ الأية وفي 
تفللمالعهود الكوني النظام انهيار يحصل ما فعني، ونفثقها، انتثارها الأية؛ معاني 

تضلأو بعصا، بعضها ويح3لم الفضاء، في تهوى وربما وشاقهل، وتسود النجوم 
م،الأرم،،أوفىابرص•

*ؤدإذاأبمالنتق©ه:
تثر،ذللته و*ع والشايته، للقوة ورمرا مثلا صارُتج حش راسخة، والج؛ال 

ؤنةؤنلإت١لصيحاته؛ فوله في كما أحرى، آيات في المشهد وصفا وجاء 
صكاذهتي^صوتيهالؤتثاد ؤناذحؤ0 و٠ولهت هء، لانمارجت 

٥[.]التارعت: 

وتصحوتزول، ئدك ثم مروره، ش وكالثحاب حمته، ش القهلن مثل تصح 
آ،١ ٠ ٧ - ١ ٠ ٦ ]طه: لأمك،جائاولآأقاه ؤ٠اءاصئصما. بعدذللث، الأرض 

)ج

اكّلم،)•\/ا"آ)هو»مجم (، ١٣١\-rA/yi)(، ٤٨٢/ yxاممري!)»شير يطر: )١( 
المير»)أ/أ«أ(،و»كحاسرأ)0/هآإ(.وازاد (، ١٦٤/٦و«■ضراساتي|)

امطيأ٢(،راشّحم ١ ١ سوردي«)h واتمد (، ٤٣•١; اسط>ىا)٠ اتمر )٢(يطر؛ 
در'فءداينممر•)ح/^أ(،وراكءريرومير«0ما؛ا-أ؛ا(.)ا،ا/حأأ(، 



جئُامح

رلأار-فاأارلأانخناى»<.

أج؟هتعطك ءو^ؤإداآنمثار 
إذاالحامل فالماقة الحوامل؛ النوق هي: ؤأوثاث< أن عر المرين أكئر 

أموالأنفى من وكانت تلد، حتى عسراء، تنمى: العاشر شهرها قي دحلتج 
العرب.

منهايوحد أي؛ يعشر، التي الديار أو الأرض ه،ءي•' ^المثار أن ويحتمل 
الوهدا وتتعهثل، وئتزك يهمل أصحابها لدى النقية الثمينة فالأرض الخراج، 

الدنيا>آ<.في علاماُت، من أهوال لوقوع إلا يكون 
ولايحلها، ولا يقتنيها، ولا يريبا، ولا بها، يهتم أحد فلا تركها، وتعطلها: 

أعفلم.هو يما مشغولون الناسي لأن بها؛ يعتني 
■محئ نإدا ؤ ٠ 

وهداحمعت،، أي: ه بجئيذ المتوحشة، الحيوانات، وهي معروفة، والوحوش 
تعار:كقوله الحشر، معش في القرآن في ثري ما أكثر وهو فيل، ما وأصح أحن 

فيهم.ونادي قومه، جمع يٌهم،■ ^• ٢٣
جمعناهم.[،يحني: ٤٧،:٠٠٥١]شطولجأقثمةئادرءت؛مقداه قوله: ومنها: 
مجموعة.يعني: ء، ١٩زص؛ ؤءآثثث-ويءلإمحأ،به وقوله: 
أي:[، ٢٢]الماغات: ه بم>اّوة ؤمامامأ إييبمهم ظايإ وأحثميإ؛مح، وقوله: 

احمعوهم>م.
لإهلاكها،هنا حمعها يكون أن يمغ ولا الأية، معنى في الأقرب هو فهدا 

وافرالغوي•(، ٢٨٩للزجاج)ه/،• jUIواساتي (، ١٣٣اتمرالطري•)٤A يفلر: )١( 

•ممر ابن ورتق )\\ا\أيط الترطي• واتمر (، ٢٤•  I'd)الطري٠ اتض يفد: )٢( 
 /A( •٣٣ ،) ١(. ٤٢واكوير•)•٣; وطسمأو

الرازي•وافتر )أ/أاأ(، اJاوردي• ير وءتف(، ١٣٦أ/)٤ الطري• اشتر يفلر: )٣( 
(.١٣٣ ممر•)A/ ابن واشتر ٢(، ٢ ٩ ١/ )٩ المطي• واشتر ٦(، ٤ م )١ 

ؤع





منالناس بمد بعد الآحرْ، بالدار تتعلق أحرى آيات ذكر إر انتقل نم 
أبصارهم.أمام عيايا الأحرة لمشاهد ورؤيتهم قبورهم، 

أقوالIثلاثة تفسرها وقي 
ْعوالأشرار الأخيار، مع الأخيار ينثر نثليره، إلى كل حشر أشهرهات ~ ١ 

الأشرار.
واحلائه،قرنائه مع يحشر الإنسان لأن الصالحة؛ المحبة أهمية على وتدل 

نفلراءهمل١،،أي; [، ٢٢تاك1غات: وأ>ق؛ئأه ظمأ أس ؤآنث/يأ ت تعالى قوله في كما 
[،٦٧]\فخوف.' ه بمءبمعدوإلأأئؤ\اى ُؤ س؟حاهت وقوله 

متحابينمعا يحشرون والأخيار متباغضون، ولكنهم معا، يحشرون فالأشرار 
فهياف، في والحبة الأحوة بركة محن وهدا القيامة، عرصات في حتى متالفين 

بالموت.تضلمر لا 
أكئروعليه كثير، وابن اتجري، واختاره ن؟.بمن، عمر إلى منومحت، القول وهدا 

المسرونلآ،.
بدايةذلك أن ويؤيده صحح، معنى وهو أجادهارص، إلى الأرواح إعادة ٢" 

الورة.سياق في حاء مما له تبع ه بعان وما وأوله، الثمنا 
إبتاءعن حكاية ت5آنه وغيرهل٤،، الزجاج، قاله القوس؛أعمالها. قرن ٣- 

)؛(يظر;اضرمى«)ها/ه\ه(.

شيبة،أش ابن واممتف (، ٣٩٦رّآ/ الرزاقء وأتمرعبد ٧(، ٠ مجاعدء)_U اشير يطر• )٢( 
ابنو»-فر ٥(، ١ ٦ ٥، ١ ٥ و«افاورك•)٦! (، ١  ٤٢- ١ ٤ ١ ٢; اتجري•)٤ و»شٍر (، ٢٧٩)"؟ا/ 

 /U(ممرا ،)٩ /A(٣٣٢ ،) رى• و»ذح (، ١٣٦ المملى•)٤; وانغلقuالثور•واانمر (، ٦٩٤)٦! ا
(٢٦٥/١٥(،)٣٩٥/١٢.)

الثعلي•واتمسر ٦(، • )• المقرئ•ابن واسجم ١(، ٤ ٤ أ/ انجري•)٤ اشير يطر؛ )٣( 
الآت؛ة.والصادر (،  ١٣• م واكوير•)٠ و•اكءرير (، ٤ • المسر•)؛/٦ وازاد (،  ١٣٩/ ا )• 

الرازي•واشٍّر (، ١  ٦٦المعاني•)٦/ واضير (، ٢٩• للزجاج)>،/ القرآن• امعاتي يطر: )٤( 
(.١٣• ٣; واكوير«)• وءاكحرير (، ٢٣٢; ١٩القرطي•)واشتر (، ٦٠)\م 



شماله.أو بيمينه كتابه الأسان 

ثإذاأمئ0نكص:ؤه 
معالأبرار وحنر بأرواحها، الأجساد وروجت أحياء، الناس نام يعدما 

مابأول مفاجأ ذلك، يعد ميسر عما السامع ينتظر الفجار، ْع والفجار الأبرار، 
يسألونوالناس قتالت، ذب يأي ت أل تالموءودة مشهد وهو بعد، سمعه يهلرق 

وعنالمرسالينا أجابوا وماذا Jع٠Lلون، كانوا وعما اف، دون من يعبدون كانوا عما 
الفعالةعر للمشركن تقريعا تضمنعتا وقد النزول، متهدمة مكية والسورة النعيم، 

الشنعاء.

قاربتإذا الرب مائل ص القليل وقدكان النت؛لة>ا<، الجارة وؤآ'تيثنته: 
غلاماكان فإن حفرة، شفير على وصعوها حمالها تضع أن عندهم الحامل المرأة 

يالترابج!وواروها الحفرة، فى وصعوها جارية كانت وإن أحدوه، 
تاصمداهمإدابئرلحدهم ؤ ت قوله في المعنى هدا تعار ذكر وند 

نإداؤ الأحرى؛ الأية وقي ؛؛، ١٧ه وئوَكظبر سندا وبمهةأ 
إءع ثتوداألأنفُللوجهه' تدهم بمثر 

ْعحية يبقيها هل يعني؛ هءا، " ٥٨]النحل؛ ه ق يدتٌ! ؤ هؤيب عل ١يصكم^ 
يدفنها؟أو الهوان 

وكرمه-ومجده شرفه في هو من وهو المقري- عاصم بن مس أن روى وند 
صعصعةيجدْ يفخر تميمي— وهو الفرزدق— كان ولدللثح البناتل٢،؛ س عشرا وأد 
أنوالدها أراد إذا وكان وئيدة، أربعمائة س أكثر أحيا إنه يقال؛ الذي ناجية ابن 

عليهيثني الفرزدق فكان حثة؛ يتركها ثم ناقتين، ؤيعطيه أكفلها. أنا له؛ قال يئدها، 

»واد«.٢(  ٤٦)آ/ المروص" و»تاج ٤(،  n٤٢/ الرب، «نن )١(بظر: 
الرازي•واشسر ؛\(، U/Y)؛اتجري• واشر (، ٣٩٧الرزاق•)V/ب •تمر يطر: )٢( 

)0\/\0\ه1_^،• وص واتمرالقرطي•)اا/ممآ(، )•أ/ْآآ(، 
)•م/أ؛ا(.

(٣٣٤)



وأديفلم ال الؤييوأحيا وانيان النتع ذي الومئا 
وأنهلحيته، عن التراب تنقص وكاك Jناته، إحدى وأد نأ.بم؛ئ عمر أن ؤيروى 

آ•لا موصوعة قصة ومي ؤمحكي، الإسلام بعد قصته يروي لكن 
الأرض،أمم من وعندكير العرب، مائل بعض ش موجودة كانتا العادة وهال0 
أوالظاهر الوأد من شيئا تمارس الأمم بعصي ولاتزال، وغيرهم، والهنود كالصيتيين 

كويئانفي الإناث، على الذكور وامحار المواليد في التحكم •نها الخفي، الوأد 
١(٠ )٠ مقابل صثا ( ١٢٢)العشرين القرن من اكح؛ناءت، أوائل ش تولد لكن 

هذاإلىوأدى ؛ستا، ( ١٠٠)لكل صيا ( ١ )^١١ الشعيية الصين في بلغ>تا كما ؛نت،، 
حسمت،الصين ستواجه ( ٢١)القرن من الثاني العقد وبحلول، اسيا، في ال؛نات، نقمي 

 sلهم؛عرائس الرواج من ني الذكور السكان حمى فيه يجد لن وضعا ١لتقديرار^ت
فش( ١٠٥)هي الهلييحية التمة علماأن الجريمة، إلى الشباب نزؤع عليه ممايترتث، 

ءقابل)..ا(ثت،رم.
علىيجور مما ثض، لأمماب المتبادلة الجنسية التحويل عماليات  viذللومن 

وحصوصيتها.حقها ؤيخها الحالين، في الأنص 
دراساتأنلهرت وئد والأنثى، الذكر بين الجوهرية الفروق، تجاهل ٥^، ومجن 

عادةوتمموق، الذكر، من أكثر لففلية قدرات تماللئا فالأنثى ثابتة، فروق، وجود علمية 
الذكورعدوانية وتكون رياصية، قدرات الولد يملك بينما البصرية، القدرات في 

جماعة،نزاقمة أكر وهم الستاأت، من أكر يدنى الأولاد ولعب يكر، أكثر 
الأسرية.العلاقات على يركزأكثر الثنات وخهلاب 

(،وlاكjمةالخاJوه«٢٢٦،٢٢٥س•)ص
/Y(وأأّاو ٣٨٩،) وأالإْاةأ ه(، ١ )ا/٩ اك1ةأ /T(•٤٣.)

م_U؛ الرييات ش ندوة وأضاّة (، ٢٢٢- ٢٢)صراساد عم» امحترية يقر: )٢( 
ااا-آاا(ؤ)ص صر.؛؛٥٠ ثخصمة 
لفوكوياما.استمدابعدالمشر( يتثلر؛'هتاب، )٣( 

رْع



الأعمالطبيعة عاليها تجور ما كثيرا والش الجدية، المروق مر محلا هذا 
الإعلام.أوتركيز التربية أوتوع الرأة، إلى الشتسد 

فقدوالأّتهلأك، والتشويق الإثارة في جدها وتوظيف المرأة اليع تأمحا 
واضؤإمحكانثات، جهود له وتحر محخمة، اقتصادية دوائر عليه تموم فثا أصح 

الأش،بولاية الترم عن ضلا كله، ذك مجن طرف الإصلامحي العالم وفي 
ياممها،النطق من والاستحياء المجتمعات، بعضؤر في وعيتا عارا واعتيادها 
اختيارحق ومجن أحيانا، اليرامث، مجن حى المشرومة، حقوقها مجن وحرمانها 

حشالإسلام كمالها الش المياسية والحقوق المياح، والعمل اكراّة وحق الزوج، 
ة.بم؛غأعمر يعد الخلافة يلي من في النساء استشيرت 
لوائادها،موجه حقيقته في المزال أن •ع الموءودة، تسأل لماذا سزال: ومنا 

ممثءآئت ٌِيم ائ ءادأثثي-ويش ؤؤر؛ذ سبحانهI توله مثل في يرد سزال وهو 
ؤقتر ما أيود أن ؤأ ةؤا0 مجا س1يحننش ءد أم دون مجن اكنين( أهثوؤ<وه لاشاين 

[.١١٦]او«ائاوةت ه بمص 
والجوا،-،:

محن،تكن لم تن ومحن ينهلق، يكن لم من ينطق القيامة يوم ش أنه ~ ١ 
اءوالتوالفقراء الضعفاء من اوونيا في فالمفللومجون بحجته، أحاو كل ؤيكلم 

والطالبةبشكواهم اليؤح من يمآكتون حقوقهم مجن المحرومين والمستضعفين 
يعيرذنبه.قتلتن، إنها تجيهتج* لماّثلت، فهي ءمح؛لي، اطه إلى والكوى يالاقمحاصن 

الغيفي يتمادى قد والذلالم لوائدها، وتيكيت، توبخ الموءودة ّؤال أن  ٠٢
يلتفتؤفلا يعمل، مما كثيرا الفاسدة وبطانته عقاله له ؤيزين والهلغيان، والاستبداد 

مفللومجيه،سكاية من يسمعه بما ضميره وتأنيب افه؛انكشافه ياذن ثم يتوقف،، ولا 
وتعترضالجوابح، وحق المزال حق وتعطى تسأل الموءودة كون مجرد وهكذا 

يمجيءيوحم، أنه عن نحلا للوائد، ؤإيلأم نكيت، فهدا افه، إل5ا وتشتكي وتحج، 

©



الحساب.

يومينتنم تعالى قالاه ءبرْ، هذا وقمحا مقامه، يقوم من أو هوالأب غالبا والوالد 
الشديد،وامحال( بالنار ويعاقبه وائدها، من للموءودة منتقم أبيه، من للولد القيامة 
التبعةتعني ؤإنما اليد، إمحللاق تعني لا وأنها المسؤولية، ثقل على دليل وهدا 

[،٢٤زالمانات; ه منئؤلؤن وقفو؛ازإ؛رم ؤ تعالى• النه قال، كما موال،، والوالحامية 
القيامة.يوم موالا وأعفلم وقوما، أ٠لول٠ الووليات، أصحاب يكون ولدللئ، 

قدذنبا فاي صغيرة، وهي محلتا الموءودة هذه فإن الوائد؛ لفحل تقيح وفيه 
يزيدهاشنيعة، فعلة فهي مؤخ، أي من الفحلة لهذه تجريد وهو أ مثل؟ حتى جثه 

منه.الذوا_ا لصدور محلا ليس لأنه ذس-ح؛ كل من عليه وقعن، من براءة شناعة 
بحثاوهو القيامة، يوم الأْلفال مصير ميمث، إلى إشارة الأية وتضقنما 

وابنحرم وابن الر همد وابن والأثعري كالبخاري الحلم؛ أهل فيه تكلم طويل، 
وهمرهم•والثوكاني القيم وان تيمية 

٠،١الجنةرفي أنهم على الاجملع أحمد الإمام عن فنفل الملمين، أولاد أما 
فيالقيم ابن ذكرها أقوال، على فيهم اختلف فقد المشركين، أطفال وأما 
فيهاوأفردوا فيها، القول الباحثين من كثير وأطال ،، ٢١الدمةااأهل ءأ-حكام 

همالثلؤخ دون ماتوا ممن المشركين أطفال أن الأقوال هذه أحد خاصة، مصنفات 
تدلامخ.بممح؛ عباس وابن لج؛ئقءثئل"آ،، الفارسي ملمان عن هذا ونقل الجنة، في 

فقدالنار في أنهم زعم فمن الجنة، في المشركين ررأطفال قال؛ أنه ونقل الأية، بهذْ 
وابنالخاري مده-ا وهذا نك?و؛أهاا٠ آتؤءءده ١٥٧؛^تعالى؛ اممه يقول كدب، 

(،١  ٨٣/ ١ )٦ للتووي لم" مصحح واثرح (، الخلال،)صمْ علل من ااالمنتخ_، ينفلرت )١( 
(،٢٤٤و»ذحانرى،)م/

بعدها.وعا (، ٩٤٤الدعة،)؛/أهل •أحكام ينثلرت )٢( 
*أحكامفي كما نمر- وابن ث■،)٣٣(، ني،حل ولوين (، ٢ • • ٧ اجامعه،)٩ في معمر أحرجه )٣( 

(.٥٦٧والقدر،)•القفاء ني والمهقي ١(-  ١٣• )؟/ اس« أهل 



والمكلميزرا؛.الفقهاءوالسالف من وحماعة حزم 
القيم.اين إليه مال ما وهذا القيامة، عزصات ني يخيرون إنهم ونيل؛ 

الأخبار؛يأن الراسخ الأصل خلاف لأنه ؛ ioUقوية أدلة إلى يحاج لكن 
يعدم.وليس الموت قبل الدنيا 

^٠١٣إ؛.امم رأى أنه. الرؤيا حديث ش كما الجة، ش أنهم والراجح 
مولودماتفكل حوله، الذين الولدان اوأما ت وفيه الناس، أولاد صيان؛ وحوله 

ءوأولاد Uliالمشركين؟ وأولاد اممه، رسول يا ت بعمهم فقال الفهلرة*. على 
الشركءن«صؤ

وإداااصمحش©هتؤ* 
كتابهوآخد باليمين، كتابه فاحد الكتب، وص؛ صحيفة، ت جمع 

ويغلؤ تعالى؛ قوله في كما لأصحابها، إءaلاؤه١ الصحف؛ فثئر بالشمال، 
^سمح;إ©اوس،هرم

لالإّما»;مآا-أا[.

أي؛منثورة، أصحابها على مزق فهي الصحائف، فع النشر؛ معاني ومن 
مقتوحةرا،ا

مماذلك، قبل لها حرى عما فهومختلف، الدنيا، في وليس الأحرة، ش وهذا 

_•اعل وراحلكم ٢(، الترطص،)لأ\ابم وض (، ٢٤)ا/ اكمي« •امالي يطر: )١( 
تيرثرذ > الواقة•: •مورة م تقدم وئ (، ٤٧٨ممر،)،/ابن واهم ميعا، وئ (، ٩٤٤)ا/ 

خقهئق.جندب ين محمرة حال.وأثج محن ٧(  ٠٤٧، ١٣٨٦الخاوي)أحرجه ، ٢١
وض\ذ\وطلأالقرمحألألزجاج)ه/ابممأ(، وامحعاتي >م(ه>:»'فرماتلا>؛/؟«آ(، 

(.٣٣٥ممرر)A/ ورتمرابن (،  ١٤٣٢/ ٠ > 
ئومش ورالياب (، ٦٠٦;٣١\س وراتمر (، ٢٣٤)\\ا الةرطي« اتمر يطر: )٤( 

(.٤٩٢اكريبي)؛/ سلم، انمر• ورانراج (،  ١٨٤أ/ الكتاب،،)٠ 

(٣٣٨)



حالهاهي وهذه الملائكة، لنزول أبوابا محنكون ومسح وتتمرق تشمق أنها ورد 
يعدالقيامة يوم يكون أنه السياق فموحب هتا الماء كثط أما الدنيا، حر آش 

اس،را،.

>ثءوثآلأنم،وآمح،تحار: محال كما هو: وص 
ويرزوأهاوفاقهافيهلنحام:ح؛[.ؤإلثكتت 
يإداأيبمءبم.ه:ؤه 

يقولكما الشرعية، النصوص وهوظاهر الأن، مخلوقة المار أن إر إشارة فيه 
تسدان8ل'آ؛.ولا أيدا تفنيان لا مخلوهتان، والمار *والجنة الهلحاوىت 
الجحيم.تعير القيامة يوم يزاد ولكن 

وسمىالقرس_،، هوت والإزلأف أابينهما، المكأفليقارن المار؛ على الجنة عطف، 
القريى،والرلهى؛ الحجاج، إليها يهترب، لأنه الاسم؛ يهدا *مزدلفة، الحرام المشعر 
[.٣١هثمد<ء؛رخميء، وق ؤ نمار: قال كما تقرب، يمي: وازدلف 

إشادةمنهم؛ أوتقترب، تأتيهم الش هي فكأنها لأهلها، إكرام القريب هدا ومح، 
ريهم.إر يها تمث؛وا الي وتقواهم الصالحة ؛أعمالهم 

ؤءإم،ث؛ومآستق.ه:ءه 
بعضمحي جاء ومحي محيكتابها، الأعمال من أحضرت، ما نفس كل أي: 

dirU/\A)لأواحوي الط! وض (، ٢٧٤)؛/لازجاج امآنأ ».عاتي يطر: )١( 
(.٤٧١(،و»كحاكويرا)ه/٢٣0/١٩و»شيراهمنيا)

ط،،ش »ك ( ٣٨٧الرب،«)U/(،و»uن الهممح»)ص٢١٧>؛،؟، في ءاسردات يظر: )٢( 
(.٠٩آ/واتاجالروس•)٠ 

الطحاؤيت()صرا٥(.ااالأقياوْ )٣(يتظر؛ 
الرازي•واسر اوارياويأا)• ورتمر (، ٠٨٠اتجري•)لأ\إاشير يئلر: )٤( 

وأاكءريروالصر«)أآ/خام(.القارير«رْ/أا،(، )حآ/ْ(ا(،وأمحح 
ف».>زو الرب•)\/Ar\( و«لان ١(،  ٤٦اللغأ• >^i._، ييفلرأبما: 

ؤع



0

حدثيستوهمون لا البعث من وهلة أول عند أنهم الكافرين عن حكاية 
ومكدب،مصدق بين نهم ^، ٤٦٧بمثنامنذتساءلرنتالعفليم، البعث 

ؤإذا[، ٥٢]يست ه آلمن؛*لوُى وبمدوثث> أؤئمن ناؤبمد ُؤسا الجواب• فتبهتهم 
مايقه,من أشد مشهد كل عليهم، تتوالى العغليمة بالمشاهد 

فيكتابها،وما الأن، يدها في ما أي؛ ؤءإاسسسثالخثرثه هداث حمل فإذا 
ثوا.أو حيرا فيه ما ترى حاصر، معها غالكتاب، 

أفمت مهيب عجيب رباني ومنم آخر، موضع إلى السياق نتقل ا* 

أمح©آمحآئني،.تأفم  ١٥^ه 
القرآنفي الكثيرة نذلائرْ في كما النفي، ظاهرْ كان ؤإن منم، هذا 

يوسوس،لأنه الخناس؛ الوسواس للشيهلانت قيل ومنه أي• ويخس، 
تختفي.ثم تظهر التي الأشياء هي• فالخسس هرب، الإنسان منه استعاذ فإذا 

مكانوهو الكناس، في فتدخل تجرى التي أي؛ بُؤا'إمارآلآقااه وفسرها 
ومنه!فيهر"آا، يختفي القلي لأن كناسا؛ القلي! بت نمى والعرب الاختفاء، 

أيضا.ال٤ية 
فيوتختفي بالليل تظهر التي النجوم بهات المقصود يكون أن ويحتمل 

والمشتري،والمئخ، عaلارد، خمسةت نجوم إنها العامت أهل بعض قال النهارأ؛،• 
ورحل•والزهرة، 
ؤإسراقهخمته في الجم لأن بالظباء؛ وسثهها كلها، النجوم بعضهم• وقال 

اّورةش وماسآتي س>.خاقمم.ه، ؤئلأأعء-م •الواسة•: سورة ني يطرمامل-م )١( 
ؤ»لآأئثأافنفي..الأنشقاق«: 

وأالكبتا(، ٣٥الضبأ)\إ١ ان وأل•٣(، )ص• ١^٠ م.ب في •اسردات يطر: )٢( 
للكفوي)صتم\مإ(.

سء.ن ءك ( ٤٥١/)اُا ٠ العروس و*اداج (، ١ ٤ ١ )V/ ١لكيرىا١ الحيوان ®حياة يطر• )٣( 
الوجيز،و"اوحرر ٢(،  ١٦الماوردي،)ا■/و»تفر (، ٤٣٥ا/ ®ميرالماتردي،)• يقلو: )٤( 

١(. ٥٢م/ واكوير،)• ورالتحرير (، ٢٣٧-١٢٣٦! )٩ القرطي٠ وامير (، ٤  ٤٣)ه/



يدلع*حوي به لا وهل* بالظبي، وحركه 
الئاء.ت بالخنس المراد ت بعضهم وقال 

الفناء.تشبه التي الوحش بقر وقيل! 
اولأ،لكتلا؛.اسود:ومل: 

والليلبالسياق، أليق وهو النجوم، المقمودت وأن الأول،، القول، والأهرب، 
والصبح.

شاملالمعنى أن والأؤلهر أدبر، ومعنى: أقل، معنى: تحتمل ؤ-صمسه 
علىؤعنّعسه وكان يالتلءرج، يتحقق فكلاهما ؤإدباره، الليل إقبال، للمورتين؛ 

هداسالأصدادلأأ،.
وااقجإداثئى?ج؟ه:ؤه 

وهوالروعة، غاية فى بالتنفس والتعبير 'آ،، شروقهر"الصح: بتنفس والمقصود 
أنينبغي يمر؛٠^^-، صبح كل وأن والتغيير، والتجدد والإشراق بالخياة يوحى 
ؤلويتؤإذا شهيد، على فهو فيه؛الهلاعة، فتتزود حديدا، يوما فيك يحيى 

بماوالثقة والت٠اؤل( الأمل فيلق، يبعث، وأن الماعة، قيام إلى يعود لا فإنه صفحته 
ليسفما الصعامحتح، وتخهر والإنجاز الجاح فى المتجددة والرغبة الله، عند 

ومتاح.مقدور هواليوم بالأمس مماكنا 
يايقوو: يتكئأ إلا الدنيا أيام من ياتى يوم ررليس ذح: البمرتم، الخن يقول، 

الضير٢(، ١ ٧ ٢، ١ ٦ الماوردتم،•)ا■/ و»مير (، ٣٣٧اتجري•)A/ يقلو: )١( 
وانمادر؛(، • ٧ )أ/ السترا وءزاد (، ١٣١٢)Y/ التأؤيلء وعجاف 
)صرأم(،الأنباري لأبن ورالامحداد• )صراه(، ب لمطئ ٠ الجاهلة وتلية الأنمنة ٠ يطر: )٢( 

للتووىلم• مصحح واشرح (، ٢٢الأسماءوالالغا>تااا)؛/ وأنهيم، (، ٦٢)\إاأالغة>اواتهذيِ، 
٤(.المائي•)^٣١ و»إرظد (، ١٧٨)؛/

هم«ابن وءشر (، ١ • ١ نمين•)ْ/ أبي ابن ير و»تف(، ١  Y٦٣/ انجري•)٤ ير »تف؛نظر: )٣( 
(.٢٦٢ا/ )0 ١^٠ و»روح (، ٣٥. ا/ المان«). ورروح (، ٣٣٨/٥)

©



الثمزلوغرت ؤإتي شهيد، ش يعمل ثن على وأنا حديد، يوم اني الناس، أيها 
القيا0اا>ا<.يوم إلى إليكم أرجع لم 

تلقاءس تقوله الرسول أن يعي ولا القرآن، والمقصودإ المم، جواب هدا 
ظاهر.هو كما بهيا، يوحي ه يجموؤ بأنه ووصفه ربه، من يه ^ ٠٠١١ولكنه نمه، 

صفاتت تعار وصفه جيريل الجمهور" عند والمقصود 
جليلا:

الاس،وس رسلا الملائكة س بمعلفي تعار والد ؤثم؛ثواؤه يصفح؛ فأدل 
الاس.من ؤيكونون الملائكة، س يكونون فالرسل 

وحيملع أنه كرمه ؤيكفي؛ي والفضيلة، الشرف والكرم؛ الثارت 
عظيمة.الملائكة عند ومكانته الرسل، وهم حلقه، أفضل إر سبحانه رينا 

قومقرى يحمل أن تعارلماأمره اش أن فوته؛ في ؤيكفي ٠ؤوءاممه الثالث١ت 
وصياحكلابهم، نباح الملائكة سمعتا حى جناحه عر جميعا حملهم لويد، 

ديىهم،نمدها>ُ
الرسالةوحمل العزة رب عن والتلهي الوحي تبعات تحمله ذللث، س واعفلم 

البشري.للشي 

الجدذيدائن (، ٢٢الياددالأ-ام•)*كلام دش ٤<، ٢ •الذ،دا)٤ رالدنيام ابن أب ، ١١
انمرا)صا"آ(.ا-ءغظ ام 

^فىاكلأمسليدالآيامالأ(سملبواسدأخر-بماينراسفى'همس، 
اينذمحدالثامنحو>'•

ممرأابن و»شءر (، i"A)؛/انمرا واذاد (، ١٦٣)؛T/»شءر طر: )٢( 
/A(٣٣٨ ،) ،)١(. ٥٨م/ واكورا)٠ و»اك>رير و>انمرانممرا)ها/مماأ

آ"م(،•٣- ٤ )ا/ \ي واتاريخ (، ١٠٣انمذأ)ص\،بم- ابي لابن •الئوبات، بمفر: )٣( 
را/ب0ا(،الجوزي لأبن وااكمرةأ (، ٧٩٨)Y/و»الشةا )ص٨٣(، ص اللواط. واذم 

و«اواوا؛ةوالهاة،)ا/بمبم(.

(٣٤٢)





متهمابمّوءلا،•يكن لم أي' المئهم، 
دمامبمدلمحبيله.ه*ؤ٠ 

اشحرةعلى يلؤى كما الشيطان، ركاء من القرآن أن يدعون الكفار كان وقد 
عليهماش فرد والشعراء، والرانن والكهة 

*ظذثمحة©ه:
وعوالوحي مترو فهدا أيدا، حجة لكم وليس أمامكم، الأبواب اعلمن، قد 

وهومحمد..متلميه وهذا ءق٠اiلث^م، وعو■مريل ناقله وهذا افه، 
أينبه؛ يلمز محا أو مرءا عمل لمن قولهم العرب كلام مألوف من وكان 

موجودايكن لم مبتكر، بأسلوب القرآن فجاء عقللفر؟ ذمر أين يعتي؛ بك؟ يذم، 
أينقولهم• س أقوى ومحو المثل، مجرى عندهم وجرى امتعملوه، ثم عندهم، 
بغيربه ذم، بأنه عيرا شر كانه بك؟ يذهب أين يقال• من لأنه بك؟ يدهب 

صرفهتعمد هوالذي وأنه المؤولين، تحمله فهي تدهسح؟ أين صيغة أما اختياره، 
عزآيالأم.والإعراض الحق، عن وجهه 

للعربليس وهدى، وبيان، ووعفل، ؤإصلاح، ودعوة، ذكر، سوى ليس فهو 
مؤكدةاتي الإسلام، عالمية هي فهده وجهم، إنهم كاقة، للعالمين بل بخاصة، 

فيالرسالة يأحدوا؛عالمية أن الإسلام إردعاة لفتة وهي الكية، السور أوائل قي 
فيبملمحونه كانوا كما والحضارة، التمدن درجات أقصى في يهثوْ وأن الدعوة، 

ؤيتقواالمختالمة الثرية النماذج متوعيوا وأن والضعف، الماطة درجايت، أدر 
بلالعالين، على عرضه يريدون حين الخاصة المخلية الإضافات مجن الرسالة 

الرازي!واشير (، ٣٨•)٦! ب! وراب )صآْخ(، القراءات! «حجأ طلر: )١( 
(.١٦•^^«)ْا/ييأ(،د>انمريُداضّر!)'م/ •٧(، )ا؟/ 

واتنسراتجري! واتمر )أ/ْ•!(، »تمرم! يم: )٢( 
(.٢٤٢/١٩(،و|■فراكرض!)٦٣٣/٣الراذي٠)•)•ا/بممأ(، 

ه(،داسف«)(/ماي(،د>"فرالرازي!)ام/اما(.



وشمولمهونعته التطبيق فى المتنوص وحياراته الربانتة وقواعده بأصوله يقيموه 
معه.والتعامل وتنقيته الإنساني الموروث احتواء في 

*>محئآ؛يممحعة0بح
أماعنصريا، أو إغليمنا دينا فليس كلهم، للناس هداية تنزيله حث من فهو 

فستقيم،الاسقامة، يثاء من الناس فمن آخر، فهوثان قبولهم وعدم الناس بوئا 
المحاسبالمؤول وهو ذللث،، يريد لا من ومنهم له، عمليا ذكرا القرآن فتكون 

اختياره.على 

أسبابه،له ويثر اممه، هداه الخير أراد إذا ان الأنأن إلى الإشارة الأية وفى 
بإذنتدللها الصادقة الإرادة فإن المجتمع في أو النفس في العقثايت، تكن ومهما 

ومنذراعا، إليه شبرا إلي تقرب، 'لوٌن القدسي؛ الحديث، في جاء وقد اف، 
^فاقا،رإذاأذوإرضألأإلاهمتي>><.

أ0ا4:أصق t'jبمآت؛س ئئآمقإلأأن 
الناسس وكثير التامة، المطلقة المشيئة وللرب به، الخاصة مشيثته ان فللإن

كلقدر قد اممه كان ؤإذا مخثر؟ أم مثير العبد هل القدر؛ في حيال في يدخلون 

المحسوسةالضرورية بفهلرته يعرف، الإنسان أن على ينتهي، لا حيل وهو 
انإنبين فرق وثمة قوة، س أوتى ما بكل منه م خطر تهديم فإذا إرادة، له أن 

محن٠^١، عليه ؤيمهر شيء، على يجبر آخر وين فنصنعه، شيئا يمح أن يريد 
مزاحماله يتم وآخر يمل، حتى خطوة محهلوة الدرج، فيأخذ المزول يريد من 

التكليف،مناط يكون أن يكفي العقلاء لعامة المدرك القدر وهدا أرصا، به والرمي 
والمحاسة.

الهدى،لهدا فيريد عشوائية، مشيئة سبحانه ايله مشيثة أن يقلن الذي من يم 
الذاتية!ورغبتهم إرادتهم عن بمعزل الشث، ولهذا الخير، ولهذا الضلال، ولهذا 

خخؤبمئ.هريرة أبي حديث، من ( ٢٦٧٥لم)وم٧(، ٤ • الخاري)٥ أحرجه )١( 

0
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واووالكافر، المؤمن حلقه من أن الأزل مجن علم وتد حكيم، تعار فاش 
لقومالهداة فأراد الشقاوة، أهل من وهذا الهداة، أهل من هدا وأن والفاجر، 
أنيظن فلا وأراد، علم ند فهو لأمهم، أرادوه ما تعلم وعو لقوم، والضلال 

كانؤإن الهداة، له يرذ ولم مسرته، عوق افه ولكن الهداة، يريد كان إسائا 
أنلكن أصلا، للهداة مريدا يكن ولولم فيهديه ؤيرحمه هميه يتدارك قد تعار 

افهلأن يكون؛ لا فهدا له، يريدها لا اه لأن له، تتحقق فلا الهداة الإنسان يريد 
ويحمده.مسحانه أحكامه، في عائل أعماله، في حكيم تعار 

000



السورة:تس4ية ه

وهومصدر،، ١١٠الأمطاراال<اورة التميرت وكتب المصاحف، غالب في الذي 
التكوير،.امحورة فى مضى كما ؤآشلنئ<ه من 

واعتمدْالة، في ورد الذي وهو ؤإداألسعا»آشلرُث،ه،، ®سورة وتسمى! 
التفسرلآ،.كتب وبعض ررصمحه®، في البخاري 
أنسر0 ارمن قال! . التي أن عمر ابن حديث من ®المن٠٠ وفي 

وؤإداالثث\ثه، ؛ؤإداآكنشمر£، فليقرأثعين، رأي كأنه القيامة، يوم إر يتظر 
وفدآياتها، بإحدى الورة تسمية من وهو وؤإداألجءآسثه،رم. ؟_^£.<^، 

احتصارال؛،.رامحورإ فينميها! بعضهم يتسامح 
آية؛اتفاقأْ،.عثرة تسع آياتها: سد ءب 

اسي!وأتمر (، ٣٢■
القرطى!و1مسر ، (٤ 

الكرى•)•اكاثي واستن ■(، ١١١ ر؛/ •تمر.قاتل، طر: )١( 
)٥(الوجيز• ورالمحرو )ه/حاآ(، الموى• واشتر )•ا/هأا(، 

■١(.١٩واكوير•)•م/(،واالتحر؛ر ٤٢٤ )٩ا/ 
الرزاق•واتفسيرعيال ٢(،  ٤٣ jxللفراء)القرآن• وامع١ني (، ٧١مجاهد•)ص٠ اضير ينفلر؛ )٢( 

وااك>رير(، ١٠٣زمنين•)ه/ أبي ابن واضير ١(، ■ ١٨~ ١ ■ ١٧البخاري•)ا■/ُ*صحح (، ٤٠٢)٢! 
واكويره)-مآاؤا(.

التكوير•.امحورة أولى في تخريجه تقدم )٣( 
واغير١(، • ٤ )ه/ للنحاس القرآن• وامعاني )ءسإلأا■(، القراءاُت،• في ااوسعان ينفلر: )٤( 

١(.■ ١٩م والتنوير•)• و«التحرير (، ٢٠١٧/ ١ اوعاني«)٥ واروح (،  ١٧٢المعاني•)\ا 
ا■٢(.٧/١٥المُاني•)واروح (، ٢٠١القرآن•)صرا■ عدآي في •اليان طر: )٥( 

وغ(



،.١١إ•جماpامكية وهي ه

داالثتاثأميت0هتء٠ 
وماوالسامة القيامة يوم أهوال عن السورة وموصؤع للمتمل، ظرف وداه 

والمهصودإالماء، مامهلار تدأ فهي عجس_،، تسلسل السورة ونى فيها، يجرى 
عريللق اللغة فى الماء لفنل فان ؤإلأ فوقا، نشاهدى الش الزرقاء القبة ءذْ 
ا.سم١ء١٢الثحاب،ت يسمون ولذللث، وارتفع؛ علا ما كل 

وتتغيروتنشق، تنفهلر صورة، أحمل في فراها أبصارنا نرغ التي القبة هذه 
الملائكة.لنزول هذا يكون وقد متمزقة، وتبدومتهمحة القيامة، يوم حالها 

*مح؛ااتلإمحأضقص:
وفيلها، زينه جعلها فقد بالماء؛ علاقة ذات، وهي الجوم؛ والكواكب• 

وتتهافتر"اا.فتتاقهل عقدها، ويتناثر نغلامه١ يتخرم اليوم ذللن، 
ضض لكن إذا لكن اثظام، م ض الأدض ض الاشا• دتدع دالامماد: 

نوا؟ثئى نهل الأرض، 
هقوله في كما المجاز، ميل على وارد هذا 
الهواء.في هو ؤإنما الأرض، على ليس المنثور والهباء ؛!، ٢٣]القرنان؛ 

عرأو الأرض عر كان مواء المرسح، غير التمريمح، النئرن معض فيكون 
غيرىل؛<ء

اكُاوي€وافر (، ٢٤٤; ١٩)القرطي، واشتر (، ٤٤٦)ه/الوجيز• •المحرر بمثلر: )١( 
١(. ٦٩"ا/ وءالتحريروالتزير•)• ٢(،  ٦٧/ ١ انماني•)٥ واروح ٥(، ٥ ٩ )م/ 

الالغواةااالفروق وامعجم (، ٩٨)"Y/ ٠٠و٠١منايس(، )V؛/٩٧اللغة٠٠ ا'تهذس، ينفلر؛ )٢( 
 ،)Y^( و«•م  ٢٣• ٣ س الريس" دارتاج

المرطي•واشتر (، ٧٢■Y/ )١ الرازي، واشتر (، ٢٩٥)ه/ للزجاج القرآن• اساني طر: )٣( 
(.٤٧٨؟(،و«فحاكوير،)ه/١r٤ ابنكثير•)M ٢(،واشتر  ٤٤)٩ل/ 

والالغات،أالأسماء واتهاذ؟سغ (، ١ • ١ وااكخمص«)؛/ '٢(، ٨٩اللغة•)ه/ ••قايس طر: ٢ )٤ 
(٠انثرlا.١٧٠/١٤(،واناجالعروس•)١٦'ر٤/ 



ؤةؤالأ؛ئةمح

ظاتالها جعل تعالى اف لأن مداراتها؛ عن الكواكب *حروج والمقصود؛ 
الفضاءفي وثنخ العتاد، صياهها عن وتخرج تضعلرب، اليوم ذللث، وش دنيئا، 

الأرض،على ومموءلها وتمادمها، تضاربها ذللا، على ؤيترئب، مارها، غير على 
أافةورقئ^ه.ؤJاق١أضJم التكوير®؛ ا١را^ورء الأحرى؛ى الأية تفيده كما 

أنإنسان أراد فإذا أعلى، من الهدم يكون ما عادة لأنه بالسماء؛ السياق بدأ 
الذيالهدم أما *مصوذا، الهدم كان إذا فيما وهدا أعلاه، بدأبهدم أوبناء سا يهدم 

نظام،له فليس الزلازل،، أو الفيضانات أو الأعاصير بسبب اختيار، بانير يكون 
السقف،،بدكر بدأ  ١٠فأول، مقصود، لأنه الأعلى؛ من مرسا هاهنا الأمر جاء وهكذا 

البحار.إلى ذللت، بعد انتقل ثم النجوم، وص بها يتعلق وما وهوالماء 

*ؤنثةابمنمحق0ه؛
محنيا،والرازخ الحدود وتزول بعض، على بعضها بمح أن المحار مجتر 

•واحدا وتصح؛«حرا ببعض بعضها فيتصل 
اليابسة.إلى الماء يخرج أن معناه ونيل؛ 
ا,١١ؤ٠ا١٠ويذم، تيبس أن معاه وقيل؛ 
نارا.وتلتهس، تنفجر أن المقصود وهوأن دثزْ، من هل راع معز ولمة 

فإن٦[، لاككوير؛ ؤؤإداألحارسمثه تعالى؛ فوله المعنى؛ ٠الا على ليدل 
٦[.]الطور: فوله؛ فى كما هوالإحراق، المجير 

إماماختيار وهذا وتتلش، تتلهبؤ نار إلى يتحول اكار يْلفئ الذي فالماء 
أينييوديات سأل أنه دهم حنالب أبي ين علي عن ومل مجاهد، المفئرين 

اتجركا٠دُتم؛د ٤(، ٠ ٢ )م ارزاق،* مد واتمر (، ٧١• رص مجاهدا اشسر يتئلر: )١( 
الرازي!ورشسر (، ٤١>i/• المم! وازاد >ه/أإإ(، الوجمزأ ر»الم>رر 

دالميرردراكرم (، ٢٦٧ا/ المعازا>ْ واررح ٢(، ٤ ٤ / ا )٩ واتمرالقرطي٠ (، Uir-UTرام/ 
)•مأ/ايا(.

التكوير،.واصورة الهلورا، اسورة م نندم )؟(يتئلرما 
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يألمؤ صادمحا، إلا أراه ما واه خ.بمثئت علي فقال البحر• اليهودي• فقال جهنم؟ 
٦[.ؤنإذَاأ'بمشيثهرا،تص; ٦[، ١^^ 

*ؤن؛ة؛ائمحقةث©بح
القبوربعثرة إلى فالإثارة الأرض، تسوية من هال.ا وكأن اليابسة، ش والقبور 

أ/وضرلني، ودا ت تعالى قوله منها الأرض، على تقع حواق-دث، مجموعة على تنبيه 
•[ ٢٠١الأزضآشاتاهس: ^^مح،

وهكذاالناس، من باطنها في ما تحرج أن ذللث،ت ومن فيها، ما يحرج فالأرض 
أرضإلى وتتحول منخثض ولا مرمع فيها يكون فلا الأرض، تعالى افّ يسوي 

■ممسويه 

وهىالأرض تشاهل• فكأنالث، ^٢،. ١٠٠٠ما واخرج وخمت اثيرت وؤ؟غئهت 
،تالممى١٣العلاء أبو يقول كما قبور، أوجلها كلها 

عادعهد من القبور فأيى —ت، اوح تملأ قبورنا هذي صاح، 
الأجادهذه من إلا أرض او أديم أظس ما الوطء حممه 

الأضدادتزاحم من محاحلثإ مرارا لحدا ار صقل• لحل. رثر 
والأبادالأزمان طويل في دم ايا بقض ودفين 

ءؤإد١^محشءمحورة قى يصالت، قد أنها حين فى هنا، مختصرة والحواداث، 
عثواتياليس الحدث هن.ا وأن القبور، ببعثرة هنا سبحانه اف ختمها وقد ه®، 'كولث 

والحساب.للجزاء المضروب المقصود، المريب الموعود هواليوم ؤإنما أوعاديا، 
ة-منوأمبمههتما مس عإن£، ؤ ءه 

أوخير من عملتؤ ما نفس كل علمتا العظيمة، الحوادث تللث، وقعت فإذا 

(،٦٥/٣١•٤(،و»ضارازى•)٦/٤(،و•زادب)٥٦٨/٢
و»-ضاينهم،ص/أم(،و«نياسم«)ه/-ي؛(.

هم«ابن و»شٍر (، ٤٢٤ )٩ا/ القرطيء و»مير (، ١٧٥/ Y٤)الطري• ارتمر يفر: )٢( 
 /A( ١٣٤ ،) (.٢٦٧ا/)٥ __• راروح

•ه ه حظ ينيأُءثناكثث، عتنأتانقس ثن- ؤ ^٠: ق ؤ اا-ررْ ني تخريجه رم(تةدم 





سوفاا,

العاجل.محها يشغل وألا وأبقى، حيث فهي الاحرة، ؤإيثار 
ييفلا والظنون، بالأماني وليس والعمل، بالعلم هو التقدم أن إلى وترشد 

أوعاتالة،أوشعب ميلة من يكون أن ولا مباركة، أرص في مولودا يكون أن المرء 
أنبياء،أولاد الماس وكل دئيه، أوص المثي. يت أوآل قريش، من لوكان حتى 
•، ا،ر١ سؤبه به وسرغ لم عمله، به يطأ ارمن ت الحديث، وفي 

أومحنالأخروي، الأمر من كان مواء الصالح، والعمل المانع، العلم إلا يفع لا 
الدنيوي.الأمر 

يقدسؤإنما أحدا، تقدس لا الأر٠ض ران خ.بمتنت الفارسي ملمان يقول، 
الثرآ<.الإن

عملكالا؛>، أسك، وُض الإسلام، قمح، ئثدس سز العمل أن محن وهذا 
.٢٣١له((مغموزا أمنى يديه، 

وتكريسالقس، صاحست، هو الذي الإنسان، لجنس وحزالة قوة حمناب، 
ؤوقنسحانه؛ قال، كما المشريمؤ، ومنامحل المكليف، محل وأنها الإنسانية، لمعنى 

وخاطبآدم، بمي، من والرمل الأمحاء ص وند [، ٧٠تالإ'ماء: ه ^٠١٢ كرمنا 
مباشرة.الإنساذ 

ويناديه؟مباشرة الإنسايت اممه يخاطب، أن من أكبر تعظيم وأي 
اممه*إن له! وقال، خ.بمتث، كعب بن ابمح، على البينة® *سورة ه الرسول قرأ 

للث،؟وسماني قال؛ ثىأهإاآلكفهاا• ؤأمبؤ(أكتيكموأ •_،: أقرأ أن أمرني 
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تأ.بمتق.هريرة ابي حديث من ( ٢٦٩٩مسلم)أحرجه )١( 
افينأحماوفيزوأئاد»همعو«>آأم(،طلالث،)آ/هآي(،وبو )آ(أخرجه 

(.١٥• / ١ ر عاكر وابن (، ١٧١٨واللألكاتي)٢(، ٠ ٥ >ا/ الأولياء، 
(.٢٦٢٦الضعيفة،)او،ن االاليطر: )٣( 





غلuنه١١،.خلي سوة الرحل م من ١^؛ كلام ومن 
وعقاثه،بطثه يخافون ممن أكثر عله مجروون الكريم، يعرفون والناس 

ومماالخوف، قبل والحسا الرجاء ؤإنما الأول، ولا الأولى، هو ليس والخوف 
الثتسيلأ،:زياد بن \إئ,ط رهير بن قيس فول ااسياق، هدا يناسج، 

الحليمالرحل بمتجهل وقد قومي علن دل الحلم أهلي 
تئيموممعلي وج فمعومارموتي الرحال ومارمستا 

يتجرأالمدعرربه؟أن إر بمضي السياق، هدا وهل 
ؤةل،يثوبادئآؤتيأت/محأمحكماقال• وحجلا، هدامهابة يزيده فالعاقل كلأ، 

^^ضثؤقصستاأهإوقال: [، ٥٣: ٠٢]^•^^ملأكهلرأمنجمقآسه 
تاونبوا،،الولم الني قول ومثله ٧[، ٠ ]الفرقان: غ—سانجتأه >صتشتي 

•لهمءأ؟، فٍغقئ الله مستغفرون يد>ت؛ون، ولجاءبقوم بكم، افه لدهب 
والذنسا.إغراء هن«ا وقال؛ الحديث، قرأهذا الناس وبعض 
الضعف،س الإنسان عليه جبل إرما إشارة بل بالينج،، إغراء ليس أنه والم، 

صويأس ةتور؛ل إر الخهلآ في وقوعه يتحول ولئلا للشهواُتا، والميل والنقص 
النهار،مسيء ل؛وب، باللل؛ يده يبط ءيج؛؛و افه ارإن ت الحديث، وفي افه، رحمة 

اراللاال٤،.مسيء ليتوب، بالنهار؛ يدْ ؤيبط 
يردفوازعا الحياء فيكون اطه، س يستحي أن على الحيي يحمل فهوعتاب، 

العصية،وئرك إرالaلاعة تدفع ورحمته، وللمه افه بكرم والمعرفة الخوف، وانع 
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يا<ا(،والمادرب)صاآآ(،وراسبفيضاصب«0^ 
ايايتة.

مدأوأالقاو (، ١٣٥الأشراف!)T\/اب ورأنللضي)»_UI<(، الرب،! »ا،ثال يطر: )٢( 
(rr/n ،) و»حزانأ)صأ\-\ه للتريزي الحمامة! ديوان واشرح (، ٢٦١القارا)؛/دام

(.٣٧٠الأدب*س.ادىص/
•ة.؛؛ث مريرة أبي حلءسث، من ( ٢٧٤٩)ملم أحرج! ( ٣١

•is.jالأشعري محومى آ؛ي >دوث عن ( ٢٧٥)٩ ملم أحرج! ( ٤ ) 



الخوف.يفعله لا ما وتفعل 

لإطتفإذا الكريم، غضب من الخوف، وهو آخر، محنى على يحمل وكدللث، 
إلااممه على يهلك، ولا ئحمق، فهلأكلث، برصوانه، فزمت، ولا رحمته، إلى محل ولم 

.،iUU

•؛؛؛*

فخلقإحمال، بعد تفصيل ولكنه شمغئألخمٍره، الربوبية معاني من هدا 
هوالحلق فاصل آدم، منه حلى الذي الترابح حالق الإنسان، منها حلق التي المادة 

خاصة.تعالى وهوفه عدم، من الإيجاد 
فيفح ولا فيه، ، انحرافلا وتناسِط، الإنسان؛استقامة أحزاء حلق ت والقوية 

إلخ.وحيوان.٠. إنس من المخلوماُت، في عام وهدا خلقته. أصل 
فيتقويم، أحن في حلمه وهي نعمة، بمزيد الإنسان تخصيص والعاول،ت 

واعتدال.حمال 

الحيلفان واحي.، والمعنى بالتشد.يل.ره، ؤدعثللث،ه سعثة؛ قراءة وفي 
وقيامهقلءميه على ومشيه واستقامته قامته حسثإ أؤلهر ان الإنحلق فى والتعديل 

الحيوازرآ،.بقية عن وشكله صفته وتميز وقعوده 

؛وؤؤاأيمحزماسآءبجك.ه•
يتاءرأ،.صورة أي في يركبك تعالى اطه أن فالمقصود أوصلة، صدرية مه 

والآية-ملئةسانر؛،:
منواحد فكل الموجودة، الصور من ركبلث، تعالى اطه شاء صورة أي في — ١ 

قيورالتسر )ص؛م\ا■(، القراءات، في وءالمة \(، UA/Y)؟الطري، ااشٍر يظر: )١( 
(.٣٣٧- ٣٣٦ل/ القراءات،)• وااسم (، ٢٢الع،)ص• القراءات 
القراءات،)_Y؛،U(.واحجة (، ٣٨٢المة،)٦! لكراء ءالحجة يطر: )٢( 
الأتية.والمصادر (، ٤ ٤ ٦ / ١ الماتريدي،)٠ والوم،سبر ٢(، ٩ ٥ للزجاج)ه/ القران، ،معاني ينفلر: )٣( 
المنياو»زاد (، ٢٢٢)n/الماوردي، و»شر (، ١٧٧)(Y/الطري، ،تمر يطر: )٤( 

(.٤٧٩القدير،)ه/ و«فتح ٢(،  ٤٧ا/ و»اتمرالقرطي،)٩ (، ٣٧٦; الرازي،)١ و«شح ٤(، ١ ١ )٤; 

©



الذينالتوائم حتى شيء، كل ني اثين،غمين تجد فلا الثاني، عن يختلف الناس 
تختلفيصمة إنسان ولكل محنهم، الفروق أدركت، مجالستهم إذاأطلت، يتثايهون، 

والملامحوالعلول الشكل وفي الصوت، ونٍرة البن، حدقة وكذلك ء؛رْ، عن 
غيره.عن محتلما إنسان مدوكل والباطة ،^؛ ٧٥١١والصفات والأصابع والشعر 

الّصفقال، أموي؟ غلاما ولدت امرم إل تال،• رجلا أن الحديث، وش 
ءهلتال، حمر• قال،• ألوانها؟®• ®فما قال،.ت نعم• قال،ت *هلللث،منإيل؟®• 

أنعسى ئال،: ذاك؟«. أتائ »ةأنى قال مهادئا. إن تال: أزريى؟«. فيهامن 
عنيى«را،.نزص يكون أن عسى »وهذ1 تال نزعه يكون 

هذاني إلا تفلهر ولم الخامس، أو الرابع حدْ من وراثة أك،: عزى وثرعه 
المولود.

الصورغير أحرك، صورة ش الإنسان تركيب على قادر تحار اش أن ٢" 
أوهيثها.شكلها متشح الإنسان يراها التي الخيوانات كصور المعهودة، 

الروحوصورة الجسد، صورة الصورة، شمولية المقصود يكون أو ٣" 
بعضتال السابقين، المعنيين مع يتعارض ولا جمل، معنى يعدا والخلق، 
نيالخنزير صورة أوفي بلادته، ني الخمار صورة في الإنسان يكون ند السلف: 

ؤيثهلحيتلسها رديئة صفة في أوحيواثا طارا يثبه وقد غيرته، أوصعق مرهه 

الوجه.وحنن الشكل ملامح في ينحصر لا أوالقح فالجمال 
فإذاملامحه، وجمال مفلهيْ حس فيعجتك وهلة لأول إنساثا رأيت، وربما 

بجماليعتني أن شريلث، عن بالياحث، يجير ولذا منه، نفرت وحالخلته، جالسته 
يشعنكالن•كا وعو الجسد، ذبول بعل• يقي الد«ي فهو والأخلاق، والعقل الروح 

الجساويالجمال س تمثال أمام ت، ولالإنسانية، بمعنى إنسان مع تميس أنلث، 
فولي داخل وهاذا الوامع، يمعناْ لكن معللوب، فالجمال المحص، أوالخئى 

0
٠•رم؛ ابي من ١( ٥ ٠ يسلم)٠ (، ١٧٣ اليخادي)٤ أخرجه ، )١ 





مكانةمنكم ومكانتهم قوتكم، فهم الاستعلاء، على يدل لفظ ^٠^٤٢^ 
تيقل ولم ءمح؛و، اض من بوث لأنه وعلو؛ نونية له الذي والرقيب السلهلان 

يكتابتهاوأهوالكم اصالكم على متشلون عنكم، مؤولون فهم 
وتديئنها•

آوصاف؛أربعة الحمق هؤلاء صمحانه افه وصمه 
ؤلثأمعئ؛ت٤[، ]الطارق: ءؤإ0؛وي،ثاظ؛احاهله تعالى؛ تال كما الحفظ، ~ ١ 

هحسله ءوهأ ؤزويذ [، ١١]الويل: همءسلوبمةملإه 
اا"[.]الأتحام:

أوعليك، viJL]فيكسه تعمل، وما تقول ما يرف أن معانيه ومن شامل، والحمفل 
إلىأ٠اLلمالث، القدر حل إذا حش أك، يحمفلكر وأن 

وعليك،معلث، وهم الكريم، ريل—، وأرملهم كرام، الملائكة فهؤلاء الكرم، ~ ٢ 
ارإياكمالحديث؛ وقدحاءفى متهم، تستحيى أن يستدعي الوصف بهيا والتذكير 

إرأهيه،بمرمحمإلأصداكاممل،وجمنم،الرخ والسري؛ 
نثلرأم.سنده وفي دأكرموءم*أآأ• فاستحتومم 
لوكنت،حش للحياء، وهذامدعاة ؤيلاحفللته، يراملث، كريم مخلوق والملك 

أحداولوأن لايحثن، ما على ايللث، يراك أن فتخشى متفردا، الناس عن منفصلا 
هذاأن عرنتج إذا فكيفح لامتحى، سؤ، لا بحالة أوصديقه أوأحوه أبوْ وحدء 

إلابالوءت،؟اولايفارهلث، الدوام، على معالث، الأللث، 
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(،رصاين٢٤٨/١٩و»شءرمضا))ا(بفلر:ر'فرارازي،)مآا/إا(،)ام/ص، 
/U(٣٩٨ممرا ،) (، ٠٢٧ ا/ المعازا)٥ د»روح/U(»٤٢٨و»أصواءاوان.)
تيهه.صر ان حديث عن ( ٢٨*اكرمن.ي)* أخرجه )٢( 

(.٦٠• (،وراليالةاضمنة()٦ رإرواءالغلل،)٤٦)٣(؛تظر: 



limm

الأحلاق،بمكارم تتحر أن ستدعي ومدا الملاثكت من كرانا نصب تحن 
والصفاء.اكلهر ملاثكتهم من ومض 
توسلم ولو الحفقل، •عاني من ومحيا شيء، كل يسجلون أي؛ الكناية، ٣- 
ومعلورتمكتوب شيء كل لكن ؤيجحد، يجادل، أن لأ٠كه الإنسان أعمال 

جصذابمَطوء0
كتابةمئهات صيغ، مدة التوثيق يكون أن مانع ولا [، ١٤- ١٣]الإمراء؛ امأكث؛اق«؟ب 

والاحتفاخليحدث ما لكل التصويرالمتقن نديض الدي الحففل ومنها؛ الملك، 
عياثا.القيامة يوم أصاله الإنسان يرى ولاوا به، 

 ~i شيءكل سلموا أن على ؛المقدرة اش زودهم ؛قد
؛،iJl؛؛ي يخهلر وما بل فعل، أو تول من عليه يحاسب أو يحفثل أن شأنه من مما 
اعفلممن عدا بل القال،؛،، فنل من لأنها مائب،أ أو عليها يثاب، الش المعاني من 

أصلالقالب، فaلاعاد، الجوارح، لأفعال أصل القالمج أفعال وأن الأسال؛ 
وااخوف،أه.والصث،، والرجاء، الإيمان، مثل؛ الجوايح، 

والحسد،والشيهة، الثالث،، مثل؛ الجوارح، لمعاصي أصل ااقاJب^ ومعاصي 
ح••
القلومه؟*اهي اسمه،ت ؛علم كم، 

إليهم،أوكلها الش الهمة على الملانكة محزلأء أقدر سيحانه ربتا أن لاشلث، 
المدوخهلراتمحم ذللث، في بما بعملهم، تعلق ما كل معرفة على فدرة لهم فجعل 

افنءإن مرفوعا؛ عياس.بمئ؛؛ا ابن حديث، من *الصحيحين، في جاء وقئ فليه، 
اشكيها يعملها، فلم يحستة محم تحن ذللث،ت يئن مم والميقات، الحستات كتب 
إلىحستاٌث، عشر ءتالأه خيخث اهله كمها فمالها، يها هم ؤإن كامالة، حسنة عنده 

عندهاش كتبها يعطها، فلم بميقة هم ؤإن ك؛؛رة، أص،اف إلى صعق ،سه0اأة 
موأالاواب (، ١٩٦)A/اكمءرأ ي الممط وءالمم (، ١٥/ ١٣الواني،)»شير طلر: )١( 

)م/آآا(،)اا/ماأأ(،و»اضرمّرا0مبميا(.ءالومالكتاب« 

0





محراص

وتوتر.قلق قلبه في لكن الحياة، بمظاهر مرروا أهله في يكون من منهم لكن ؤإن 
عليهيثاب أن أحل من اممه؛ من ايتادء نمه، وأمراصا آلاما يجد قد والمؤمن 

كانلو بالمرض المصاب هدا ولكن البدن، يامراض ان الأنابتلاء مثل صبر، إذا 
الإيمانوحدنا مؤمنا، تصورناه فإذا عليه، هو ما أصعاف، مرصه فسيكون كافنا، 

يعانيه.الذي المرض لهدا أومزيل مئن دواء حم 
انفراد،على ان إنكل حالة يقرأ أن يحاول، من يرتبلث، وقد نسبية، أمور وهي 

الألأموزوال المعادة أسباب أعفلم من الإيمان أن ءلاهرةت فهي العامة القاعدة أما 
الخمائج،.واحتمال 

ذلكبل الدين، يوم مح، بالنار صليهم حصر يعني، لا ه بمو1ابجمٌ ؤ وقوله؛ 
الحياةوفمحب الرزخ مح، يورهم مح، الملي، من، شي،ء ؤينالهم الملمح،، كمال هو 

الدنيالا<ؤ

امحث.4تم ه
وها3،ؤ ،: ٢١٢٠٣يحمف، ولا واحدة، لحفلة ولو العياب، عنهم يرلمع لا أي؛ 

محايرثابم^ئ١ما.داواوأنممحس، 
ومادعتؤأقثاذعؤأ  ٧١٥ث-الوأبئ أكتب رحخٍظم دأتيت؛ثم ثش 

٠ؤويادوأالويت،: الملائكة يسألوا أن الحال بهم يبلغ بل ْ؛ا• ' " ٤٩]غافر؛ ؤاضل-له 
[.٧٧]\ؤخمف.■ 

يحضرونالدنيا في هؤلاء أمثال لوحدت ه وإثاي؛أث بقوله؛ التعبير ولوتأملتؤ 
والموعظةالجد عند ويعيبون وانمظع، والشهوة الهلمع عند يحضرون ويعييون، 

الدائمالحضور عليهم يسجل أن المناسب من فكان والإحسان، والمبادرة والخير 

ءسورةفي سيأتي رما [ا ١ ]الطورت\" ...ه أنلؤنأ ؤ الطورات أسورة في تقدم ما ينظر ( ١ ) 
ص:>لآ.عثا\لأمحصد'مدة ؤمبجلثاؤاآني(0ه، اسمض•: 

واكوير!وااكمير (، ٧١٧/٤رواالكث.اف• (، ١٨٢/Yi)الطرمح،« »شر بمفر: )٢( 
 /T'(.واومادرالآب،)اما"

(.٣٤٥ابنممر،)A/ (،واشتر ٨٤المتر،)إ/(،وازاد ٢٣٩)ه/ »شؤيرالاوردتم،« )م(؛بظر; 

©



جةوا,ل؛ئءظ؛ك

هناك!

الكانوا مكة؛ مثركي من السورة فيهم نزلت من بعض يكون أن يجوز وقد 
أنالعقوبة فكانت إليهم، يستمعوا أن ولا المؤمتين، مجالس يحضروا أن يهليقون 

يوم•بض ولا يوما جهم نار عن يمحوا لا 
•ما٣آليمت>'أ@ُه ؤونتؤوفأمايوم١^ُأوألإ"آأدرطث ؛•؛ 

به،أحبره فقد ءؤومآأدر>نكه القرآن! فى شيء اركل ! }؛٥٥١٥عيينة بن سفيان قال 
به((.يخبره فلم ؤومادرف،4 شء؛ وكل 

الحصرأر،.هدا حول الكلام تقدم وقد 
وأمرار!معان له والتكرار 

وعغلمتهالدين يوم إلى السامع ذهن ولمت المعنى، لتأكيد يكون أن — ١ 
ؤآلمثار.عهؤآلاصاهأناأئآق?جأه، عغيل! قال كما اJالغة، 

وينرماء، الفه تتفهلر الدي العفلم، الوم دلائ١ الساب^ تخل وربما 
إنلتقول! الأية فتأتيه القبور، وتبعثر البحار، وتتفجر النجوم، وتنكدر الكواكب،، 

الدين•يوم حمثفة إلك، بالقياس ليس.حيء تخيلته الذي الأمر 
امتهليعما المرات، ، آلافوالتصورية التخقلية ٠لاقته صاعق، الإنسان أن ولو 

فىمما الجتة في ليس ١٠خ.بممحا! عباس ابن قال ولهدا اليوم؛ ذلك، حقيقة يتخيل أن 
[.٢٥]١^: محأؤأإمءمح4ا4 الأمماة«ص! إلأ دنياكم 

الأيتينإحدى فتكون المار، وأهل الجنة، أهل إلى إثارة التكرار يكون أن ٢" 
نعيمفي هم ممن للأبرار، تعالى اش أعد ما أدراك ما قال! وكأنه الجنة، لأصحاب، 

ؤوتآاديكتاأهء؛هه.•مورة ني ماتقدم يفلر )١( 
ه.القارعة محورة ٠ في وماسيأتي ٠، الحانة محورة ٠ في ماتقدم ينفلر )٢( 
ئادذير؛ئأكئوآضبماءؤ الملاث،اا; في،محورة تخريجه تميم )٣( 

ؤج(



جةُص

أعدما أدراك وما بالهم؟ على تخعلر لا التي والعمة والمتعة، السرور، ألوان من 
متقاربازرا،.والمنان والزبال؟ والأغلال والمحال، العياب للفجارمن تعالى اف 

الإطلاق،؛على شيء أتم، نفس لأتم( نفس أتم، تمللئ، أن نفى 
ينسون،أو يعملون الماس أن يبدو قد الدنيا في لكن والأحرة، الدنيا في ف فهو 
ؤنما'ه،وأللثقلين بل جمينا، للماس الحقيقة تجلت، فقد اليوم ذلك، في أما 

حيزالا إطلائا، شيئا لفس نفس تملك، ولا فه، فالأمر [، ١ ٦ ]غام: كءألؤبيدآلثهاره 
ولأشئا.

ؤزالآ;ثالأمررآل صاحس، من إذن الشفاعة لأن الشفاعة؛ تعارض لا والأية 

000

ني\ك$و\و وأأمرار (، ٢٣٨٥ القرآنء)\-إ ظلال وريي ٢(، ٢ ٤ اواوردي«)n/ »شير يظر: )١( 
 )U_(»امآن ،)وانمام٢

١١٢٠واامسناوأحماوء)(، ٣٨٩الطيالسيء)ااامس،د ينظرت )٢(  (،٧٥ ١٠)وءاصحيح (، ٠
(.١  ٩٣)محسلمء وءصهحح 







جقُامحق؛

عباس.بممح١ل١،.ابن وهواختيار مدنية، ت ومل 
رجلكان أنه نزولها محبب أن الثدي عن النزول؛، ارأسياب في الواحدى وذكر 

بهيكيل صغير والثاني لنفسه، به يكيل كبير أحدهما مكيالأن، عنده المدينة في 
،.صعش١٢وهدا للناس. 

.٢٣اJكيواJدنىرصفها
منجيد وهو وغيرْر؛،، زيد بن جابر ذكرْ والمدينة، مكة بين نزلت ومل: 

آخرمن أنها فصدوا ربما مكية. إنها قالوات الذين لأن الأقوال' بين يجمع أنه جهة 
للمكي.فهوناع بالطريق نزل، ما أن واعتبروا بمكة، نزل  ١٠أوآحر 

فهومدني•المدينة إلى بالطريق نزل ما أن إلى نفلروا مدنية. إنها نالوا: والذين 
بينمتشرة عامة، حطيثة التطفيف أن إلى ؤإيماء القولين، بين توفيق ففيه 
الكثيرعند وكان تجاريا مركزا مكة وكانت أوالمدينة، بمكة محواء التجار، 

بهيكيلون ما بغير لهم فيكيلون للناس، وازدراء كبرياء وكبرالها مكة شيخة مس 
لأنفسهم.

ماأقرب فيها الذي والوصف والوعيد والوعد فالياق ^^،، المورم ومس 
التكيةّالأيات صفة إلى يكون 

فالقولالمهلمفون، اليهود وفيها التجاؤية، المراكز س فالمدينة وبالمقابل 
وجيه.والمدينة مكة بين نزلتا بأنها 

©

ممر«ابن و»ضر (، ٢٧٧)آأ/الطري، وانسد (، ٢٢٢٣)ماجه، ابن اسنن بمغلر: )١( 
وااكحريروالمير،0م/سا(.)ا//آ-أم(، 

رأاعثافأ(، ٢٢١)>،/ اJمى٠ واتفسر >ص\/\'آ(، للواحاJى النزول،• •أساب يفلر: )٢( 
القرطي،واشتر (، ٤١٣)؛/المتر، وازاد )ه/\،؛؛(، الوجيز، و،الخءرر (، ٧١٨)؛/

(.٢٧٣/ ا >ه المياني، واروح ٢(، ٥ • ا/ )٩ 
امالمل، وم (، \ ^UA واكوير،)• و،اكحرير (، ٢٥• ا/ القرطي،)٩ امير بطر: )٣( 

ه؛ؤبمه.س عبا لابن 
القرطي«واشتر (، ٤١٣)(/المتر، وازاد )ه/ا'أأ(، الوجيز، «الءرر يطر: )٤( 

(.١٨٧واكوير«)'T/ واااك٠رiر (، ٢٥• / ١٩)



ؤظإنثقسأنههته
وعادةالوعد، أو التوجع عن بها يعثر التي ويح، ت كلمة من قرية 

،•بالويل١١لهم لهوتوعد ويلي■ يا يقول،• أن ثيء أصابه إذا الإنسان 
اللففل،سياق يفئروا أن حاولوا / ٢١حهتماافي واد ؟٠; ُر؛ؤودل قالوات والذين 

الإسلام،قبل مستخدمة لفظة وهير الرب، لغة في معروف غير المعنى هذا لكن 
يطلقؤإنما مكان، على يطلق علما اسما كانت ولا حنهم، في واد بها يقصد ولم 

الوعيد.فى أقوى مبهما كان وهوإذا للوعيد، 
معنيزرم:يحتمل والتهلفيف 

بلغالذين فهم التافه، اليسير القليل أي؛ الطفيف،، الشيء من مأخوذ أنه — ١ 
يسيراشيتإ أخذوا وزنوا أو كالوا فإذا اليسير، بالسيء الناس يغشوا أن دناءتهم من 

مالهم•إلى وأصافوْ 
أنهحل. إلى وحقارة، دناءة على يدل لأنه منه؛ وتنفير العمل لهوا تسفيه وهو 

الفقير.فم من اللقمة يسرق 
الوصولقارب هوالذي المهلمف، فيكون وطرفه، \مذا حد هو الهلس أن — ٢ 

ينله.ولم الصاع حد إلى 
حيّثإمفث.تا السياق حاء وقل. اللغوي، الاشتقاق حسن، من متقاربان والمعنيان 

ؤ؛ؤب،^١١^١^١ءزآقايُابمسمفأهرولداكزسأوبقوله• سبحانه وصفهم 

الهمزة،.امورة قى صيأتى يتظرما )١( 
(،٧٤٦٧حبان•)ابن ورصحيح (، ١١٧١٢أحمدا)ند •ميتغلر؛ شيء. فيه يصح لم و٠اJا )٢( 
(،١٨١وءتمرمحرض•)•آ/)آ/إ-ا0(، و»اوتلرك« (، ١٦٨، ١٦٤الطري•)٢;و»شسير 
ا/مآهه(،)• (، ٢٦٦ازري•)١/م١•٢، و»فح (، ٢٩٨، ٢٦٦/٨ممر•)ا/أا"ا(،)ابن و»-ضر 

وما(، ٢١٦٥المححة•)اة و٠اJال(، ١٧٨/١0)(، ٥٥١)م (، ٤٣٥المثور•)\اأص و«الدر 

الهمزة*•في'ّورة سنأتي 
دالان(، ٥٢■ ا/ للواحدي)٦ ورالمميرالبسيط• ٤(، ٥ ٤ ١; •تمرالماتريدي•)• يفلر: )٣( 
والآت؛ة.الأمة والمصادر )ص؛خخ(، للكموي واالكاوات|• ٢(، ٢ ٢ )آ/ العرب• 

و



©

فآمالغيره، ويخسر واث، حقه فيأ-محو الناس، من لنفسه نوني يمن والمطمم، 
فهوومعهلتا، آحدا حمونهم الناس فييخس بمكيالين، يكيل بأن ذلك على زاد إذا 
،.والردوان١١الفجور غاية في 

عنالحدينا عند المثل مجرى تجري كلمة أصسحتا وارالكيل 
التعاملفي الصحيحة المعايير تراعي ولا العدل، تقيم لا اش الدولية اليامات" 

أوسيامية لمصالح الأسان كحقوق أحلاقية قضايا وتوظما الأحدامث،، مع 
اقتصادية.

،،العدلوالإنصافإلى ودعوة الظلم، عن الهي في أصل الكريمة والأية 
يتعاملواأن يحسا مجا على الاحرين مع تعامله في يكون أن على الإنسان وحفز 
الخه،ويدخل النار عن يرحرخ أن أحث، رافتن الني قول في وكما معه، 

يوشأن يحب الذي الماس إلى وليأجا الأحر، واليوم باممه لهويؤس منيته فلتأته 
معه.الماس يفعله أن يريد الذي الشيء يفعل أن أي• إليهاار٢،. 

الكريمة،الأية نزول وقت، مشهود قانم مثال والوزن الكيل في والمهلفيفج 
ماالمهلفيمؤ صور س كان وربما حكمه، أحد ماثله ما كل أن يوكل■ ه نفوالعدل 

والميزان.المكيال بخس من صررا وأومحع إثما وأشد جرما أعفلم هو 
وْتنله، وش وش فمن مكيال، ءالصلاه يقول! ة.بممم الفارسي ملمان كان 

 vالمهلمفيزاررص.في تعالى اض أنزل ما علمتم فقد ءكم
فالرقةصلأتهاال؛ا. من يرى الذي مرقه: الماس ءأنوأ :٠ النئر ونال 

(.٣٦٤لأبنالربي)؛/ <،وءأحكامالقرآن، ٠١لأبنقمحة)صرا،'>.ب١^٠ بفلر: ٢١ر
وهه.ممرد بن اف عد ين، حل• من ١( ٨ ٤ لم)٤ ماحرجه ا )٢ 

٢(، ٩٩٦ثسة)أبي وابن (، ٣٧٥الرزاق)• ويو ١(، ١  ٩٢االز>ءاو«)في المارك ابن أ-محرجه )■٣( 
(.٣٨•الضيفة،)٩ الة »اللومنلر: (. ٥٣١ الإيمان،)• وني"شعب (، ٢٩١والمهقي)أ/ 

حدبثمن ( ٢٢٩)ا/ والحاكم (، ١٢٢٦٤٢، ١  ٥٣٢)وأحمد (، ٢٣٣٣)الطالي أخرحم )٤( 
٦(.٤ ٦ - ٦ ٤ ٤ )؟/ للألاتي الني صلاة صفة •أصل ؤيفلر: ، ٥٠قتادة وأبي معد أبي 



شء•م من تكون 
معتعامله في أناننا الإنسان يكون حيث التطفيف، ألوان كل في عام والوعيد 

يقظاالمؤمن يكون أن بد ولا الحقوق، حففل وفي عليهم، حكمه وفي الناس، 
يكيلأن والأكمل \لأثو بل ه، لفبه يكيل الدي بالمكيال لفاس يكيل عائلا، 

بهيتعلق الأمر كان فإذا المهلمفون، يفعله ما نقيض على لكن الإنسان؛مكيالين، 
المكيالكان وإذا العير، والتماس الظى وحن والتسامح العفو بمكيال كال 

مس،لا بحيث والمحري، الولع وعلى حقوقهم، حمظ على حريصا كان للناس، 
وء■بأحدا 

إليهميودي أن والأكمل؛ الأفضل المستوى وص الأولى؛ الدرجة هي وهذه 
حقه.بعض في قصروا إذا معهم ؤيشامح موفاة، كاملة حقوقهم 

يريدالدي بالمكيال للناس الإنسان يكيل بأن الحيل، درجة اكانيةت والدرجة 
يظلموه.أن منهم يقبل ولا يفللمهم، ولا معهم فينصف، له، يكيلوا أن منهم 

الحقكان إذا الأوفى بالكيال يخصه فيما يكيل أن المملفيفخ، درحة واأثالثةأ 
أشياءهم.الماس ويبخس والميزان الكيال ينقمس فإنه عليه، الحق كان إذا أما له، 

حقؤيبخس اكتال، إذا حقه فوق فيأحد الحالين، فى يهلمف، أن والرابعةت 
أووزن.كال الأحرإذا 

الحاملةفي والقعل العدل وهومبدأ عغليم، أحلافي ليدأ توس المورم إن 

أزواجهم؟دعاتهم؟ علماؤهم؟ أين العنى؟إ هدا س الملمون وأين 
حكامهم؟شابهم؟ 
معهم؟!ويتسامح للناس يعْلي الدي الإنسان أين 
إحما؟ ويعهلي حما يأحد الذي أين 
الإنسانفصار والهوى، والأنانية المح مثادبئ اليوم الماس في انتشرت، لقد 

علىويحاب يخصه الل.ي الأمر في الميزان في ويدقق الحساب، في يشدد 

©



لمثامموزئا يقيم لا فإنه الاحرين، يخص الأمر لكن وإذا والؤهلمير، المحر 
الجانبينيشمل أن بميغي والإنصاف العدل مبدأ إن لحقوقهم، ولا وأحاسيسهم 

كليهما:

فيحاء وقد والأقوال، والمواقف، الأحكام في المعنوى، الجانب، الأول: 
إلامناحرهم- على أوقال: وجوههم- على النار فى الاس يئب أردهل الحديث؛ 

ألتتهم؟أ«را،.حمائد 
أوكتابؤ، أو ْشروع، أو حامعة، أو حماعة، أو شخص، على تحكم حينما 

الحقووجود التتلفيف، من فيها تحدر أن ينبغي شهادة فهي نناط، أو موقع، 
بإنصافماحي من ثنحنله ما تقدم أن من يمنعلئج لا العمل هدا في والصواب، 

منفيه ما وتجحد الصواب، تتجاوز أن للث، يبيم لا الكثير الخطأ أن كما وعدل، 
الحق.

فيالحقوق من فكثير الحياة، شؤون شتى في الحقوش الجانب اكانى؛ 
ثقافةتكريس إلى محتاجين لمون المزال ولا مهدرة، الإسلامية المجتمعاينتؤ 

كامحة.الميادين في صحح يشكل وتحقيقها الحقوق 
طلابه..مع الأستاذ يتعامل كيم، 
زوجته••ْع الزوج يتعامل كيفا 

جاره..مع الجار يتعامل ، كيف
وتعاملهم..وشرائهم بيعهم في الاس يتعامل كتفا 

سلطويةعلاقة أهي العلاقة، طبيعة وما شعوبهم؟ مع الحاكمون يتعامل ؤ كيف
التعاقدعلى قائمة منصفة، ودية علاقة أم والتآكل، المربع على قائمة متعئفة، 

والتكامل؟الرشيد 
أصبححتى للحقوق، واسعا تضيعا وجدت الجوانب، هل.ْ تاملتإ فإذا 
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من( ٣٩٧٣ص)وابن (، ٢٦١والترمذي)٦ (، ٢٢٠١وأحمد)٦ (، ٥٦الطيالس)١ أخرجه )١( 
(.٣٢٨٤، ١١٢٢الصححة•)الة ال٠الوينظر؛ فهثت، جل بن معاذ حدبمث، 





اصميت ®هم؛، فجعلوا هم، وزنوا أو هم، لكلوا ؤإذا الممسرين؛ بعض وتال 
يحسرون.فإنهم وزنوا، أو كالوا إذا فالمعنى• الفاعل، لتوكيد 

الفعلبض شنل كاولك، لوكانت، لأنه وغيرْ؛ الطري، قال كما صعيمؤ، وهدا 
يوجدلا وهدا الجماعة، واو تلحق الش وهوالألف، بفاصل، المؤكد الضمير وبين 

باعوابأن أعطوهم أي• الصحح، المعنى هو الأول أن على فدل القرآن، رمم في 
ولاالخاسرة، بالصفقة يرجعونهم فإنهم وزيا؛ أو كيلا منهم اشتروا أو عليهم، 

ومحنين، مقابلة دهنا حمهم، سلونهم 
ؤإذاوقى، لغيره كال إذا منهم الواحد إن ؛حيث، الفضل، إلى يصلوا لم فهم 

لنفسهأوفى الإنسان إن بحسنؤ العدل، إلى يصلوا ولم فانقمي، احتاط لنفسه كال 
فإنهمللناس أووزنوا كالوا ؤإذا يستوفون، الناس من اكتالوا إذا ولكنهم ولغيره، 

يخسرون.

أدككألأ؛قن ؤه 
مبعوثون؟أنهم ءلن~ ولومجثد يفلنون" ألا الأّتنكارت معنى فى موال وهغ.ا 

والأمرفكيف، فيه، هو فيما الطر يعيد الإنسان يجعل لأن كاف، النلن مجرد فإن 
والفهلرة؛!والشؤع العقل ؛د.لألة فيه، مرية لا يقين 

تسماهم نم بالويل، توعدهم فإنه الطففن؛ فعل من تنفتر والسياق 
الفللمة.هؤلاء لأنانية مخجلا عرصا التفصيل فكان فعلهم؛ فصل نم ®متلمفين،، 
الهلينةغير طينة س مخلوق أنه يعتقد اثا إنترى الأية، تقرأ ما عنل• وكأنلث، 

اف،عباد على فضل للئ، هل ويقول• يعاشه الحق، ومتطق، الناس، منها حيؤه الك، 
معالث،؟به يتعاملوا أن تريد ما بغير معهم تتعامل بحيث، 

قريبينكانوا فلو بالبعد، يوحى إشارة اسم وهو ه ب-ؤأوكك إليهم وأشار 
الفضل،عن بعيدون اض، رحمة عن بعيدون فهم ، ٠١هؤلاء...يقلى ®الأ لقالت 

وجزائها.الإيمان؛الأحرة عن بعيدون الهلسم،، الذكر عن ؛حيا٠ون 

(.١٨٧-T٤/١٨٦الدري«)اامٍر ايفز: 





محقُاإومحة

ماحيالذي وهو لهم، المطالب هو سيكون بانه الطفمن تعالى توعد فلهذا يه، 
سكونالناس حقوق على والمعتدى والذلالم فالطمف الفللومين، حقوق منهم 

القيامة.يوم تعالى الله خصمه 
ثمبى أعهلى رجل ؛ ١^١٠٠يوم حصمهم أنا ^ ١٧١١القدّى! الحديث وفى 

يعطهولم منه فاسوفي أح؛ئا امتآجز ورجل تحنه، فأكل ب باغ ورجل عذر، 
أ-مْ«لا،.
فمنالعباد؛ حقوق من عنليم حق ولأنه الذنب، لحفلم خصمهم؛ الله كان ؤإنما 

التهلفيف.أنولع أسوأ فارق فقاو شمنه، وأكل حزا أوبلع أحزه، الأحيز يعط لم 
المؤمنين،غير من الأصل فى يمدر إنما التهلميف، أن على دليل الياق وفي 

الغللميقع وقد الموس، س يصدر وقد [، ٢٥٤}\رقوة: ه ه-لمألظثلثون 
صعقاعلى دليل ذلك بل الفعل، بهذا دينه من يخرج ولا منه، والغي والخنا 

المؤمنين،لسان لمانه كان ؤإن الكافرين فعل ففعله الحساب، يوم وتناسيه ليمانه 
تنفير.مزيد هذا وفي 

ؤكيفبموحبها تعلموا ثقافة اليوم التقدمة الشعوب س الكثير لدى إن 
فلاالعامة، المالح فى ينضبعلون وكيف، يحفظونها، وكيف، الحقوق، يودون 

وكيفؤحقوقهم، على أحد يعتدى أن يسمحون ولا غيرهم، حقوق على يعتدون 
للروحاستشعارا رشيدا؛ استخداما تخدمونها ويمواضعها، فى الأشياء يضحون 

عليهينتفلروا أن دون والتوارث، والتحويل. بالتربية أخذوه إنما وهلأا الاجتماعية، 
أخروي.حزاة 

علىالمحفزة الثقافة أو الاجتماعية التربية تتوافر لا الإسلامي العالم وفي 
علىيحملهم الأي الراسخ بالقوى بالله إيمانهم يكن ولم والانضباط، العدل، 

لخيابأخلاقهم؛ ففعفتؤ والأخلاقي، الحقوقى والانضباط الاجتماعي الالتزام 
الدين•عن سيئة صورة يقدمون وصاروا الديني، الوانع 

ؤع
•قيمميمحن هريرة امحر حديث من ( ٢٢٧٠)البخاري حرجه أا 













محقُا.ومحق،

0

منخوف دون عدوانه في يمضي أن يريد فهو فقال: حمه، فبل الماس 
حاب.أو بعث 

الدبوالإثم• مبالغة، صيغة وهو فعيل، وزن على والأثيم الإثم، ٢" 
أثيما.سمى: وأصث صاحبه عليه أدمن ؤإذا والمعصية، 
وأذىطه معصية الماس بحقوق الإصرار لأن ا>الأثيم«؛ على »المعتدىاا وقدم 

ولمسه نفعلى فدنيه الأئيم بخلاف مضاعف، إيم فهو دانه، الوقت في للتامي 
علكاغيرْ•

قالكما الدنيا، اد ففي سب عليهم والعدوان الماس بحقوق والإصرار 
منحثاله نمى غربله، فيه الماس يغربن زمائ يأتي أن رايوشك اطه. رسول 
المبئروشثلث، هكداء. فكانوا واحتالفوا وأماناتهم، عهودهم مر•جث،ل١، قل الماس 

.بين
فهداازكاذب، وأين الصادق، وأين البلل، وأين المحو، أين تدري فلا أي: 
عنهوالهي بد.فعه الرسل حاء ما أعغلم من كان ولهلءا والعدوان، والبغي الحد 

والحال،وان.الثص 

أوبالرياسة، أو إسرائيل، لثتي وقع كما بالُلم، والعدوان الغي كان وسواء 
محزم.مذموم فكله يترسمه؛ مدهب أو ينتحله باسم أو بالمال، 

يستطعلا وطبعا شخصقه، س جزءا أصبح قد الإثم أن لمسن ؛ ^٦^٠٠٠٠يقل: ولم 
مممنامؤأكءإرلأج؟ه،ذاتها: السورة في قال ولذ.ا منه، الخلاص 

منها.الفكاك يهل لا بالمحصية وحدي عاطفي انaلماع حالة فهي 
ءاثنناؤءداتعالى: كماقال القرآن، تكديس، ٣— 

دت.وفاخلفن وزبت.• الاس، سفلة الغئالة: )١( 
،٤٣٤٢داود)وأبو (، ٧٠٦٣، ٦٥وأحمد)٨•(، ٦٩٣»الض«)ني خثاد ن نمم أخرجه )٢( 

(،١٥٩رآ/والحاكم ١(،  ١٧٦اص)مشم رشرح في وانملحاوي (، ٣٩٥٧ص)وابن (، ٤٣٤٣
هممروئن اش همد حديث من (  ٤٣٥/ ؛) 

(،٤٨٠)^^٠ ٠٠١١ءصحح ؤينظرت نة.ةئت، هريرة أيي حديث من ( ٥٩٥٠)حبان ابن وأحرجه 
٢(.٠ )٥ اكمحألأ وءالململة (، ٥٥٦)ا/ الباريء وءفح 



ه.وقال: فأعرض القرآن؛ عله تلي .ه، 
رمحتمكتب فريس على يقرأ كان حين مكة، ني الحارث بن الضر قاله وهدا 

لماذامني؟ حديثا أحن محمد بماذا لهم• ويقول الادونة، وأسامحليرهم وانمئديار 
و؛تركوننىرا؛؟الاس يتبعه 

عممتعالى لأنه المرذولة؛ الصفات هدْ فيه تحمقت من لكل عامة والأية 
كيلك.كان من ؤ؛له على الحكم 

واللاحقينالسامين من أييم، معتد كل سمل بل بعينه، شخصا يخحتل لا وهدا 
?-^٢•والعرب 

ؤإمحماعيل،ابراهيم قمة عن يحا..سا أن الكريم للقرآن يقول! من تجد واليوم 
مومحىوعصا الكهف، أصحاب نمة إن يقول! ومن حقيقة، أنها يعنى لا هذا لكن 
حقيقة!تكون أن يلزم ولا أسهلورة، يأفكون ما تالقف، التي 

منماحوذ — وأحلءوثة وأعجوبة أكدوبة مثل؛ — امحعلورة جمع• دؤلثطم-ه 
•الأولون وكتبها سطرها التي الأشياء أي! والتسهلير، وهوالكتابة الثعلر، 

وقيل!السابقة، الأمثلة فى كما الاستعمال، قليل ااأفعولة® الصرفي! والوزن 
،•٢٩ؤأء,بمل مثل: لففلها، س واحد لها ليس 

أمثالاأو وهمية قصصا تكون وئ، العقل، يرفضها خرافات والأساطير! 
والجن.والهليور الحيوانات كقصص تقرب 
بياتها،إدراكه العقول تستهلح لا مما به، افه أحبر الذي الحق فهو الغيب،، أما 

تدركه،أن غير من له تستسلم بل به، الإيمان من العقول تانمج ولا محالا، ليس لكنه 

الطرى«و»تمر (، ٣٥٨•٣، • / )ا عنام« اين واسرة  i(oooطاتل*)\/،تمر يطر: )١( 
(r<\<l/\U ،) ،و'أماب(، ١٦٧)ب/أ،"ا- الإبمان• واشم، )ا/مه(إ النوة، دلأتل وأ-شت

(.٢١٧/٤والهاة،)(،و»س ٤٢٨/٢١(،و٠-فرارازى٠)سسى)ص0٤٣
الالغة«و»تهوي_، ٢(، • • اليريء)\</ و،ا-فر (، ٢٩٦)\/ للاخض المآنأ ،ساني يقلو: )٢( 

يمالمروصأرآ>/أآ(،سطرأ،واسمرواضر،
 /U(١٨٢  ، uأتا,بمز،٠؛؛؛ ؤتأدنلءلم الفيل'؛ رسووة في ساتي و

©



(tay)

يمحاراتيخبرون ءاليهم وسلامه الله صلوات الرسل ارإن ت؛ميةت ابن قال ولهذا 
الُقولاا>ا،.لابمحالأت القول، 

ؤإنكدية، أي• أسطوره، هالْ فتةولت التكذيب، سياق قي تذكر والأساطير 
واليونانالرومان أونمص ودمنة*، اكليلة كتاب فى كما الماس، عند ثاتعة كانت 

وغيرهم.والصينين والفراعنة 
أوأصحابالكهف، أصحاب أونمة الأنبياء، نحص لنا تعالى اش حكى فإذا 

تنزيللأنها والممداقية؛ الوثوق درحات أعلى فى تاؤيخية حقانق فهي الأخدود؛ 
العليم.العزيز اش من 

عنالمؤمن يميز ما وأعظم غيبية، إيمانية هي يل حراقية، ليستؤ المؤمن عقلية 
هلأنيب سبحانه•قال ولهذا بالغثب، الإيمان هو الملحي- 

ولابالجتة، ولا دالآحرء، ولا باض، يؤمن لم بالغيب يؤمن لم إذا لأنه ٣؛؛؛ ٢" ]١^٠: 
بالوحي•دلا بالنار، 

هولم، المعقيدة في وركز أصل هو بل ثانويا، شيثا ليس بالغي-؛، فالإيمان 
يهلمفون؛المكدبون كان ولن.لك وسلوكه، ومنهجه تصوره فى يوثر حقيقي إيمان 
الناسيقوم يوم عفليم، ليوم مبعوثون أنهم يطرن ولا بالغي--،، يزمنون لا لألهم 
بعضعن ينخر ند والمؤمن الناس، حقوق عر تجردوا وبذا العالمين، لرب 
يدحرهلأنه ولكن يحثه؛ لا أو الص، هن.ا يريد لا أنه باب س لا الا-نيا، في حمه 
ويحثه.يراه الذ•ي المشهود من يقينا أكثر هوعنده آخر لتوم 

توسخرافية، أسهلورية عقلية إر تتحول أن يجوز لا الغيبية المؤمن عقلية إن 
وحكاياتهمالناس أوهام فتقيس فاسدا، قياسا وتقيس الحس، يخالف، ما بكل 

صعقوشعوبهم لمين المعوام س وكثير المنزل، الكتاب خثر على وأقاؤيلهم 
بها!ويزمنون الغراستط يتلهفون وصاروا القا-ي، حسهم 

المنامحةوالأخبار الموهومة، الروايات رقص الموس مدأ يكون أن يفترض 

االمح دين بدل لمن الصحح وءالجواب (، ٤٤)U؛/؛ الفتاوى، امجمؤع ينغلر؛ )١( 
(.٣٢٧والقل«)U/ السل تمارض وءدرء '٣(، ٩ )؛/ 



انحراففهدا للأوهام، مستودعا يكون أن أما للحس، والمناقضة والعقل،  ٤٠٣٠٧
المنهج.في كبير 

يهولوننرئس وجاءته والمعراج، بالإمراء زم؛تئ الصديق بكر أبو أحبر لما 
فقالأ ليلته من ر"أع ثم القا-س، بيت إلى به أمري قل، أنه يزعم صاحبلث، هل،ا له؛ 
ذلك،قال كان إن أمهد ®فار نعم. قالوا؛ ذلاث،؟ا،. قال ®أو خ؛هءثئت بكر أبو 
يصخ؟أن فبل ور-ءخ واحدة، ليلة في الشام جاء بأنه أتصدقه فقالوا! صدى®. لقد 

وعث1ااالاا.بكرة الماء بخبر أصدقه ذلك،، من بأيعد أصدقه إني *نعم؛ قال! 
الأ.ينلأن مطالما؛ إيمايا يعط لم ولهل،ا ة؛.بمتن، بكر أبي على ميبا الخر فكان 

فعلقصدى*، لقد ذلك قال كان *إن فقال! الإزراء، سل على أحروه به أحيروْ 
المزمن،يقول أن ينغي وهكذا ه، الني عن وصدقه الخر نوت على به الإيمان 

تحث.دون والأحبار الروايات نول في يتعجل فلا 
المه1اءمن التلقين مشاعر يدغدغون قلءيم منن، والوعافل الدعاة من وكثير 

وربمالها، أصل لا وحكايات؛ وتوهمات مبالغات أو خرافية بقصص والئدج 
ثقةإلى بها ونمنكرة، غريبة رواية اليدان في مجاهد أو واعنلّ أو ، ممنفساق 

والمنة.الكتاب، في جاء ما قبول يلزمنا الأ>ى ؤإنما قبولها، يلزمنا فلا مالح، 
أولفلان حملت، بكرامات أو القبر، بعذاب يتعلق ■تحرا قائل لنا نال فلو 

الاعتقاداتبأصل نومن ولكن الروايات، هذه بخصوص الإيمان يلزم فلا علان، 
رواتهاوعدالة صدقها إلى نهلمئن حتى المرؤيات، تفصيل في ■؛ ونتوقفالشرعية، 
وحواسهم•عقولهم وملامة 

فيالمعدمحن صراخ سجل أنه يظن اليومحوب، في مقطع عن ثان يألما 
ولوالغيسؤ، عالم من ونعيمه القبر اب وعل، البرزخ أمر جعل تعالى وافه قبورهم، 

المهالة.عالم من لكان وشاهدوه سمعوه الاس أن 
نالوا!هاوا؟®. ما *تدروذ فقال! وجته، يوما سمع س اطه رسول أن صح نعم، 

نهويهويحرما، سبعين النار في به رمي حجر *ُن*ا قال! أعلم• ورسوله اطه 

واه.يتل ♦اثن آمح<؛ن ليد ؤ الجم*؛ •امررة في تخريجه تةا-م )١( 
و















جةفا.وسة

منفيه رقم ما بركة من وهو الأبرار، كب يشهدون وكلهم والشهداء، والصديقون 
الصالحة.الأعمال 

*ؤلآلأهفيمح0ه:
كلتشمل نكرة بها حاء بل اشم<ا، »لفي يقل: ولم كتابهم، هدا الدين أي؛ 

وعاء،اشيم وكأن فيه، فهم اشيم من المال على أويحطر يتمور ما فكل نعيم، 
فيه.ما بكل يتنعمون فهم فيه، وضعوا قد والأبرار 

كلامهوراسماع الله برضوان والقالوبج الأرواح نعيم المحنوى، النعيم ومنه! 
ءؤوربمبمونقك^سحانه! قال كما والرضوان، الكريم، وجهه إلى والمفلر سبحانه، 

[.٧٢]١^: آشأ،ءكلأه 
الجميلة،والأصوايت، والمثارب، والمهلاعم الماكل من الحئى، اشيم وهناك 
نعرف.لا والتي نعرف، التي المع وألوان والمكاح والخلدامتح، 

فيعليها يقعدون المي والسكآءت، الئرر وهي أريكة، ج٠عت ؤآ'لأرآهه 
ينظرون؟ماذا إلى تعالى اض يدكر ولم ينفلرون، هم ثم الجنةل١ا، 

هنافهم المتحالق، عموم على يدل فإنه القرآن في الإطلاق يأنى ما وعند 
ؤرإذادوت،لإان،تياسحانه؛ قال كما اعطوه، الذي والللث، النعيم إلى ينظرون 

متعة.ذاته وهوفى يماللث،، ما إلى يتلدذ؛المظر والإنسان ٢[، * ]الإسان؛ وملكا'ةهإه 
حينالإنسان فإن إليها، بالظر الرء ط المي الجميلة الأشياء إلى وينظرون 

هدايكون وقد عينيه، يغّماض أن يريد لا حتى يتمئع الجميلة الماظر إلى ينظر 
له.مازقا الأشياء تكن ولولم ايلدايت،، وألوان والشراب، الهلعام محن ألذ عنده 

نعيم.أعغلم وهو بحانه، اممه وجه إلى وينظرون 
كماعليهم، تعالى اممه نعمة ليدكروا المار، في الكفار إلى شازوا إذا وينفلرون 

أنفصي، يشككه، الدنيا في صديق له كان الذ.ي والمؤمن الصافايت،، قصة في 
(،٢٨٤رمأ/للزجاج ^Tjd وامعاني (، ٢٥٥الطبري•)0ا/•تضير يفز: )١( 
٢(.• ٤ r/ والتنوير•)• (،وءالتحرير ١٥٦ابنكير•ره/(،وءشير ٤٤رهأ/ امءلبي• و»شير 
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صرمحاالمقربون أما بغيرها، ممزوجة يشربونها اليمين فأصحاب 
اليمينل١دأصحاب محن أفضل المقربين لأن ممزوجة؛ غير 

^ببماآءمح>©هت̂ ه
نيمعروف وهو أمن*، بمعنى فالباء ادقو؛و0,أ منها يثرب أي• 

مزحا.لهم يمزج فإنها اليمين وأصحاب الأبرار أما صريا، يشربونها فالمقزبون 
الدار،هدم في والفجار الأبرار عليه كان ما بذكر السورة هده تعالى تم حه 

بمهءلاأو^'ه•ءامنوأ مامأ مبوأ أرمحي ُاؤإف سبحانه• فقال 
بالفعلثم ؤأق-خك<ه، الموصول بالأمم عرفهم بل *المجرمين"، ت يقل ولم 
يذكرتعالى قافه مضى، أمر الإحرام- وهو فعلهم- أن فنن ه، ٠^٧ الماضي 

بعضقال ولذلك الدنيا، في عليها كانوا التي بصمتهم القيامة يوم المجرمين هؤلاء 
القيامة.يوم المجرمين به تعالى اض يوبخ مما الأيايتج هذه إن I المقرين 

يتعلقفالأمر الدنيا، في عملوه لما تقييدا أو لهم، توبيحا ذلك، كان وسواء 
ظ•باه كمرهم إحرامهم أعفلم ومن أحرموا، وهوألهم وواقع، مهم معر بذكر 

تجدلا الإيمان، ذللث، وبمقابل والكفر، الإحرام ذكر القرآن في تجد ما وعند 
الالإنسان، بفحل فالعبرة شخص، أو يلد أو قبيلة باسم مقروثا ذللث، من شيئا أن 

والأجداد.؛ماكانءوهالآ؛اء 
النب،عن محموده يعنيلث، ادبا واكشب محشتح مجن ابن كن 

أدبولا ه للمان بلا شزيخىالصا._يلماسملمته 
نيقول:كانر)رليزاكتىناذا اناكىنن:مول:هاأن

اوج؛اوا)أ/مآاآ•(،القرآن مض لسدلص وأُراح (، ٩٣الرازي،)دم/•تمر يفلر: )١( 
<.١٣• ١٢مص)'وااكفرالترأ 

وأتاج(، ٢٢)٣; _، ابن ألب ض ض وأنرح (، ٢٤• أاوخصصأ)أ/ يطلر: )٢( 
الُروس،)-؛/م.أ(.

الوءاةأوابب (، ٤١/Y1)بالوفاّت،أ وارالواني  i(yv)\'/\\الأدباء، •معجم يظر: )٣( 
 /Y( •.)م(،و«ديوانءاليينرطاو،،)ص1ا•



وسبإرشت?يرا؛ث
3لأَ>كاكقوىامحالأضكشثكطالإطئزرس 

لهبأبا الشريف الشرك وصع وقد فارس سلماف الإسلام رخ فقد 
وأبيجهل لكءبي نرئس، من الألكبر إلى إثارة ءامنوأ ينأك:بم ^١ ١٠

الذينالكفر صناديد ص وغيرهم الحارث بن والنضر رييعة ابني وسة ومحة لهب 
نواديهم•في منهم ؤيسخرون المومنتن، من يضحكون كانوا 

لكنأعلم، واف الإسلام، نل الجاهلة في ذلك يفعلون يكونوا لم وهم 
التطفيف،غاية وهذا متهم، يخرون صاروا معه فاسلموا ه الرسول، بعثا لما 

والإخلاص.النية وحن المدق، من لديهم عما والتغاضي 
نولهفي كما قومهم، مع السابقين الأيياء عن ذلك، مثل تعالى اف ذكر وقد 

ؤومالآيء-مؤند؛يوقوله• '١•!، تالأنعامت ه يلئ ؤن يمّز آممزئ للمي ُؤ تعالى• 
لالز-مف:تما[.^لأمامأمءمءو0.ه 

أسلوبالأخوين من الضحاك فأسلوب والأدب، التربية في درس الأية وهل>ه 
الكريم-القرآن في جاء ولهل-ا الخلمح،؛ حن مري من بمدر لا ممجوج، 

ع-ء2أو(ةؤن-ء؛لتهموأدُيّ-اءمنم؛ي يزم لابمومم أئ؛نءامنوأ 
أوشكله، أو لونه، أجل من ان إنمن يضحك قد والمرء [، ١١لال>جرات: ه نمى 

غايةوهدا أجرموا، الذين فعل وهو اض، عند منه خثر وهو كلامه، طريقة أو خلقته، 
فيه'الوقؤع من للمؤمن التنفير 
إداسمأِباتاحمل.هت^ه 

صاربل مرتين، أو مرة يقع لم فالأستهزاء للمجرمين، اكاني الوصف، هذا 
بهم.لصيما حلئا 

ينحالالمشركون يكون أن فيجوز محتمل، ءؤمروأبإ-مه فوله! في والضمير 

طالب،أيي بن عالي ورديوان (، ١  ٣٧/ ٦٧دمشق•)واتارخ (، العلوم•)ص٨٧٣•مفيد يتنلر؛ )١( 
(٠)ص٢١

0



جةُاةقة

المؤمنونيكون أن وهو العكس، أو رويتهم، عند فيتغامزون بهم، المؤمنون فيمر 
منهم.وسخروا فغمزوهم، إليهم نفلروا المشركون م فإذا قعودا، 

الحالتينالضميريثمل ؤإبهام 
فعلهو ؤإنما فرد، فغل ليس أنه على يدل مشترك ءؤتثامدذ4 ت والفحل 

إليه.وسامون فيه يتنافسون حماعة 

لجته؛،اتعائشة حديث في كما أو١^-؛^، اليد بهلرف اللمس التغامز! معاني ومن 
ينبههوكأنه بعصا، بعضهم يغمز أن فيمكن ،. ٢١رحلياافقيمت عمزتي سجد ®فإذا 
يفوت.أن ينبغى لا الذي الشهي. على 

الثمهمن نؤع وهدا والحرية، التنمص سبيل على الشخص حركة يقلد وقد 
وغايةباؤللأ، يبهلل ولا حما، بمحئ ولا بصلة، والأحلاق القيم إلى يمن، لا الذي 

حفيف،المزاج، فامد الخلق، سيئ الحركات هلأه منه تصدر الذي أن عليه يدل، ما 
الشخصية.معتل العقل 

فيالبحر غمار حاصوا قد وكأنهم واحل.، مجتمع في يعيشون أنهم ذلك 
العلاقاتمن دد.ر بينهم يكون أن والمروءة العقل ضن جميعا، يقلهم سفينة 

بكلأؤناحوا لكنهم يالحني، والتعاشر التعايش تضمن التي الإنسانية المشتركة 
ولداعأبإمبمثامدفاوأ'ه•^١ ١٠ؤينآل؛ن وصاروا الحاني، هذه 

قوله!في كما فاعله، وتوعد والهمز، واللمز الغمز عن تعالى اممه نهى ولهذا 
١[.>ث:ت^ثززمحهصة: 

Ljأ©'ه•اظوا^٠>؟؛، ءوءؤوإداآمل،رأإقأهله
للمجرمين؟اكالث، الوصف وهذا 

ازرم.الإنإليه ياوهب معتاد إلى الرجؤع معناه والانقلاب! 
المعاني،وءروح (، ٥٦٦)ه/اكعلي® وءتفمر (، ٤٥٤)ه/ الوجيزء ءالمحور ينظر؛ )١( 

(.١٢١ (،واااكحريرواكوير«)•م/ ٢٨٤)0\لم 
٥(.١ لم)٢ وم(، ٣٨٢الخاري)ا-م-بم )٢( 
والتنوير®ولاالتحرير )آ/ه(، المعاني® ولاروح )*ا/؛آم(، الهلبري® ءنمير ينظر• )٣( 















اشيمإلى وينفلرون الكريم، افه وجه ينفلرونإلى فهم هنا، النفلر أمحللق وقد 
والأنس!والسرور المتعة من قيه لما بعض إلى يعضهم وينفلر والملك، الجنة في 

[.٧٤لالرمر؛ ه يرألعنملؤن نعم 
فيآمنوا الذين فنفلر الاستمرار، على يدل ؤقثوزه يالمضايعI والتعبير 

نوم.ولا غملة ولا فوُت، ولا موينن، يغشاهم ليس إذ د.ادم، الجنة 

يكونريما ولهذا الكفار، يه جوزى ما إلى ينظرون أنهم الأية! معاني من وه 
ءؤدلؤنا*ظارماكاوأ<سحانه: يقوله لقرنها ؤءقآ'لأهبملمانقيم؛ الأية تكرار 

ولكنالكفار، يوب قد أف يقينا يعلمون وهم ذللئ،، يشاهدون أي! بمعاوف'و؟ه؛ 
قلوبهم.في يه آمنوا ما يعد عياثا يراه 

الثوابعلى الكريم القرآن في يطلق ما غالبا والثواب ؤؤب؟بم، قال! وهنا 
بابمن هنا إءللأقه يكون وقد والرضوان؛ النعيم وعلى الجنة، وهو الحسن، 
العامأ١،.اللغوي المعنى 
سخريتهمذكر تقدم لأنه الحرية، باب من قوله! يكون أو 

بالمؤمنين.

منهمجرى وحلما، عاده متهم كان الأمر هذا أن على دليل ءؤينملو0ه وقوله! 
الفاصل؛بالخلق الإنسان تخلق أن أهمية إلى إثارة وفيه النفئة، الجثة مجرى 

فيكرءإن القيس! عبد أشج للأشج؛ . الحم، قال وقد وطبما، له مجية يكون حتى 
أتخلقأنا اممه، رسول يا رواية! في وقال والأنا0االآ؛. الحلم افه! يجهما حملتين 

الن.يممه الحمد قال! عليهما،(, جثلك اف اا؛ل قال! عليهما. جثلني اطة أم يهما، 

أبيابن و»شر ٣(، • ١ لاوجاج)ه/ \ظوي (، ٩٣٢ آ/ اتجري،)٤ »شير يفلر: )١( 
٢(.١ ٦ r/ واكوير،)• و»اكحرير ٢(،  ٦٨/ ١ القرطي،)٩ و»تمر (، ١١•زْشن«)>،/ 

اصحيحفي وأصله ههظنا، معد وأبي ءاس ابن حديثا من ( ١٨، ١٧)لم مأحرجه )٢( 
اوخاريا<)مه(.







^خاكَهممش?
اية،وعشرون ثلاث وقيل1 الجمهور، عند اية وعشرون حمس آياتها؛ سد ء|و 

ماابماسب سوق ؤ I وقوله يمي_ندء?و؛ُه، من ^٥١^١ قوله• وجمعوا 
ؤوئ؛*0وقوله• واحدة، آية أنهما أن على ^ ٠٢٧

واحدْلا،•أنهماآية على ؤموئبم-مأثئوأه وقوله• 
المميررى.علماء باتفاق مكيات ومي ءإب 

داوه 
فيتقدم كما للسمل، خلرف أداة وهي ه، ودا الشرط; ياداة السورة بدئت 

الأJفطاراأ.وررسورة التكويره، ررسورة 

أقمتؤ؛يا تعالى: قوله في كما أحرى، مواضع في حاء السورة في ورد وما 
[.٣٧]الرحمن: َةلدمانه نددة \ص 

واحاولٌ'أا.معناهما والأنفهلار والانثقاق، 

ربطهْع و)رالأزفهلارا(، ا)التكوور(ا، قبلها؛ ورتين الفي مما ؤلرى السورة وفي 
تنثرمؤذن حال، إلى حال من هائل يانممال مشعر والسياق ؤإرادته، الله بإذن 

قولهفي وذلك آحر، يمسم له وتوكيد عليه تحرج السورة نهاية وفي واحتلأف، 
آقئ.لمقينثماوس.نألثمرإدا وما .لأم تعارت

التغير.من نؤع فهذا حالل٤،. بعد حالا يعتي: ءنطني.4، 

و»اكحرير(، ٢٨٦الماني،)يا/واروح (، xnAالقرآن،)»_آي عد في ءالمان يظر: )١( 
(.٢١٧/٣و١كرض|)•

المسر،وازاد الوجط،)ه/آهأ(، و«اكءرر )ه/آم(، القرآن، امعاني يفر: )٢( 
الماني،و٠اروح )لأ/اأم(، ممر، ابن و»شٍر (، ٢٦٩)٩ا/امطي« و«مسر (، ٤١)؛/آ

٢(. r١٧/ واكوير،)• وءالتحرير (، ٢٨٦/ ١ )٥ 

أبيابن واشر (، ٣٢٣للزحاج)X/ القرآن، ورُعاني (،  X١٧٤/ الطري،)٤ •اشتر يطر: )■٢( 
ز>تن،)ه/م-ا(،و«الخريرومير،)-مخاأ(.

ئنمح.ه•تعار: نوله ني سيأتي ما يفتر )٤( 









ويعرضبمد وص والعمل، بالمهم 
رهَةدحاملشيإك إدك(َكاؤح ؤإيلإث\ألأتن ماشرة! الخطاب جاء لذا وه 

افرسول به؛ المقمرد إن I المقرين يعص قال ولذلك لفرد، •حْلاب وهذا 

بنأوأش جهل ض الكفار، من بأعيانهم أشخاص المقصود آحروزت وقال 
كان.أئا الإنسان جنس المقصود أن والأقرب حلم،، 

نعيمين مصيرهم اختلاف ذكر ولخا أحد، عن أحد تخصيص فيه وليس 
وكافرمؤمن من ومذهبه، طريقه كان ايا الجنس، المقصود أن يؤكد مما وعذاب، 

وذاجرل١،•وبر 
تخلت،قد وها وتميزها، الإنسانية شرف على دليل للفرد تعالى وحهلابه 

الإنسانبخلاف عتاب، ولا سؤال إليها يوجه ولم حساب، عليها يعد فلم الأرض، 
الأرض.سيد فهو لذلك، أهلا وجعله التكاليف، ربه حمله الذي 

ان:لالإنؤإماكشإه الثايلإما ؤإداهدؤين^ه موولية; تقابلها فالحرية 
الوبالكان أحفق ؤإذا محاقا، مؤولا عاقلا يكون أن الإنسان شرف فمن ٣[، 

اختيار،لها ليس التي المنثرة المخلوقات، من أحط بمنزلة وأصبح عغليما؛ عليه 
له.سحر الذي واممون يهلوها التي كالأرض 
بحفغل.الإسلام جاء ولذا الإنسانية، هذه على الحفامحل بمكان الأهمية ومن 

»فالالودلع: حجة فى الشهيرة خطته فى الص. قال حتى الناس، حقوق 
هذا،شهركم فى هذا، يومكم كحرمة حرام، بيتكم وأعراصكم وأموامحم دماءكم 

هذا«رىبلدكم بش 

الرازي•واتمر )ه/ا-هأ(، الوجتز• وءالمحرد الطري• •تقم ينظر: )١( 
(.٢٨٨/١٥(،واروح__•)٢٧١/ ١٩)١م٧٩(،واتمرالقرطي•)

.iiii.fiبكرة أبي حدت من ( ١٦٧٩)لم وم(، ٦٧)الخاري أحرجه ، ٢ ) 







يسيرا.ولوكان الإنجاز عن والرضا 

ؤدهمحلص١هيعأينثتذتيطعثكلطا٥^١٢^٤؟؛• لمريم تعالى تال ولذا 
طلق،حالة وفى القوى ضعيفة امرأة ومريم ثابتة، نخلة هي [، ٢٥]ريم؛ ه حثا 

أنهاويعدها النخالة، يجنع تهز أن ّسحانه يأمرها ذللث، ومع أليمة، نفية وحال 
اللهومن العي، الإنسان فعلى جنيا، رطبا النخلة عليها تساقط فوفج فعلت، إذا 

والمجاح.التوفيق تعالى 
نيأوشارك بقه أحالْ أنه الإنسان يشعر حين لذيذا الثط-ج طعم يكون كم 
قطافه!أو زرامحه 

التوكيد.به يقصد ممدر وؤك.ثاه 
رن؛حمل يقلله•■ 

ربك،،فملأؤ( ربلئج إلى كادح إنك أي■ ؤر؛ثه إلى الضمير مرجع يكون أن 
سبحانه!قال كما وعر، جل ربهم ملاقو فكلهم والكافر، للمزمن عام والخطابإ 

هناواللقاء ٠[، تانمك؛و>ت،: وهوآلضح'أامليه ظرالجل'أثي'لآ>ت، ؤسكارأتيمأثاءآش 
والملاقاة.اللقاء لففذ استخدامات، أحد وهذا البعث،، معناه! 

بالمؤمنين.خاص وهن-ا القيامة، يوم رزيته وهو آحر، معنى وثم 
حمينا.الناس فيه يشترك الذي العام اللقاء أي؛ فملاقيه، هنا! فالمقصود وعليه 

عملتهالذي فالعمل الكدح، إلى قوله! في الضمير يكون أن ويجوز 
المثاشر،التعقيم، على تدل والماء الاحرة، الدار في تجده موف، فيه وكدحت، 
سوينتقل اللقاء، مرحلة إلى ينتقل أنفاسه ص نفى آخر الإنسان يلففل ما فبمجرد 

،.حال١١إلى حال ومن ثق، إلى ثن، 
كماشيئا، يبخس ولا الاJنيوي عمله جزاء يلقى الإنسان أن إلى إشارة وفيه 

وأالكثاف،(، ٥٦١)V/ السمرقنالىاا وارشسر ٣(،  ٠٤ره/للزحاج القرآز،ا *معاني ينظر؛ )١( 
(،١٢٧ ١; الترْلي•)٩ واشر (، ٣٩٨; واتفسرارازي،)١ (، ٤٢٠المسر،)٤; ر*زاد (، ٧٢٦)؛/ 

٢(.٢ ٢ ■م/ واكوير،)٠ ورالتحرير (، ٢٨٨ا/ الخاني،)٥ واروح (، ٤  ٩٣القدير،)ه/ و»كح 
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محةواس

كإكلهءسثويألإيو 
مأنفيتم4بأفيوؤمألثفي-وثإكاف• قال الأنقلأبت 

فيهلس سم، زمن في يكون العرض بان يوحى وهذا آ، ١٢لاكح؛ 
تأخر.ولا إبطاء 

فيأهله هم كانوا مواء ا، الجة١٢في معه الذين أهله بالأهلI والمقصود 
عنه•حول ولا له انقطاع لا سرورا رورا مإليهم يرجع غيرهم، أو الدنيا، 

وعناءتعب بد~ ولا بمحبه~ كان الذي الدنيا في الكدح مقابل في وهذا 
ونكد.وضيق وكمد وألم 

وأمام0ؤه 
ينثعارض ولا [، ٢٥]الحاقة: ه ث-محء س وه ؤ I الحاقة،ا االمحور٥ وش 

وراءوهي الشمال بيده كتابه يوش ثم ظهره، إر يده تند أن فالمقصودت الآيتين، 
عنقه.إلى معلولة اليمين يده أن كما ظهره، 

-حالفهر٣،.من شماله فأحذْ ظهره، وراء من كتابه ياتيه الكافر أن ؤيحتمل 

مدن،د-ءدأمء0هتؤ* 
يايقولت مصيبة به نزلت إذا الإنسان أن العادة وحرت يالثبور، ينادي أي• 

،.الطويل١٤الأكيد الهلاك والنور: واثيوراْ! ويلأْا 
ءو

[،٢٩تإ،رامم: ه جهمبمأؤدها ؤ قوله: هذا ومثل الئعير، عذاب يدخل أي: 

(.٦٨)صراالقران! غرب في ورالمفردات (، ٣٦٤)'\/ الطري! •تمر ينظرن )١( 
(،٧٢٦و»الكثاف!)؛/ (، ٢٢٩)ه/ اومي« واشتر (، ٢٣٩أ/ الطبري")٤ ا*ضير ينظر: )٢( 

(.١٢٨٩; )٥ ١^" واروح (، ٣٥٧ممتر!)A/ واشترابن (، ٢٧٢/ ا واغترالقرطى")٩ 
بيان.مزيد الحافة! امورة في وماوم )٣( 

(،وااتكشاف!صاتفيءرم،القرTن!)ص١٧١
(.٢٨٩أ/ )٥ الماتي" واروح (، ٣٣٨ا/ ٠ ) القرْلبي" واشتر (، ٧٢٦)أ/ 
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جةُا.ل؛نذئل؛

استمرار.ولا استقرار فلا خاصة، صفة على مخالوق مريوب الإنسان أن يؤكد 
وكدحوأكمل، أقفل أته يظن فيما والانتقال التغير سندعي المدكور والكدح 

فطاعةعليها، هو الي الحال يحسس—V وهي والعبادة، والطاعة الشكر يثمل المؤمن 
كالمريض،ليس والصحيح كالفقير، لست، الغني وطاعة كالكبير، لست، الصانير 
الكدحتمملثب الحياة وتغيرات، كالدليل.. ليس والعزيز كالضعيم،، ليس والقوى 
المستتمرة.واليقظة 

عن ١٧^*فوله! لكن طبق®، يعد طثما ®لتركبن يقال! أن اللنة في والمعتاد 
ينتقلكأنه والانتقال، التبدل عمق على تدل لأنها الدلالة؛ في وأبلغ أقوى ُلواه 

توصلالتي، الدابة كأنها حالة وركوب التبدل على فيدل آخر، طهم، إلى طق من 
ونهايته•مراده ]ر المرء 

أوالمممثة يسمون العرب إن حتى الشدة، الالغة1 فى ®الطبق،، معاني ومن 
اسموهدا طتق، وست، طثق، أم I عندهم الحيات، أسماء ومن طبق، بنن، الداهية! 

بالإنسازرا،.٣ التي والمصاس، للنوازل فاستعاروه مخيفة، حية 
انتقالأو العمرية، المرحلة تفرصه انتقال والتغير، الانتقال الحياة طبيعة إن 

متصلانتقال أو الهلاءة، إلى المعصية ومن العلم، إلى الجهل من أفضل؛ هو لما 
طوعي،اختياري انتقال والثقافي، الاقتصادي ومتواْ والمجتمع الحياة بهلبيحة 

اصعلراري.مري انتقال أو 
الجانبإلمح، ؤيتفلرون التغيرات،، من يقع بما يتشاءمون الناس رأيت، وقد 
القادمويفلنون الحاصر، من حير أنه على دائما للماصي ؤيفئرون منها، المظالم 

والتوازنالتشاؤم، في يفرط ألا  ٥٧٣والخير الخوف، في الإفراط بس، أسوأ؛ 
الحق.المنهج حادة هو والوسط مطلوب، 
ثمبل الإنسان، بإرادة هو التغيير من يقع ما كل ليس أنه إلى إثارة الأية وفي 

وا؛ناج)•؛/م؛؟(، الرب، و»وان القران، غريب يي «المغردات ينظر: )١( 
الروس«)ا"آ/*اه(اطبقاا.

0



الأجسادفي فعاله يفعل فالزمن والفر، واللمل، بالشفق متمالة جارية تغيران 
والأحوال.والنفوس والعقول 
بطائل،يعودوا فلم الشيخوحة، يوحر دواء عن البحث الأطباء حاول وقال 

ؤشإنامثأثىمزوُك>ضةمالموتت يوحروا أن لهم فأثى هذا ولوأمكن 
٨[.]اوبمع،ن: ه ملقهظم 
أنفاعلم عليك، تع تحولات رأث إذا ل؛ يقع الحكماء من كثير كان ولذلك 

غيرك.بيد اكاو؛ير 

والفعلواكخطيهل الروية على المبنية الإرادية للتحولأت وعاء والزمن 
التائح.استعجال ولا المراحل، حرق معها يمح ولا والمبادرة، 

*ؤتامحاي,محثدل0ه:
علىوقدرته اغ ألوهية على والدلائل الايات هذْ كل أتعد استنكاري، سؤال 

يؤمتوزا؟لا والنثور البعث 

مةممآمح»ا0لآسدول.٤١٠:ه
إنالمقرين؛ بعض قال ولهذا والأمتثالر١ا؛ الطاعة بالجود: والمقصود 

ؤإنماالجود، فعل ليس فيها المقصود لأن الجود؛ عزائم من لهتا الأية هذه 
بالعبادةوالتوجه سبحانه، ف والخضؤع الإيمان، من القرأن س٠اع على يترتب، ما 
فه.والاستجابة الإيمان لتركهم فالحتبا وحده؛ له 

وسجل.،فقرأها بالناس صر ههتنت هريرة أبا أن ُالمح؛*حينُ في ورد وند 
وغيرهماوأحمد الشافعي عدها ولاJلك ؛؛ .١٢الّك، حلف بها سجد أنه يأتمر 

موصعار"آا.عشر أربعة وعددها القران، في الجود مواضع من 

وءالكثاف،(، ٥٦٢)"ا/المرسى« و»شير )أآ/ماهآ(، الطريء »مير يطر: )١( 
واكوير*و»اكءرير (، ٤٤٢)ا،/القاسس، واشر (، ٤٢٢)؛/المرا و»زاد (، ٧٢٨)؛/

(.٢٣٢)•"ا/

(.٥٧٨ْاما<)ورصحيح (، ١ • ٧٤، ٧٦٦البخاري؛)رصحح يطر: )٢( 
(.٣٥٣-  ٣٤٧الأبادةاللعولفؤ)أ/ »ش يطر: )٣( 



يكنؤءك.ه:ه
على Jjbمصايع فعل السبلا،، وبيان للأمحراب ؤب)؛،ه 
وقاوموه،جحدوه الإيمان دواعي من وارد قلوبهم إلى ورد كلما فهم الاستمرار، 

ويجدوارآ/يؤمنوا أن بدل 
لبعضهم؟هي أم كلهم، الكفار في عامة الأية وهل 

لهدا،يشهد والواغ بعضهم، إسلام ذكر تعال الله لأن لبعضهم؛ أثما الأر-ح 
إسلامها.في وصدئت فاسلمت، الإسلام إلى دعسّت، ءلائفة أو أمة من فكم 

الغالِحفي كفرهم مب—< كان كفارا، بالأمس وكانوا أسلموا، الدين فهؤلاء 
حجة،عليهم تقم ولم نذير، ولا بنير ياثمم ملم والمعاندة، الكلر وليس الجهل 

المعرضينعن القران أحبار ومجمؤع تشويه، غير من بمقاله الحق يسمعوا ولم 
اللهأحبر ممن وهؤلاء الحق، يعلم وهو جحودا يكفر من الناس س أن على تدل 

ءثممفيهدْالآية.
وهال.هوالنفلر، والتحري بالبحث، يزول ثم تردد، أو ثلث، له يقع الناس وبعضي 

قريشصناديد حموصا التكفار، س فئة حق في فالياق وعليه مختلفة، أحوال 
المعاندين.

أظإبمايعوى.يم1ؤأثه ؤ ه 
يوعون،بما أعلم قافه وعاءرم. في الشيء تضع كما الوعاء، س ءؤغعورثث>هت 

ءمورةفي سيأتي وما ؤبويديلألإذسبمحرهنمه^ه، القيامةات ءسورة في تقدم ما يتظر )١( 
ءؤ؛فيمحكروأفيهم0ه.الردج"ت 
المراعي"ورتمم (، ٢٩٢)ءا/العاني* و»روح (، ٤٤٢)آ/القاسسء اشتر يطر: )٢( 

 •( /T■٩٦ ،) /(.٤٢٧؛/القرأنوبيانه*)• وراعراب (، ١ ٥ • ٩ ورالمميرالءرآنيللقرآن*)٦؛
الرازي*و»-فير (، ٤ ٢ ٢ / الخير*)٤ و،ازاد ٨(، ١ ٦ ٩ / ١ المهاية*)٢ بلوغ إلى »الهداة يطر: )٣( 

و»ااكءرير(، ٢٤٢آ/ الكتاب*)> علوم في وءاللأب (، ٢٨٢القرلمي*)\\ا ورتمر ١(، • ٤ )١م 
(.٢٣٤واكوير*)'مآ/

(٥٢٠قنية)ص١ لأبن القرآن* وٌُعاني (، ٥٧٤للأحفس)أ/القرآن* *معاني أيصا: وينثلر 

ؤ(
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واحدة،قصة لمعالجة آحرها إلى أولها من المخمصة القاليلة ور المن وهى 
عبرها،واراسنهلاق القصة، رد لالمخصصة يوسف؛٠، #سورة تثبه هذا قى وهى 

دروسها.إلى الأنظار ولمت، 
وقعتأنها والأقرب الأ•حاJود، قصة فى والمورحون العلماء اختلف وقد 

يكونوقد Jالأخدود، يسمى واد وعندهم نجران، منهلقة فى اليمن، أطراف فى 
رحمهي نجران أن تؤكد التاريخية الروايات( غالسإ لكن تحديا، مالاسم هذا 

القصة.

قلفهي ٥(،  ٢٣أو)٥( ٢ عام)٢ في الميلاد، من ٥( ٠ ٠ او> بعد وقوعها وكان 
الستين.بعشرات( المي. ميلاد ونل الميل، أصحاب حادثة 

وتلءاولوهالعرب، إلى وصل القصة بعض يكون أن المحتمل من يجعل وهذا 
ولتتصححالعبر، لاستخراج هو القصة شذه عن القرآن حديث فيكون وعرفوه، 
حياتهمديوان هو الذي العرب~ شحر في نعرف( لا كنا ؤإن المغالوطة، الروايات( 

أعلم.فالله القصة، بهذه معرفتتهم تؤكد نصوصا ثقافتهم~ وسجل 
هذاوأن والرامج، والساحر الغلام قصة مسالماا #صحيح في ورد وناو 
أيهمالينظر والرام(؛ الماحر بين تردد ادله~ عبد اسمه! إن يقالت الذي الغلام— 
الله،فدعا الناس، ت، حثالمر الدابة فى آية له الله فجعل الله، إلى وأحب أصدقا 

الدابه؛هذه فاقو الساحر، أمر ص إلمك أحي الئام، أم كان إن *اللهأ فقال: 
يمشونوانطلقوا الناس وحرج فقتلها، فرماها ح٠ما، وأحال الناس®٠ يمضل حتى 

وتزرهالللئ، به علم نم أعمى، وكان فشفي انللخ، وزين عالج تم طريقهم، في 
الغلام®..رب اممه م #بفقتاله؛قولهت الإيمان، على الغلام فأصز بافه، الشرك على 
الغلام.برب آمتا وقالوا• كلهم، الناس فامن الحديخ(؛ في مذكورة أحداث( بحد 

ارتدفنن المار، على وعرضهم الأرض، في لهم وحفر أحاديي، لهم المللث( فخد 
أحرقهلا،االوحيد على متهم أص وتن تركه، منهم 

٣(.• •عسلا•)٥ •صحح ينظر؛ )١( 











الألم؛من يصيح وصاحبه المحترق، المتهتك الجد روية الإنسان يْليق يكاد 
تألم.النار عليه تثطت، فإذا الإحساس، موضع هو الجلد لأن 

وضعهفي يضعه السياق لكن مرؤع؛ وحادث رعيب، مشهد الحدث فهدا 
تيقول وكاته البروج، ذات ماء باليربطه وبالمكان، بالزمان يربطه حين العلبيعي، 

فوقالث،وما ووراءك، وأمامك وشمالك،، يمينلث، عن ما إلى واننلر رأسك،، ارير 
مصيبةأو معثة، حادثة على مقصورا نفلرك يكن فلا والإبدلع، الخلق آيات من 
فهنامشاعرك، على وتسيطر تفكيرك تنل حتى تعيقك، أو تقيدك بحيث نازلة، أو 

هنالكؤ!ما كل وكانها الخاصة الواقية فى التحديق من يخفف، مكاني امتداد 
لنوقع الذي الحادث فهدا ه، ؤوألإوءِآوعوي قوله: فى زماني أحر امتداد ومم 
والدنياعابرة، ومضة الدنيا لعمر بة يالنوهي، أيام، أو ساعات من أكثر يستغرق 

هقل إلا أوبمرو ؤ ألينا ألكثيوق مثع ^^١ للآحرةأ نميرة؛الّبة نفسها 
لالرة:ا>م[.

يتألمما فبقدر متوارثا، ا نفلن المصيبة إلى الإنسان نفلر يجعل أن شأنه من وهذا 
أنالحادثة هذه تعجزه فلا وامحع، وزماني مكاني سياق ضمن يتصورها فإنه منها، 
ونظرهوتفكيره شعوره ني الراوية حجر يجعلها فلا وأسرارها، مقاصدها يفهم 

ومنهجيته.وفهمه 

حقروه؛الذين لأنهم الأخدود؛ إلى نسبهم ؤثلمح،آمحدودهت هوله: وقمح، 
الأرضءادفي، الشث، وهوت والأخدودمعروف، المؤمنين، فيه ليحرقوا 

^^^ذات،آتؤدص:
النار،فيه وضعت، الذي المحفور هوالمكان ؤإنما هوالنار، ليس وؤآلأ٠دوبه 

ويسمىالأخدود، من بدلا المار جعل حتى نيراثا، مكت، الأخاديد هذه كأن لكن 

)صربهي؟(االقرآزا غريب في وءالمفردات (، ٩٦)^،للسجستاني القرآن، ءغريب ينظرت )١( 
(٥٢)a/ العروس* وُاتاج (، ١٦١)V/ الحرب، راالسان ٥(، ٠ )ءسا، الثنة ليوام القرآن* وْاإعراب 
٠خدد٠.

ؤ(







،.١١ارالثكوراامن قريتا فيكون الخير، على عبادْ يحمد أن معانيه! ومن 
الحريقبعداب عدبوا وقد دينهم، على ناتهم على المومنض يكافئ فهوموف 
فىالأحدود.

تعالىفالده نواس، كدي ملوك أوفيهم ملوك هم المؤمنين قتلوا الدين وهؤلاء 
إلافوقه ومن يواس ذو وما والأرض، ماواُن، الملك، فله وقوة، ملكا منهم أعفلم 

عليهم.قادر الله بأن للتيكير متقئن وهن.ا وحلقه، ملكه بحر في ذرة 
bجرامويسمع، ويعلم يرى شاهد، تعالى فهو ؤواةثعث،َلإ،محئبيم 

•منهم ينتقم وصوف وعالمه، صهادته عن بغائمسا لمس الخجرمن 

وامعداد،أئ؛يقظهتِعوائجهم إثأل!نقوأ ؤه 

اكار؛على وصعته أي: الدم،، فتنت، ومنه: الإحراق، هو: اللغة فى المتن 
مغشونهل٢،.س وصافيه ردينه، س ؤليبه يتميز حتى 

والعدابر"'أ،.بالنار وابتلوهم المؤمنين، أحرقوا بمعنى: وهوهنا 
علىوالشيع إيمانهن، وقوة صبرهن إلى إثارة هنا المؤمنات، ذكر وفى 

فيحاء وقد الرحال، مع الماء ليشمل إحرامهم امتد الدين المجرمض أوكلثج 
لهافقال فيها، تقع أن فتقاعست، لها، صبى معها كان امرأه أن التقدم، الحدين، 

،.الحق١٤على فانلثؤ اصبري؛ أمة، يا الغلام: 

©

للزجاجياف( أسماء (، ٥٥للزحاج)ص"؛"؛، الحسنى، اض أسماء اتمر ينظر؛ )١( 
(.TYU؛\-؛،(،واا.عاض٠)ص٣٨، ٢٣٧،١٢٥)ص

فيسيأى وط نء، ن، »»، ( ٤٨٩المروص،)0م و»تاج ٣(،  ١٧الرب،)"؛ا/ «وان ؛نظر: )٢( 
ؤيرمميمث،'اهممنوث.ه.الذاريات٠: •مررة 
و»اوحرر(، ٢٨• ، ٢٧• Y/ الطري،)٤ ورتمر (، ٧١٩- )ص٨١٧_UJ،1، •مسر يطر: ( )٠٢

(.٣٣٥; ١٥الرازى،)امآاا(،وأالو.راونمر،)(،واشتر ٤٦٢الوجز•)ه/ 
٣(.• •مسالم)٥ أحرجه )٤( 
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تجهم•
والرصوان،الجنة إلى صعدت فأرواحهم هزيمة، تكن لم النهاية هذه أن والحق 

الحريق.عذاب ولهم جهنم، عذاب لهم فإن أحرقوهم؛ الذين أولئك بخلاف 
منها؛مستفادة، دروس القصة وفى 

ذللئ،وأن دينهم، في واصهلهادهم الناس، عر العدوان من التنفير ١- 
وتعار.تبارك الرب سخهل ؤيتنزل، الآحرة، فى العقوبات أنى يتوجت، 
مبحانهتبقوله شريعته جاءت محمد به ؛عث، الذي الإسلام ودين 

ؤامن لأم، ربما شاء ُؤو[و وبقوله■ ، t٢٥٦]الةرْت ه آليين ؤ، لا ؤ 
توبقوله [، ٩٩زيونس: ه بء_مرأمويتيؤى حئ الناس ةزْ حفلهمج؛عأق\ش 

١[.• ٩- ]العلق: اوك،؛ثدهتداإذاغه 
علىالثعوب أكرهوا لمين المأن الإسلامي التناريخ في يعلم لا ولهذا 

والقوةالغلبة لهم وكان كثيرة بالال.ادا فتحوا أنهم ْع الإسلام، في الل.حول 
دياناتهم،على البلاد عموم ر والوثنيون واليهود، النصارى فعاش واوسالهلان، 

فيالدخول على ولاثكزهون عنهم، والدفاع حمايتهم مقابل الجزية منهم نوحن 
ا٢١ءفلي٠ةرشهادة فهذْ الإسلام، 
الناسباصهلهاد ماح الوعدم اعتقاده، في الفرد حرية لحماية الإسلام فجاء 

أوتعن-يهم•
عيبمن مضهلهدون، فيها لمون والمبمكة، نزلت، السورة أن ٢' 

كانواألهم تعذبمهم من وبلغ دهم، يامر بن عمار أم بنتثة معل كما متل؛ حتى 
تفيقول اف؟ دون س إلهلث، الجعل هذا ءند0ت س يمر  ٢٢١والجعلللمسلم يقولون 

والعذس_هأم.الأذى ص منهم يتقي لما نعم؛ 

0

(.١١•تمة)٢! لأبن الكمى« و»اكاوى (، ٩٥٢ ا/ اااودونة«) يظر: )١( 
تشيهالخنفساء.)٢(دابة 

(،واأّطو.الغاة«٨٤وأأنسابالأث.رافأ)ا/ (، ١٩٣ابنإّحاقأ)_Y؟١- اسرة )٣(يفلر: 
(.١ • ٣ - ١ • )صزآ ^، jJJالم;اء« وءرائل ٢(، ١ ٩ ١; ) الأملأمء وءتايخ (، ١ ٢ ٢ )؛/ 





فييوجد أن سبحانه ستته اءتفس0 وقد المثل، بضرب التسلية من نؤع فهذا 
كرامتهم؛ويهينون دينهم، في الناس يفتنون من والسلطان النفوذ ذوي من الشر 

الشرمواجهة في لإرادتهم وكرا لأهدافهم، والاستسلام اساعهم على لهم إرغاما 
والغاصينالمحتلن جرائم من والنواهي والاستغلال، والاصهلهاد والاحتلال 

كثيرة.اف بلاد سائر ني 

ميزان،ولا عدل عندهم ليس ومتجثرين، ومجرمض ئناة من يخلوزمان ولا 
وهال.اسحاته، بوعده ويقينهم عليه، وتوكلهم وصبرهم الناس إيمان الله ليمتحن 
السورة.هن.ْ إليه تثير ما هو الدرس 

ؤؤإمأئ-ليىبمصأؤء-اقدرلرسوله سبحانه الله قول ذلان،ت ومثل 
عنذللث، يتاحر أن أو .، وعد ما يرى أن محتمل الأمر أن ت يعني [، ٤٦ليوست 
يعيرا،.فيما ويحدرث< حياته، 

يخلوفلا ونفوذ، قوة ذايت، جهة تمارسه الذي العام التسلط تجاوزنا ؤإذا 
كان»لو الأتار: بعض في ورد وقد ذويه، س حتى يؤذيه، من يجد أن المؤمن 
قيل:وكما يؤذيها١ر٢،، من له افه لمص الحر، في محبة على الموس 

وغيجل غاوعلك، ولوكنتافمحب طاعن نمالة من يناج ولت 
حاف-يىمرمابين عنهم ولوغاب، سالما الاس ينجوص الذي ذا وس 

النندي>،،:ابن وقال 
جبلرأس في ه العزلحاول وإذ صد من المرء يخلو ليس 

الرازي•وأشر ؛(، A/n)اتريلؤي^ الواتفسر )أ\إس\ه الطري• اشتر يفر: )١( 
٥(.١ ١ ٥- ١ • القدير•)آ/ و»ذح (، ٣٤٨القرطي،)A/ واتمر (، ١٢٦ ; ١٧)

)آ(أخرجهاينأبيب)أأآهم(سملسينض.
تنمب.بن طلق نول، من ٤(  ٤٣)•معجمه• في المقرئ ابن وأحرجه 

(.٤٣٦• ) الضعيفة• •اليلة يطر؛ يصح• ولا •٢ّفوءا، ذحوْ وروقا 
ؤملأ'لثأاتلإ؟0يم•ِ'■' •مودة مح، تخريجه تقدم ، ٣١

(.الشجن•)ص٦٥١؛اوكرْ يزول، فيما اليمن و«محة (، ٢٣٤•الكنكول•)ا/ )؛(يطر: 



'ببما.'لمحو
حقوقه،بعض عن ويتنازل حدوده، يتعدى ولا لأحد، يتعرض لا كان لو وحتى 

منةفهدم زوج؛ أو نريب أو مؤوس أو رئس أو زميل أو جار عله سلط فربما 
دروستأتي الجماعي أو الفردي التسلط س الأحوال هده مثل وفي الحياة، في اممه 

الكريم.القرآن ني والعزاء الصر 
وجهها،غير على مهم أن يشغي لا والخلية، الصبر ش الدروس وهذه ٣- 

موجب.ولا سبب بغير الأحرين مع المرنع افتعال إر والتطلع الخشوف منها فيفهم 
فوحد.وهاوصعوبات، تحديات من لهم فيمايعرض المزمنين ملواتق تأملم، ولقد 
طراتق:نبئت تدورحول 

والترك.الاعتزال أسلوب هي الأولى؛ 
وماآعرلقوفر الكهمؤ! أصحاب قمة في يكون ما أظهر وهذا 

وأترهم،وبيوتهم أهليهم س هربوا أنهم وذلك [، ١٦ت ]الكهف بممدوركإلأآسه 
مواجهةفي طاقة ولا قدرة ولا قوة لهم يكن لم حيثا ، الكهف، إلى اض فهداهم 

اغ،فحفظهم دينهم، ليحففلوا لهم؛ المناسب، هو الاعتزال كان وليلك عدوهم، 
[.١٣]الكهف: ، ^١١هدى وزدتتهنِ ءامنإمنهتر فنية ؤإمم فقال؛ عليهم، واش 

جماعة.أو فردا للموس هوالمناب الأحيان بعض في الاعتزال يكون وقد 
كانأو م إلا يجد لا كان إذا وذك كلئا؛ اعتزالا يكون أن إما والاعتزال 

يجامد"رجو قال؛ الخاس أقفل عن الني. رجل سأل، ولما نفسه، على يخشى 
يعبن.الئعاك، س شغب في ®مؤمن قال؛ من؟ ثم قال؛ ه®. ونفبماله اف سبيل في 
شئْ((رى.س الخاس وينع رثه، افه 

غثرربما أنه وحالعلهم الناس داحل إن أويخشى دينه على يخاف إنسان فهدا 
وينعرثه، افن ®يعبد قال؛ ولهدا الإصلاح؛ أراد حيث، من فاقد منفرة، بعلريقة 

المثور،ورالدر (، ٣٦٢)•ا/القرطيا ورتمر (، ١٨١)٥ا/ميا< •تمر يطر: )١( 
(٦/٩.)٥•

ده.بمئ.معد أيي حديث، ْن ١(  ٨٨٨لم)وم٦(، ٤ ٩ ٤ ر البخاري احرجه )٢( 
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عقلك.تستخدم أن عليك يدك، تستخدم أن وقبل والفقه، والفهم الحكمة قبلها 
افج ه قال: حث -مالي، اض ثائ كما اJداءعة، الثالتة: الطريقة 

٤[.• الحج: ، ٢٥١ه يمي، بمثمم آلناس 
بالطاعق،المعصية وقدر بالخير، الشر قدر لغ حلال من المدافعة وتكون 

الضلالوثير بالوحدة، التمق وقدر بالحقل، الثسهة وقدر بالتقوى، الشهوة وقدر 
والدنيا.الدين مصالح في ذلك، في والمت3لاع الممكن وبدل بالهدى، 
يقولكان عييألتهم فمومحى المحش، هذا إلى يت3لثعون عقهإلثهم الأنساء كان وقد 
الأحرى؛الأية وفي آء، ١ ]الدخان: ةندِمحمأل»آءمنحتيه ؤ وقومه؛ لفرعون 

أدعووشأني، واتريمح، ومحنهم، يكب حل أي؛ [، ٤٧طه؛ ]ه 
ةوسم،منبي،إسراٌ

أرمؤلتأككا ءامنؤأ ؤإزكأنؤ يقول؛ كان ءفيبآلة٤م وثعيب 
،:]١^١٠ه وهوعأأعا؛ك ثثنأ أممه بمدآؤم حئ موي' ^^٢١ وثلنيثه يؤء 
٨٧.]

عليهمماذا الحرن،، أئتهم لقد ا قريش ويح اريا لقريش؛ يقول كان ه ومحمد 
الألأأظهرني وإن أرادوا، الذي لكن أصابوني، فإن الناس؟ سائر دبجن محني لوحلوا 
فماذاقوه، وبهم قاطوا يفعلوا، لم وإن وافرون، وهم الإسلام في لحلوا عليهم، 

له،اممه يثلهزه حش له افث بعشي الذي على أجاهدهم أراث، لا إني واف أ قريس تظن 
أبوا.ولكنهم ،. ١١١المالفة؛هذه تتفرد أو 

ءالمومنقال: أنه ه النكب م( ة.بمٌ، عمر ابن عن وءالنن' *المنل.*، وفي، 
علىيصبئ ولا يخالطهم، لا الذي من حيئ أذاهم، على ويصن المامز، يخالط الذي 

أذاهم«لىب

الحكم-بن وعروان >0خم»ة بن المسور من ( ٢٧٣٢)والبخاري (،  ١١٨٩ • ) احمد احرجه ( ١ ) 
(،٣٨٨)المقرئ،ءالأدب، في والبخاري )أآ-ه(، واحمد (، ١٩٨٨)الطتالمي أخرجه )٢( 

(.٩٣٩الصححة،)ءالألة وبمظر: ٤(. • ماجه)٢٣وابن (، ٢٥٠٧)واكرطي 



منلكن وما سلفية، وطريقة نبوي، منهج أذاهم على والصبر الناس مخالطة 
ولكنهمرعنا، فى منسوخا قلى عكياك|ةيم ومعب، مومحى كقول السامحشن، الأنيماء 

وحالته.ظرفه وفي نطاقه في به يعمل باق 
قدأته ْع تضحية، وأطول النفس على الهلرق وأشد أم مي الطريقة وهدم 

تضحية,وأكثر أشد الثانية أن الرأي بادئ يظهر 
الطريقةلكن سرع، حل بأنها يظن وقد للأرواح، إزهاقا أكثر الثانية الهلريقة 

منها.هوأسوأ فيما ه نفليجد حال من الإنسان حرج وربما وأصمن، أشق الثالثة 
أكلمهانزني أذ بالضرورة ليس ومر الغيورة، الإيمانية النفس نوانع وهدم 

يعرفبان ومعرفة؛ ؤإدراك ورأي، بعقل موزونة تكن لم ما ثمارها، وتعطي 
يحجم•ومتى بميم، ومتى بها، يضحي وأين ه، نفيضع أين الإنسان 

وجميلا،طويلا صبرا تتهليث، لأنها النقص؛ على وأشق أصعب، الثالثة فالطريقة 
سحتى الابتلاء يلقى الإنسان ولأن ه، محمدا نبثه اممه أص كما نفى، وطول 
أمرهم،من عجلة في ويكونون المعاني، هده يدركون لا الذين الأخيار، بعض 

معأو؛التواطؤ والجبن، والتراجع بالكوصى حْلئهم على يقرهم لا من و؛عيرون 
صعقمع حاصه لهم، سهلا هدئا يكون وربما والجهالة، أوبالضلال الخصوم، 

منيأس حالة في وهو عمره، مقتبل في فع منال شباب عند الحقل وقلة التقوى 
يفكرلا مقدسة ويراها حلالها، س العالم يرى ومفاهيم بأفكار ونسح الحياة 

بها!اس والمبتغييرها 

الصرش به والتام وبصيرته، وحكمته و. الني هدي إلى الأم يحتاج 
علىويصبرون المجتمع، ؤيخالطون المبل.ان، إلى الدعاة ينزل حبنا والمحابرة، 

للمتزعاتإطلاق ولا للمراحل، حرق دون المتطلمع، بقدر ؤيصلحون الأذى، 
الفردية.

فىالسورة هدْ على تحليقه فى قطب، سيد الأستاذ كتب ما وصمن 
المعنىهدا على اثكأ أحال.ْ القرآن،؛؛ ظلال ررفي أو الطريق؛؛، في ررمعالم كتابه! 

0









بها،إلا أصلا يبعثوا لم الأنبياء وبعض ءقه|ألقةم، الأنبياء منهج الدعوة 
ؤنكاأرميا ^SjJ تعالى! افه قول في كما وبالقوة، بها بعثوا الأنبياء وبعض 

تعالى!فال ئم ه، إكتط يخبوآبيتاك>ِتممآلقاش ؤأزثنا أكثي، 
نديلبل قوة، أو محقن ر حملن الحديد وحتى ه، الحديد ^^^٠^ 

[.٢٥ومثءعلأاي0ه 
*

تعالى!نوله فى كما الحلق، عن ^^١ القرآن فى حاءين، والإعادة والبدء 
مرةيحيى ثم ويميت،، يحيى أي! [، ٢٧لارومت ؤلأوأليىتدزأآتقثمّييدصه 

الحياْلا،•ويعيدإليهم يحييهم تم يمينهم، ثم صْ، أول، الخلمح، فهويبدأأحرى، 
أنهوهو ن.ثنمح، عباس ابن عن وغيره عهلية ابن ذكره آخر معنى الأية وفي 

،.٢١٥١٧لهذا قابل هو مما شيء كل ويعيد يلئ 
قالكما الماس، بين الأيام بمداولة كعلقه يالمياق؛ وأليق أجود المعتى وهدا 

هن.0كانت، فإذا [، ١٤•عمران: زال ه آلنابج، يهن نداولها أ'لأثام ^^؟،؛، سبحانه! 
ويعيد.يبدئ تعالى قاف المؤمنين معاناة ثهدرتح القصة 

المؤمنينشأن يعيد أن وتشمل عمالوا، بما ويثيبهم الموتى، يحيي أنه فتثمل 
الذيودينهم مبدأهم ينمر فانه أشخاصهم، في ينصرهم لم إن وهو فينصرهم، 

ولكلالأنبياء لكل انتصارا تعتبر الّكا. بعثة إن نقول• ولهدا أجله، من صحوا 
الصافيةوبالحقيدة الخاتمة وبالشريعة الدين تحديد جاء لأنه المضطهدين؛ 

ورسلهاف أنبياء من وغيرهم وعيسى وموسى إبراهيم لملة تجديد فهي الواضحة، 

(،١٢٨٢(،)٤أ/ ١ ٦ ١-  ١٥)٢ا/ الطرى« و»مير (، JU» (^UU_1،«شٍر ->: )١( 
المثور،ورالدر (، ٢٩٦/١٩راكرطي« وارتمر (، ١٩٥١، ١٩٢٦/٦)حاتم« أبي ابن ورتمر 

xr^rه)0\إ0٩ه)^^إ^٦r)٧إ'

فيالمحيط رالال٠حر و ٤(،  ٦٢الوجيزء)ه/ وءالمحرر ١(،  ٦٨ا/ انمالي*)٠ ءاتفسير ينظر؛ )٢( 
(.١٣٠ _«)٥ا/ UJ(،وءروح؛٥٧٢اسلي«)ه/(،و»شير ٤٤٦-٤٤٥ا/الممير")• 









حطثهم.على ؤإصراوا عنادا إلا يزيدهم لا فإنه المنوط، من ويحصنوهم فيها، 
بالمخالفوالنكاية والتشفي الانتقام عن الناس أبعد الداعية يكون أن وينبغي 
والترغيبالرفق أن شلث، ولا للنفس، الانتصار نوانع عن امى يتوأن والعاص، 
النقيةالشخصية الموانع عن للتجثد أدعى الحنة والموعنلة والحكمة 

المذمومة,

ربناحق في القرآن في وجاء الملك، كرص على اللغة 
كيفيتهيعلم لا غيبي، مخلوق وهو يالأسواء، مقروئا مواضع سبعة في سبحانه 

كيفمالتكات الإمام رحل مال لما ولهدا سبحانه؛ هو إلا عليه استوائه كبقية ولا 
معروف،اللغة في الاستواء معنى أي؛ مجهول،ا. غير *الامتواء استوي؟ 

عنهوالسؤال واجب، به والإيمان معقول، غير رروالكيفخ قال! ثم العلومثلا، وهو 
رالعة((لال

فيالبشرى الحقل تقحم بايب، وهو الباب، هدا أغلق فقد وصدق 
أمورحول اعات وصر معارك في الجهود صيلع من دلك على يترتب وما الغيبيامت، 

المجاحفي تفيد ولا إليه، الزلفى ولا له، المحثة ولا اممه، معرفة تزيد ولا تنفع لا 
الفيما والعقول الجهود تستنزف ؤإنما والمنمية، القدم وتحقيق الدنيوي والفوز 

تحته.طائل 

فيورد ما يكفينا ؤإنما يصح، لا غالبها العرش صفة في الواردة والأتار 
القرآن.

ولنكذلك؛ ليي فاض بباله، حمر أو تخيله ما وكل سيئا، الموس تخيل وربما 
حقيقتهدركون ولا بحلمه، الخلق يحيط لا لأنه الحقيقة؛ إلى ووهمه حياله يصل 

ابنوامعجم ٢(، ١ ٤ T/ ) بأصهان* المحدين واطبقات (، ١٠٤)الجهمة، عر •الرد يتفلر؛ ( ١ ر 
'٢(،و•اس٢٦/٦(،واخمةالأوuء٠)٦٦٤لأمحاش)القرئا)"ا• 

•الحقافل واتدكرة (، ١٠٩)Y/ المدارك• واتري_، (، ١١)»_1" لييهقى ورالأساد• (، ٨٦١)^والمنان• 
(.١ ١ ٢ - ١ ١ ١ )ص الأئمة، واْع (، ١ • ٠ )A/ النلأء، أعلام و»سر (، ١ ٥ ٥ / ١ ) للذمي 



وصفاته،أمحمائه حقيقة ولا 
عينلا ما الصالحين لعبادي >اأءددت الجة: عن يقول تعالى الله كان ؤإذا 

وهوالنعيم، يدرك لا قالخيال قالبثئر«أ١،. على حطر ولا سممت،، أذو ولا رأمحت،، 
وتعالى!تبارك برينا فكيف، الناس، به يتالد،ذ مما 

وقارنوهاتخيلوها لأنهم استتكروها؛ إنما المعانى هدم يتنكرون والدين 
تعالىاممه نزهوا أنهم ذللثج على فترثب والمألوفات، يالحومات وسهوها 

والمعنى؛حاءت®. كما رءأمزوها يقولون؛ اللف، كان وللللث، بخلقه، يسبه أن عن 
الشكوكمن تولد وتخثلأت إشكالات في تدخلوا أن دون بها، وآمنوا اقرووها 

الإيمان.س تمتع مما أكثر 
تعريصالياق هذا وفى المعللق، والخلل؛، والحكم القوة متفمنة والأية 

ولاملكهم ينفعهم فلن نواس، كدى والماللث، اللaلان س شيئا يدعون بالدين 
ممههو إنما التام ل3لان والالحقيقى والللث، ومؤJتط، عارض لأنه سله1انهم؛ 

سبحانه.

وهيللعرش، صفه تكون بالخفض القراءة فعلى قراءتان، فيه وؤأ1،أيده 
تعالى؛فه صفه تكون وعليه يقرؤونها القراء وأكثر الكوفن، قراءة 

والكمال،الجد له الذي وهو وحالقه، العرش ماللئ، أي؛ العرش، ذو هو لأنه 
ؤددل"أا.والوالعفلة 

تبمائئرةن\ك،يفعلها الش الأشياء كثرة أي؛ مفحولاته؛ كثرة على تدل مبالغة صيغة 

هؤقبمت-هريرة أبي حدث من ( ٢٨٢٤)ومسالم (، ٣٢٤٤)البخاري أحرجه )١( 
وااكسر(، )>_AUnالقرا»اتأ ش (، ٢٨٤)؛U/الأليرى• •تفسر يفلر: )٢( 

القراءات،•واسجم (، ٣٩٩)٢;العشر•القراءات ني و،الثر (، ٢٢المع•)ص؛القراءات في 
)•ا/؟ا-أ--بآ(.

واحجة(، ٣٩٣)ا*/ للقراءالجعة• ورالحجة \؟(، U_J)سح• الالقراءات ني •الحجة يفلرت )٣( 
.٥(.٢ اكوير|)ه/ و|قع ٢(،  ٩٧ا/ القرطبي•)٩ ووفر القراءات•)ص'اْ'أ(، 

؛٥٦}



]الرحمن:ا ^١١ ؤ.ئت>شفيأمت ت قوله ْع تشابه ذلك وفي 
٢٩.]

محنحتيويط، ويمض وبخفض، ويرقع ويدلآخرين، يعزأقرانا أن شانه من 
الحاصرة،اللحظة تستغرقك فلا أي: ويقل، ويهدى ويفقر، ويغني وبمستنا، 

ا.شأن١٢في هو يوم كل تعالى اممه أن واعلم 
إذالأنه الفعل؛ من أسق وهي الإرادة، طه أبتن، فهي لطيفة، أمرار الأية وفي 

]ص:ه مجمث يملئن قيثاأن ؤإد٠آأنئهTإدآأرإد تعار• قال يعله؛ شنئا أراد 
الخالق.وهو الفعل، له وأئتت، [، ٨٢

للخالق،إلا هدا يكون ولا الفعل، يتنحمق وبذللث، قدرة، وله إرادة تعار فلله 
أرادهما كل وليس مباشرة، المراد وتحقيق الفعل تندعي لا فارادته المخلوق أما 

تحولالش والموانع العوائق توحد ما وكينا اطة، يناء أن إلا عليه، قدر المخلوق 
العبد.يريد ما تحقيق دون 

الأيةهده في الواردة والإرادة القدرة، وكمال الإرادة كمال لربنا أن حين في 
والفعل.الخلق إرادة وهي التكوين، إرادة هي 

ثطإآبم-روؤنيجد ده=ئا أثل ؤم؛يتد تحار؛ قوله مثل في الإرادة أما 
لكنالأمر، لدلك، اطه محبة بمعنى; الشرعية، الإرادة فهي [ ١٨٥لالمرْ: آلسره 

إليهمبعث، ولهلءا يؤمنوا، أن الخلق من أراد تعار فاطه مدلوله، يتحقق أن يلزم لا 
الإلهية.والحبة الإرادة، نقوا الخلق كل لمس لكن الكتب، وأنزل ارمل 

بخلاف،معين، إر يحتاج ولا مماع، ولا لحكمه؛ معسإ لا تعار وهو 

وااشٍر)ا'ا/هاا(، الرازيء واشر (، ٤٦٢)؛/للواحدي الوسط• اااكمٍر يم: )١( 
-0rA\/و»اكءرير (، ١٥•)٣! اكدير« وي )آأ/أاأ(، )آا/ماهأ(، الضطي« 

الرحمن•.ني»سورة تقدم وط (، ٢٣٨م/ (،)• ٢٩
(،٣٧٣الوجيز!)٣; و»المءرر ٢(،  ٢١٣- ١ ٢ ; ٢٢)(، ١ ١ ٩ ١; الطبري•)٤ ير ،نفيفلر: )٢( 
ورالتحرير(، ١٧٤الشوير•)م وص (، ٤٩٥محير•)U/ ابن وا-ضبر (، ١٦٦/ ١٧القرني•)وا-ضير 
(.>>_YXUعيي• الواضير (، ١٣٥)ا/ واكوير« 

٤٠٧)





الخمةوالسجون وأفغانتان، العراق في تتكرر التي الفضائح ونرى الباغية، 
العالمي،الإعلام وسائل في تفلهر التي والاغتماباتا المنحرفة، والجمارسالت، 

الإنسان.بحقوق الاستخفاف على وتدل 

وحدهم،الأقوياء على حكر فكأنها والدساتير، والفلم بالقوانين يتعلق ما وأما 
مندولة على أوالفغهل السيامي، للاستغلال يوظف الإنسان حقوق عن فالكلام 
الحديث،!محكمي معها السياسية الحلاقايتح تحشت، ؤإذا الدول، 
حاءمتؤالتي الإنسانية والمعاني الأ-حلاش والتموذج والعدل الضمير قضية أما 

يتبجحالتي المعاني من ٠^، الأنبياء؛ علتها واتفق كلها، السماوية الل.ياناُت، بها 
■عنها يكونون ما أبعل■ وهم بها، كثيرون 

القبيلة،جد امحم وJمودت ذكره، في السياق حاء النءى نوامى يا يشيه وفرعون 
مملهارا<.القبيلة ^طقظلى 

منالشمال وهوإلى الحجر، يسكنون كانوا لأنهم مكة؛ أهل يناسسج، وذكرهم 
العربيةالجزيرة حنوب، في ويوحد معروفة، كانت، وأحبارهم العربح، ديار في مكة 

الناقة.موطئ إنه يهولون مكان عمان في 
العربية،الجزيرة حنوب، إلى الماقة ذمت، ، إذكيفمتنكر، بل تتغزب،، موهدا 

الشمال!أقصى في كانت، ثمود أن حين في 

والممسرقةذبو>ك ؤبفيأكتيَةدردأ الانشقاق((; (؛سورة ني تقدم 
أرجلهم،نحتا ومن قومهم من بهم، محيط وعاء التكدس، وكأن أقوى؛ بالتكديسا 

ؤوإسثبم،وتبيمبقوله• عمبج ولهذا بشيء، يصدقون ولا شيء، بكل يكدبون مهم 
فلاوبتكذيهم، بهم محيهل تعالى واف بهم، محثعل فالتكدسؤ ^.^^، 
واااتك،واتاا١(، • ٥ \ضوب.«)r/ ان و»لالقرآن،)صا"با(، غريب ني رانفردات يطلر: )١( 

لتكفوى)ص-م(»ثمد«.
(.٢٥٢م واكوير،)• ورالتحرير (، ٣٨٢)•؛/ ijUlاروح يطلر: )٢( 

0



ذهثفأينما سث، ما إلى واهرب سئش، ما عس الجبار، الظالم أيها فيا 
وسلوكه،عبوره هن لك، يد لا الذي المكان في بك محيهل بالمرصاد، للت، فربلث، 

مفر.ولا منه مهرب فلا 

معنىر١،.إلى معنى من للأنممال، وتستخدم للاصراب، وؤ؛وه 

نقيقه؛وإJبارت، الأول للمعنى الرفض بمعنى هو الذي للاصراب هنا ؤ؛له 
وهوالمجرمون، يه يكدب ، كيفيقولت وكانه الحق، ؤإثثايت، تكذيبهم رفقي أي• 

منولا يديه بين من الباطل يأتيه لا صادق، محفوظ مجيد قرآن 
المختاربالني ظنهم ومحوء الكريم، بالقرآن ظنهم سوء عن ناسي فتكذيبهم 

اذكتاب.هذا عليه أنزل ومن أرسله بمن ظنهم وسوء .، 
يكذبونبل محتملة، أحاديث، أو بأساطير يكذبون لا فهم للفعل، تبشع دفيه 

ه.محيي يكدبونهاللي وهذا الودود، الغفور يريد، لما الفعال الخلاق ربهم 
المصحف،،دفتمح، بين ما وهو ه، بيه على أنزله الذي ار؛ه كلام والقرآن 

دااالناساا.المختوم _االفاتحة،، ؛المبدوء 
الذيللمقروءل"آ،، اسم فهو وهرانا، قراءة يقرأ قرأ مزت مأخوذة *القرآن، ولففلة 

•فيفرأ محفوظا أويكون ويمرأ، ونحوها ورقة فى مكتوبا يكون 
علماأصبح ثم به؛ يئكر لما *سكران، ومثل به، يقرب لما *قربان، مثل ومحي 

ويتلي.يقزأ ما لكثرة قرانا؛ وسمى تعالى، اممه كتاب على 
يقوله;وصفه ولهذا هنا، كما للتعنليم، يأتي والتنكير مذكزا، ذكره وهنا 

كريم.عفليم كامل أي؛ مجيد، إله من لأنه 
القيامة':وامورة ج^ه، ئامث وم ؤئم ؤأماصزاد. الل.اريات'ت •سورة ني تقدم ما بفلر )١( 

ؤ؛في؛تياكنحأأكي-مح.ه•الإنثقاق•: ورمورة ؤ؛دصدأي"ذ~ئبممسهه، 
الأيةني تقدم  I.J(، ٢٥٢)•م/والتريِ' و»اكمير (، ٤٤٧)ه/القاسي' اشتر ينفلر: )٢( 

نلها.

(.٣٧)\/\العروس' واتاج ٣(، • •الهاية')؛/ يقلو: )٣( 

٤٦'



"؟؟؛المحو

لكنالخشب، من الممنؤع على اللوح يطلق أن العرب عادة جرت وقد 
الأ-محرى!الأية ني نال بحانه اغ لأن حشب؛ من ممنؤع غير هنا المذكور اللوح 

١^أن [، ٧٩- ٧٨لالواقُت: ه  ؤ
والشرائعالأحكام وفيه بحانه، اغ أنزل ما وفيه كلها، الخلائق مقادير فيه كتاب، 

دمشء•
ولاودرة، ياقوتة من أنه ة؛هبماتي عباس ابن عن المحفوفل اللوح ووردوصف 

المجدذايت، الخلوقات من أنه من الله ذكر ما عند الوقوف ويكفينا ا، يصح١١
محموظا!كونه ومعنى والعظمة، والقدمئة 

لأيأييأوطإ،محمحبممحؤ قوله• قمح، كما والنقص، الزيادة من محفوظ أنه — ١ 
[.٤٢زضالت; ولأمي-ثلفهث,يم 

أوالملائكة من افه، ثاء ْتن إلا أحد، عليه يطلع أن من محفوظ أنه ٢— 
]الواق>ة:ه إلأآش1هثون .ثو لأبمثو؟ ذكرم يمي ق ؤ قال• واهل"ا المقربين، 

قوله:في كما اللأئ؛كةلآ،، أنهم تفسيرها في الأوجه وأحد [، ٧٩- ٧٨
[. ١١٦- ٥ لهمس: إعء.وووه 

ذكروبين القرآن، وبين بينه المشتركة الألفاظ من وهو الذكر، عليه: ويهللق 
بيحه.ونالله 

إلاأحو، عليه يظلع لا محفوظ وهو المكنون، الكتاب هو المحنوظ فاللوح 
\^y>yبحانه: قال كما اممه، بإذن إلا منه، يقص ولا عليه، يزاد ولا اممه، بإذن 

الالوحهي الأكتاب أم فكأن [، ٣٩]\إوءو: ه ألختيثنم_، أم  jaJCJfjوشق مآ،«؛L» أق، 
الحفرظ^.

جدا.ضعيف ومنيه (، ٣٨٩)a/ اتميره! يي البغوي أحرجه ( ١ ) 
(،٢٢٨/٤(،و٠زادافر٠)١٢١١/٥بوي٠))أ(يطر: 

(.٢٢٥/ ١٧وااتفرالقرني«)
واالومسيرالقرطيي،،(، ٢  y٨٧/ الطبري*)٤ وءلوفسير ٣(، ٠ ٩ ه/ للزجاج) القرآن* ®معاني ينظرن )٣( 

الوائعة*.*سورة ز تقدم وما ٢(،  ٩٨/ ١ )٩ 



^١^

الخفض،مراءة مقتضى وهو الجمهور، قول وهدا للوح، صفة 
بلفكأنه صوقاط صفة وتكون اامحفوظاا، برقع ؤؤ،لإجمحموءله قراءةت وفي 
اعلم.واض لوح؛١،• ش محفونل مجيد قرآن هو 

000

0

نيو»الحجت ■(، VUA)»_المداءات! ني ورالبة (، TA-\/Y)؛اتجري• اتمر يم: )١( 
و»-فر(، iYU/t)المسر• و«3اد )0اصه الوجتز• و«اكءرر )صخا-م(، المع• القراءات 

(.١٣٧٣; القراءات•)• وءمعجم (، ١٢٩٩; القرني•)٩ 






