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 َوَما َكاَن َهـَذا اْلُقْرآُن َأن يـُْفََتَى ِمن ُدوِن اّللهِ َولَـِكن َتْصِديَق الَِّذي َبْْيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل اْلِكَتابِ 
 [37ِفيِه ِمن رَّبِه اْلَعاَلِمَْي ]يونس : الَ َرْيَب 

 

 

َن بـَْعُضُهْم ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِْنُّ َعَلى َأن ََيْتُواْ ِبِْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن الَ ََيْتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكا
 [88لِبَـْعٍض َظِهرياً ]اإلسراء : 

 

 

زهَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُـثـَبِهَت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتِيالً َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل نُـ 
 [32]الفرقان : 

 

 

 

                                     

 إهداء                               

 

 إىل نفس أستاذي الكبري, إىل من له علي الفضل الكثري

 علمنا الكثري ونفع من قبلنا وبعدان  إىل من
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 إىل من مل ينقطع يوما عند خدمة العلم وخدمة الناس

 إىل نفس األستاذ الدكتور:

 حممد أمحد منصور                         

 

وللدراسات رمحه هللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح جناته, وجزاه اْلزاء احلسن على ما قدم لنا 
  انية يف جامعة األزهر خري اْلزاء.اإلسالمية ابللغة األمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدمي                    
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 بسم هللا الرمحن الرحيم                        

يليق حنمده محدا كثريا, احلمدهلل رب العاملْي, رب األولْي واآلخرين, رب اخللق أُجعْي, 
الذاكرين الشاكرين جبالل وجهه وعظيم سلطانه, راجْي به أن ندخل سلك احلامدين 

 بْي.َت الراضْي اخلاضعْي احملبْي املق
, فرأوا جالل هللا وبصريهتم سبحانه فاضت أنوار جالله على قلوب عباده فأانرت هلم دنياهم

وهبائه يف كل خلقه وفعله, فأحبوا خلق هللا, فأحبهم خلقه, فتقلبوا يف نعماء هللا, انظرين 
 ضاه.النعيم العظيم يوم لقياه واليقْي بر 

وسع    فليس له مثيل أو شبيه, ومل يكن له كفوا أحد.سبحانه تفرد وحده ابْلمال والكمال, 
فيفتح به على من كرسيه السماوات واألرض, وال حييطون بشيء من علمه إال ِبا شاء, 

غاية كل قاصد وهداية كل وإليه املرجع واملآب, , األمر كلهيشاء مىت يشاء, سبحانه له 
  راغب.  طالب, وعون كل

وزكاهم,  رهبمرسله األبرار األخيار, من اصطفاهم أنبيائه و وأصلي وأسلم على صفوة خلقه, 
امت حممد, من ظهر سالمي حباي اخلليل إبراهيم واخلصاليت و وأخص بوأمر ابالقتداء هبداهم, 

 على يديهما نور هللا أميا ظهور, وجاهدا يف هللا حق اْلهاد, حىت أاتمها اليقْي.
ِبغفرة ورضوان على من اهتدى هبدي األبرار األخيار واقتدى إىل يوم الدين, مث أما  ونتبعه
 بعد:

عم حيتار أصحاب األلباب , نِ ىصها ال حيُ دوإن عدعم هللا على اإلنسان وفرية كثرية, فإن نِ 
 فيها ويف إدراكها.

 إال أنين أرى أن نعم هللا صنفْي اثنْي:
وما أنعم ض وأنعام ونبات ودواب اأشجار وأهنار وأر الكون وما فيه من كواكب وجنوم و  -1

 ....به على اإلنسان من ملكات 
 القرآن. -2
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النعمة األوىل والكتاب األول  عرففالقرآن كما أؤمن هو الكتاب الثاين والنعمة الثانية, اليت تُ 
 هل إايه على مراد خالقه, بل وزايدة على ذلك تتكفل هفيها, ومتلك اإلنسان )الكون( وتوجه

  اتبعتقلب فيه يف دار الدنيا, إذا يجبنات نعيم مقيم يف دار آخرة, إضافة إىل النعيم الذي س
كتاب هللا العزيز, الذي ال َيتيه الباطل من بْي يديه وال من خلفه, ومل ال؟! أليس تنزيال من 

 حكيم محيد؟!

انه سنستخرج منه املزيد وألن القرآن كتاب ثقيل أمران الرب اخلبري بتدبره, فكلما قرأانه وتدبر 
 يصبح شعاران: هل من مزيد! سنحبه ونتعلق به ونعشقه, حىت واملزيد, وإذا أدمنا قراءته 

والقرآن كأي كتاب حيتاج إىل منهجية يف قراءته, فال ينتقي اإلنسان منه قطعا متناثرة, حيكم 
مظانه حبثا شافيا   األمر يفهبا على الكتاب, وإمنا عليه أن يقرأه قراءة منتظمة, أو يبحث 

 كافيا.

تعامل معه, وليست هذه الو  هبْيه منهجية قراءتتكفل بتق العليم فقد وألن القرآن كتاب اخلاله 
, وال 1املسألة هي لب هذا الكتاب, فلقد كتب فيها الكثريون قبلي, وكتبت أان نفسي فيها

يظل املعيار دوما هو , وستستمر الكتابة فيها إىل يوم الدين, وسيزال األحباب فيها يكتبون
 . اقَتاب منهج القراءة مما قال به القرآن

أكتب فيها, وهي   أما لب هذا الكتاب فمسألة أخرى ما جال خباطري يف يوم من األايم أن
 كون القرآن كتااب!

قد يعجب القارئ الكرمي, فلم يشكك أحد يف كون القرآن كتااب, فلماذا الكتابة يف هذه 
 املسألة؟

بة املفجعة, يف أن املسألة مل أتت من غري املسلمْي أو حىت من عوامهم وإمنا أتت وأتيت اإلجا
كتاب, إال أهنم   -بشكله احلايل–من علماء مسلمْي! فهم وإن كانوا يقولون أن القرآن 

, فهم يرون أن القرآن أنزل مفرقا, اترة على شكل سور يتعاملون معه على غري هذا األساس
عت الحقا وأدرجت حتت سورة واحدة, وهكذا استمر ُجع اآلايت واترة آايت متفرقات ُجُ 

أو مل خيربهم وتوىل  ,إىل أن مات الرسول الكرمي بعد أن أخرب صحابته بَتتيب سوره ,يف سور
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وتبعا هلذا القول فإن القرآن يفقد معىن الكتاب, ألنه  الصحابة ترتيب املصحف أبنفسهم!
وُقدمت  -ال يوثق يف راصها–بَتتيب معْي أصبح عبارة عن جمموعة "مقاالت" ُرصت 

  للبشرية.

وهلذا مل يقرأ عامة املفسرين القرآن على أنه كتاب ذو موضوعات متصلة, وإمنا قرأوا السور 
! فإذا التفت أحدهم إىل السياق الذي تفسريهاعلى أهنا جمموعة آايت مَتاصة, وأخذوا يف 

حرج, فلم يرهق نفسه, أمل تنزل السور مفرقة,  فال راعهاة فبها ونعمت وإن مل ييوردت فيه اآل
وكانت تنزل آايت يف مكة وأخرى يف املدينة, وآايت تنزل بعد عشر سنْي, وآايت تنزل يف 

! فكيف أربطها ببعضها, وما الذي سأستفيده أو ؟مواضيع خمتلفة مث ُُجعت يف سورة واحدة
 سيستفيده القارئ, إذا رأى العالقة بْي اآلايت؟!

املفسرون القرآن كآايت منفصالت, فتخبطوا ختبطا شديدا وذكروا يف كتبهم سهر فوهكذا 
أقواال ما أنزل هللا هبا من سلطان, وأضاعوا دالئل بينات على كون القرآن من عند هللا 

عزوجل, وذلك ألهنم اعتمدوا منهج التجزئة يف التعامل مع كتاب هللا تعاىل, واكتفائهم 
 قطع!!.... مقتضب مت مابلقول أن القرآن أفصح كال

ويعجب املرء من هذا القول! هل هناك كالم فصيح غري متصل, وإمنا ُجل متناثرات تُرص 
 رصا, يف موضوعات ال عالقة هلا ببعضها؟!

لذا فإننا سنقوم يف هذا الكتاب بتناول هذا القضية, مظهرين أن كتاب هللا تعاىل كتاب, 
تاب, كتاب ذو بنيان قومي, مَتابط األجزاء يشتمل عناصر الكتاب, كتاب أفضل من أي ك

آيته أنه كتاب, وليست آيته يف السورة الواحدة, ألن  متناسقها, يصدق بعضه بعضا, كتاب  
 السورة ال تكون سورة إال بغريها!

وألن املسألة حتتاج إىل مناقشة األصول, فإننا سنفند املقولة الرئيسة, اليت قادهتم إىل جتزئة 
قول بنزول آايت منفصالت, ُُجعت يف سورة واحدة, مثبتْي أن القرآن ما القرآن, وهي ال

 أنزل إال على شكل سور كاملة, فلم تنزل سورة منقسمة أبدا!
مث ندلل بعد ذلك على أن ترتيب سور القرآن هو من عند هللا الواحد العالم, فليس للبشر 
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 أي يد فيه.
القومية للقرآن وهي ما يسمى ب  إىل طريقة التناول -يف عجالة–مث نعرض بعد ذلك 

املوضوعي", مبينْي أنه كان يفَتض أن تكون األساس يف التعامل مع سور كتاب  التفسري"
يف حتديد مدلوالت الكتاب العزيز, حبيث , موسعْي نطاقها وجاعلينها أصال جديدا هللا تعاىل

 عْي السورة املتدبر على فهم مفرداهتا.تُ 

لكرمي منوذجا كبريا ملا نقول به, وهو تناولنا ْلزء عم كامال, تناوال مث نقدم بعد ذلك للقارئ ا
ام حىت أخرجناه , جهدا كبريا استغرق منا قرابة الع-وهلل احلمد واملنة–فريدا مل ُنسبق إليه 
 بفضل هللا وعونه.

وسريى القارئ الكرمي يف هذا التناول التناسب العظيم بْي سور القرآن, وتصديق بعضها 
خرجت استُ  ما سريى أقواال جديدة يف فهم مفردات ومشاهد بعض سور هذا اْلزء,بعضا, ك

حبيث استنادا إىل النظر يف موضوع السورة, والعمل على حتديد املتنازع فيه, بفضل هللا وعونه 
معلنة أن  أظهرت السورة أو السور يف ثوب جديد واحد واضح املالمح, عجيب البناء,

, تناوال وعرضا يستحيل أن -ولن َييت–هبا بشر قط قبل حممد  طريقة التناول هذه ما أتى
 أهل الكتاب! بدويكون أتى هبما حممد من البدو أو ممن سبقه من 

سيجد أثقل الكتب! , ألنه يتحدث عن كتاب هللا عزوجل, ثقيلوختاما نقول: هذا كتاب 
قرأه أكثر من يأن ه و أدع وأانالقارئ الكرمي فيه أكثر مما يتوقع من كتاب ِبثل هذا احلجم, 

 نسى الدعاء لنا ابهلداية والتوفيق.يرفضه. ويف احلالتْي ال يتقبل اْلديد فيه أو يمرة, قبل أن 
جعله هللا يف ميزان حسناتنا يوم ال ينفع مال وال بنون إال و  جعلنا هللا من خدام كتابه الكرمي,

 من أتى هللا بقلب سليم وعمل قومي.

 العبد الفقري إىل عفو ربه:                                                  
 عمرو الشاعر                                                       
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 الباب األول     

 

 سورة وسور    

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول                              
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 حتمية السورية                 

 

 ن؟كيف أُنزل القرآ

وذلك , واحدة ُجلةم به بْي عوام املسلمْي وعلمائهم أن القرآن أنزل مفرقا, ومل ينزل املسله من 
َوقـُْرآانً فـََرقْـَناُه لِتَـْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونـَزَّْلَناُه تَنزِيالً ]اإلسراء : ح قوله تعاىل: "صريل

106]" 
اَل نـُزهَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُـثـَبِهَت ِبِه فـَُؤاَدَك َوَرتَـّْلَناُه َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلوْ وقوله: "

 "[32تـَْرتِيالً ]الفرقان : 
فالكافرون كان يريدون أن ينزل القرآن ُجلة واحدة حىت يعرفوا ما فيه وماذا سيقدم هلم, 

ة من طريقته اليت ارتضاها يف تنزيل بْيه أن طلبهم هذا خمالف للحكمولكن هللا عزوجل 
 القرآن.

 مة انتقلنا إىل النقطة التالية, وهي السؤال:له فإذا جتاوزان هذه املسَ 
 زل مفرقا, فكيف كان هذا اإلنزال؟إذا كان القرآن أُن
نزل آايت هناك طريقتان يف نزول القرآن, فإما أن تُنزل السورة كاملة, أو تُ املشتهر أنه كان 

, آيةجزء من ة, فلرِبا أُنزلت مخس أو عشر آايت أو أكثر, ولرِبا أُنزلت آية أو حبسب احلاج
 ويف هذا يقول اإلمام السيوطي يف اإلتقان:

 .ُجعاً  نزل وما مفرقاً  نزل ما: عشر الثالث النوع"
 مل ما) قوله إىل منها نزل ما أول اقرأ،: القصار السور يف أمثلته ومن. القرآن غالب األول
 أمثلة ومن. الطرباين حديث يف كما(,  فَتضى) قوله إىل منها نزل ما أول لضحىوا (يعلم

 يف ومنه معاً، نزلتا واملعوذاتن والنصر يكن ومل, وتبت والكوثر واإلخالص الفاحتة سورة: الثاين
 عليه هللا صلى النيب مع كنا:  قال مسعود ابن عن املستدرك ففي. املرسالت الطوال السور
 أبيها أدري فال هبا رطب فاه وإن فيه من فأخذهتا, عرفاً  املرسالت عليه زلتفن غار يف وسلم
 الصف سورة ومنه ,(يركعون ال اركعوا هلم قيل وإذا) أو( يؤمنون بعده حديث فبأي: )ختم
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 ابن عن والطرباين عبيد أبو أخرج فقد األنعام، سورة ومنه. األول النوع يف السابق حلديثها
 ـ" اه2.ملك ألف سبعون حوهلا ,ُجلة ليالً  ِبكة األنعام سورة نزلت: قال عباس

مرتبة, وإمنا كانت تنزل هكذا حسب احلالة,  املفرقةاآلايت داخل السور  تنزل مل ,وعلى قوهلم
فلرِبا أُنزلت آايت يف آخر السورة أو وسطها قبل آايت يف أوهلا, مث ينزل األول بعد ذلك, 

رُتب القرآن الَتتيب الذي حنن عليه اآلن يف العرضة وهكذا إىل أن ولرِبا أُنزلت مرتبة, 
 .األخرية على الرسول الكرمي, والذي استقر عليه املسلمون يف آخر حياة الرسول وبعد وفاته
وبعد أن عرضنا ما قالت به بعض الرواايت, واليت صدهق عليها العلماء, ننظر يف القرآن, 

 قال به القرآن.لننظر؛ هل ما قال به العلماء األفاضل هو ما 

 الناظر يف القرآن جيد أنه يقوهلا صراحة, أنه أُنزل على شكل سور ومل ينزل على شكل آايت
فكانت السور الطوال مثل البقرة وآل عمران والنساء تنزل ُجلة واحدة, كما كانت  !متفرقات

ياان لكل وإذا كان القرآن تب السور القصار مثل اإلخالص والكوثر والنصر تنزل ُجلة واحدة.
شيء فمن البدهي واملنطقي أن يبْي اهليئة اليت أنزل هبا, فإذا كان قد بْيه طريقة إنزاله 

املخالفة للطريقة اليت أوتيها موسى, فلم يؤت الرسول الكرمي ألواحا وإمنا أنزل القرآن على 
قاً لِهَما َبْْيَ ُقْل َمن َكاَن َعُدوهاً ْلِهِرْبِيَل فَِإنَُّه نـَزََّلُه عَ قلبه, فقال تعاىل: " َلى قـَْلِبَك ِبِِْذِن اّللهِ ُمَصدِه

 "[97َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِنَْي ]البقرة : 
َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن  َزَل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمْيُ وإذا كان قد بْيه لسانه )لغته( فقال: "نَـ 

 "[195-193لشعراء : ِلَساٍن َعَرِبٍه مُِّبٍْي ]ا ِ اْلُمنِذرِينَ 
 وإذا كان قد بْيه أنه نزل مفرقا, أفال يوضح طريقة الفرق هذه؟!

 اليت تصرح أن القرآن أُنزل على شكل سور وليس على شكل آايت: 3ونبدأ يف تناول اآلايت
ونبدأ ابآلايت اليت خيرب هللا تعاىل بعدم قدرة البشر على اإلتيان ِبثل القرآن, واليت قالوا أن هللا 

                                                
ن في علوم القرآن, دار الفكر: لبنان, الطبعة األولى, تحقيق: سعيد المندوب,  ص. جالل الدين السيوطي, اإلتقا 2

109. 
إحقاقا للحق وإسنادا لألقوال إلى أصحابها, فإني لم أصل إلى هذا الرأي بنفسي, وإنما قرأته أول مرة لألستاذ  3

, وتوقفر  فتررة فري قبولره أو براليمن إسماعيل حسين الكبسي؛ أستاذ البالغة والتفسير في جامع صنعاء الكبيرر

 . الحق فنزل  عليه ه, فلما تفكرت فيه وجدت أنبعد ذلك آخرين يقولون بهرده, ثم وجدت 
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إىل ما  يهما مؤدٍ عاىل حتدى فيها البشر, وبغض النظر إذا كان األمر حتداي أو إخبارا فإن كلت
 نقول به:

 يقول هللا تعاىل يف كتابه الكرمي: 
ْثِلِه َواْدُعواْ ُشَهَداءُكم مِهن ُدو  ِبسُورَةٍ َوِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب ممِهَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن فَْأتُواْ " ِن اّللهِ ِإْن مِهن مِه

ُتْم َصاِدِقَْي ]البقرة :   "[23ُكنـْ
ْثِلِه َواْدُعواْ َمِن اْسَتَطْعُتم مِهن ُدوِن اّللهِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَْي  ِبسُورَةٍ أَْم يـَُقولُوَن اْفََتَاُه ُقْل فَْأتُواْ " مِه

 "[38]يونس : 
ْثِلِه ُمْفََتاََيٍت َواْدُعواْ َمِن اْسَتَطْعُتم مِهن ُدوِن اّللهِ ِإن ُكنُتْم أَْم يـَُقولُوَن اْفََتَاُه ُقْل فَْأتُواْ ِبَعْشِر ُسَوٍر مهِ "

 "[13َصاِدِقَْي ]هود : 
هذه اآلايت تقول صراحة أن الكفار لن يستطيعوا أن َيتوا بعشر سور من القرآن أو حىت 

م هللا عزوجل سورة واحدة, وعلى قوهلم فهي تتحداهم أن َيتوا بسورة أو عشرة, فلماذا يطالبه
 أن يفعلوا ما مل يفعله هو يف كثري من األحيان؟!

فرقها, وأما نزل على الرسول الكرمي السور القصار فقط ُجلة واحدة, وأحياان يُ فإذا كان يُ 
السور الكبار فينزهلا على مرات متتاليات, بدون أي ترتيب لآلايت, فينزل آخر السورة قبل 

 وسطها, وقبل أوهلا؟! 
يكون إال إذا كانت السور, كبرية كانت أو صغرية, تُنزل ُجلة واحدة وعلى  ال التحدي

 اآلخرين أن َيتوا ِبثلها. 
 ونقدم لك عزيزي القارئ تصورا يقرب لك املسألة:

أين آيت بقصائد مل َيت به األوائل ولن يستطيعها األواخر, فقال  دعيتصور أين شاعر كبري وأ
فقدمت هلم بعض أبيات من قصيدة, مث بعدها بفَتة  .مما عندك لنحكلنا يل الناس: قدهم 

قدمت هلم أبيات أخرى, وقلت هلم: هذه األبيات ال أعرف موضعها من القصيدة, 
وسأخربكم فيما بعد, املهم أهنا من القصيدة. وهكذا كل فَتة, أقدم هلم بعض أبيات تضاف 

م, وأحياان أقدم هلم إىل القصيدة, وأحياان كنت أحذف بعض األبيات بعد أن أقدمها هل
أبياات, فيعَتض معَتض أو يسأل سائل, فأضيف بعض الكلمات إىل القصيدة, وبعد فَتة 

 وهذا هو الشكل النهائي هلا, وأحتداكم أن أتتوا ِبثلها؟!أقول هلم: اآلن انتهت القصيدة, 
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إن ابهلل عليك هل يُقبل مثل هذا الشكل من التحدي يف أي جمال أدب أو فكري؟!      
تفرد أي نص أدب أو فكري, شعرا كان أو نثرا, يكمن يف جمموعه, فالعناصر املعروضة يف 

, إضافة إىل احملسنات البديعية املعتمدة على يكمل ويصدق بعضها بعضا املوضوع الواحد
, تراص الكلمات جبوار بعضها بعضا, واليت تقدم إيقاعا معينا أو تقابال بْي مفردات وأخرى

فَتض فيها اإلكمال فيما بعد فليس ل مبتسرة, يُ املوضوع املعروض عبارة عن ُجُ  أما أن يكون
 فيها أي كمال أو تفرد!

إن قوهلم هذا كمثل من قال أين رمست صورة ال مثيل هلا, مث أخذ يعطينا قطعا صغرية منها, 
وقد تظل هناك بعض القطع,  إذا ركبناها مثل لعبة "البازل" فسنحصل على صورة رائعة!

قدمها لنا بعد سنوات طوال لنكمل الصورة! وعلى الرغم من ذلك يصر أن هذه الصورة, ي
 على الرغم من نقصها, حتفة فنية ال مثيل هلا! ولن َييت أحد ِبثلها!!

أبننا ال نستطيع أن أنيت ِبثل بضع آايت, وإمنا كان  (مل يتحد)ونالحظ أن هللا تعاىل مل خيرب 
ة على اإلتيان بسورة, وإذا كانت اآلايت املنزلة يف كل مرة  بعدم القدر  (اإلخبار)التحدي 

! أو نقضا للتناسق بْي الكالم فإن إضافة غريها يعد حشوا ,كافية شافية يف قضية ما
 وبعضه.

وإذا كان هللا تعاىل يعتمد هذا األسلوب يف إنزال النصوص, فكان من املمكن أن يعتمده 
مرتبطة, ويقولون: هذا مثل ما أنزل عليك  على حممد جبمل نأيضا كفار قريش, فريدو 

 وسنكمله حنن أيضا فيما بعد, عندما تكمل أنت سورك!!
ومن املمكن أن يفعله أي مدٍع للنبوة يف أي زمن, فيقدم بعض نصوص تتناول أي 

ليست على القدر من الفصاحة والبيان,   ؟موضوعات, فإذا قيل له: وماذا يف هذه النصوص
تعاىل هللا عن –على املستوى. أجاب: لقد فعل هللا سابقا مثل هذا! كما أن موضوعها ليس 

أدبية! فلم تقبلوهنا  معجزةفأنزل ُجال متفرقة على حممد, مث ُجعها فيما بعد فصارت  -هذا
 مع حممد وترفضوهنا معي؟!

 حتديهمسمار يف نعش تفرد القرآن, وقضاء على  كربأل ادقكان إن القول بتفريق سور القرآن  
َييت املخالف بسورة من مثله, فسيأيت املخالف ببعض ُجل ويقول: أتيت بسورة من أبن 

مثله, وابقيها سأكمله بعد سنة أو عشر سنْي, كما حدث مع مزملكم؟! فكيف نرد على 
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 هذا؟!
أما مع القول أن القرآن أنزل على شكل سور كاملة متصلة, فال جمال للمخالف لالعَتاض 

 وسيسكت! اإلتيان بسورة أو السكوت!أو املراوغة, وعليه إما 

 

 ا فقطاألدلة على نزوله سور 

حىت ال يقول قائل: إن ما تقول به, جمرد استنتاجات من آايت, ال تقوى على مكاتفة 
على الرغم من أن كليهما ظين, إال أن الرواايت حتما أقوى من االستنتاجات -الرواايت, 
نه كان ينزل على شكل سور وليس آايت , نقدم األدلة من القرآن على أ-عند الكثرة
 متفرقات:

الناظر يف كتاب هللا تعاىل جيد أنه يتحدث دوما عن نزول سور, ومل يتحدث أبدا عن إنزال 
آايت, فإذا نظران يف سورة التوبة وجدان هذه النقطة جد جلية, فنجدها تتكرر أربع مرات, 

 فيقول هللا تعاىل:
َ خُمْرِج  مَّا  نَـزََّل َعَلْيِهْم ُسورَة  َأن تُـ حَيَْذُر اْلُمَناِفُقوَن " تـُنَـبِهئُـُهْم ِبَا يف قـُُلوهِبِم ُقِل اْستَـْهزِئُواْ ِإنَّ اّلله

 "[64حَتَْذُروَن ]التوبة : 
فاهلل تعاىل حيكي حذر املنافقْي من إنزال سورة تنبأ ِبا يف قلوهبم, فاملنافقون يف زمن الرسول 

سور, لذلك كانوا يف حذر وترقب لنزول سورة تفضحهم,  يعرفون أن القرآن ينزل على شكل
ولو كان هناك نزول آلايت متفرقات لكان حذرهم أوىل وأكرب من هذه اآلايت, ألنه من 

كان   ,فضحوا يف مخس أو عشر آايت, ولكن ملا كان القرآن يُنزل سورا سورااملمكن أن يُ 
 احلذر من نزول سورة فاضحة كاشفة ملا يف الصدور.

 انتقلنا إىل آية أخرى يف سورة التوبة, نلتقي قوله سبحانه:فإذا 
ُهْم َوقَالُواْ َذْراَن  َوِإَذا أُنزَِلْت ُسورَة  " َأْن آِمُنواْ اِبّللهِ َوَجاِهُدواْ َمَع َرُسولِِه اْسَتْأَذَنَك أُْولُواْ الطَّْوِل ِمنـْ

 "[86َنُكن مََّع اْلَقاِعِديَن ]التوبة : 
 تعاىل عن إنزال سورة, وعن رد فعل املنافقْي عند إنزال هذه السورة, فهنا كذلك يتحدث هللا
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ولو كان القرآن ينزل على شكل آايت لكان من األوىل احلديث عن رد فعل هؤالء مع 
 اآلايت.

 وننتقل إىل آية أخرى, فنجد قوله تعاىل:
ُهم مَّن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدتْ  َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورَة  " ُه َهـِذِه ِإميَاانً فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنواْ فـَزَاَدهْتُْم ِإميَاانً َفِمنـْ

 "[124َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن ]التوبة : 
فاحلديث هنا أيضا عن إنزال سورة, فالسورة كانت تنزل فيجمع الرسول الكرمي الناس فيقرأها 

 أحدكم شيئا؟ فأما عليهم, فيتساءل املنافقون: ماذا يف هذا؟ هل أثرت هذه السورة يف
املؤمنون فيزدادون إمياان وأما الذين يف قلوهبم مرض فتزيدهم السورة رجسا إىل رجسهم. 

 هنا أيضا عن سور وليس عن آايت.فاحلديث 
 وبعد هذه اآلية آبيتْي فقط جند قوله تعاىل:

ُ قـُُلوهَبُم  نََّظَر بـَْعُضُهْم ِإىَل بـَْعٍض َهْل يـَرَاُكم َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورَة  " مِهْن َأَحٍد مُثَّ انَصَرفُواْ َصَرَف اّلله
ُْم قـَْوم  الَّ يـَْفَقُهون ]التوبة :   "[127أِبهنَّ

فاهلل تعاىل حيكي حال هؤالء عند نزول القرآن, فبعضهم يف مرة يتساءل عن أتثري السورة يف 
لكانت هذه اآلية  اإلميان, وبعضهم يف مرة أخرى يفر وينصرف, ولو كان هناك إنزال آلايت

هي املناسبة للحديث عن هذا املوقف, فاآلية السابقة حتدثت عن ردة فعلهم جتاه إنزال 
السور, فمن األوىل أن تتحدث هذه عن ردة فعلهم املماثلة عند إنزال اآلايت. ولكن ملا كان 

القرآن ينزل على شكل سور فقط, كان احلديث يف هذه اآلية كذلك عن شكل آخر لردة 
 فعل عند نزول السور.ال

التوبة األخرية كافيتان ملن يبحث عن احلق, ولكن نكمل ذكر ابقي اآلايت حول هذه  اوآيت
املسألة, حىت ال يقال أهنا ذُكرت يف سورة واحدة من سور القرآن فقط, فإذا نظران يف أول 

 سورة النور وجدان قوله تعاىل:
 "[1َزْلَنا ِفيَها آاَيٍت بـَيِهَناٍت لََّعلَُّكْم َتذَكَُّروَن ]النور : َوفـََرْضَناَها َوأَن ُسورَة  أَنَزْلَناَها"

فاهلل تعاىل خيرب أن هذه السورة أنزلت وفرضت, والعجيب أن هناك بعض الرواايت اليت تقول 
يف رواية حادثة  أهنا مل تنزل على شكل سورة, وإمنا أنزلت آايت متفرقات, فنجد يف البخاري
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نَّ الَِّذيَن َجاُؤوا أنزلت ُجلة واحدة بعد احلادثة, من أول قوله تعاىل: "إ اإلفك أن عشر آايت
ْفكِ  -11َوَلْواَل َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوَأنَّ اّللَّ َرُؤوف  َرِحيم  ]النور : " إىل قوله تعاىل: "اِبإْلِ
20]" 

  ؟!4رواية اليت تقول أهنا فرقتولست أدري أنصدق اآلية, اليت تقول أهنا أنزلت سورة, أم ال

  :فإذا أتينا إىل آخر موضع متعلق ابإلنزال جند قوله تعاىل
فَـِإَذا أُنزِلَـْت ُسـورَة  حمَُّْكَمـة  َوذُكِـَر ِفيَهـا اْلِقتَـاُل َرأَيْـَت الَـِّذيَن  َلْواَل نـُزهِلَـْت ُسـورَة  َويـَُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا "

 "[20َن ِإلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِه َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فََأْوىَل هَلُْم ]حممد : يف قـُُلوهِبِم مََّرض  يَنظُُرو 
أسـهل فاملؤمنون يطلبون ويتمنـون نـزول سـورة, فلـم ال يتمنـون هـم أيضـا إنـزال آايت؟! إن هـذا 

؟! ولكـن ألهنــم يـرون القـرآن ينــزل علـى شـكل ســور متنـوا نـزول ســورة, فـإذا أنزلـت ســورة وأسـرع
 حدث كذا وكذا ......حمكمة 

فكمــا رأينــا فــإن اآلايت كلهــا تتحــدث عــن إنــزال ســور ورد فعــل أو طلــب أو حــذر مــن إنــزال 
 سور, ومل جند طلبا أو خوفا من آايت, فكل هذا يؤكد أن القرآن كان ينزل على شكل سور.

حـىت  وحىت ال يبقى عند القارئ أي شك هبذه املسألة نناقش اآلايت اليت تتعلـق ِبنـزال آايت,
  له أهنا ال عالقة هلا هبذه املسألة.نبْي

 
 إذا نظران يف اآلايت اليت تتحدث عن طلب إنزال آايت, مثل قوله تعاىل:

َ قَاِدر  َعَلى َأن يـُنَــزهٍِل  آيَة  َوقَالُوْا َلْواَل نـُزهَِل َعَلْيِه " وَن َولَــِكنَّ َأْكثـَـَرُهْم الَ يـَْعَلُمـ آيَـةً مِهن رَّبِهِه ُقْل ِإنَّ اّلله
 "[37]األنعام : 

َــا اْلَغْيــُب ّللِهِ فَـــانـَْتِظُرواْ ِإينهِ  آيَــة  َويـَُقولُــوَن لَــْوالَ أُنــزَِل َعَلْيــِه ومثــل قولــه ســبحانه: " ــن رَّبهِــِه فـَُقــْل ِإمنَّ مِه
 "[20َمَعُكم مِهَن اْلُمنَتِظرِيَن ]يونس : 

ـــن رَّبهِــــ آاَيت  َوقَـــالُوا لَـــْواَل أُنــــزَِل َعَلْيـــِه وقولـــه: " َـــا مِه َـــا َأاَن نَـــِذير  مُِّبــــْي   اآْلاَيتُ ِه قُـــْل ِإمنَّ ِعنــــَد اّللَِّ َوِإمنَّ
 "[50]العنكبوت : 

                                                
أنزل  اآليات العشر مجتمعة, ثم أنزل  باقي  ربمالن يعدم المعارضون حجة لتصحيح الرواية, فسيقولون:  4

أنزل  السورة مرة أخرى كاملة!  وربماقد أنزل ! السورة بعد ذلك ثم أنزل أول السورة, وبذلك تكون السورة 

 , فهي تنص على أنها لم تنزل إال كسورة!ربماتهمواآلية تبطل احتماالتهم و
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عـرف ابطــال مـا يُ –جنـد أن احلـديث ال يـدور عـن آيـة مـن آايت القــرآن, وإمنـا حـول آيـة حسـية 
, فــريد هللا تعــاىل علــى طلــب املشــركْي يف كـل آيــة بــرد خمتلــف! وهــذه اآلايت مثــل -ب املعجـزة

 "[8َوقَالُواْ َلْوال أُنزَِل َعَلْيِه َمَلك  َوَلْو أَنَزْلَنا َمَلكاً لَُّقِضَي األْمُر مُثَّ الَ يُنَظُروَن ]األنعام : وله: "ق
فهـم يطلبـون نـزول امللـك, وكـذلك يريـدون آيــة حسـية, وبداهـة هـم ال يريـدون آيـة مـن القــرآن, 

 فلقد قدم هلم الرسول الكرمي سورا كاملة!
 اآلايت هو طلب آلايت حسية وليس آلايت قرآنية. إذا فطلب

 
فإذا انتقلنا إىل اآلايت اليت تتحدث عن نزول آايت, جنـد أهنـا تتحـدث عنهـا ِبعـىن أهنـا دالئـل 

 بينات, عالمات على الصدق, ال ِبعىن أهنا آايت يف مقابل السور, فاهلل تعاىل يقول:
 "[99 َوَما َيْكُفُر هِبَا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن ]البقرة : َوَلَقْد أَنَزْلَنا ِإلَْيَك آاَيٍت بـَيِهَناتٍ "
َ يـَْهِدي َمن يُرِيُد ]احلج :  أَنَزْلَناُه آاَيٍت بـَيِهَناتٍ وََكَذِلَك "  "[16َوَأنَّ اّللَّ

فاآلايت البينـات الـيت أنزلـت إىل الرسـول الكـرمي هـي جممـوع القـرآن أو السـور الـيت أنزلـت عليـه 
, ولـيس اآلايت املنفصـلة عـن -يؤتى ِبثلها, ومل يقل املوىل هـذا مـع اآلايتواليت أخرب أنه لن –

 .بعضها
إذا وكما رأينا, فالقرآن الكرمي يتحدث عن إنزال سور ومل يتحدث أبدأ عن إنزال آايت, فعلى  

الـيت ال تغـين عـن احلـق شـيئا,  الرِبـاتكل مؤمن متبع للكتاب أن يصدق ِبـا قالـه, ال أن يتبـع 
 القول فليسأل نفسه: هل معه دليل غري "رِبا"؟!  فإذا رفض هذا

قــدمنا قــول القــرآن يف املســألة, قــوال منطقيــا متفقــا مــع العقــل واآلايت, وهبــذا القــول نكــون قــد 
أجبنا على السؤال املستعصي: كم مرة نزل جربيل على الرسول الكـرمي ابلقـرآن؟ وهـو أنـه نـزل و 

ت الكـــربى, الـــيت نشـــأت بســـبب القـــول بعـــدد ســـور القـــرآن. وكـــذلك نقضـــي علـــى اإلشـــكاليا
بتجزئـــة ســـور القـــرآن نـــزوال, والـــيت ســـنقدم للقـــارئ الكـــرمي طرفـــا منهـــا, حـــىت يعـــرف كـــم ختـــبط 

 السابقون بسبب القول برأيهم, الذي ال أصل له يف القرآن.
على القـول األخـر, ولـورود  وانشأ مهذا الرأي, ألهن بعض القراءوأان أعلم أنه غالبا ما سريفض 

 مـــن الـــرواايت الـــيت تقـــول بنـــزول آايت متفرقـــات تبعـــا للمناســـبات, والقـــول هبـــذا القـــول الكثـــري
اإلشـكاليات الــيت سـببها قــوهلم هــذا, والـيت ســنذكرها بعــد  ونموجـب لردهــا, ولكـن عنــدما يقــرأ
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التفكــر مــرة أخــرى يف هــذه  ونإليهــا أحــد, ســيعيد معنهــا ومل ينــبهه واســطور قالئــل, والــيت غفلــ
 إىل رأينا يف املسألة بعد فَتة من الزمن, طالت أو قصرت. ون سيميلاملسألة, وِبذن هللا

 
 

 متفرقات إشكاليات القول ابلنزول آايت
 

درسنا حنن طاليب العلم الشرعي, القول بنزول القرآن مفرقا على شـكل سـور وآايت, ومل نـر يف 
الكثـري مـن  ذلك حرجا, فلما توقفت ألتفكر يف هذه املسألة وجدت أهنا جـد خطـرية وسـببت

اإلشكاليات واملطاعن, اليت غفلنا أو تغافلنا عنها, ونبدأ يف عرضها على القـارئ الكـرمي, حـىت 
عظـيم القـول بغـري  ال يتقول على هللا وال ينقصه قدره, وسـيعرف بعـد هـذا العـرض كـم هـو جتـنٍ 

 ما نقول به:
 

خبــالف إعطــاء  أول وأكــرب إشــكالية تنبــع مــن قبــول نــزول القــرآن علــى شــكل آايت منفصــلة,
واإلدعـاء  املعاندين أكرب فرصة لرفض اإلميان ابلقرآن, هي وقـوع التشـكيك يف مصـدر الـوحي!

 أن القرآن الكرمي من عند حممد بن عبدهللا!
إذا كان القرآن الكرمي منزل من لدن حكيم عليم, وهو الواقـع فعـال, أفلـم يكـن عـالم الغيـوب ف

ملســـتقبل فيـــدرجها يف كتابـــه؟ أم أنـــه ينتظـــر حـــىت تقـــع, عارفـــا ابلوقـــائع الـــيت ميكـــن حـــدوثها يف ا
فُيعــدل مــن أجلهـــا كلمتــه اخلامتــة؟! إننـــا نشــكو مـــن القصــور التشــريعي الـــذي تعــاين وأتنُّ منـــه 
األحكـام الوضــعية, ألهنــا مــن وضـع وأتليــف بشــر, ليســت لـديهم الرؤيــة الكاملــة وال التوقعــات 

انْي حمكــوم عليهـا ابلــنقص والعجـز وابلتعــديل املسـتقبلية للحــوادث املمكنـة, لــذا فـإن هــذه القـو 
إننـــا نبــاهي دومـــا أبن القـــرآن   املســتقبلي! فهـــل يكـــون األمــر كـــذلك مـــع هللا ســبحانه وتعـــاىل؟!

كتــاب شــامل متجــاوز حلــدود الزمــان واملكــان, صـــاا لكــل إنســان مهمــا ومــىت كــان, فكيـــف 
عـي بعـض املسـائل البسـيطة مل ينتبـه أو يرا -تعاىل سبحانه عـن ذلـك–يكون ذلك إذا كان هللا 

 يف زمن الرسول, فما ابل ما بعد ذلك آبالف السنْي واألميال؟!!
  تقول: -على سبيل املثال- مسلمفإذا أخذان رواية واردة يف 
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 "ال يســــتوي القاعــــدون مــــن املــــؤمنْي :عــــن أب إســــحاق أنــــه مســــع الــــرباء يقــــول يف هــــذه اآليــــة
 ,صــلى هللا عليــه وســلم زيــدا فجــاء بكتــف يكتبهــافــأمر رســول هللا  "اجملاهــدون يف ســبيل هللاو 

 "الضرر غري أويل"ال يستوي القاعدون من املؤمنْي  :فشكا إليه بن أم مكتوم ضرارته فنزلت
وهنا نتساءل: ملاذا مل ينزهلا هللا عزوجل يف املرة األوىل, أكان هـذا عـن نقـص علـم أم عـن سـهو 

ذلــك! إن علمــه وكرمــه جيعــالن هــذا  عــن أصــحاب الضــرر, أم غفلــة منــه؟ تعــاىل ســبحانه عــن
 األمر حماال!

وإذا بررهــا القــابلون أبي تربيــر مثــل القــول أن هــذا كــان مــن أجــل إظهــار منــة هللا علــى عبــاده! 
كمــــا أنــــه يــــؤدي إىل   -تعــــاىل ســــبحانه عــــن ذلــــك–فــــإن هــــذا ال يرفــــع شــــبهة الســــهو والغفلــــة 

 املـــؤمن: إن الـــرب كامـــل التشـــكيك, ونســـب القـــرآن إىل حممـــد نفســـه! فيقـــول الطـــاعن أو غـــري
وعلمـه كــذلك, أمــا هــذا القـرآن فكــان مــن عنــد حممـد, يؤلفــه كمــا حيلــو لـه, فــإذا اُعــَتض عليــه 

و كـــان مـــن عنـــد هللا ملـــا حـــدث أضـــاف أو حـــذف, وقـــال: أوحـــي إيل كـــذا وكـــذا, ولـــأصـــحابه 
 هذا؟!

 
, أال يثـــري هـــذا -أو املـــؤمنْي يف أي زمـــان- فـــإذا تركنـــا الطـــاعنْي جانبـــا, وانتقلنـــا إىل الصـــحابة

يفكـرون, ويــدفعهم إميـاهنم بكمـال هللا إىل التســاؤل حـول نقصــان  اعنـدهم الشـك؟ أليســوا بشـر 
ـــه املنـــافقون  ـــه إلي ـــه فيمـــا بعـــد! فـــإذا غفـــل الصـــحابة عـــن هـــذا األمـــر فلـــم مل ينتب اإلنـــزال وإكمال

 !؟واملرجفون واليهود يف املدينة, فيقولون أن حممدا يؤلف من عنده فيضيف وحيذف
صــــور مقـــــدار احلــــرية والتخـــــبط الــــذي ســـــيكون فيــــه الصـــــحابة, املكلفــــون بـــــوعي القـــــرآن يف فت

, مث ُأضـيف نحـوفإذا أنزلت آية انقصة!!! ووعاها )حفظها( الصـحابة علـى هـذا ال صدورهم!!
فمــن املفــَتض أن جيمــع الرســول الصــحابة وخيــربهم أن يعــدلوا حفظهــم علــى  جــزء إىل اآليــة!!!

 !!!أو يشكوا واالشكل اْلديد, وال يعَتض
, وبعـدها أخرى وإذا أُنزلت بعض آايت يف آخر سورة وبعدها بفَتة آايت أخر يف وسط سورة

فيفـــَتض يف  وبعـــدها بفـــَتة آايت يف وســـط ســـورة جديـــدة! , األوىل بفـــَتة آايت يف أول الســـورة
كـــل مـــرة أن جيمـــع الرســـول الصـــحابة وخيـــربهم هبـــذه اآلايت وَيمـــرهم أبن حيفظوهـــا يف جانـــب 
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تنـــزل ابقـــي الســـورة, وهكـــذا كـــل مـــرة حـــىت تنـــزل الســـورة كاملـــة فيتلوهـــا علـــيهم ابلَتتيـــب  حـــىت
 اْلديد, وَيمرهم أن حيفظوها على هذا الشكل يف أدمغتهم!!!

الَتمـــذي و أمحـــد وأبـــوداود ال جيـــد األخـــوة حرجـــا مـــن هـــذا ويقبلـــون أمثـــال الروايـــة, الـــيت رواهـــا 
مـا محلكـم علـى أن عمـدمت  :لعثمـان لـتق :لوالنسـائي وابـن حبـان واحلـاكم عـن ابـن عبـاس قـا
 ســطراملئــْي فقــرنتم بينهمــا ومل تكتبــوا بينهمــا  إىل األنفــال وهــي مــن املثــاين وإىل بــراءة وهــي مــن

كان رسـول هللا صـلى هللا   :فقال عثمان ؟السبع الطوال ووضعتموها يف ,بسم هللا الرمحن الرحيم
دعـــا بعـــض مـــن كـــان  الشـــيءان إذا نـــزل عليـــه العـــدد فكـــ عليـــه وســـلم تنـــزل عليـــه الســـورة ذات

وكانـت األنفـال مــن  .السـورة الـيت يـذكر فيهـا كـذا وكـذا ضـعوا هـؤالء اآلايت يف :يكتـب فيقـول
اءة من آخر القرآن نزوالً وكانت قصتها شـبيهة بقصـتها فظننـت بر  أوائل ما نزل ابملدينة وكانت

فمـن أجـل ذلـك  ,م ومل يبـْي هلـا أهنـا منهـاهللا صلى هللا عليه وسل بض رسولفقُ  )!!!( أهنا منها
 " اهـ5بينهما سطر بسم هللا الرمحن الرحيم ووضعتها يف السبع الطوال قرنت بينهما ومل أكتب

فيقبلــون أن ينـــزل الشـــيء مـــن القـــرآن علـــى الرســـول, فيـــؤمر أبن يوضـــع يف املكـــان الفـــالين مـــن 
 السورة الفالنية!

طـب نثريــة وتُبلـي إليــك بـدون أي نظــام, فتــارة وتصـور أنــك مكلـف حبفــظ قصـائد شــعرية أو خ
واترة مــن الوسـط واترة مرتبــة, وكلـه جبــوار بعضـه, وبعــد سـنْي طــوال  اأوهلـآخرهـا واترة مــن مـن 

  تكمل القصائد واخلطب وتؤمر حبفظها على الَتتيب اْلديد!!
فكـــم ســـتكون األســـباب الداعيـــة للتخـــبط  -كمـــا يفهمـــون–فـــإذا أضـــفنا إليـــه القـــول ابلنســـخ 

 الشك واحلرية! والغري منطقي أال ينتبه املعاندون إىل كل هذا ويطعنوا به أو يعلقوا عليه! و 

                                                
مدارها على عوف بن أبي جميلة ويزيد الفارسي! وهناك من ضعفها من العلماء ة عند هؤالء كلهم لرواياهذه  5

[: في إسناده 399عليه في المسند رقم ] تخريجه وتعليقه الشيخ أحمد شاكر في قاللجهالة يزيد الفارسي! و

على )يزيد الفارسي(  حديٌث ال أصل له يدور إسناده في كل رواياته نظٌركثيٌر، بل هو عندي ضعيٌف جداً، بل هو

قال الشيخ أحمد شاكر:  ثم .ثقة وهو عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة األعرابي, الذي رواه عن ابن

يكاد يكون مجهوالً حتى شبّه على مثل ابن مهدي وأحمد  هذاالحديث د الفارسي الذي انفرد بروايةفهذا يزي

 غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء فال يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد هرمز أو والبخاري أن يكون هو ابن

ً تشكيٌك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءةً وسم به، وفيه المصاحف وفيه  وكتابة ًفي اعا

يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك فال  تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأن عثمان كان

 اهـأنه حديٌث ال أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي ال خالف فيها بين أئمة الحديث. علينا إذا قلنا

يح األحاديث فالرواية  ضعيفة ال محالة, لحدوث التفرد وفي طبقات عدة, وتبعا للمنهج الذي نقول به في تصح

كما أنها مخالفة للقرآن. ولمزيد من التفاصيل حول المنهج في التصحيح والتضعيف يرجى مراجعة الباب األخير 

ل في من كتابنا: القرآنيون: مصلحون أم هادمون. من إصدارات مكتبة النافذة. والذي عرضنا فيه تأصيل أصي

 تلقي السنة وتصحيحها.
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وكنــا قــد كتبــا قصــة افَتاضــية عنــد حــديثنا عــن النســخ يف كتابنــا "ملــاذا فســروا القــرآن" بيهنــا فيهــا 
هنـا عظيم التخبط واحلرية اليت كان سيقع فيه الصحابة لو كان هناك نسخا يف القرآن, ونثبتها 

 من ابب التذكري:
"عمر بن اخلطاب يقول لصاحبه: أنزل اليوم آايت جدد وهي كذا وكذا. بعد أسـبوع أو شـهر 
أو عــام يقــول لــه صــاحبه: اآلايت الــيت نزلــت يف يــوم كــذا وكــذا رُفعــت, فلــم تعــد قــرآان ولســنا 

 مطالبْي هبا. بعد فَتة صاحب عمر يقول له: أنزل اليوم آايت جدد وهي كذا وكذا.
قــول رســول هللا كــذا عــد فــَتة عمــر يقــول لــه: اآلايت الفالنيــة رفــع حكمهــا اآليــة الفالنيــة أو ب

 , فلم نعد مطالبْي ابلعمل هبا ولكن لفظها موجود.وكذا
وبعـــد فــَتة يقــول لـــه صــاحبه: رفعـــت , بعــد فــَتة عمـــر يقــول لصــاحبه: أنـــزل اليــوم آايت جــدد

 لبون ابلعمل هبا وأن ننساها.اآلايت لفظا فلم تعد قرآان وبقي حكمها فنحن مطا
 وبعد فَتة نرى عمرا يعمل حبكم معْي, فيقول له صاحبه: لقد ُنسخت هذه اآلية.

 فيقول له عمر: ال اي أخي لقد أخطأت, فهذه اآلية نسخت اآلية الفالنية. 
فيقــول لــه صــاحبه: ال اي أخــي أنــت مل تعــرف, فقــد أنزلــت آيــة نســخت اآليــة الناســخة, فــدع 

 !!!" انتهى!العمل هبا .
 

فــإن هــذا  كتــب هبــا وعليهــا القــرآن,الــيت كانــت يُ األدوات وحمدوديــة فــإذا أخــذان بقــوهلم ببدائيــة 
مؤد إىل إشـكالية كبـرية, وهـي التصـحيح واحملـو! فـإذا كـان الصـحابة مـثال قـد كتبـوا عشـرين آيـة 

ت يف صــحيفة مــا, وأنــزل بعــد ذلــك مخــس آايت, يُفــَتض فيهــا أن توضــع يف داخــل هــذه اآلاي
الكلمــات  ضالعشــرين, فهــذا يعــين أن علــيهم أن يعيــدوا كتابتهــا مــن جديــد! وإذا أضــيفت بعــ

ضـــع الكلمـــات وو × تعـــب هـــذا كثـــريا, وإمنـــا ســـيؤدي فقـــط إىل بعـــض الكحـــت وعالمـــة فلـــن يُ 
 اْلديدة أبعلى السطر بْي قوسْي!

ال وهكـذا ســنجد صـحفا خمتلفــة للقـرآن, صــحف قبـل التعــديل وأخـرى بعــدها! وسـيؤدي هــذا 
 سلمْي, حول أي النصْي أصح!!حمالة إىل وقوع االختالف بْي امل

فإذا تركنا الطعن والتشكيك حيق لنا أن نتساءل: إذا كانت هناك آايت أنزلت بدون بعض 
أجزاءها مثل اآلية املذكورة يف احلديث, أو مثل قوهلم أن آية الصيام نزلت بدون قوله تعاىل: 
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يط األبيض واألسود, فهل هذه اآلايت قبل هذا اْلزء "من الفجر" واقتصرت فقط على اخل
املدرج فيها كانت كاملة وصاحلة أم أهنا كانت انقصة؟ فإذا كانت كاملة وصاحلة فاملدرج فيها 

 حشو, وإذا كانت انقصة ف ... تعاىل هللا عن ذلك!
معَتض  وتصور إنساان يؤلف بيت شعر أو قطعة نثرية يقول أهنا ليس هلا مثيل, فيعَتض عليه

 فيضيف إليها مباشرة بعض الكلمات تعديال فيها, فماذا تقول فيه ويف صياغته ويف حتديه؟!

وهلم هذا إىل تقبلهم وقوع النسخ يف آايت متتالية بدال من أن يتدبروها كما أدى ق
ليستخرجوا املراد منها, فكان التوفيق األيسر ابلنسبة هلم أن يقولوا أن هذه اآلايت أنزلت يف  

واألخرى أنزلت بعدها أو قبلها يف أمر آخر! وإحدامها انسخة لألخرى! و من أبرز  كذا
األمثلة على التخبط هو حماولة توفيقهم بْي اآلايت الواردة يف شأن الصيام يف سورة البقرة, 

فعلى الرغم من أن اآلايت وهلل احلمد متتاليات إال أهنم جعلوا بعضها انسخ لآلخر, وجعلوها 
 على مرات كثرية, وكل مرة ُيضاف حكم جديد!  نزلت جمزئة

من حديث وكل هذا بسبب قبوهلم رواايت من أمثال ما رواه اإلمام أمحد وأبو داود وغريمها 
 معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: 

حيلت الصالة ثالثة أحوال وأحيل الصيام ثالثة أحوال، فأما أحوال الصالة فإن النيب أُ "
قدم املدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً إىل بيت املقدس، مث إن هللا صلى هللا عليه وسلم  

فوجهه هللا إىل  يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها" قد نرى تقلب وجهك" :عز وجل أنزل عليه
مكة هذا حول، قال: وكانوا جيتمعون للصالة ويؤذن هبا بعضهم بعضاً حىت نقسوا أو كادوا 

صلى  ار يقال له عبد هللا بن زيد بن عبد ربه أتى رسول هللا ينقسون ، مث إن رجالً من األنص
هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا، إين رأيت فيما يرى النائم ولو قلت: إين مل أكن انئماً 

لصدقت، إين أان بْي النائم واليقظان إذ رأيت شخصاً عليه ثوابن أخضران فاستقبل القبلة 
د أن ال إله إال هللا ـ مثىن ـ حىت فرغ من األذان مث أمهل ساعة فقال: هللا أكرب هللا أكرب، أشه

صلى  مث قال مثل الذي قال غري أنه يزيد يف ذلك: قد قامت الصالة ـ مرتْي ـ قال رسول هللا 
هللا عليه وسلم علِهمها بالالً فليؤذن هبا، فكان بالل أول من أذن هبا، قال: وجاء عمر بن 

اي رسول هللا قد طاف ب مثل الذي طاف به غري أنه سبقين،  اخلطاب رضي هللا عنه فقال:
صلى هللا عليه وسلم ببعضها  فهذان حاالن، قال: وكانوا َيتون الصالة وقد سبقهم النيب 
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فكان الرجل يشري إىل الرجل أن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتْي. فيصليهما مث يدخل مع 
 أجده على حال أبداً إال كنت عليها مث قضيت القوم يف صالهتم. قال: فجاء معاذ فقال: ال

صلى هللا عليه وسلم ببعضها قال: فثبت معه فلما  ما سبقين. قال: فجاء وقد سبقه النيب 
إنه  :صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم قام فقضى فقال رسول هللا  قضى رسول هللا 

صلى  أحوال الصيام فإن رسول هللا  فهذه ثالثة أحوال، وأما سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا.
هللا عليه وسلم قدم املدينة فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أايم وصام عاشوراء مث إن هللا 

اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على " :فرض عليه الصيام وأنزل هللا تعاىل
فكان  "فدية طعام مسكْي وعلى الذين يطيقونه" :إىل قوله "الذين من قبلكم لعلكم تتقون

من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه، مث إن هللا عز وجل أنزل اآلية 
 "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" :إىل قوله "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" :األخرى

 فأثبت هللا صيامه على املقيم الصحيح ورخص فيه للمريض واملسافر وثبت اإلطعام للكبري
الذي ال يستطيع الصيام، فهذان حاالن، وكانوا َيكلون ويشربون وَيتون النساء ما مل يناموا، 

فإذا انموا امتنعوا مث إن رجاًل من األنصار يقال له: صرمة كان يعمل صائماً حىت أمسى فجاء 
 إىل أهله فصلى العشاء مث انم فلم َيكل ومل يشرب حىت أصبح، فأصبح صائماً فرآه رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم وقد جهد جهداً شديداً فقال: ما يل أراك قد جهدت جهداً شديداً؟  
قال: اي رسول هللا إين عملت أمس فجئت حْي جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حْي 

أصبحت صائماً. قال: وكان عمر بن اخلطاب قد أصاب من النساء بعدما انم فأتى النيب 
أحل لكم ليلة النساء الرفث إىل " :فأنزل هللا عز وجل ,له ذلكصلى هللا عليه وسلم فذكر  

 " اهـمث أمتوا الصيام إىل الليل" :إىل قوله "نسائكم
, فهل كانت إنه سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا"جتعل التشريع اترة بيد الرسول: " فهذه الرواية

د هللا فكيف يعدل الصالة ابلشكل األول من عند هللا أم من عند حممد؟ فإذا كانت من عن
فيها معاذ ويتقبل الرسول؟ أما إذا كان حممد هو مؤلف شكل الصالة فيمكن قبول أن فعل 

وهذه اْلملة وحدها أكرب من كافية  معاذ أعجبه لذلك ألزم املسلمْي به! وال تربير غري ذلك!
 لرد احلديث, وعلى الرغم من ذلك قبلوه!!
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كام آية آية, ويعدل يف اآلية حسبما يظهر وحيدث واترة جتعل علم هللا قاصرا, فينزل األح
بعد ذلك! وعلى الصحابة أن ينصاعوا يف كل مرة وال يعَتض معَتض على التعديالت 

اْلديدة! ونتساءل: إذا كنا غري حمظوظْي ومل حتدث هذه الوقائع يف زمن الرسول, وبقيت 
 اآلايت على ما هي عليه, كم سيكون الصيام عسريا؟!!

م هذا وقعوا يف إشكاليات كبرية مثل القول بنسخ احلكم قبل العمل به!! تصور وبسبب قوهل
روح  :حكم يُفرض مث يُنسخ قبل أن يُعمل به!!! ولذا جند اإلمام األلوسي يقول يف تفسريه

 :عند تناوله آلايت الصيام يف سورة البقرة ,املعاين
 فرضيته أبن واستشكل ضان،رم بصوم سخنُ  قد الواجب هذا أن على القول هذا أهل واتفق"

 فكيف به قيل كما  مديدة مدة احلكم بذلك ملعُ  قد كان  فإن ,اآلية هذه يف ِبا ثبتت إمنا
 :وأجيب العمل؟ قبل نسخ ال إذ النسخ يصح ال ,به ملعُ  يكن مل وإن متصالً  الناسخ يكون

 على وأما ول،النز  يف االتصال على يدل ال التالوة يف االتصال فبأن األول اختيار على أما
 " اهـ.فتدبر العمل قبل النسخ جواز األصح فبأن الثاين اختيار

فإذا تركنا هذه اإلشكاليات قابلتنا إشكاليات أخرى وهي تسمية السور, فكيف كانت السور 
 ويعلق اإلستاذ إمساعيل الكبسي على هذه املسألة فيقول:  تسمى, إذا كانت تنزل جمزأة؟

ميات، فكل سورة هلا اسم به تعرف عند نزوهلا بال تريث، فالسورة فلنعلم أن السور كلها مس"
الثانية من القرآن امسها البقرة. أليست كذلك؟ بلى، لكن أين ورد اسم البقرة أو ذكرها؟ مل 

كم .  فهل ميكن أن نبين على أساس71وما يليها من السورة إىل  67يرد إال يف اآلايت 
كن مع هذا أن تسمى السورة هبذا االسم قبل نزول هل مي القائل أن السورة نزلت مقطعة؟

!! مل ؟اآلايت اليت تذكر فيها البقرة؟ كال. إذن فكيف مسيت السورة هبذا االسم من البداية
سم إال ألهنا نزلت كاملة متواصلة حىت النهاية، وهلا صح أن يطلق عليها هذا تسم هبذا اال

، وهذا ال جيوز على هللا العليم. وكذلك تقول االسم وبه تسمى وإال كان االسم عبثًا وإهباماً 
يف سورة آل عمران، بل إن سورة املائدة مل تذكر فيها املائدة إال يف أواخرها، فكيف مسيت 

 " اهـ6هبذا االسم من بدايتها؟

                                                
وهو موجود على موقعه   -الجزء الثاني–منقول من مقال له بعنوان: هل القرآن تنزل سورا أم آيات متفرقات  6
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كلها أاثرها   , وغري ذلك,7, مثل ترتيب نزول سور القرآنوغري هذا من اإلشكاليات كثري
 لى شكل آايت وليس سور. قوهلم بنزول القرآن ع

ومع القول بنزوله على شكل سور ترتفع كل هذه اإلشكاليات, فاهلل العليم القدير احلكيم 
أن َيتوا ِبثلها, وكان  ويتحداهماملشرع كان ينزل سورا على حممد ليقرأها على الناس, 

وعندما كان جيد املؤمنون يستقبلون هذا السور من الرسول فتزيدهم إمياان فيعوهنا يف صدورهم, 
 جديد أو طارئ كانوا يتمنون نزول سور وحيذر املنافقون نزول سور.

وهكذا تواىل نزول السور على الرسول األعظم إىل أن رتبها يف املصحف ابلشكل احلايل, أي 
أن كل ما هنالك أن السور كانت تنزل على الرسول فيكتبها فيجعلها جبوار أخواهتا, مث بعد 

 ة الَتتيب على منوال معْي, وعلى هذا الشكل كان املصحف. ذلك ُأجريت عملي
ونربأ  -بداهة: غري بينات!!–وهبذا ننزه هللا تعاىل عن نقص العلم, وعن إنزال آايت انقصات 

 رسولنا الكرمي من هتمة أتليف القرآن والتعديل فيه حسب الظروف!

 
 
 الرواايت إعالل

 
ول ال لشيء إال ألنه خمالف ملا تقول به كثـري مـن القراء سريفض هذا الق بعضأان على ثقة أن 

الرواايت, كما أنـه ممـا مل أتت بـه األوائـل, علـى الـرغم مـن األدلـة القرآنيـة والعقليـة الـيت قـدمناها 
ولـن نتوقـف لننـاقش هـذه الـرواايت ألهنـا  عليه, واإلشكاليات اليت ال راد هلا النابعـة عـن قـوهلم!

ســتحيل مناقشــتها يف مثــل هــذا الكتــاب, ولكنــا نوضــح لــه مــن الكثــرة ِبكــان, حــىت أنــه مــن امل
 ملاذا رفضنا هذا الرواايت على الرغم من كثرهتا, واليت تشري إىل أن هلا أصال ما! فنقول:

  

                                                
نزل  قبل كذا, فعلى أي أساس كان  المشتهر بين العلماء أنه ثم  ترتيب لنزول سور القرآن, وأن سورة كذا 7

هذا الترتيب, إذا كان  السورة تنزل مفرقة, وربما نزل آخرها أو وسطها قبل أولها؟! هل تحسب السورة أسبق 

بنزول أولها أم أكثرها؟! وكيف يتذكر الصحابة التواريخ أصال, إذا كانوا يحفظون مجموعة من النصوص 

 سور ستوضع, ثم ُرتب  فيما بعد؟!!المتداخلة, التي ال يعلمون في أي ال
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كثري  من الرواايت اليت حتدثت عن إنزال آايت من القرآن كانت تدور يف فلـك سـبب النـزول, 
اجتهــاد مــن الصــحاب! وبغــض النظــر عــن كونــه  ومــن املســلم بــه أن القــول أبســباب النــزول هــو

اجتهــادا أو غـــري ذلـــك, فـــال يعـــين قـــول الصـــحاب أن اآلايت مـــن كـــذا إىل كـــذا أُنزلـــت يف كـــذا 
أن سـبب إنزاهلـا كانـت  أنـه يـرىوكذا, أهنا أنزلت ِبفردها مستقلة عن ابقي السـورة, وإمنـا يعـين 

نزلت داخل السورة فلن يتغري منطـوق  أو -على قوهلم–احلادثة الفالنية, وسواء نزلت مستقلة 
 الصحاب بشأن املسألة.

فــإذا اســتبعدان رواايت أســباب النــزول, الــيت ال تصــرح بنــزول آايت منفصــلة عــن ابقــي الســورة, 
ينا اْلزء األكرب من الرواايت, وما بقـي لـيس ِبثـل وإمنا تتحدث عن نزول آايت, وجدان أننا حنه 

 هذه الكثرة!
فــإذا انقشــنا لــرواايت وجــدان أن أكثرهــا ضــعيف ســندا وال خيلــو مــن مطعــن, فــإذا تناولنــا ابقــي ا

ومثــل الــرواايت الــيت  املتــون وجــدان فيهــا منكــرات, مثــل الروايــة الــيت ذكرانهــا عــن معــاذ أبعلــى
. وبغــض النظـــر عــن املنكـــرات فإهنــا مـــردودة متنــا ملخالفتهـــا تــتكلم عــن نـــزول أجــزاء مـــن آايت

 ن إنزال سور!القرآن, والذي مل يتحدث إال ع
 

إذا أحســـنا الظـــن برواهتـــا واســـتبعدان امليـــل إىل –هـــو  وحنـــن نـــرى أن ســـبب كثـــرة هـــذه الـــرواايت
راجـــع إىل التـــداخل بـــْي وحـــي الســـنة والـــوحي القـــرآين! وال يعـــين ذلـــك أننـــا   -التعـــامل الكـــاذب

عــاىل كــان  نقـول أن الصــحابة مل يكونــوا مييـزون بــْي الســنة والقـرآن, وإمنــا نقصــد القـول أبن هللا ت
َييت إمـا أن كثريا ما يوحي إىل الرسول الكرمي ابألمر فيبلغه الصـحابة فيعملـون بـه, وبعـد ذلـك 

األمر به يف القرآن. ومن ذلك الوضوء, فمن املعلـوم أن َييت أو فيشري إليه, تصديقه يف القرآن 
وضـــوء يف ن هلــا, ومل َيت أي ذكــر للأو املســلمْي كــانوا يصــلون الصــلوات اخلمــس وكــانوا يتوضــ

فأتــت آيــة املائــدة  يف ســورة املائــدة, وهــي آخــر مــا نــزل مــن القــرآن,يف آيــة واحــدة القــرآن إال 
 أتكيدا حلكم الوضوء وِذكرا له يف الكتاب.

فبسبب هذا التداخل التشريعي ُوجدت هذه الرواايت, واليت خلطت احلابـل ابلنابـل, فجعلـت 
الســنة مث ُأكــدت وُصــدقت ابلقــرآن ممــا بعــض األحكــام الــيت كانــت قــد فُرضــت أول األمــر يف 
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ولكـي ميرروهـا اضـطروا إىل القـول بنـزول آايت منفصـالت حتمـل هـذه  ,8فُرض وأُنزل يف القرآن
 األحكام بشكل معْي!

ا ال حتمــل أي هلــذا كلــه مل نتحــرج مــن رد الــرواايت الكثــرية, ألهنــلصــراحة آايت الكتــاب و  نإذ
 .يقْي اترخيي

 
 
 
 
 ورة القرآنـس

 
 عند تعاملنا مع القرآن على استخدام بعض ألفاظ بدون السؤال عن معناها, ألناعتدان 

مثل اآلية والسورة والقرآن! ومل هنتم ِبعرفة أصلها  من املفهوم لنا بداهة, مدلوهلا )القرآين(
 .املفردات القرآنية اللساين, حىت نتمكن من توسيع وتدقيق تصوران حول

قرآن واتصاهلا, وعن وحدة موضوعها, فلزاما أن يكون لنا وِبا أننا نتكلم عن تناسب سور ال
 وقفة مع كلمة "سورة", فما هو أصلها, وإىل ما تشري؟

 
 إذا نظران يف معجم مقاييس اللغة البن فارس, ألفيناه يقول:

                                                
يشهد لهذا التخبط الكبير الروايات الكثيرة, التي دفع  بعض السادة العلماء بالقول بتكرار نزول بعض آيات أو  8

 سور القرآن! وعلى الرغم من تهاف  هذا القول, إال أن هناك من يدافع عنه. 

 القرآن, ومن ذلك ما أورده اإلمام السيوطي في اإلتقان:وكذلك وجدنا أقواال عجيبة في الكتب المتخصصة لعلوم 

 ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه"

قال الزركشي في البرهان: قد يكون النزول سابقاً على الحكم كقوله: )قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى(، 

وأخرج البزار نحوه مرفوعاً. وقال بعضهم: ال فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عمر أنها نزل  في زكاة الفطر. 

ادري ما وجه التأويل ألن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد وال زكاة وال صوم. وأجاب البغوي بأنه يجوز أن 

فالسورة مكية وقد ظهر أثر  -يكون النزول سابقاً على الحكم كما قال: "ال أقسم بهذا البلد وأن  حل بهذا البلد" 

مكة, حتى قال عليه الصالة والسالم: أحل  لي ساعة من نهار. )اآلية ال عالقة لها بهذا, وإنما  الحل يوم فتح

( وكذلك نزل  بمكة: "سيهزم الجمع ويولون -عمرو–الحديث عن استحالل المشركين إيذاء النبي الكريم 

ى رسول هللا صلى هللا الدبر" قال عمر بن الخطاب: فقل  أي جمع؟ فلما كان يوم بدر وانهزم  قريش نظرت إل

عليه وسلم في آثارهم مصلتاً بالسيف يقول: "سيهزم الجمع ويولون الدبر" فكان  ليوم بدر. أخرجه الطبراني 

في األوسط. وكذلك قوله: "جند ما هنالك مهزوم من األحزاب", قال قتادة: وعده هللا وهويومئذ بمكة أنه 

 اهـ" بدر.سيهزم جنداً من المشركين، فجاء تأويلها يوم 

ومثل هذا التخبط راجع إلى وجود تشريع أو إخبار في الوحي إلى النبي الكريم خارج القرآن, ثم يأتي بعد ذلك 

 في القرآن ما يصدقه.
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 غضب إذا َيُسور َسار ذلك من. وارتفاع علوهٍ  على يدلُّ  واحد أصل   والراء والواو السْي"
 ......" اهـ. البناء من مْنزلةٍ  كلُّ   وهي ُسورة، ُجع: والسُّور. َلَسورةً  ِبهِ لغض وإنَّ . واثر

 إذا نظران يف لسان العرب البن منظور ألفيناه يقول:و 
وَتَسوََّر احلائط:  وَتَسوََّر احلائَط: َتَسلََّقه. وُسْرُت احلائَط َسْوراً وَتَسوَّْرتُه ِإذا َعَلْوَتُه." ...... 

ن ابن اأَلعراب: ويف حديث كعب بن مالك: َمَشْيُت حىت َتَسوَّْرُت ِجَداَر هجم مثل اللص؛ ع
ويف  َأب قتادة َأي َعَلْوتُه؛ ومنه حديث شيبة: مل يـَْبَق ِإال َأنَّ ُأَسوهِرَُه َأي أَرتفع ِإليه وآخذه.

ويف التنزيل  تُه.احلديث: فـََتساَوْرُت هلا؛ َأي َرفـَْعُت هلا شخصي. يقال: َتَسوَّْرُت احلائط وَسوَّرْ 
العزيز: ِإذ َتَسوَُّروا املِْحرَاَب؛ وأَنشد: َتَسوََّر الشَّْيُب وَخفَّ النَّْحُض وَتَسوََّر عليه: َكَسوَّرَُة 

، اأَلخرية عن كراع، والسُّورَ  من البناء: ما َحُسَن وطال.  ةوالسُّورَُة: املنزلة، واْلمع ُسَور  وُسْور 
 أَلهنا القرآن ُسوَرةُ  ومنه البناء من منزلة كل  وهي وُبْسرٍ  ُبْسرَة مثل ورَةسُ  ُجع والسُّْورُ  اْلوهري:

تُ  ال احلرائِرُ  ُهنَّ  :الراعي قال الواو بفتح ُسَور   واْلمع اأُلخرى عن مقطوعة   منزلة بعد منزلة    َرابَّ
رَةٍ   سيده ابن وُسَورَاتٍ  ْورَاتٍ سُ  على جيمع َأن وجيوز :قال .ابلسَُّورِ  يـَْقَرْأنَ  ال احمَلاِجرِ  ُسودُ  َأمخِْ

 القرآن من بقية ِبعىن جعلها مهزها ومن ,غريها ِإىل َدَرَجة   أَلهنا ُسورَةً  القرآن من السُّورَةُ  مسيت
 ُسْؤرَةِ  من تكون َأن جيوز القرآن من السُّورَةُ  وقيل فيها اهلمزة ترك على القراء وَأكثر .وِقْطَعة

وأَما ُسوَرُة القرآن فِإنَّ هللا، جل قال:  ).......( .التهذيب .الكالم يف كثر  ملا مهزه ترك ,املال
ثناؤه، جعلها ُسَوراً مثل ُغْرَفٍة وُغَرٍف ورُتْـَبٍة ورَُتٍب وزُْلَفٍة وزَُلٍف، فدل على أَنه مل جيعلها من 

عشر ُسَوٍر، ُسور البناء أَلهنا لو كانت من ُسور البناء لقال: فْأتُوا ِبَعْشِر ُسْوٍر مثله، ومل يقل: ب
والقراء جمتمعون على ُسَوٍر، وكذلك اجتمعوا على قراءة ُسْوٍر يف قوله: فضرب بينهم بسور، 

 ومل يقرْأ َأحد: ِبُسَوٍر، فدل ذلك على متيز ُسورٍَة من ُسَوِر القرآن عن ُسورٍَة من ُسْوِر البناء.
هُ  شيء كل  ُسورَةُ  :اأَلعراب ابن)....(   من السورة مسيت وهبا الرهِفْـَعةُ  ورَةُ السُّ  اأَلعراب ابن َحدُّ
السُّورَُة من القرآن معناها الرفعة إِلجالل ابن اأَلعراب: (  .....) .وخري رفعة َأي القرآن

 القرآن، قال ذلك ُجاعة من َأهل اللغة. قال: ويقال للرجل ُسْرُسْر ِإذا أَمرته ِبعايل األُمور.
د؛ قال ابن سيده: وأَنشدوا فيه رجزاً مل َأمسعه، قال وُسْوُر اإِلبل: كرامها؛ حكاه ابن دري

وبينهما ُسوَرة  َأي عالمة؛ عن ابن  َأصحابنا؛ الواحدة ُسورَة ، وقيل: هي الصلبة الشديدة منها.
وسوَّْرتُه َأي .( .)..والسِهواُر والسَُّواُر الُقْلُب: ِسَواُر املرأَة، واْلمع َأْسوِرَة  وَأساِوُر،  اأَلعراب.
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َواَر فـََتَسوََّر.أَ  َواُر )....(  ْلَبْسُته السِه ويف احلديث: َأحتُِبِهَْي أَن ُيَسوهَِرِك هللاُ ِبسَواَرْيِن من انر؟ السِه
: معروف. . من احلُِليِه  " اهـ.... املدينة؛ ويف رواية: ُسوَرَة الرْأس، ومنه ُسورُ  وكلُّ مرتفع: ُسور 

 
و وارتفاع وإحاطة وإحكام واتصال, وجند ن السور يدل على علأمن اللسان  فنستخلص

. وهبذا املعىن يستخدم القرآن املفردة, فإنه يستعملها 9ذلك املعىن جليا يف السور والسوار
كما أهنا تتميز ِبعىن وحدة واحدة متصلة حمكمة البناء, تعلو على غريها من الكالم واألفهام,  

 بسورة. فإن مل يكن هلا إخوة فهي ليستببنيتها عن إخوهتا, 
والسورة هي وحدة بناء القرآن, فالقرآن يتكون من عدة سور, ُتكون ابجتماعها القرآن, كما  

 كونت اآلايت ابجتماعها السورة, وكما كونت الكلمات ابجتماعها اآلية القرآنية.
والقرآن يقدم نفسه ووحدة بناءه )السورة( كآية ليس هلا مثيل, لن يستطيع أحد أن َييت 

 ( فقال:اآلية يقل هذا مع ِبثلها, )ومل
َن بـَْعُضـُهْم ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِْنُّ َعَلى َأن ََيْتُواْ ِبِْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن الَ ََيْتُوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكا"

 "[88لِبَـْعٍض َظِهرياً ]اإلسراء : 
ْثلِـِه َواْدُعـواْ ُشـَهَداءُكم مِهـن ُدوِن  ِبُسـورَةٍ َعْبِداَن فَْأتُواْ  َوِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب ممِهَّا نـَزَّْلَنا َعَلىوقال: " مِهـن مِه

ُتْم َصاِدِقَْي ]البقرة :   "[23اّللهِ ِإْن ُكنـْ
 

, وإمنـا أتـى بعـد نـزول ِبتيان سورة مثل سـور القـرآن مل َيت يف أول الـوحي التحديونلحظ أن 
هبــا إقامــة احلجـــة علــى احملــاج وإبطـــال عــدد مــن الســور, ميكـــن انضــمامها إىل بعضــها, وميكـــن 

 شبهة املعاند وإجابة سؤال السائل.
فحجيــة الســورة وآيتهــا هــو يف حمتواهــا ويف وجودهــا داخــل الســورة الكــربى )القــرآن(, كمــا أن 
اآلية مل تكـن آيـة إال بوجودهـا داخـل السـورة, ولـو أُفـردت ابلـذكر لصـارت كالمـا بليغـا, ولكـن 

 ميكن اإلتيان ِبثله. 

                                                
بانتهائها بالتاء المربوطة, فهي ليس  سور وإنما سورة, فالسور يدل على العلو واإلحاطة   "سورة"تميزت  9

السورة فهي شيء متعال عن غيره, إال أنها المحيط والمحاط به في نفس بشيء وهو غير هذا الشيء, أما 

 الوق , فهي بنفسها بناء متكامل.
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مـــع ســـور غريهـــا فإهنـــا تكـــون ســـورة لـــيس هلـــا مثيـــل, تلـــزم غريهـــا  ةلك بوجـــود ســـورة مرتبطـــوكــذ
ابإلميــان وحتملــه وزر الكفـــر! ولــو كانــت الســـورة ِبفردهــا حجــة كافيـــة ملــا أنــزل هللا عزوجـــل إال 
ســورة واحــدة, ولكــان كافيــا أن يقــرأ الرســول علــى كــل النــاس ســورة واحــدة ليؤمنــوا! ولكــن ألن 

ضوعا واحدا من زوااي شىت فإهنا كافية لشـفاء الصـدر يف هـذه املسـألة, ولكنهـا السورة تعاجل مو 
 ال تكفي حبال لشفاء الصدر يف املسائل اإلميانية التعامالتية احِلكمية كلها.

مل أتت املطالبــة )التحــدي( ابإلتيــان بســورة مثــل املــوحى بــه أنــه  -وهللا أعلــم–لــذلك فإننــا نــرى 
, وأجابت على األسئلة 10تناولت املسائل اإلميانية والغيبية كلها إال بعد نزول عدد من السور,

آية بينة على استحالة كون هذا كله مـن عنـد فيما بينها اليت قد جتول بذهن اإلنسان, وكوهنت 
 , وحتمية كونه من عند هللا.حممد

 
أ أبول آيـة, ونبـدونناقش آايت املطالبة ابإلتيان بسور, ليعرف القارئ إىل ما استندان يف قولنا, 

 وهي قوله سبحانه:
ْثلِـ" َواْدُعـواْ ُشـَهَداءُكم مِهـن ُدوِن اّللهِ ِإْن  هِ َوِإن ُكنُتْم يف َرْيٍب ممِهَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِداَن فَْأتُواْ ِبُسورٍَة مِهن مِه

ُتْم َصاِدِقَْي ]البقرة :   "[23ُكنـْ
آن فـأتوا بسـورة مـن مثلـه. وهنـا نتوقـف: فاهلل تعـاىل خياطـب العـاملْي, إن كنـتم يف ريـب مـن القـر 

 إىل ما يعود الضمري يف "مثله"؟ 
أتيت اإلجابة املنطقية البدهيـة أنـه يعـود إىل "مـا نزلنـا علـى عبـدان", أي القـرآن الـذي أنـزل علـى 
الرســول قبــل نــزول ســورة البقــرة, وهــذا القــرآن كــان جمموعــة مــن الســور, فليســت البقــرة أول مــا 

مـن السـور, وعنــدما يطـالبهم القـرآن أبن َيتـوا بســورة  قـد كــان قبلهـا عـدد  , ف11أنـزل مـن القـرآن
                                                

ما نزل بعد ذلك من السور كان في التشريع وتفصيل اإليمانيات )ما يعرف باطال ب: العقائد( وتعريف بالكون  10

 والتاريخ.
في سورة المائدة في المصحف, فعلى سبيل المثال نجد القرآن يصدق الروايات في أنه لم ينزل بهذا الترتيب  11

, وهري آخرر مرا نرزل مرن يُ  لَكُُم اإِلْسالََم ِدينراً"قوله تعالى: "اْليَْوَم أَْكَمْلُ  لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُ  َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِض 

لقرآن وتجدها في آخرالمصحف, القرآن, وليس  كذلك في المصحف! وكذلك سورة النصر من أوائل ما نزل من ا

ونجد آية في سورة النساء تتحدث عن آية أخرى في األنعام, والنساء تسبق األنعام في ترتيب المصحف, ولكن 

ِ يَُكفَرُر بِ األنعام تسربقها فري النرزول, وهمرا قولره تعرالى: " َّ َهرا َوقَرْد نَرَزَل َعلَرْيكُْم فِري اْلِكتَراِب أَْن إِذَا َسرِمْعتُْم آيَراِت 

 َ َّ ثْلُُهْم إَِن   َجاِمُع اْلُمنَافِِقيَن َواْلَكافِِريَن فِي َويُْستَْهَزأُ بَِها فاَلَ تَْقعُُدواْ َمعَُهْم َحتَى يَُخوُضواْ فِي َحِديٍث َغْيِرِه إِنَكُْم إِذاً ّمِ

ام: "َوإِذَا َرأَْيررَ  الَررِذيَن [", فهررذه اآليررة تتحرردث عررن قولرره تعررالى فرري سررورة األنعرر140َجَهررنََم َجِميعرراً ]النسرراء : 

ْكَرى َمَع يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتَى يَُخوُضواْ فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإَِما يُنِسيَنََك الَشْيَطاُن فاَلَ  تَْقعُْد بَْعَد الذِّ

 [". 68اْلقَْوِم الَظاِلِميَن ]األنعام : 
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يعـــين أن َيتــــوا بســـورة تنــــاقش موضـــوعا مــــن املوضـــوعات الــــيت انقشــــتها فـــإن ذلــــك مـــن مثلــــه, 
, وتكون هـذه السـورة مـن ضـمن جمموعـة سـور مماثلـة, ُيصـدق بعضـها وعرضتها السور السابقة

مثـــل ور ســورة أو ُســ" :اإلتيــان بيف القــرآن لـــب ســبحانه مل يطوجيــب أن نالحــظ أنــه بعضــا! 
)ولنــا  ", ولــو قــال ذلــك لعرفنــا أنــه يريــد ســورة أي نــص أدب حمكــم يتنــاول موضــوعا مــا,ســوره

, أي أن احلـديث هنـا عـن مـن مثلـه" أو: "مثلـه, وإمنـا قـال: تعقيب على هذا نذكره فيمـا بعـد(
 .اجملموع, أي فأتوا بسورة من مثل املوحى إىل حممد

ما ُعرض هذا الطلب )التحدي( ألول مرة على الكافرين كان القرآن جمموعة من السور, وعند
وعلـى الراغـب يف اإلتيـان أن َييت ِبجموعها سـورة كافيـة شـافية,  بَنت)وهو اآلن اجملموع كله( 
  .12املوحى هبا, يكون فيها سورة مثل سور القرآنِبجموعة من النصوص 

 احد داخل جمموع, وليس جمرد اإلتيان بواحد فقط.هنا عن اإلتيان بو  التحديإذا ف 
 

 فإذا انتقلنا إىل اآلية املذكورة يف سورة يونس وجدانه سبحانه يقول:
 َوَما َكاَن َهـَذا اْلُقْرآُن َأن يـُْفََتَى ِمن ُدوِن اّللهِ َولَـِكن َتْصِديَق الَِّذي بَـْْيَ َيَديْـِه َوتـَْفِصـيَل اْلِكتَـابِ "

ْثِلــِه  ِبُســورَةٍ ِمــن رَّبِه اْلَعــاَلِمَْي أَْم يـَُقولُــوَن اْفــََتَاُه قُــْل فَــْأتُواْ الَ َريْــَب ِفيــِه  ــن مِه َواْدُعــواْ َمــِن اْســَتَطْعُتم مِه
 "[38-37ُدوِن اّللهِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَْي ]يونس : 

ففي هذه اآلية يدور احلديث عـن القـرآن )والـذي هـو جممـوع سـور(, وأنـه ال ميكـن افـَتاءه مـن 
 ون هللا, وإن كان حممد افَتاه فأتوا بسورة مثل القرآن!د
فهنا جند أن هللا تعاىل يعترب القرآن كله )أو اْلزء الذي كان قد أوحي إىل الرسول الكرمي حىت  

, وأن يـدعوا مـن 13نزول هذه السورة( سورة واحدة, ويطلب إىل املعانـدين أن َيتـوا بسـورة مثلـه
 .يستطيعون لذلك

 

                                                
بسورة من كتاب مثل القرآن, والكتب التي ادعي لها ذلك هي الكتب الموحى بها من الحديث هنا عن اإلتيان  12

اإلله, مثل: التوراة واإلنجيل وما شابههما, فاهلل تعالى يطلب إلى الناس أن يأتوا بسورة من أي كتاب مقدس 

فلن تأتوا أبدا داخل  ,-واكتبوا من الكتب ما يحلو لكم-كما يحلو لكم,  فتشوا الكتب, ف -أو حتى غير مقدس -آخر

 أي كتاب من هذه الكتب بمثل سورة من سور القرآن.
, أي مثل القرآن. ولم يقل: مثل مثلهال تصر على إضافة أفهام للنص غير مذكورة فيه, فاهلل تعالى قال: سورة  13

 سوره, فال تصر على إضافة محذوف, وال تجعل هذه بمعنى تلك!
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 تعــاىل القــرآن كلــه يف ســورة يــونس, ســورة واحــدة مرتبطــة ببعضــها ومتعاليــة عــن وكمــا اعتــرب هللا
 غريها من الكالم, جنده يعتربه كذلك يف سورة هود, فيقول:

َوَضـآِئق  بِـِه َصـْدُرَك َأن يـَُقولُـواْ لَـْوالَ أُنـزَِل َعَلْيـِه َكنـز  أَْو َجـاء  َمـا يُـوَحى ِإلَْيـكَ فـََلَعلََّك اَترِك  بـَْعَض "
ُ َعَلى ُكـلِه َشـْيٍء وَِكيـل  أَْم يـَُقولُـوَن افْـََتَاَمعَ  َا أَنَت َنِذير  َواّلله ْثلِـهِ قُـْل فَـْأتُواْ ِبَعْشـِر ُسـَوٍر  هُ ُه َمَلك  ِإمنَّ  مِه

 "[13 -12ُمْفََتاََيٍت َواْدُعواْ َمِن اْسَتَطْعُتم مِهن ُدوِن اّللهِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَْي ]هود :
"مثلـــه" عائـــد علـــى و يث عـــن جممـــوع القـــرآن, فالضـــمري يف "افـــَتاه"كـــذلك احلـــد  هنـــا نلحظفـــ

وهــو مــا وأحــي إىل الرســول الكــرمي, والــذي كــان عــدد مــن الســور, املــذكور يف اآليــة الســابقة, 
فيقــول هللا تعـــاىل: إذا كـــان هـــذا مفــَتى, فمـــا أســـهل اإلتيـــان ابملفــَتى, فـــأتوا بعشـــر ســـور مثـــل 

 .املوحى إىل حممد
 

, بسـورة فقـط, وإمنـا كـان ابجملمــوع التحـديفلـم يكـن  التحـديخـالل آايت  إذا وكمـا رأينـا مـن
فالسورة تسورت عندما وجد غريها من كالم هللا تعاىل, فتمـايز هـذا عـن ذاك, وأصـبحت هـذه 
سورة غري تلك, وأي عدد من السور هو سـورة واحـدة لعلـوه ومتـايزه عـن كـالم البشـر, وكـذلك 

 -وكذلك ما سبقه من الكتب–كالم البشر القرآن كله سورة واحدة لعلوه على  
يكـــون يســـتحق أن , فــالنص األدب ال والعجيــب أن الســـادة املفســرين غفلـــوا عـــن هــذا املســـألة

سورة إال إذا وجد بْي جمموعة أخرى من النصوص, يتمايز كـل منهـا عـن اآلخـر, وهبـذا يكـون 
جمـال فلـن يكـون حبـال سورة, أمـا لـو أتـى األديـب أو املفكـر بـنص وحيـد لـيس لـه مثيـل يف أي 

 سورة, ولن يزيد عن كونه: حديث, خطبة, نص! أما السورة فال تكون إال مع وجود غريها!
لذا فيجب علينا تعديل الصورة )التحدي( الـيت نطالـب هبـا اآلخـرين أن َيتـوا بسـورة مثـل سـور 

وا بــنص القــرآن, فلــيس املطلــوب مــنهم أن َيتــوا بــنص فريــد لــيس لــه مثيــل, وإمنــا علــيهم أن َيتــ
 داخل جمموعة من النصوص, الفريدة البناء واليت يصدق بعضها بعضا.

وهبذا نعرف التميـز والتفـرد يف السـور القصـرية مثـل الكـوثر واإلخـالص وغريهـا, فتميزهـا هـو يف 
بناءهــا ويف موضــعها يف املصــحف, ويف تصــديقها للســور الكبــار ويف ارتباطهــا ابلســور الســابقة 

 له ميكننا اْلزم أنه لن يستطيع إنسان أن َييت ِبثلها.والتالية هلا, فبهذا ك
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أمــا إذا نزعنــا الســورة مــن مكاهنــا يف املصــحف وارتباطهــا بســابقها والحقهــا, وتصــديقها لغريهــا 
وقلنا أنه ال ميكن ألحد مـن البشـر من السور, وتصديق ابقي السور هلا, وجعلناها نصا جمردا, 

 أن َييت ِبثلها فهذا من املكابرة!
 :ن َيخذ سورة الكوثر مثالفم
َناَك اْلَكْوثـَرَ "  "ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبََتُ  َفَصلِه لَِربِهَك َواحْنَرْ  ِإانَّ َأْعطَيـْ

ويدعي أن البشر لن يستطيعوا كنص جمرد غري مرتبط بباقي القرآن, وغري مسقط على الواقع, 
وخيـربان مـا هـو العنصـر املتـوفر يف أن َيتوا بنص مثـل هـذا الـنص, فهـو مـن املكـابرين, وليتفضـل 

 ؟!14, والذي يستحيل إجياده من البشر يف نص مماثلالنصهذا 
 

خنرج من هذا كله أبن السورة جمموع آايت, والقرآن جممـوع سـور, وهـو يف عـْي الوقـت سـورة, 
والســورة ال تكــون ســورة إال مــع وجــود غريهــا حــىت تتســور, وهبــذه الســورة اجملموعــة تقــام احلجــة 

 لعباد.على ا
وهــي: قــابلتين, وملــا مل أجــد هلــا حــال جتاوزهتــا!  وهبــذا القــول ميكننــا القضــاء علــى إشــكالية كــربى

 هل السورة ِبفردها حجة يف اإلميان؟
نعــم, الســورة حجــة يف املوضــوع الــذي تناقشــه, ولكــن هــل تكفــي الســورة الواحــدة لكــي يــؤمن 

 , يكون جاحدا؟ اإلنسان؟ فهل إذا قرأت سورة واحدة على إنسان ومل يؤمن
كنــت فيمــا مضــى أحتــرج مــن اإلجابــة, إلميــاين أن الســورة ِبفردهــا كافيــة, ولكــن ملــا نظــرت يف 

ولكـي أخاطــب إنســان ال بــد ابلســور, عرفــت دور السـورة, فهــي لبنــة يف بنــاء,  التحـديآايت 
 مــن 15  مــن عشــرفأقــدم لــه بنــاءا مكــوان, يف إقامــة احلجــة فــال تكفــي اللبنــة ,أن أقــدم لــه بنــاءا

الســور أو أكثــر, فهــي تكمــل بعضــها بعضــا وتنــاقش مســائل وقضــااي خمتلفــة, وتــرد علــى أســئلة 
متعددة, وحتمل أساليب بالغية متنوعة, جتعل الزعم أبن هذا مـن عنـد حممـد مسـتحيال, وتلـزم 

 اإلنسان بقراءة القرآن حىت يقرر بنفسه قرارا هنائيا.

                                                
الكوثر, فلقد عرضنا لها في كتابنا: قراءة لسور الطعن, ورددنا على من  ورةسال يعني هذا أننا نقلل من شأن  14

يطعن فيها, وبيّنا فيها عظيم النظم وأدلة على كونها من عند هللا, وهي تعتمد بالدرجة األولى على مقابلة أخبار 

 مثلها! بنص السورة  بالواقع والتاريخ, ولكن ال يعني هذا كله أن البشر كلهم ال يستطيعون أن يأتوا
ال يهم هذا الرقم تحديدا, فالمطلوب وجود عدد من السور الكبيرة والصغيرة, التي تكون فيما بينها بناءا  15

 محكما.
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 ترتيب سور القرآن

سور متعددة, كما يعترب نفسه يف عْي الوقت  ول أنه يتكون منقنا أن القرآن يبعد أن بيه 
لبنات , وهي ترتيب ى هذاواحدة, ال بد أن نتوقف مع املسألة املَتتبة علور( )سوار, سُ سورة 

 يف املوضوع. سْجلنا, لنديل ب"القرآن" الوحدة املستعليةوأجزاء 
 تماالت الثالثة املمكنة للمسألة:االحوبداهة لن نقدم جديدا يف هذه املسألة, فلقد قيل فيها 

, أو توقيفيمن عند هللا, وأبلغه جربيل للنيب الكرمي, وهو ما يعرف ابلفَتتيب سور القرآن إما 
وبعضه  16ضوان هللا عليهم, أو أن بعضه من الرسول أنه اجتهاد من الصحابة األخيار, ر

  من الصحابة!
ة كبرية إىل الرواية املكذوبة على ابن ويستند أصحاب الرأي األخري, والذي مل يالقي شهر 

 عباس, واليت ذكرانها سابقا:
 ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة وهي من :لعثمان لت"ق

السبع  ووضعتموها يف ,بسم هللا الرمحن الرحيم سطراملئْي فقرنتم بينهما ومل تكتبوا بينهما 
 ؟ ......"الطوال

هبا على أن الرسول الكرمي رتب القرآن وترك هاتْي السورتْي فلم خيرب املسلمْي أين  فاستدلوا
 يضعومها!!!

وبغض النظر عن ضعف احلديث سندا, فإنه حيمل كثريا من التناقضات يف متنه تكفي 
للحكم ببطالنه, أوهلا أن السادة العلماء متفقون على أن ترتيب اآلايت توقيفي! مأخوذ عن 

ا منها" يدل على أن النيب رمي, وقول عثمان: "الرسول الك مل يفصح أبمر براءة،  فظننا أهنَّ
, وهذا يهدم قوهلم بتوقيفية اآلايت! ويفتح الباب فأضافها عثمان إىل األنفال اجتهاًدا منه

للطعن يف الكتاب كله, فلرِبا رتب الصحابة كذلك اآلايت! وهكذا يصبح كتاب هللا آايت 
فلقد كان الرسول الكرمي يغفل عن إعالمهم  لصحابة رصا كما عنه هلم!!متناثرات, رصها ا

                                                
تبعا لهذا القول فلن يكون ترتيب الرسول توقيفي, وإنما سيكون اجتهادا من الرسول الكريم! ومات قبل أن  16

 ن عند هللا الستحال أن يبدأ أمرا وال يتمه!!!يتمه فاجتهد الصحابة في الباقي, ولو كان م
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 (.ِبواضعها يف السور )هذا طبعا على قوهلم بنزول آايت متقطعات, وحنن ال نقر هلم هبذا
فإذا غضضنا الطرف عن هذا وجدان أنه قد أثبت لألنفال وبراءة امسْي خمتلفْي, وكان من 

ايت اليت مسيناها التوبة! منها, فأحلقناها هبا! ولكنه األوىل أن يقال: فظننا أن هذه اآل
 يتحدث عن سورتْي معروفتْي ابالسم! 

ما محلكم على أن عمدمت إىل األنفال وهي من املثاين وإىل براءة كما أن قول ابن عباس: "
 يعرفهِبذا احلديث، فهو  همواِل" يرد احتجاجطِع الب السه يف فوضعتمومها…  املئْي وهي من

يشري إىل ، "فوضعتمومها يف السبع الطوال": هألنفال من املثاين، وأن براءة من املئْي، وقولأن ا
فكيف فات الصحابة وكذلك املثاين، وكذلك املئون،  هلم! ن السبع الطوال كانت معلومةأ

  الكبار هذه املسألة, وانتبه إليها ابن عباس, الذي أخذ العلم عنهم؟!!

إىل أنه لو كان ترتيب السور توقيفي من  ,القائل ابالجتهاد ,ويستند أصحاب الرأي الثاين
 الرسول, النتشر هذا ولعم نقله بْي الناس! وِبا أنه مل ينقل فهذا دليل على عدم كونه!!

وهذا من عجيب االستدالل, فإذا غضضنا الطرف عن أن عدم الدليل ليس بدليل, فإن 
اإلنسان إىل احلديث أو البحث عنها, لذا ال  هناك الكثري من األمور البدهية اليت ال حيتاج

ولست أدري صراحة عن أي دليل يبحثون, وهل هناك دليل أكرب من وحدة  يكثر ذكر هذا!
 على هذا الَتتيب!! سلمْياملصحف, وإُجاع امل

 
أن كما يستندون إىل اختالف مصاحف الصحابة يف ترتيب سور القرآن, فلقد روي 

لنزول، فأوله سورة العلق، مث املدثر، مث ق، مث املزمل مث تبت، مصحف علي كان مرتًبا على ا
مصحف ُأَبِه بن كعب على , وتقدمت النساء يف مث التكوير، وهكذا إىل آخر املكي واملدين

مصحف ابن , كما قيل أن آل عمران، مث تلت آل عمران سورة األنعام، مث األعراف مث املائدة
 اخل… نساء، مث آل عمران، مث األعراف، مث األنعام مسعود كان مبدوءا ابلبقرة، مث ال

 ولو كان الَتتيب توقيفيا ملا حدث هذا االختالف!االختالفات, 
وهذا الدليل مردود عليهم يف قوهلم ببدائية الوسائل اليت كان ُيكتب هبا وفيها القرآن, فإذا  

أفلم يقدر قائد  كان هناك اإلمكانية عند عدد من الصحابة أن يكون هلم مصاحف جمموعة,
الدولة اإلسالمية على توفري بعض املواد اخلام الصاحلة لكتابة كتاب يكون جمموعا عنده, 
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بدال من أن يكون متناثرا عند هذا وذاك, وجيهد املسلمون يف ُجع النسخة األصلية منه بعد 
ان يكتبه موته! أم أنه مل يكن خيطط ْلعله على هيئة كتاب؟! وإذا كان مل يؤمر هبذا, فلم ك

أصال, ما دامت الكتابة ستظل وريقات متناثرات وسعف خنيل وألواح عظام متفرقات؟! هل 
 هذه املواد هي املرجع الذي يُرجع إليه عند االختالف, فتقام به احلجة؟!

إن هذه املصاحف كانت جمهودا فرداي من الصحابة, الذين كانوا ينقلون من الُصحف األم, 
ما   نومن مث َييت كتبة الوحي فينقلو  ,بعد نزول الوحي ل الكرمي بيدهتبها الرسو ان يكاليت ك

 ولقد رُتبت هذه الصحف يف حياة الرسول الكرمي .17كتبه الرسول الكرمي يف صحف لديهم
, ابلَتتيب الذي أعلمه إايه جربيل عليه السالم, وهو الَتتيب الذي عليه على فَتات متفاوتة

كوا بعضه, سهوا أو غفلة أو أهنم بعض هذا الَتتيب وتر , ولذا أخذ هؤالء باملصحف حاليا
 احتفظوا هبا من ابب املمتلكات الشخصية ألنفسهم!

 
, فيستندون إىل فإذا انتقلنا إىل الرأي األول, وجدان أنه كذلك يستند إىل رواايت تؤيد موقفه

 ما رواه اإلمام أمحد عن أوس بن حذيفة الثقفي, أنه قال:
بين  من  ثقيف  أسلموا من  صلى هللا عليه وسلم  ن أتوا رسول هللا كنت يف الوفد الذي"

فإذا صلى العشاء اآلخرة  ,له فكان خيتلف إلينا بْي بيوته وبْي املسجدقبة  أنزلنا يف , مالك
واء  ال س :مث يقول  ,مكة ويشتكي أهل  قريشا  ويشتكي  حيدثنا  يربح  انصرف إلينا فال 

احلرب علينا  سجال  كانت  املدينة  فلما خرجنا إىل  أو مستضعفْي  مستذلْي  ِبكة  كنا 
قلنا ما أمكثك عنا اي  :قال .َيتنا حىت طال ذلك علينا بعد العشاء فمكث عنا ليلة مل .ولنا

 سألنا ف .علي حزب من القرآن فأردت أن ال أخرج حىت أقضيه طرأ قال  ؟رسول هللا
 ؟القرآن حتزبون  كيف   :قال قلنا ,حْي أصبحنا هللا عليه وسلم  صلى أصحاب رسول هللا 

                                                
المشتهر أن الرسول الكريم كان غير قارئ وال كاتب, ولكنا نرى أنه صلى هللا عليه وسلم قرأ وكتب عندما  17

أمره هللا تعالى بالقراءة, ونستند في قولنا هذا إلى القرآن الكريم, الذي صرح أنه قرأ وكتب, وإلى بعض 

ة, التي ذكرت أن النبي الكريم كتب! ويمكن للقارئ الكريم متابعة ما كتبناه حول هذا الروايات التاريخي

 www.amrallah.com/ar الموضوع على موقعنا الشخصي: 

ون أن الصحابة وهذا القول يحل كثير من اإلشكاليات أهمها كتابة المصحف! فعلى الرغم من أن المخالفين يقول

!!, إال أنهم أميهم من كتب القرآن, وأن الرسول الكريم كان ال يعرف إذا كان ما كتبوه صحيحا أو خطأ ألنه 

تاب تاب الوحي عندنا ملهمين مثل كُالمصحف, وهكذا جعلوا كُكتابة يجزمون بعدم وقوع  أي خطأ أو سهو في 

, تحتوي العديد والعديد من اإلشارات والفروق في إعجازيةاإلنجيل تماما, بل وإنهم يجزمون أن كتابته كتابة 

 المعاني!! ولس  أدري كيف يتحقق هذا إذا لم يكن الرسول الكريم هو  من خط المصحف بيده؟!
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ست سور ومخس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثالث  حنزبه   :قالوا
 ـ" اهحىت ختتم ق  من  املفصل  عشرة سورة وحزب 

ْعُت اْبَن َمْسُعوٍد يـَُقوُل يف "َبىِن عن َعْبَد وإىل ما رواه البخاري  الرَّمْحَِن ْبَن يَزِيَد قال : مسَِ
ُنَّ ِمَن اْلِعَتاِق األَُوِل ، َوُهنَّ ِمْن  ِإْسرَائِيَل" و "اْلَكْهِف" َو "َمْرمَيَ " َو "َطَه" َو "األَْنِبَياِء": )ِإهنَّ

 .ِتاَلِدي(
 ستقرت عليه. فيقولون أن ابن مسعود ذكرها على الَتتيب اليت ا

صلى هللا عليه وسلم قال: "  كما يستدلون ِبا رواه البيهقي يف دالئل النبوة, أن النيب 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئْي، وأعطيت مكان اإلجنيل 

 ." اهـ18املثاين، وفضلت ابملفصل
يف زمن النيب الكرمي وأنه ظل على  فيستدلون هبذا احلديث على أن أتليف القرآن كان معروفا

 .19ويستدلون بغري ذلك من األدلة ما هو عليه.
 

فإذا توقفنا مع هذه الفرق الثالثة الحظنا أهنم كلهم مل يستدلوا ابلقرآن يف هذه املسألة, وذلك 
لظنهم أن القرآن مل خيض فيها أو يعرض هلا, ولست أدري مل؟ فإذا كان هذا مما حدث يف 

 فلم ال يذكره القرآن؟! -وهو ما كان أبمر هللا–زمن الرسول 
فإذا كان هللا تعاىل يعترب  أعلم أن ذلك ذُكر يف القرآن إشارة وإن مل يذكر صراحة, نرى وهللا

سورة )سوار, سور( فال يُعقل أن يكون قد قدم الذهب بدون أن حيدد الشكل القرآن كله 
أن يقدم اللبنات اليت تشكل السور  الذي سيكون عليه السوار ويقول أن هذا سوار!, أو

 مث يقول أن هذا سور ليس له شبيه!! ,بدون أن يرصها
تعاىل هللا عن ذلك, فإذا كان قد رتب الكون كله ونظمه, وجعله كله عالئق مرتبطة ببعض, 

يدعي أن   اكاتبأن  وتصور ا, يرصه املسلمون كما حيلو هلم؟ قطعأفينزل كتابه األخري ويَتكه 
ويطلب إليك أن ترتبه مث يقدمه لك على هيئة فصول غري مَتابطة,  ,له مثيلكتابه ليس 

                                                
الحديث ضعيف سندا ومردود متنا, فهو يقابل أنواع مختلفة من الوحي بسور القرآن, والتي تحتوي  18

 ة فقط على ترتيب السور في المصحف!!!موضوعات شتى, وهذه المقابلة قائم
والء  قل : وما يدّل على أنه توقيفي كون الحواميم ُرتّب من ذلك ما ذكره اإلمام السيوطي في االتقان: " 19

طسم" الشعراء و"طسم" " وكذا الطواسين. ولم تُرتّب المسبحات والء. بل فُصل بين سورها. وفصل بين

ً القصص بـ"طس" مع أنها أقصر منها.  لذُكرت المسبّحات والًء وأُّخرت "طس" عن  ولو كان الترتيب اجتهاديا

 " اهـالقصص.
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والعجيب أن بعض العلماء!!  أنت, وقبل أن ترتبه عليك أن تقر له بعظمة كتابه وتفرده!!
من املمكن لظنهم أن هللا تعاىل مل يرد أن يكون كتابه على شكل   قبلوا هذا وجادلوا فيه!

 بة بعد الرسول الكرمي!!كتاب, وأن هذا من فعل الصحا
 

وجدان أن هناك أدلة كثرة أخر, انتبه إليها بعض العلماء, مثل ما ذكره  السوريةفإذا تركنا دليل 
ْثِلهِ  مهن ِبُسورَةٍ  فَْأتُواْ اإلمام الفخر عند تناوله لقوله تعاىل: " " يف سورة البقرة, حيث قال يف مِه

 تفسريه مفاتيح الغيب:
ْثِلهِ  مهن ِبُسورَةٍ  فَْأتُواْ : }هقول: الرابعة املسألة"  كونه  من عليه هو وما القرآن أن على يدل{ مِه

 هذا على نظم إنه: احلديث أهل من كثري  قول خبالف ,تعاىل هللا أنزله ما حد على هو سوراً 
 ." اهـالقرآن بكل ومرة بسورة مرة التحدي صح فلذلك ,عثمان أايم يف الَتتيب

 
 عنه كثري من العلماء, وهو قوله تعاىل:وننتقل إىل دليل آخر غفل 

 َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتِيالً َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل نـُزهَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُُجَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُـثـَبِهَت ِبِه فـَُؤاَدَك "
 "[32]الفرقان : 

! ولكن ليس هذا هو املعىن املشتهر يف فهم الَتتيل أنه ِبعىن حتسْي وجتويد تالوة القرآن
وننظر أوال يف اللسان لنعرف املعىن  األصيل للكلمة, كما أنه ليس مرادا يف هذه اآلية حتما!

 املراد للكلمة.
  إذا نظران يف لسان العرب ألفيناه يقول:

َفلَّج،  وثـَْغر  َرَتل  وَرِتل : َحَسن التنضيد ُمستوي النباِت، وقيل .ُحْسن تَناُسق الشيءالرََّتُل: "
ُ
امل

وكالم  َرَتل وَرِتل  َأي ُمَرتَّل  حَسن  على  )....( وقيل بْي َأسنانه فُروج ال يركب بعضها بعضاً.
َسُُّل فيها والتبيْي  الكالَم: َأحسن أتْليفه وَأابنَه ومتَهََّل فيه. وَرتَّلَ  تؤدة. والَتتيُل يف القراءة: الَتَّ

 ..." اهـ من غري بـَْغٍي.
استعمل العرب القدماء هذا املعىن مع فقط تناسق الشيء وإمنا تناسق حسن, و  فالَتتيل ليس

األسنان املَتاصة اليت يتخللها فراغات منتظمة, واستعملناها حنن يف العصر احلديث مع 
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املتحركات املنتظمة, فقلنا: رتل عرابت أو رتل دابابت, عندما متشي اآلليات وراء بعضها يف 
 نظام معْي.

 
اد السادة العلماء إسقاط هذا املعىن أسقطوه على جتويد القرآة!! ولست أدري عندما أر و 

 حق أن ُيسقط عليه املعىن, الَتتيب أم الَتسل يف القراءة والتبيْي؟!صراحة, أيهما أ
وبدون الَتتيب يصبح األمر فوضى! فال سن تناسق الشيء هو ترتيبه, حلر ظهِ من أكرب إ

 يكون مرتال أبدا!
اآلية ترد على من يطالب ِبنزال القرآن لكلمة على هذا املعىن استقام فهم اآلية, ففإذا فهمنا ا

وأنه وإن نزل مفرقا إال أننا من نرتبه وننظمه ُجلة واحدة, فتقول أن هذا لتثبيت فؤاد النيب, 
 وسيخرج على أفضل شكل.

كما أننا وقارن بْي فهمنا وبْي الفهم الذي يقول: إن هذا التفريق لتثبيت قلب النيب  
 )املالئكة( نقرأه عليه بصوت حسن ُجيل!! 

 !؟لصوت احلسن املسَتسل بتفريق القرآن أو ُجعهالقرآة ابولست أدري ما عالقة 
 "[4أَْو زِْد َعَلْيِه َوَرتِهِل اْلُقْرآَن تـَْرتِيالً ]املزهمِهل : وهبذا نفهم آية املزمل: "

يف قيام الليل, إال أنه مل يعطه هذه اخليارات يف فاهلل تعاىل يعطي النيب الكرمي خيارات متعددة 
قراءة القرآن, فلقد أمره بقراءة القرآن بتناسب وتناسق, وليس هناك أفضل من ترتيب هللا 

 عزوجل. 
 

السادة القائلْي بعدم توقيف ترتيب سور فإذا تركنا األدلة اليت تستخرج من آايت وجدان أن 
لقرآن مل يكن كتااب يف زمان الرسول الكرمي, ولو كان إىل أن ا -ال واعْي–القرآن يستندون 

 فإنه مل يرتبه! -كما يظنون!–تركه كتااب لعلموا أنه رتبه. وِبا أنه مل يَتكه كتااب 
نشأ إشكالية كربى, وهي خطاب هللا تعاىل لألجيال التالية بعد جيل التلقي األول. وهذا يُ 

ل األجيال إىل قيام الساعة, على الرغم من فمما يسلم به كل مسلم أن القرآن أنزل خلطاب ك
نزوله بعد مواقف ومناسبات حدثت يف زمن الرسول الكرمي, وذلك ألنه صيي صياغة 
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ل اخللود والعلو على التارخيانية؛ فكما صلح لألولْي فسيصلح متشابه, حتمل يف ثناايه عوام
 آلخر املتأخرين.

ن حىت اكتماله, فإن كل األجيال الالحقة مل فإذا كان اْليل األول قد شهد نزول أجزاء القرآ
والسؤال هو: هل أراد هللا عزوجل لألجيال الالحقة أن تقابل كتااب, أم تقابل  تقابل إال كتااب,

 بعض موضوعات ومقاالت؟!
 

لقد شاهد اْليل األول تنزالت القرآن وإسقاطاهتا, فكان نزول القرآن شفاء لداء ورأاب 
يف أمر من األمور فتعاْله متام املعاْلة. فماذا عن األجيال  لصدع, فكانت السورة تنزل

التالية, واليت يفَتض فيها أن تسقط هي القرآن على واقعها؟ هل يظل القرآن ابلنسبة هلا على 
 نفس الَتتيب, الذي أنزل به؟

 يظهر جليا من القرآن أن هللا تعاىل مل يرد هلا ذلك, وذلك ألن اْليل األول نفسه أصبح جزءا
وكان حيتاج إىل من التجربة نفسه, فلقد دخل اْليل يف األحداث وتنزل فيه وبسببه قرآن, 

كان ال بد أن تصاغ الرحلة والتجربة صياغة معاْلة خمصوصة مناسبة حلاله تبعا لظروفه, لذا  
 ومل يعش جزءا من التجربة. على هيئة كتاب جديدة مناسبة ملن سيقرأها بعد ذلك

والكتاب ال بد أن يكون بناءه  وأراد أن خياطب البشر بكتاب,  هللا تعاىلقضى ولقد 
جليا يف  نراهحمتوى وملخص وخامتة, وهذا ما و أي كتاب يتكون من مقدمة ككتاب, و 

الكتاب "القرآن", فالقرآن يبدأ ِبقدمة هي فاحتة الكتاب, مث حمتوى وهو القرآن حىت اْلزء 
 يف اإلخالص واملعوذتْي. التاسع والعشرين مث ملخص يف جزء عم, وخامتة

 
وكان من املنطقي أن يتفق ترتيب نزول السور مع ترتيبها يف املصحف وخيتلف, تبعا 

 للمحتوى الذي تقدمه السورة.
 .20ألن الفاحتة فاحتة, افتتح هللا تعاىل هبا وحيه وانسب أن يفتتح هبا كتابهف

                                                
 انظرت في كتاب هللا تعالى بحثا عن السورة المناسبة ألن تكون بدءا للوحي, فمل  إلى أن تكون الفاتحة, فلمّ  20

لة! ووجدت أن اإلمام بحث  ألتأكد هل قال بالرأي أحد, وجدت أنهم يقولون أن الفاتحة أول سورة نزل  كام

 -كن  قد قرأتها وغفل  عنها–محمد عبده قد قال بهذا القول, وقال به بعض العلماء قديما, استنادا إلى رواية 

حدثنا أبو العباس وردت عند اإلمام البيهقي في دالئل النبوة, تقول أن الفاتحة أول ما نزل, وتقول الرواية: 

أبيه، عن  بد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو، عنمحمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن ع

إني إذا خلوت وحدي سمع  »أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لخديجة: 
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حق ال ريب فيه, وأنه هدى كتاب   وبعد الفاحتة أتيت سورة البقرة ابدئة الكتاب ابلتصريح أبنه
  للمتقْي.

ومل يكن من املمكن أن يُبتدأ إنزال سور القرآن هبذه اْلملة, ألن املتلقْي هلا مل يتلقوا القرآن 
ُجلة واحدة, حىت يستطيعوا احلكم عليه, استنادا إىل ما رأوا, وإمنا انتظروا سنْي وسنْي حىت 

وعند حتقق هذه املرحلة نزلت هذه السورة مصرحة ِبا قرأوا ومسعوا ما ميكن تسميته ابلكتاب, 
 فيها.

خبالف من يقرأ الكتاب بعد هذه املرحلة, فهو ال حيتاج إال االنتظار والَتيث, فإنه جيد 
الكتاب كله جمموعا يف غالف واحد, يستطيع أن خيتمه كله يف أايم قالئل, أو أن ينتقي منه 

 من الكتاب, من أنه ال ريب فيه. مواضيع شىت, تؤكد له ما ورد يف أول آية
 

سورة النصر من أوائل ما نزل من القرآن )ونفض يدك من الرواايت اليت تقول أهنا نزلت بعد 
الفتح أو آخر ما نزل من القرآن(, نزلت كنبؤة وتثبيت رابين للنيب الكرمي, أنه مهما القى 

هذا فعليه أن يفعل كذا  فسينصره هللا وسيدخل الناس يف دين هللا أفواجا, وعندما حيدث
وكذا. ويتحقق هذا يف آخر حياة النيب الكرمي, قبيل وفاته, فيناسب أن توضع السورة يف آخر 

, إشارة إىل حتقق وعد هللا املصحف يف املكان املقابل لزمان وقوعها وقبل هناية املصحف
 القدمي وإن أتخر.

                                                                                                                                       

فقال : معاذ هللا، ما كان هللا ليفعل بك، فوهللا إنك لتؤدي األمانة، « نداء وقد وهللا خشي  أن يكون هذا أمرا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم ذكرت خديجة  وتصل الرحم، وتصدق الحديث، فلما دخل أبو بكر، وليس

حديثه له وقال : يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة، فلما دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ أبو بكر 

إذا خلوت »بيده، فقال: انطلق بنا إلى ورقة، فقال: ومن أخبرك؟ قال: خديجة، فانطلقا إليه، فقصا عليه، فقال: 

فقال: ال تفعل، فإذا أتاك فاثب  حتى « ء خلفي: يا محمد، يا محمد، فأنطلق هاربا في األرضوحدي سمع  ندا

قل: بسم هللا الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالمين  ، فلما خال ناداه يا محمدتسمع ما يقول، ثم ائتني فأخبرني

فقال له ورقة: أبشر، ثم أبشر، فأنا أشهد ، قل: ال إله إال هللا ، فأتى ورقة فذكر ذلك له، وال الضالين :حتى بلغ

أنك الذي بشر به ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد 

لقد رأي  »يومك هذا، ولئن أدركني ذلك ألجاهدن معك، فلما توفي ورقة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

يعني ورقة، فهذا منقطع، فإن كان محفوظا فيحتمل « رير، ألنه آمن بي وصدقنيالقس في الجنة عليه ثياب الح

 -وهللا أعلم–ولهذا  أن يكون خبرا عن نزولها بعد ما نزل  عليه اقرأ باسم ربك، و يا أيها المدثر، وهللا أعلم.

 شرف  الفاتحة بأن نفتتح بها قراءتنا في الصالة.

الرأي في الزمن األول, وإلى وجود به من قال به غيرنا, وأنا أعلم  والحديث ضعيف ولكنه يشير إلى وجود هذا

أول ما نزل من القرآن, ولكن ظهر لي بعد النظر والتفكر أن  اقرأأن هذا الرأي مخالف للمشتهر من كون 

السورة ال تصلح أن تكون أول ما نزل من القرآن, ألنها تدور حول رد فعل الكافرين تجاه المسلمين, كما أن 

 لرواية تقول أن ما نزل هو خمس آيات فقط, وهو ما يرفضه القرآن, الذي ال يصرح إال بنزول سور.ا
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ر املصحف النتهاء دورها املتقدم, فنزلت السورة أول ما نزلت للتثبيت ونبؤة, ووضعت يف آخ
 وملناسبة توسطها بْي إعالن احليادية مع الكافرين وإعالن هالك كبار املعاندين.

 
, ألن التنزل كان وهكذا يلعب الَتتيب اْلديد دوره يف توجيه حياة من مل يعش التنزل األول
للتنزيل, وأفضل  حسب حاالت, أما بعد ذلك فاملطالب تعديل احلياة وتسيريها لتكون تبعا

 ما يناسب ذلك هو الَتتيب املذكور يف القرآن.
 ومرة أخرى نطرح السؤال جمددا:

هل تعتقد أن هللا تعاىل أراد أن خياطب عباده بكتاب أم ِبجموعة مقاالت؟! وإذا كان أراد 
 أن خياطبهم بكتاب, فهل يُؤلف كتاب بال ترتيب؟!

 
 الدليل األكرب

 
رئ األقوال يف ترتيب القرآن, ودللنا على قولنا آبايت من القرآن بعد أن عرضنا لك أخي القا

رأينا أن نفرد أكرب دليل على  -كما نعتقد وهللا أعلم–وبدليل جديد مل يعرض له أحد قبلنا 
أن ترتيب سور القرآن من عند هللا, وليست حىت اجتهادا من الرسول األعظم نفسه, فنخص 

 هذا الدليل حبديث مستقل.
يل على توقيفية الَتتيب هو اتصال السور نفسها وارتباط موضوعاهتا, وتصديق فأكرب دل

السورة التالية للسورة السابقة هلا, بل وإكماهلا أحياان! وتناسب هناية السورة مع السورة التالية 
هلا. ومن املستحيل أن يتحقق هذا كله صدفة أو اجتهادا من بشر! فال حييط هبذا علما إال 

 ه السموات واألرض.من وسع كرسي
وسنقدم للقارئ الكرمي تفصيال هلذه النقاط عند تناولنا ْلزء عم, ولكننا سنقوم هنا بتقدمي 

بعض اإلشارات من خارج اْلزء, حىت يكون القارئ الكرمي على يقْي من أن ما سنقدمه له 
  يف اْلزء األخري متحقق يف القرآن الكرمي كله.
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سنقدم عالقات وتوافقات مباشرة, ال أبي حال, وإمنا  21ةولن نعتمد على العجائب احلسابي
 جيادل فيها جمادل.

 
الناظر يف كتاب هللا تعاىل جيد أن سورة التوبة ُوضعت بعد سورة األنفال, ومن املعلوم أن 

سورة األنفال نزلت بعد غزوة بدر الكربى, وهي أول معركة حقيقية بْي املسلمْي والكافرين, 
ألكرم, حيث كان املسلمون ال يزالون يف بداايت تكوين اجملتمع املدين شارك فيها الرسول ا
غزوة تبوك, بعد أن قويت شوكة آخر غزوة للرسول؛ التوبة بعد سورة اْلديد. بينما نزلت 

حىت أنه ظهرت يف اجملتمع طائفة جديدة -اجملتمع, وأصبح اجملتمع األقوى يف اْلزيرة, 
 .ب للخروج واالنفتاح على العامل اخلارجي, ذلك اجملتمع املتأه-"املنافقون"

يف آخرها, وكيف وهكذا يقارن القارئ بْي احلالْي, حال املسلمْي يف أول البعثة وبْي احلال 
 تبدل احلال واجملتمع وتغري, وكيف كان اخلطاب هلم يف بدأ األمر وكيف خوطبوا يف آخره. 

فيستخرج من ذلك العديد من هبا,  وهبذا يستطيع أن يلحظ تغري األوامر واملراحل اليت مر
 احلكم, والعظيم من فقه الواقع.

 
والتفصيل يف تناسب املوضوعات بْي سورتْي من السور الطوال, حيتاج إىل بسط حديث,  

ونذكر هنا يف عجالة ما ذكره اإلمام السيوطي يف كتابه: أسرار ترتيب سور القرآن, عند 
 حديثه عن سورة آل عمران, حيث قال:

كأنه ملا ذكر يف الفاحتة الفريقْي قص يف كل   ؛السورتْي وهذا وجه بديع يف ترتيب .().."
وهلذا كان صدر سورة النساء يف  ,على الَتتيب الواقع فيها سورة مما بعدها حال كل فريق

أن سورة الفاحتة كما  :الوجه السادس).......(  .النصارى ذكر اليهود وآخرها يف ذكر
منْي أبال يسلك هبم طريق املغضوب عليهم وال الضالْي إُجاالً ختمت للمؤ  ختمت ابلدعاء

ابلدعاء أبال يسلك هبم طريقهم يف املؤاخذة ابخلطأ والنسيان ومحل اإلصر وماال  سورة البقرة

                                                
مثل القول أن نصف القرآن مساو لعشره. فكما هو معروف أن القرآن مكون من مائة وأربعة عشر سورة,  21

ويمثل  -ابع والعشرينعند نهاية الجزء الس–ونجد أن نصف هذا العدد )سبع وخمسون( يأتي في سورة الحديد 

النصف اآلخر  األجزاء الثالثة األخيرة )عُشر القرآن(. أو مثل القول بأن سورة النساء هي الرابعة في النصف 

األول من القرآن, وبدأت بقوله تعالى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم", وأن سورة الحج هي الرابعة في النصف 

 الى: "يا أيها الناس اتقوا ربكم".الثاني من القرآن, وبدأت كذلك بقوله تع
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 :بقوله وتضمن آخرها أيضاً اإلشارة إىل طريق املغضوب عليهم والضالْي ,هلم به تفصيالً  طاقة
من وجوه املناسبة يف  فتآخت السوراتن وتشاهبتا يف املقطع وذلك هم",ال نفرق بْي أحد من"

 مراعاة :أحدها ؛قد ظهر يل حبمد هللا وجوه من املناسبات :وأقول )....( .التتايل والتناسق

مواضع  وذلك هنا يف عدة ,القاعدة اليت قررهتا من شرح كل سورة إلُجال ما يف السورة قبلها
وقال يف آل  .فيه ه اإلمام فإن أول البقرة افتتح بوصف الكتاب أبنه ال ريبما أشار إلي :منها

وذاك بسط وإطناب لنفي الريب  عليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا بْي يديه" نزل" :عمران
إىل آايت حمكمات  وقسمه هنا أنه ذكر يف البقرة إنزال الكتاب جممالً  :ومنها .عنه

وهللا يؤيت ملكه من يشاء" " :البقرة أنه قال يف :ومنها .ومتشاهبات ال يعلم أتويلها إال هللا
ِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ممَّن َتَشاء َوتُِعزُّ َمن "قُ  :وقال هنا

أنه  :ومنها .فزاد إطناابً وتفصيالً  "َتَشاء بَِيِدَك اخلَْرْيُ ِإنََّك َعَلَى ُكلِه َشْيٍء َقِدير  َتَشاء َوُتِذلُّ َمن 
أنه قال يف  :ومنها .أضعافاً : لفظ الراب إجيازاً وزاد هنا قولمن الراب يف البقرة ومل يزد على  حذر
ّللِهِ َعَلى و"َ  :وفصله هنا بقوله وذلك إمنا يدل على الوجوب إُجاالً  {وَأمتوا احلج} :البقرة

 ".َمن َكَفَر فَِإنَّ هللا َغيِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمْيَ "وَ  :الوجوب بقوله بيان شرط :وزاد ".النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيتِ 

ُتْم ِإالَّ قَِليالً مِهنُكمْ  تَـ مثَّ "ُ  :أنه قال يف البقرة يف أهل الكتاب :ومنها فأُجل القليل وفصله " َولَّيـْ
ُلوَن آاَيِت اّللهِ آاَنء اللَّْيِل َوُهْم " :هنا بقوله لَْيُسواْ َسَواء مِهْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمَّة  َقآئَِمة  يـَتـْ
ُقْل َأحُتَآجُّونـََنا يف اّللهِ َوُهَو َربُـَّنا َوَربُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم  ":أنه قال يف البقرة :ومنها" َيْسُجُدونَ 

 فدل هبا على تفضيل هذه األمة على اليهود تعريضاً ال تصرحياً   "َأْعَماُلُكْم َوحَنُْن َلُه خُمِْلُصونَ 

على سائر األمم بلفظ  يف تفضيل هذه األمة", َسطاً وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة وَ " :وكذلك قوله
 :فقوله "ُكنُتْم َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ " :وأتى يف هذه بصريح البيان فقال ,فيه يسري إهبام

ُمُروَن اِبْلَمْعُروِف أتْ "َ  :مث وزاد وجه اخلريية بقوله {جعلناكم} أصرح يف قدم ذلك من {كنُتم}
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبّللهِ وَ  َنُكم "وَ  :أنه قال يف البقرة :ومنها" تـَنـْ الَ أَتُْكُلواْ أَْمَواَلُكم بـَيـْ

كَّامِ  ْم نَّ الَِّذيَن َيْشََتُوَن ِبَعْهِد اّللهِ َوأمَْيَاهنِِ إ"ِ  :وبسط الوعيد هنا بقوله", اِبْلَباِطِل َوُتْدلُواْ هِبَا ِإىَل احلُْ
َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن أَتَْمْنُه " :وصدره بقوله ,"ََثَناً قَِليالً أُْولَـِئَك الَ َخاَلَق هَلُْم يف اآلِخرَةِ 

ُهم مَّْن ِإن أَتَْمْنُه ِبِديَناٍر الَّ يـَُؤدِهِه ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه قَ  آئِماً َذِلَك ِبِقنطَاٍر يـَُؤدِهِه ِإلَْيَك َوِمنـْ
َنا يف األُمِهيِهَْي َسِبيل   ُْم قَالُواْ لَْيَس َعَليـْ  ".أِبهنَّ
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 أن بْي هذه السورة وسورة البقرة احتاداً وتالمحاً متأكداً ملا تقدم من أن البقرة :الوجه الثاين 

من  :الكتاب وهلذا تكرر هنا ما يتعلق ابملقصود الذي هو بيان حقيقة ,ِبنزلة إزالة الشبهة
قُولُواْ " :هنا آية إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله واهلدى إىل الصراط املستقيم وتكررت

ذكر يف هذه ما هو اتل ملا ذكر يف تلك أو الزم  ولذلك أيضاً  ,بكماهلا "آَمنَّا اِبّللهِ َوَما أُنزِلَ 
وذكر هناك مبدأ  الناس وذكر هنا تصويرهم يف األرحام فذكر هناك خلق ,يف تلك أو الزم له

أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث  :وألطف من ذلك .والدهأ هنا مبدأ خلق اخلق آدم وكذ
يف هذه نظريه يف اخللق من غري أب وهو عيسى عليه  وذكر ,خلقه من غري أب وال أم

واختصت البقرة آبدم ألهنا أول السور وآدم أول يف  ,ولذلك ضرب له املثل آبدم ,السالم
وألهنا  ,كالفرع والتتمة هلا فمختصة ابإلعراب والبيان وسابق وألهنا األصل وهذه الوجود

ففوحتوا بقصة آدم  ,مرمي ما قالوا وأنكروا وجود ولد بال أب خطاب لليهود الذين قالوا يف
وألن  ,أتيت قصة عيسى إال وقد ذكر عندهم ما يشبهها من جنسها لتثبيت يف أذهاهنم فال

عليه ال بد وأن  واملقيس .اآلية {كمثل آدم} :آدم يف قوله قصةقصة عيسى قيست على 
 .فكانت قصة آدم والسورة اليت هي فيها جديرة ابلتقدم ,احلجة ابلقياس يكون معلوماً لتتم
ومل يقل يف  للكافرين" أعدت" :أنه قال يف البقرة يف صفة النار :السورتْي ومن وجوه تالزم

املتقْي والكافرين معاً وقال ذلك يف آخر آل  مع افتتاحها بذكر (أعدت للمتقْي) :اْلنة
رتْي ِبنزلة سورة فكان السو  "َجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقْيَ " :عمران يف قوله

 " اهـ .واحدة
  وسيجد القارئ تفصيال كبريا يف التناسب بْي السور عند تناولنا ْلزء عم.

 
, وجدان التناسب بْي هناايت فإذا تركنا التناسب بْي موضوعات السور وتصديقها لبعضها

 السور وبداايت السور التالية هلا جليا.
 ي بقوله تعاىل:أخذان سورة اإلسراء وجدان أهنا تنتهفإذا 

 الذُّلهِ  ِمنَ  َويلٌّ  َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  اْلُمْلكِ  يف  َشرِيك   َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  َوَلًدا يـَتَِّخذْ  ملَْ  الَِّذي ّللَِّ  احْلَْمدُ  َوُقلِ "
ْهُ   "(111) َتْكِبريًا وََكربِه

 فتأمر النيب بتحميد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل ....
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 كهف وجدان أهنا تبدأ بقوله تعاىل:فإذا نظران يف سورة ال
 ِمنْ  َشِديًدا أَبًْسا لِيُـْنِذرَ  قـَيِهًما( 1) ِعَوًجا َلهُ  جَيَْعلْ  َوملَْ  اْلِكَتابَ  َعْبِدهِ  َعَلى أَنـَْزلَ  الَِّذي ّللَِّ  احْلَْمدُ "

رَ  َلُدْنهُ  ( 3) أََبًدا ِفيهِ  َماِكِثْيَ ( 2) َحَسًنا ْجرًاأَ  هَلُمْ  َأنَّ  الصَّاحِلَاتِ  يـَْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنْيَ  َويـَُبشِه
 "(4) َوَلًدا اّللَُّ  اختََّذَ  قَالُوا الَِّذينَ  َويـُْنِذرَ 

فتبدأ السورة حبمد هللا والتعريف أن دور الرسول هو البشارة, وإنذار من قال أن هللا اختذ 
 ولدا.

 
 فإذا نظران يف سورة ص وجدانها تنتهي بقوله تعاىل:

( 87) ِلْلعَالَِمْيَ  ِذْكر   ِإالَّ  هُوَ  ِإنْ ( 86) اْلُمَتَكلِهِفْيَ  ِمنَ  َأانَ  َوَما َأْجرٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْسأَُلُكمْ  َما ُقلْ "
 "(88) ِحْيٍ  بـَْعدَ  نـََبَأهُ  َولَتَـْعَلُمنَّ 

فالسورة تنتهي ابحلديث عن القرآن وأنه ذكر للعاملْي, وأنه حيتوي من العلوم ما ستعلمه 
 حْي. البشرية بعد

 مث تبدأ الزمر بقوله تعاىل:
 َلهُ  خُمِْلًصا اّللََّ  فَاْعُبدِ  اِبحلَْقهِ  اْلِكَتابَ  ِإلَْيكَ  أَنـْزَْلَنا ِإانَّ ( 1) احلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ  اّللَِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  تـَْنزِيلُ "

ينَ   "(2) الدِه
َتتب على ذلك أن تعبد فتنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم, والكتاب منزل ابحلق, لذا فامل

 الدين على عقلك ومعرفتك.تقدم ن أو  ,هللا خملصا له الدين
 

 فإذا نظران يف سورة األحقاف وجدان أهنا تنتهي بقوله تعاىل:
َعَذاَب ِبَا قَالُوا بـََلى َوَربهَِنا قَاَل َفُذوقُوا الْ  اِبحلَْقهِ َويـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَلَْيَس َهَذا "

ُتْم َتْكُفُروَن) ُْم يـَْوَم يـََرْوَن 34ُكنـْ (فَاْصربْ َكَما َصرَبَ أُْولُوا اْلَعْزِم ِمْن الرُُّسِل َواَل َتْستَـْعِجْل هَلُْم َكَأهنَّ
 "(35)ُقونَ اْلَقْوُم اْلَفاسِ َما يُوَعُدوَن ملَْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن هَنَاٍر َباَلغ  فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ 

  وجدان أهنا تبدأ بقوله تعاىل: 22فإذا نظران يف سورة حممد

                                                
نلحظ كذلك ظهور تناسب بين موضوع السورة والسورة التالية, فسورة محمد سورة قتالية,  وبعدها سورة  22

 الفتح, فكأن في هذا إشارة إلى أن قتال محمد وجهاده سينتهي بالفتح.
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(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوآَمُنوا ِبَا 1َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اّللَِّ َأَضلَّ َأْعَماهَلُْم) الَِّذيَن َكَفُروا"
ُهْم َسيِهَئاهِتِْم َوَأْصَلَح اَبهَلُْم)ِمْن َرهبِهِمْ  احلَْقُّ نـُزهَِل َعَلى حُمَمٍَّد َوُهَو  (َذِلَك أِبَنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 2 َكفََّر َعنـْ

ُ لِلنَّاِس أَْمثَ   ("3اهَلُْم)اتَـّبَـُعوا اْلَباِطَل َوَأنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتَـّبَـُعوا احلَْقَّ ِمْن َرهبِهِْم َكَذِلَك َيْضِرُب اّللَّ
وا وصدوا عن سبيل هللا, والفارق أن املؤمنْي آمنوا واتبعوا فالقوم الفاسقون هم الذين كفر 

 احلق, أما هؤالء فكذبوا ابحلق واتبعوا أهوائهم.
 

ونكتفي هبذا القدر, فما من سورة إال وهناك عالقة بْي آخرها وأول السورة التالية هلا, 
مال فكر فيهما, , فال حيتاج اإلنسان إىل إع23والفارق أن العالقة واالتصال قد يكوان ظاهرين

وقد ال يكون االتصال جليا فيحتاج اإلنسان إىل إعمال فكر. وعن جتربة فإين أجزم أبن 
 املتدبر واملتفكر سيصل إىل عالقات وإشارات بديعة يف التواصل بْي خواتيم وبداايت السور.

 
إليه أن يقرأ  وأعتقد أن فيما قلنا الغناية والكفاء ملن يريد التأكد من توقيفية الَتتيب, ونطلب

العالئق واالتصاالت بْي سور جزء عم كله, وخيربان: هل من املمكن أن يكون كل هذا 
 صدفة أو اجتهادا؟!!

 

 

 الفصل الثاين                    

 التناول املوضوعي             

 

 التفسري املوضوعي

                                                
(", وتبدأ سورة النجم بقوله 49) النُُّجومِ َوإِْدبَاَر  َوِمَن اللَْيِل فََسبِّْحهُ مثل قوله تعالى في آخر سورة الطور: " 23

(", وقوله 96(", وقوله تعالى في آخر سورة الواقعة: "فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلعَِظيِم )1إِذَا َهَوى )النَْجِم تعالى: "وَ 

ِ َما فِي الَسَماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو الْ   (".1عَِزيُز اْلَحِكيُم )في أول سورة الحديد: "َسبََح ّلِِلَ
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ويطلق هذا , عزوجلطريقة حديثة يف التعامل مع كتاب هللا  24يعترب هذا النوع من التناول
 املصطلح على طريقتْي من التناول:

 ملوضوعية هلا.األول: تناول السورة الواحدة واستخراج الوحدة ا
والثاين: يقوم على تتبع القضية الواحدة أو املعىن الواحد يف القرآن كله, وجيمعها ويفهمها 

 استنادا إىل بعضها.
 ويف هذا يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا: 
 ,اآلايت من الطائفة أو اآلية يتناول األخري: املوضعى التفسري غري املوضوعى والتفسري"

 صورة" رسم حياول كلها  السورة يتناول فهو األول أما! واألحكام والَتاكيب األلفاظ فيشرح
 أوهلا وجتعل كلها،  تشدها الىت اخلفية الروابط على وتتعرف وآخرها، أوهلا تتناول هلا" مشسية

 السورة، ىف املوضوع بوحدة شديدة عناية عنيت لقد. ألوهلا تصديقا وآخرها آلخرها، يدامته
 البقرة سورة تناول عندما دراز هللا عبد حممد ابلشيخ ذلك ىف وأتسيت قضاايها، كثرت  وإن
 من ذلك يعرف نضيدة، ملونة واحدة ابقة منها فجعل -الكرمي القرآن ىف سورة أطول وهى-
 القرآن وعلماء.. أعتقد فيما كاملة،  لسورة موضوعى تفسري أول وهو" العظيم أالنب" كتابه  قرأ

 وقد!. امسه تبارك أسدى ملن وأخرا أوال فالفضل فيه، فهم من هللا يؤتيهم ملا استقبال أجهزة
! التفسري من اللون هذا إىل حباجة املسلمْي أن -نفسى من أحسست ما ضوء على -شعرت

 إىل يضمها للقارئ غريها وأترك الصورة، مالمح يربز ما اآلايت نم أختار إنىن)........( 
 إىل وأنبه ....لدى مقصود واإلجياز ويتشتت، العرض يطول ال حىت وذلك املشابه، السياق

 ينضم وجهد له تكميل هو بل املوضعى التفسري عن أبدا يغىن ال املوضوعى التفسري هذا أن
 املعىن تتبع وهو! له أتعرض مل املوضوعى للتفسري رآخ معىن وهناك ...املقدورة جهوده إىل

 هذا على القضااي من كثري  ومعاْلة قريب، سياق ىف وحشده وعرضه القرآن طول ىف الواحد

                                                
على الرغم من رفضنا التام الستعمال مصطلح "تفسير" مع كتاب هللا العزيز, فإننا مضطرون إلى استعماله  24

بهذا الشكل, ألننا ال يمكننا أن نستعمل في عين الوق  مصطلح "التأويل الموضوعي", ألن هذا العملية لن تعد 

تناول والتدبر. ونطلب إلى القارئ الكريم أن يرجع إلى كتابنا األول: لماذا كذلك تأويال, ولن تزيد عن طريقة لل

فسروا القرآن, والذي بيّنا فيه لم أنه ال يجوز أن يوصف أي كتاب بأنه تفسير لكتاب هللا تعالى. ويمكن للقارئ 

   mrallah.com/arwww.aالكريم أن يجده على موقعنا الشخصي: 
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 نظرات"و" الكرمي للقرآن اخلمسة احملاور" كتاىب  ىف التفسري هلذا مناذج قدمت وقد ...األساس
 اهـ "25القرآن ىف

هذه فإننا نقصد النوع األول, وهو النوع الذي حياول استخراج  وحنن إذ نعرض لطريقة التناول
, ال ذلك الصنف اآلخر الذي يعمل على جتميع وتقدمي صورة واضحة املعامل للسورة القرآنية

 .26يف القرآن كله اآلايت املتعلقة ِبسألة واحدة

كتب ا من  هناك من علمائنو , إىل حد ما ةحديثهبذا الشكل تعترب الكتابة يف هذه اللون و 
وهي وإن مل هتتم ابملقاصد واملوضوع الواحد منذ زمن طويل, املمهدة هلا كتاابت البعض 

ولكن مل للسورة, إال أهنا عنيت ابملناسبات بْي اآلايت, وسبب وقوع هذه اآلية بعد تلك, 
 , اللذان حتققا لغريها من الكتب والفنون.ُيكتب هلذه الكتب الشهرة واالنتشار

 قبل حديثنا عن هذا اللون ابحلديث عن العلم املمهد له. وسنعرج قليال

 

 علم املناسبات

تناول سور القرآن, والذي ُعرف بعلم املناسبات, فيقول ذا التوجه يف هبعرف اإلمام الزركشي يُ 
 كتابه الربهان:يف  
ر وتفسري اإلمام فخ ,وقد أفرده ابلتصنيف األستاذ أبو جعفر بن الزبري شيخ الشيخ أب حيان"

واعلم أن املناسبة علم شريف حتزر به العقول ويعرف به قدر  .الدين فيه شيء كثري من ذلك
 ).....( .القائل فيما يقول

                                                

الشروق, الطبعة محمد الغزالي, نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: األجزاء العشرة األولى, دار  25

 .6-5الثانية,  ص.

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحديثة في التعامل مع كتاب هللا تعالى, إال أن اإلمام مقاتل بن سليمان األزدي,  26

هد األول لهذه الطريقة, بتأليفه كتاب: "تفسير الخمسمائة آية في األمر والنهي والحالل هـ, يعتبر المم 150ت 

والحرام", ورتبه ترتيبا فقهيا, فبدأ بتناول آيات اإليمان، ثم المتعلقة بالصالة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، 

ثم الزنا، ثم بعض اآلداب والمعامالت في  ثم المظالم، ثم المواريث، ثم الربا، ثم الخمر، ثم النكاح، ثم الطالق،

دخول البيوت، ثم تناول الجهاد. ومقاتل وإن لم يستقص كل اآليات المتعلقة بالموضوع الواحد, إال أنه يحمد له 

 وضع لبنة األساس, والتمهيد لمن جاء بعده.
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وقال يف  ,وممن أكثر منه اإلمام فخر الدين الرازي ,وقد قل اعتناء املفسرين هبذا النوع لدقته
من حماسن  :ل بعض األئمةوقا .أكثر لطائف القرآن مودعة يف الَتتيبات والروابط :تفسريه

 الكالم أن يرتبط بعضه ببعض لئال يكون منقطعا.
قال القاضي أبو بكر بن  ؛وفوائده غزيرة ,وهذا النوع يهمله بعض املفسرين أو كثري منهم

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة  :العرب يف سراج املريدين
مث  ,لم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد عمل فيه سورة البقرةمتسقة املعاين منتظمة املباين ع

فتح هللا عز وجل لنا فيه فلما مل جند له محلة ورأينا اخللق أبوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه 
أول من أظهر ببغداد علم  :وقال الشيخ أبو احلسن الشهراابين. بيننا وبْي هللا ورددانه إليه

وكان غزير العلم يف  ,هو الشيخ اإلمام أبو بكر النيسابوري ,اه من غريهومل نكن مسعن ,املناسبة
علت هذه اآلية إىل مل جُ  :وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه اآلية ,الشريعة واألدب

وكان يزري على  وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة؟ جنب هذه؟
 .علماء بغداد لعدم علمهم ابملناسبة

ولكن يشَتط يف حسن ارتباط  ,املناسبة علم حسن :ل الشيخ عز الدين بن عبد السالموقا
فإن وقع على أسباب خمتلفة مل يشَتط فيه  ,الكالم أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله آبخره

 . )....( ارتباط أحدمها ابآلخر
ألهنا على  ,قال بعض مشاخينا احملققْي: قد وهم من قال: ال يطلب لآلي الكرمية مناسبة

وفصل اخلطاب أهنا على حسب الوقائع تنزيال وعلى حسب احلكمة  .حسب الوقائع املتفرقة
فاملصحف كالصحف الكرمية على وفق ما يف الكتاب املكنون مرتبة سوره كلها وآايته  ,ترتيبا

وحافظ القرآن العظيم لو استفيت يف أحكام متعددة أو انظر فيها أو أمالها لذكر  ,ابلتوقيف
بل كما  ,آية كل حكم على ما سئل وإذا رجع إىل التالوة مل يتل كما أفىت وال كما نزل مفرقا

}ِكَتاب  ُأْحِكَمْت آاَيتُُه  :أنزل ُجلة إىل بيت العزة ومن املعجز البْي أسلوبه ونظمه الباهر فإنه
 مُثَّ ُفصِهَلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي{
عن كوهنا مكملة ملا قبلها أو يبحث أول كل شيء قال: والذي ينبغي يف كل آية أن 

ففي ذلك علم جم وهكذا يف السور يطلب  مث املستقلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها؟ ,مستقلة
 .وجه اتصاهلا ِبا قبلها وما سيقت له
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وإذا اعتربت افتتاح   ,وهو مبين على أن ترتيب السور توقيفي وهذا الراجح كما سيأيت :قلت
  ,مث هو خيفى اترة ويظهر أخرى ,ىف غاية املناسبة ملا ختم به السورة قبلها كل سوره وجدته

كافتتاح سورة األنعام ابحلمد فإنه مناسب خلتام سورة املائدة من فصل القضاء كما قال 
نَـُهْم اِبحلَْقِه َوِقيَل احْلَْمُد ّللَِّ َربِه اْلَعاَلِمَْي{ :سبحانه  }َوُقِضَي بـَيـْ

نَـُهْم  وكافتتاح سورة فاطر بـ }احلمد{ أيضا فإنه مناسب خلتام ما قبلها من قوله }َوِحيَل بـَيـْ
َوَبْْيَ َما َيْشتَـُهوَن َكَما فُِعَل أبَِْشَياِعِهْم ِمْن قـَْبُل{ وكما قال تعاىل: }فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن 

احلديد ابلتسبيح فإنه مناسب خلتام سورة ظََلُموا َواحْلَْمُد ّللَِّ َربِه اْلَعاَلِمَْي{ وكافتتاح سورة 
الواقعة من األمر به وكافتتاح البقرة بقوله }آمل َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه{ إشارة إىل 

}الصِهرَاَط{ يف قوله }اْهِداَن الصِهرَاَط اْلُمْسَتِقيَم{ كأهنم ملا سألوا اهلداية إىل الصراط املستقيم 
وهذا معىن حسن يظهر فيه , سألتم اهلداية إليه هو الكتابقيل هلم ذلك الصراط الذي 

 " اهـ27. )....(ارتباط سورة البقرة ابلفاحتة وهو يرد سؤال الزخمشري يف ذلك
 

ويعَتض الدكتور عبداحلميد حممود غامن على القول أبن أول من أظهر هذا العلم هو اإلمام 
 أبو بكر النيسابوري, فيقول:

اً؛ فقد صرح )البقاعي( أميا تصريح بقدم علم املناسبات القرآنية، والواقع أن يف ذلك نظر "
وانتشاره بْي الصحابة والتابعْي، واعتمادهم إايه يف فهم آي الكتاب احلكيم، فقال يف كتابه 

 )مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور(:
يق مناهج الفكر وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذا ِبا يف سليقتهم من أفانْي العربية، ودق»

البشرية، ولطيف أساليب النوازع العقلية، مث تناقص هذا العلم حىت انعجم على الناس، وصار 
 إىل حد الغرابة كغريه من الفنون. قال )أبو عبيد( يف )كتاب الفضائل(:

حدثنا معاذ بن عوف عن عبد هللا بن مسلم بن يسار عن أبيه، قال: إذا حدثَت عن هللا 
 تنظر ما قبله، وما بعده. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن األعمش عن حديثاً فقف حىت

إبراهيم قال: قال ابن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا 

                                                
: محمد أبو الفضل إبراهيم, بدر الدين محمد الزركشي, البرهان في علوم القرآن, دار المعرفة, لبنان, تحقيق 27

 .37-35ص.
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يريد ـ وهللا أعلم ـ أن ما قبلها يدله على حترير لفظها ِبا تدعو إليه  .وكذا، فْلَيَسْله عما قبلها
 اهـ "28املناسبة.

 
, وذلك يف 29ويعترب أشهر وأول من أفرد هذا اللون ابلتصنيف التام الكامل اإلمام البقاعي

عمله الكبري: "نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور", قام فيه بذكر مقصد السورة, 
 والتناسب بْي اآلايت وبْي أواخر السور وما بعدها, والتناسب بْي السور نفسها.

, الذي نشر هذا 30أن أول من كتب يف ذلك هو اإلمام أبو احلسن احلرايلإال أن الواقع يقول 
يكثر اإلمام البقاعي يف كتبه, وأمهها تفسريه: فتح الباب املقفل يف فهم الكتاب املنزل, والذي 

, وأحياان ما كان يف كتابه املذكور مئات املواضعالنقل عنه, فلقد نقل عنه اإلمام البقاعي 
 .رة يف اآلية الواحدةينقل عنه أكثر من م

واهتم بعض العلماء اإلمام البقاعي ابلتكلف يف إجياد املناسبات بْي اآلايت, إال أن املشكلة 
الكربى اليت تقابلك وأنت تقرأ كتابه نظم الدرر هي االستطراد الكبري, الذي قد ينسيك 

                                                
, بعنوان: علم المناسبات 2004, يوليو/أغسطس 202عبدالحميد محمود غانم, مقال من مجلة البيان العدد  28

 مكانته. -تطوره-القرآنية: موضوعه
بَاط  29 ن أبي بن علي ب -بضم الراء وتخفيف الباء  -هو أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ

من الهجرة في سهل البقاع في لبنان اليوم، وكان  البقاع من سورية يوم ولد  809بكر البقاعي، المولود سنة 

 هـ 885بها رحمه هللا. وقد سكن دمشق، ورحل إلى بي  المقدس والقاهرة، ثم عاد إلى دمشق وتوفي بها عام 
 غم من عظمة فكره:نعرف بهذا العالم الذي لم ينل نصيبا من الشهرة, على الر 30

هو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي المراكشي، األندلسي المرسي الحرالي )نسبة إلى 

حرالة قرية قرب مرسية(. عاش في أيام الدولة الموحدية، وولد في مراكش، وبها نشأ ودرس على جماعة من 

اإلسالمي كله. لقي جملة من الفضالء شرقا وغربا؛ إذ  العلماء. وكان  مراكش آنذاك العاصمة العلمية للغرب

خرج إلى األندلس وأخذ بها عن ابن خروف وابن القطان وابن الكتاني. وحج، فأخذ عن أبي عبد هللا محمد بن 

عمر القرطبي، إمام الحرم الشريف قوانين فهم القرآن. ثم دخل مصر فأقام ببلبيس مدة، ثم سكن طرابلس، 

. وقد عرف اإلمام الحرالي 1241هـ /  638ف بمدينة حماة ببالد الشام حيث وافته المنية عام وانتهى به المطا

بالورع والزهد والصالح، كان صوفيا له حزب من تأليفه يالزمه بعد صالة الصبح، ولم يتخل عنه حتى أثناء 

دين أصول الفقه وعلم مرضه الذي مات به. كان بارعا في الكالم والمنطق والطبيعيات واإللهيات وأصول ال

من العجائب  -كما قيل-التفسير, وأما علم العربية لغة وأدبا ونحوا فقد كان كما قال الغبريني: متقدما فيه. وكان 

في جودة الذهن واستخراج الحقائق. من مؤلفاته: أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم، شرح الشفا للقاضي 

األستاذ محمادي بن عبد السالم الخياطي تراثه في التفسير،  عياض، شرح الموطأ وغيره. ونشر له أخيرا

المتضمن ألربعة أعمال: أ. مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل، ب. عروة المفتاح، ج. التوشية والتوفية 

. دللمفتاح )وهي عبارة عن ثالث رسائل في التنظير لفهم القرآن، ال تتجاوز جميعها مائة وعشرين صفحة(، 

ص من تفسير الحرالي المفقود من الفاتحة إلى قوله تعالى: )إن هذا لهو القصص الحق( ]سورة ال نصو

[، وهي نصوص جمعها األستاذ الخياطي من تفسير برهان الدين البقاعي "نظم الدرر في 61عمران/ اآلية: 

 تناسب اآلي والسور".
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 التواصل بْي اآلايت نفسها.
 سورة الفاحتة:بعض آايت يف اوله ونقدم للقارئ الكرمي منوذجا مما كتبه عند تن

فلما استجمع األمر استحقاقاً وحتبيباً وترغيباً وترهيباً كان من شأن كل ذي لب اإلقبال إليه "
وقصر اهلمم عليه, فقال عادالً عن أسلوب الغيبة إىل اخلطاب هلذا مقدماًً للوسيلة على طلب 

ت صفاته )نعبد( كما قال احلايل: احلاجة ألنه أجد ابإلجابة )إايك( أي: اي من هذه الصفا
تبلي الغاية يف أحناء التذلل، وأعقبه بقوله مكرراً للضمري حثاً على املبالغة يف طلب العون 

)وإايك نستعْي( إشارة إىل أن عبادته ال تتهيأ إال ِبعونته وإىل أن مالك اهلداية بيدة: فانظر  
رقي إىل الصفات، مث رجع إىل الذات سبحانه ابلذات، مث دل عليه ابألفعال، مث  كيف ابتدأ

إمياء إىل أنه أول وآخر احمليط، فلما حصل الوصول إىل شعبة من علم الفعال والصفات علم 
وهذا لفظة النسائي االستحقاق لألفراد ابلعبادة فعلم العجز عن الوفاء ابحلق فطلب اإلعانة، 

، وبرضاك من سخطك، ك من عقوبتكو عن عائشة رضى هللا عنها: )أعوذ بعف ذيف التعو 
وبك منك( مث أتبعه فيما زاد عن النسائي االعَتاف ابلعجز يف قوله: )ال أحصي ثناء عليك 

 )!!( أثنيت على نفسك( ويف آخر سورة اقرأ شرح بديع هلذا احلديث.كما أنت  

دها مما جاء كالم هللا فيه جارايً على لسان خلقه عقال احلرايل: وهذه اآلايت أى هذه وما ب
لكن ما هو كالم هللا عن نفسه ومنه ما هو كالم هللا عما كان جيب  ,ن القرآن كله كالم هللافإ

أن ينطبق على اختالف ألسنتهم وأحواهلم وترقي درجاهتم ورتب تفاضلهم مما الميكن البلوغ 
إىل كنهه لقصورهم وعجزهم فتوىل هللا الوكيل على كل شىء اإلنباء عنهم ِبا كان جيب عليهم 

هلم منزلة أن لو كان ذلك   يبلي إليه ُوخلقه وجعل تالوهتم ملا أنبأ به على ألسنتهم انزالً مما ال
إىل أنفسهم مل َيتوا بشىء تصلح به أحواهلم يف دينهم ودنياهم، ولذلك ال يستطيعوا شكر 

مما يكون أداء حلق فضله عليهم  ,ة إال أن يتوىل هو تعاىل ِبا يلقنهم من كالمهمهذه النع
 وإذا كانوا ال يستطعون اإلنباء عن أنفسهم ِبا جيب عليهم من حق رهبم فكيف ِبا بذلك،

، فإذاً ليس هلم وصلة إال تالوة كالمه العلي بفهم كان أوبغري يكون نبأ عن حتميد هللا ومتجيده
فهم، وتلك هي صالهتم املقسمة الىت عرب عنها فيما صح عنه علية الصالة والسالم من قوله 

مت الصالة بيين وبْي عبدي نصفْي( مث تال هذه السورة؛ فجاءت اآلايت تعاىل: )قس
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جعاها ، فإذا تالها العبد قبل هللا منه تالوة عبده كالمه و ثالث األول حبمد هللا تعاىل نفسهال
 ًً خلقه فكان ظاهرها التزام ُعَهد  ان، وجاءت هذه اآلايت على لسمنه محداً وثناء ومتجيدَا

ما يرجع احلق،  إىل العبد وعمادها طلب املعونة من هللا سبحانه وهوالعبادة وهو ما يرجع 
نته تعاىل ، ألن املعونة متقدمة على العبادة وواقعة هبا بيه فكانت بينه وبْي عبده وتقدمت ب
ال على  ، فمن كانت عليه مؤنة شىء فاستعان هللا فيها وهو جماب فيما طلب من املعونة

ية عجز ة على قدر مؤنته، فال يقع ملن اعتمد مقتضى هذه اآلمقتضى هذه اآلية جاءته املعون
هذه وإمنا يقع العجز ببخس احلظ من هللا تعاىل واْلهل ِبقتضى ما أحكمته  عن مرام أبداً 

بنون االستتباع إشعار أبن الصالة بنيت على  (، ويف قوله: )نعبداآلية والغفلة عن النعمة هبا
االفتقار واالعتصام حبوله  ىل اعتقاد العجز واستشعاراالجتماع. انتهى. ويف اآلية ندب إ

تلقيناً  (اهدان الصراط املستقيم, فقال: )قتضى ذلك توجيه الرغبات إليه ابلسؤالوقوته، فا
: مرجع يلقال احلرا .على حمل السلوك الذي ال وصول بدونه، واهلدى ألهل لطفه وتنبيهاً 

ية من كالم هللا تعاىل على واآلالسلوك، الضال إىل ما ضل عنه، والصراط الطريق اخلطر 
 هيضل ِبهتدي ل( ألنه الصراط الذي الابكلمة ) لسان الُعلهية من خلقه، وجاء مكمالً 

الذي تشتت اآلراء  شمول سراينه وفقاً لشمول معىن احلمد يف الوجود كله وهولإلحاطته و 
 ." اهـ31....يل إىل واحد من جانبيه ملوتفرقت اب

 
ئ الكرمي فإن فيما كتبه اإلمام كثري تطويل وتفريع ينسيك التناسب واالتصال, وكما يرى القار 

واحلديث عن تناسب ال حيتاج إىل هذا  خلوضه يف مسائل ال تتعلق ابملقام األول ابملراد.
التطويل, فبالتطويل يستطيع اإلنسان أن يقول ما يشاء ويربط أي ُجلتْي ببعضهما, حىت ولو  

 خرى غراب!كانت األوىل شرقا واأل
 
 

 مهل هذا اللون؟ملاذا أُ 
 

                                                
اآليات والسور, دار الكتب العلمية: بيروت أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي, نظم الدرر في تناسب  31

 .18-16, تحقيق: عبدالرزاق غالب المهدي, المجلد األول, ص1995
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ومن –يعنو به ابلقدر الكايف على الرغم من أمهية هذا اللون إال أننا جند أن أكثر العلماء مل 
, وذلك -مث كان من املنطقي أال يُتجه إىل اخلطوة التالية وهي التناول )التفسري( املوضوعي

دات اليت ال تُقدم أو تؤخر, فقد كان لظنهم أن هذا العلم هو من ابب التكلفات أو الزاي
 اآلايت, وحتديد معاين الكلمات. تفسرياألهم ابلنسبة هلم هو 

 
 ويعلل الشيخ صاا بن عبدالعزيز آل الشيخ سبب إمهال هذا اللون, فيقول:

ولعــدم كثــرة طرقــه أســباب منهــا: أوال: فيــه نــوع مــن اْلــرأة علــى كتــاب هللا جــل وعــال، وهلــذا "
لعلماء إىل أنه السور ليس هلا موضوعات، وإىل أنه اآلايت ال تناسب بينها، ذهب طائفة من ا

وهــذا قــال بــه قليلــون وُغلطــوا يف ذلــك، فموضــوع الســورة حيتــاج إىل قــراءة الســورة عــدة مــرات 
مـا املوضـوع الـذي تـدور  ,وتدبر ذلك ومعرفة كالم العلمـاء يف التفسـري حـىت نفهـم هـذه السـورة

 عليه.
كثــريين مـــن أهــل العلــم مل يتنــاولوا التفســـري إال عــرب مدرســة تفســـري اآلايت،   الســبب الثــاين: أن

ومدرســــة تفســــري اآلايت منقســـــمة إىل مدرســــتْي؛ مدرســــة التفســـــري ابألثــــر ومدرســــة التفســـــري 
ابالجتهاد، وكلها راجعة إىل تفسري اآليـة وتفسـري الكلمـات يف اآلايت، أمـا الـربط بـْي اآلايت 

 املعروفة، ما صار له ذكر وال قوة عند أهل العلم ابلتفسري.فلم يكن من مدارس التفسري 
والسبب الثالث يف عدم اشـتهار هـذا املوضـوع: أن مـن جتـرأ وكتـب فيـه مـن أهـل العلـم، وقـال: 
إن لـــآلايت تناســـب وإن للســـور موضـــوعات. رد عليـــه طائفـــة مـــن العلمـــاء وغلطـــوه بـــل ورمـــوه 

ن أن يـــدخلوا هـــذا املضـــمار؛ ألجـــل بـــراءة ابلقــول علـــى هللا جـــل وعـــال بـــال علـــم، فهــاب كثـــريو 
الذمـــة، وألجـــل أال حيملــــوا أنفســـهم مـــا ال يطيقــــون، وهـــذا مقصـــد صــــائب. ولغـــري ذلـــك مــــن 

 ." اهـ32األسباب
 

وســـبب اإلمهـــال مـــن أكثـــر العلمـــاء هـــو ظـــنهم أنـــه َثـــة ســـور للقـــرآن أنزلـــت مفرقـــة, مث ُجعـــت 
ن يقــول أنــه ال تناســب بــْي لــذا وجــدان أن هنــاك مــ اآلايت الحقــا ووضــعت يف ســورة واحــدة!

                                                
من محاضرة مفرغة للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ, بعنوان: مقاصد السور وأثر ذلك في فهم  32

 التفسير.
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اآلايت, ألهنــا نزلـــت حســـب الوقــائع, مث وضـــعت يف املصـــحف حســب مـــراد هللا, وال ُيشـــَتط 
 التناسب!

ولـيس هلــا شــَتط التناسـب بـْي اآلايت وهـذا قـول متهافـت مـردود علــى صـاحبه, فـإذا كـان ال يُ 
قــي إذا أن يــَتك األمــر فلمــاذا حيــدد هللا تعــاىل املكــان الــيت توضــع فيــه؟ كــان مــن املنطدور ابرز, 

 وملاذا جتمع يف سورة واحدة؟!! !يرىاآلايت كما يرتب للرسول 
وكمــا قلنــا يف اآلايت نقــول يف الســور, فكمــا بيهنــا ســابقا أن القــرآن كلــه ســورة واحــدة, وأن هللا 
تعــاىل خاطــب عبــاده بكتــاب ولــيس ِبقــاالت, يتضــح أنــه ال بــد أن يكــون هنــاك تناســب بــْي 

عضـها بعضـا ِبنزلـة اآلايت يف السـورة الواحـدة, والسـور داخـل الكتـاب ِبنزلـة السور, فالسور لب
 املوضوعات املتصالت املرتبطة ببعضها.

 
أمـــا القـــول أبن هللا خاطـــب البشـــر ِبـــا اعتـــاد عليـــه العـــرب مـــن أن َييت كالمهـــم مقتضـــبا, غـــري 

مة, فكــالم هللا تــرده العقــول الســليمتصــل, أو أن كــالم هللا لــيس مثــل كــالم البشــر, فهــذا كــالم 
 يعلو على أي كالم وهو غاية يف الكمال, وكيف يتصور الكمال والكالم غري متصل؟!

إن من أكرب املآخذ اليت عيبت علـى الشـعر أنـه كـالم منقطـع, يقـول الشـاعر يف البيـت كالمـا, 
مث َييت يف البيت التـايل لـه بكـالم ال عالقـة لـه بـه, وهكـذا يتنقـل يف كـل بيـت مـن موضـوع إىل 

خر بال رابط. ولـو محـل البيـت الواحـد موضـوعا مسـتقال لكـان الكـالم يف قمـة البيـان, ولكـن آ
حيمل البيـت خـربا والتـايل لـه فرعـا, واملعقـب هلمـا اسـتدراكا, وهكـذا بـال نظـام حمـدد, اللهـم إال 

 الشاعر سائرا على الوزن ملتزما القافية.ما يطرأ على ذهن 
مــا متنــاثرا, رصــه هللا تعــاىل رصــا بــدون حكمــة, كمــا ننــزه وحنــن ننــزه كــالم هللا عــن أن يصــري كال

عن أن يكون قاصر العلم, ينزل آايت متقطعات, يعدل فيها إضافة وحـذفا, تبعـا العَتاضـات 
 أفراد يف جيل التلقي األول.

 
 

 التناول املوضوعي الشمويل
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ايت هـو حتميـة ال رأينـا أن القـول بوجـود التناسـب بـْي اآلبيهنـا أن القـرآن أنـزل سـورا, و بعد أن 
فمن املتوقع أن خيتلف شكل تناول السـور, فـإذا كـان السـادة املفسـرون قـد عزفـوا فكاك عنها, 

ولسـت أدري مل عزفـوا عـن –عن النظر يف موضوع السورة لقوهلم ابلنزول املتفرق لـبعض السـور 
ظــر يف الوحــدة فلزامــا علينـا حنــن املــؤمنْي بوحـدة النــزول أن نن -ابقـي الســور الــيت أنزلـت كاملــة!

 املوضوعية للسورة.
ــــيس مــــن ابب الــــَتف الفكــــري أو مــــن ابب زايدة اإلميــــان أو  ونظــــران يف الوحــــدة املوضــــوعية ل
التحصــل علــى بــرد اليقـــْي عنــد نظــران يف كتـــاب هللا تعــاىل, وإمنــا هـــو للوصــول إىل حــل هنـــائي 

 ة القرآنية., وهي حتديد معىن املفردلكتاب هللا تعاىل املفسرينألكرب مسألة تقابل 
 

رين يف حتديــد معـــىن املفــردة الواحـــدة, فالنــاظر يف كتــب التفاســـري جيــد اختالفـــا كبــريا بــْي املفســـ
أنـــه ويـــرى فتجـــد كـــل واحـــد مـــنهم يـــديل بـــدلوه يف املفـــردة, فيقـــول فيهـــا املعـــىن الـــذي يعـــنه لـــه 
تـار, وأيهـا األنسب! وهكذا تكثر األقوال وتَتاكم, وحيتار القارئ لكتب التفسـري أي املعـاين خي

 مراد هللا عزوجل.
وطاملـــا أننـــا نتعامـــل مـــع الـــنص القـــرآين كجمـــل مســـتقلة ال رابـــط هلـــا, أو حـــىت كجمـــل متصـــلة 

آخـــر املطـــاف لقطـــات ال رابـــط هلـــا, فإننـــا لـــن نســـتطيع اْلـــزم ِبعـــىن حمـــدد ولكنهـــا تشـــكل يف 
 للمفردة القرآنية.

فســرين لقولــه تعــاىل: "والشــفع ونقــدم للقــارئ الكــرمي مثــاال علــى ذلــك, وهــو تنــاول الســادة امل
والــوتر" يف ســورة الفجــر, فنجــد اإلمــام الفخــر الــرازي يقــول عنــد تناولــه لــه يف تفســريه مفــاتيح 

 الغيب:
 
-, مث يبـدأ يف عـرض أقـواهلم, اضطرب املفسرون يف تفسري الشفع والوتر وأكثروا فيه ......""

  فيقول: -واليت اختصران بعضها!
 هو الوتر النحر، يوم بعد يومان هو والشفع (......) عرفة، يوم لوتروا النحر يوم الشفع أن"

 وحواء آدم الشفع أخرى رواية ويف بزوجته، شفع آدم الوتر: واثلثها (.......) الثالث، اليوم
 شفعاً  كان  ما والشفع كاملغرب  الصلوات من وتراً  كان  ما الوتر: ورابعها ,تعاىل هللا هو والوتر
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{ َزْوَجْْيِ  َخَلْقَنا َشْىء ُكله   َوِمن: }تعاىل لقوله كله  اخللق هو الشفع: مسهاوخا( .....), منها
, تعاىل هللا هو والوتر[  8:  النبأ{ ]  أزواجا وخلقناكم: } وقوله[  49:  الذارايت] 
 ,سبعة وهي النار دركات والوتر َثانية، وهي اْلنة درجات الشفع: وسابعها (......)

 واحلياة والكراهية واإلرادة والعجز والقدرة واْلهل كالعلم  اخللق صفات الشفع: واثمنها
 بال قدرة جهل، بال علم موت، بال حياة عدم، بال وجود احلق صفة فهو الوتر أما واملوت،
 الذي ابحلساب أقسم فكأنه العدد نفس والوتر، ابلشفع املراد: واتسعها ,ذل بال عز عجز،

, (......), العباد على به هللا منه  الذي والبيان بالكتا ِبنزلة وهو منه للخلق بد ال
 يوم وهو بعده ليل ال الذي اليوم هو والوتر ,والليايل األايم هو الشفع :مقاتل قال: وعاشرها

 ويونس وعيسى واملسيح وأمحد حممد مثل امسان له نيب كل  الشفع: عشر احلادي ,القيامة
 آدم الشفع: عشر الثاين .وإبراهيم ونوح مآد مثل واحد اسم له نيب كل  والوتر النون وذي

 ملوسى تعاىل هللا فجرها اليت عشرة، اإلثنتا العيون الشفع: عشر الثالث ,مرمي والوتر وحواء
َنا َوَلَقدْ : }قوله يف موسى أوتى اليت التسع اآلايت والوتر السالم عليه  ءاايت ِتْسعَ  موسى َءاتـَيـْ

: تعاىل لقوله لياليهم والوتر عاد أايم الشفع: عشر الرابع ،[ 101:  اإلسراء{ ] بـَيـهَناتٍ 
مٍ  وَثانية لََيالٍ  َسْبعَ }  عشر اإلثنا الربوج الشفع: عشر اخلامس ,[ 7:  احلاقة{ ] ُحُسوماً  َأايَّ

 السادس ,السبعة الكواكب والوتر[  61:  الفرقان{ ]بـُُروجاً  السماء يف  َجَعلَ : }تعاىل لقوله
 ,يوماً  وعشرين تسعة يتم الذي الشهر والوتر يوماً، ثالثْي ميت الذي الشهر الشفع: عشر

 يف  قـَْلَبْْيِ  مهن لَِرُجلٍ  هللا َجَعلَ  مَّا: }تعاىل قال القلب، والوتر األعضاء الشفع: عشر السابع
 َوِلَساانً : }تعاىل قال اللسان والوتر الشفتان الشفع: عشر الثامن ،[ 4:  األحزاب{ ]َجْوِفهِ 

 الشفع: العشرون ,الركوع والوتر السجداتن الشفع: عشر التاسع ,[9:  البلد] {َوَشَفَتْْيِ 
 أن الظاهر عليه يدل الذي أن واعلم سبعة، ألهنا النار أبواب والوتر َثانية ألهنا اْلنة أبواب
 حمتمل، ذكرانها اليت الوجوه هذه وكل ،هبما تعاىل هللا أقسم شريفان، أمران والوتر الشفع

 عن خرب منها شيء يف ثبت فإن التعيْي، على األشياء هذه من بشيء له شعارإ ال والظاهر
 يثبت مل وإن املراد، هو أبنه حكم التأويل أهل من إُجاع أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 إين: أيضاً  يقول أن ولقائل القطع، وجه على ال اْلواز طريقة على الكالم يكون أن فيجب
 " اهـالعموم تفيد والوتر الشفع يف والالم األلف ألن ,الكل على الكالم أمحل
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فكما رأى القارئ فإن اإلمام الفخر رمحه هللا, على الرغم من دقة ترجيحاته, يتوقف يف املعىن 

املراد ويقول أن كل قول حمتمل, وحلريته الشديدة يتقبل من حيمل الكالم على الكل, ألن 
 األلف والالم تفيدان العموم!!

ض األقوال العشرين اليت ذكرها اإلمام الفخر الرازي عن السادة املفسرين, وحنكم وحنن نرف
خبطأها كلها, ونطلب إىل القارئ الكرمي أن يرجع لتناولنا لسورة الفجر لينظر ماذا قلنا يف 

 اآلية والسورة.
ع وسبب االختالف واحلرية يف حتديد املراد يف هذه اآلية وشبيهاهتا هو عدم النظر يف موضو 

 السورة نظرة مشولية.
والشيخ الغزايل رمحه هللا إن كان قد تكلم عن التقاط وتكوين "صورة مشسية" للسورة القرآنية, 

كان يتكلم عن إجياد ترابط   -كما رأينا من تناوله لسور القرآن يف كتابه–فإنه رمحه هللا 
 وتناسق بْي موضوعات السورة الواحدة!

ال يقدم أو يؤخر يف املسألة اليت نتناوهلا, وهي حتديد  -قام به مع احَتامنا ملن–وهذا التناول 
مل يزد عن أن أوجد رابطا يربط بتلك الطريقة لسور القرآن مدلول املفردة القرآنية, فإن املتناول 

, وهذا ال بعض اآلايت ببعضها حتت موضوع واحد, ينسجم مع ابقي موضوعات السورة
 .يساهم يف حتديد املدلول

 
ولنا حنن للسورة فهو تناول خمتلف, فهو يؤمن أبن السورة تدور يف فلك موضوع واحد أما تنا

ينظر يف السورة كلها, فيحدد العناصر املبثوثة , وعلى املتناول للسورة أن أو على حمور واحد
الفلك املوضوع اْلامع الذي يشتمل هذه العناصر, وهذا املوضوع هو حيدد يف السورة, مث 

السورة, أو  يف آية من آايتللمتدبر املتفكر وقد يظهر هذا احملور السورة, الذي تدور فيه 
 السورة كلها.  مبثواث كرابط جامع يف 

 
وكيف يؤدي هذا إىل الوصول إىل حتديد مدلول املفردة, , ةتناولنا للسور  هيئةونقرب للقارئ 

 فنقول:
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ه الصورة مكونة من عدة , حتمل رمسا ما, وهذ)القرآن( صورة كبرية جدا ناأن أمامنفَتض 
يف كل صورة صغرية وجدان أهنا كذلك مكونة من  نظردققنا ال, وإذا )السور( صور صغرية

 عدة رسومات صغرية متصلة ببعضها )اآلايت(.
وسقطت على الكبرية, ونفَتض أن صورة من هذه الصور الصغرية انفصلت عن الصورة األم 

 .حنن حناول أن نستنتج هذه املعوجات, و اعوجتفتطاير منها بعض أجزائها و األرض 
فأول ما سنفعله أن ننظر يف هذه الصورة, أي رسم تقدم, فإذا الحظنا أن الرسم املوجود يف 
هذه الصورة هو عن منظر طبيعي يف السماء )القمر والنجوم مثال(, فمن املنتظر أن تكون 

إذا كان بعض األجزاء ف .أو ما يتناسب مع هذه الصورة ابقي أجزاء الصورة متعلقة ابلسماء
, 33فمن املنطقي أن ننظر يف هناية الصورة السابقة هلا يف الصورة األم ,ورةصمن أول ال عوجةامل

كون هذا من املنطقي جدا أن يَ  ألنه, ان مع بعضهما مشهدا متصالا يف الصورة األمألهنما كوه 
 حتديد شكل األجزاء املشهد متناسبا مع املشهد السابق هلا, وهذا ما يساعدان كثريا يف

, وإعادة رمسها على هذا األساس, وإذا كان اْلزء )املفردات املختلف يف مدلوالهتا( عوجةامل
املعوج يف آخر الصورة, فمن املنطقي أيضا أن أنظر يف أول الصورة التالية حىت أحدد املشهد 

 املعروض فيها.
الذي اشتمل هذا اْلزء املعوج,  وإذا كانت املعوجات يف وسط الصورة فإان ننظر يف العنصر

 وحندده تبعا للعنصر يف داخل املوضوع.
 

وبنفس الطريقة نتعامل مع القرآن, فننظر يف السورة مستخلصْي موضوعا عاما هلا, وهذا 
 ,حيتاج عميق نظر وتدبر من الناظر حىت جيد الرابط اْلامع ملواضيع السورةقد االستخالص 

ال يكون اْلامع هلا ظاهرا, وقد ال حيتاج لكون عناصر  , قدعدة عناصرإذا كانت حتتوي 
السورة املختلفة مما يسهل ُجعهم يف رابط واحد, ويساعد الناظر املتدبر النظر يف موضوع 

 السورة السابقة والالحقة فإنه مما يساعد على إبراز موضوع السورة املعاْلَة.
تطاع املتناول الوصول إىل ذلك سهل وأصعب ما يف هذا التناول هو إهناء أول سورة, فإذا اس

                                                
لسور في جزء عم, مثل سورة النازعات, ساعدنا هذا األسلوب على تحديد معاني المفردات في أول عدد من ا 33

والتي اختلف فيها المفسرون اختالفا كبيرا, فبالنظر في السورة وفي السورة السابقة توصلنا بحمد هللا وعونه 

 إلى تصور مشهد يناسب باقي أجزاء السورة.
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عليه تناول ما بعدها, لوجود سابق هلا, وهكذا كلما أجنز سورة سهلت ما بعدها, حىت يصل 
إىل إهناء عدد من السور تقدم له تصورا عاما عن اْلزء )ابملعىن املعروف, املكون من َثانية 

 أرابع( الذي يتناوله.
 

ة اْلزء أكثر, مما قد يساعد املتناول على حتديد وكلما ازداد تناول اإلنسان وضحت صور 
املراد من كلمة كان قد احتار يف مدلوهلا, ومل يسعفه موضوع السورة أو السورة السابقة يف 

 .34ترجيح معىن منهما
و "السياق" وإن كان من املرجحات للمعاين عند أكثر األقدمْي, فلسنا حنن أول من جعل 

ع معىن السياق, وجعله شامال نا وهلل احلمد واملنة أول من وسه إال أن"السياق" من املرجحات, 
 فيه السورة. ذي ذكرتواْلزء ال ,السورة كلها والسورة الالحقة هلا

 
َعِن ونذكر للقارئ الكرمي يف عجالة منوذجا لَتجيح مدلول لكلمة, وذلك يف قوله تعاىل: "

 "[2النـََّبِإ اْلَعِظيِم ]النبأ: 
أهنم قد اختلفوا يف املراد من النبأ العظيم على ثالثة أقوال؛ فهو  سرين يرىالناظر يف أقوال املف

 إما القرآن الكرمي, وإما يوم الفصل, وإما نبوة الرسول الكرمي.
ألسباب كثرية, ال -وكنت أميل إىل ما رجحه كثري من املفسرين أن املراد منه القرآن الكرمي, 

ورة أبكملها وجدت أهنا تدور يف فلك يوم الفصل, مث ملا نظرت يف الس -يتسع املقام لذكرها
وكذلك السورة السابقة هلا )سورة املرسالت(, كما أن الدليل املذكور يف السورة )دليل العناية( 

 من أول قوله تعاىل: 
نسب ", هو أ[16َوَجنَّاٍت أَْلَفافاً ]النبأ : , إىل قوله: "[6أملَْ جَنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاداً ]النبأ :  "

 ابلدرجة األوىل للفصل من أي مدلول آخر.
 

 وننبه فنقول:

                                                
 رادها!سينحصر التأرجح بين مدلولين محتملين فقط, وليس كثير من المدلوالت التي ال ضابط إلي 34
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حنن وإن كنا نقول أن السورة القرآنية تناقش موضوعا واحدا, فإان هذا ال يعين أن املوضوع 
  ,يتكون من عنصر واحد, فلنتذكر عندما كنا مكتب مواضيع اإلنشاء يف املرحلة اإلبتدائية

ر للموضوع, مث الكتابة حتت هذه العناصر, وأحياان كان مدرسوان يطلبون إلينا حتديد عناص
 ما كانوا يقدمون لنا هذه العناصر, ويلزموان ابلكتابة حتتها.

وكذلك احلال يف سور القرآن, فإهنا تناقش موضوعا واحدا, مشتمال عدد من العناصر, 
وعندما يبدأ احلديث حتت عنصر جديد فال يُتصور حدوث اتصال أو تناسب مباشر بْي 

خبالف اآلايت اليت تندرج حتت عنصر -, , املندرجة حتت عنصر آخرآلية واآلية السابقة هلاا
تصور وجود عالقة وتناسب بْي اآلية واآلايت , وإمنا يُ -واحد, فيظهر االتصال والَتابط بينها

 السابقة هلا كلها واملكونة للعنصر السابق هلا أو للعناصر السابقة هلا.
يضا أبن من يبحث عن إجياد عالقة مباشرة وتناسب واتصال ظاهرين لذلك فإان نسلم حنن أ

إذا كانت السورة مكونة من عناصر –بْي كل آية واتليتها منفصلة عن عنصرها وموضوعها 
هو إنسان متكلف, ألن املطلوب هو إجياد التواصل بْي  -عدة وليست من عنصر واحد

 اصر املختلفة.العناصر يف املوضوع الواحد, وليس بْي أجزاء العن
 

  :, فقالاآلايتعالقات بْي أنواع للوجود ولقد تكلم اإلمام الزركشي حول 
 :أنواع ارتباط اآلي بعضها ببعض"

بعض فنقول ذكر اآلية بعد األخرى إما أن يظهر االرتباط عدان إىل ذكر ارتباط اآلي بعضها ب
وكذلك إذا كانت الثانية  ,بينهما لتعلق الكالم بعضه ببعض وعدم متامه ابألوىل فواضح

 لألوىل على جهة التأكيد والتفسري أو االعَتاض والتشديد وهذا القسم ال كالم فيه
عن األخرى وأهنا خالف النوع املبدوء وإما أال يظهر االرتباط بل يظهر أن كل ُجلة مستقلة 

 ال: به فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها حبرف من حروف العطف املشَتك يف احلكم أو
القسم األول: أن تكون معطوفة وال بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه  

َها َوَما يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَها{}يـَْعَلُم َما يَِلُج يف اأَلْرِض َوَما خَيْرُُج مِ  :كقوله تعاىل  ,نـْ
ُ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإِلَْيِه تـُْرَجُعوَن{ :وقوله  .وفائدة العطف جعلهما كالنظريين والشريكْي .}َواّللَّ

وقد تكون العالقة بينهما املضادة وهذا كمناسبة ذكر الرمحة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد 
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عادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون ذلك ابعثا على الرهبة و 
 . )....(العمل ِبا سبق مث يذكر آايت التوحيد والتنزيه ليعلم عظم اآلمر والناهي

القسم الثاين: أال تكون معطوفة فال بد من دعامة تؤذن ابتصال الكالم وهى قرائن معنوية  
 ؛زج لفظي وهذا مزج معنوي تنزل الثانية من األوىل منزلة جزئها الثاينمؤذنة ابلربط واألول م

 وله أسباب:
}َكَما  :أحدها: التنظري فإن إحلاق النظري ابلنظري من دأب العقالء ومن أمثلته قوله تعاىل

} هَلُْم َدَرَجات  ِعْنَد }أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقهاً  :عقب قوله ,َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بـَْيِتَك اِبحلَْقِه
َرهبِهِْم َوَمْغِفرَة  َورِْزق  َكِرمي { فإن هللا سبحانه أمر رسوله أن ميضي ألمره يف الغنائم على كره من 

وذلك أهنم اختلفوا  ,كما مضى ألمره يف خروجه من بيته لطلب العري وهم كارهون  ,أصحابه
فكره كثري منهم  , عليه وسلم وجادلوهوحاجوا النيب صلى هللا ,يف القتال يوم بدر يف األنفال

 ,فأنزل هللا هذه اآلية وأنفذ أمره هبا ,ما كان من فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف النفل
 اهـ 35"ضوا عليه فيما يفعله من شيء ماوأمرهم أن يتقوا هللا ويطيعوه وال يعَت 

 
 وختاما نقول:

التقول على هللا يف شيء, وإمنا هو  إن احلديث عن وجود عالقات بْي اآلايت ليس من
اجتهاد من املتدبر, فإما أن يكون له أجران أو أجر! وليس هو من اخلوض فيما ال نفع فيه, 

فهو اخلوض يف الضرورايت الالزمة, حىت نستطيع أن نستخرج معان مقصودة لكالم هللا 
الذكر احلكيم, ألن كل  تعاىل, وبدونه سنظل ندور يف دوائر مفرغة عند تناولنا لكثري من آي 

كلمة حتتمل مدلوالت عديدة, واملرجح هلذا السياق العام, وهم عنه معرضون, فكيف 
 ؟!نتفق

 
 
 
 

                                                
بدر الدين محمد الزركشي, البرهان في علوم القرآن, دار المعرفة: لبنان, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم,.  35

 .47-40ص.
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 ملاذا جزء عم؟
 

 ملاذا اخَتان جزء عم حتديدا, كنموذج مصدق ملا نقول به؟ 
  :إىل أسباب عدةيرجع هذا االختيار 

وكنا قد أعلنا يف كتابنا األول: ملاذا فسروا  أن هذا اْلزء مثهل حتداي شخصيا يل, :أوهلا
, أن القرآن ال حيتاج إىل تفسري, وأنه كتاب مبْي حيتاج إىل تدبر. فقلت لنفسي: إن 36القرآن

يف تقدمي  شكل على السادة املفسرين, فرأينا فيه ختبطا شديدا وحريةجزء عم أكثر جزء أُ 
 الصور اليت تقدمها السور.

 مثل العادايت والنازعات واالنشقاق,اليت استشكلت على املفسرين فبدأت بتناول السور 
على حذر وأمل أن يفتح هللا عزوجل لنا فيها, ونتجاوز ما وقعوا فيه, وهلل احلمد واملنة قدمنا 

سور القصار املبىن, اهلائلة احملتوى فيها أقواال جديدة, وهكذا واصلنا املسري يف تناول هذه ال
أوجها جديدة يف فهم بعض هذه  -استنادا إىل التناول الشمويل–والعظيمة املعىن, فقدمنا 

, كما فتح هللا عزوجل لنا أوجها عديدة يف الَتابط والتناسب بْي هذه السور, 37السور
 نقدمها للقارئ الكرمي.

 
, فإذا أثبتا اتصال -كما قلنا سابقا–خامتته  اثنيها: أن جزء عم هو ملخص القرآن ويشتمل

 وتناسب امللِخص كان ذلك دليال على اتصال امللَخص.
 

                                                
 www.amrallah.com/ar   يمكن للقارئ الكريم االطالع على كتابنا المذكور على موقعنا الشخصي:  36

 الكتاب نقد لمناهج المفسرين, وإثبات أن القرآن ال يحتاج إلى تفسير.وفي 
الحق يقال أني شعرت بالرعب الشديد عند تناولي لبعض الصور التي تقدمها سور هذا الجزء, وذلك عندما  37

ظهر لي المراد من  المشاهد المقدمة,  وتذكرت ما كنا قد درسناه قديما من أن السور القصيرة عمل  على 

ثبي  اإليمانيات والترغيب والترهيب, وكن  أقرأ السور فال أجد فيها هذا التخويف الشديد, ولكن لما تدبرتها ت

وجدتها تحتوي تهديدا عظيما جدا ليس بالهزل, تهديد باالستئصال وتعريف بالصرامة, فالوعيد واقع عند تحقق 

 شروطه.
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اثلثها: أن جزء عم هو أكرب أجزاء القرآن يف ُجيع اْلوانب, فهو أطول األجزاء, كما أن سور 
ا هذا اْلزء تكاد تقارب ثلث عدد سور القرآن, فجزء عم يتكون من سبع وثالثْي سورة, فإذ

أثبتنا اتصال وتناسب هذا العدد نكون قد قدمنا مناذج على اتصال ثلث السور وبقي 
 الثلثان, خبالف أي جزء آخر والذي ال يقارب هذا العدد أو هذه النسبة حبال.

 
رابعها: أن جزء عم يتخذ مطعنا لكثري من الطاعنْي, وذلك لقصر سوره ولعدم وضوح 

من املتناولْي, خبالف السور الكبرية اليت يظهر فيها تصورات بعضها واتصال آايهتا لكثري 
يف هذه السور, وما الدليل  اإلعجاز, فيتساءل: أين اتصال اآلايت داخل مواضيع خمتلفة

على كوهنا من عند هللا, وما الذي مينع أن آيت ِبثلها؟ وقدم بعضهم ابلفعل بعض النصوص 
يتذكر فهمنا آلايت املطالبة ابإلتيان سور قصرية! )ونطلب إىل القارئ أن  اليت تقلد بعض
 بسورة أو سور(

فتناولنا هذه السور, وبيهنا الصور واملشاهد العظيمة واالستدالالت القومية املذكورة فيها, واليت 
 خترس ألسنة املخالف, وتثبت استحالة كون هذا القرآن من عند حممد أو أي بشر آخر.

 
لذي يبدأ به النشأ التعرف على الكتاب العزيز, ويقرأ خامسها: أن هذا اْلزء هو اْلزء األول ا

, ومن مث يَتسخ الطفل وال يفهم ماذا تعين هذه اآلايت, فيعي )حيفظ( كثريا منها كما هي
عنده االقتناع أبن هذا الكتاب كتاب عسري, فهو ال يفهم معاين الكلمات, وإذا قدمت له 

الذي هو ملخص –غرس معاين هذا اْلزء فهو ال يفهم ماذا تقول السورة, فإذا عملنا على 
القرآن يف نفس الطفل منذ صغره, وعرفناه ابلصور املقدمة فيه, فسريسخ لديه عظمة  -القرآن

وعلوه, كما سيؤثر ذلك يف إميانه أتثريا عظيما, وسيجد أن كل ما سيقابله بعد ذلك, مقارنة 
 هبذا اْلزء, سهل يسري.

 
لو فهمناه ابلقرآن وتدبرانه حق التدبر, وجنبنا قليال  سادسها: الربهنة على بيان القرآن,

عقولنا وأفهامنا املغلوطة. وإذا كان هللا عزوجل قد التزم هنجا معينا يف جزء كامل من كتابه 
 )حيتوي ثلث سور القرآن( فلزاما أن يكون هذا النهج يف ابقي الكتاب.

This file was downloaded from QuranicThought.com



ه, حىت يتسىن لنا خدمة كتابه وندعو هللا أن يطيل العمر ويفتح لنا من أبواب علمه وكرم
وإظهار ما فيه من التناسق والتناسب. كما ندعو األخوة إىل النظر يف سور القرآن من أجل 

 استكشاف موضوعها, والذي سيساعدهم على القضاء على كثري من مواطن اخلالف.
 
 
 

 حماور اْلزء
 

ارت عليها سور هذا اْلزء, قبل أن نبدأ يف تناول اْلزء, نقدم للقارئ الكرمي احملاور اليت د
ُجلة واحدة, حىت خيرب بنفسه التناسب والتناسق بينها, ألن االسَتسال يف قراءة التناول 

والَتجيحات الداللية واالتفاق بْي البداايت واخلواتيم, اليت سنذكرها رِبا يشغله عن االنتباه 
 هلذا التناسب, فنعرضه هنا قبل البدء يف تناول السور:

 
 والوعيدة النبأ يف فلك مسألة واحدة وهي الرد على املختلفْي حول وقوع الوعد تدور سور 

 .الرابين يف يوم الفصل
 ب.ِبنزال العذا اإلنذارتدور سورة النازعات يف فلك عنصر واحد وهو 

. فهي توضح دور املنِذر, وحال املنَذر العجيب قبالة املنِذر واملنَذرتدور سورة عبس يف فلك 
 .رهذا اإلنذا

)الرسول والكتاب(, فهي تعرف املنَذر حباله يف يوم  املنَذر واملنِذرتدور سورة التكوير يف فلك 
 .)الرسول والكتاب( ودورهالفصل, كما تعرف ابملنِذر 

 .واغَتار املنَذر يف يوم الدين انكشاف غفلةتدور سورة االنفطار يف فلك  
 .ابملنَذريف السور السابقة املوعود  نزول اْلزاءتدور سورة املطففْي يف فلك 

 جملازاته.يف اليوم اآلخر  قدرة هللا على إعادة اإلنسانتدور سورة االنشقاق يف فلك 
 تدور سورة الربوج يف فلك انتصار هللا عزوجل لدينه ولعباده يف الدنيا واآلخرة.

 تدور سورة الطارق يف فلك حفظ هللا التام للبشر, ولكل ما يصدر عنهم.
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 عزوجل وربط اإلنسان قلبه به. ذكر هللااألعلى يف فلك أمهية تدور سورة 
 !رفع الغشو ابلتذكريتدور سورة الغاشية يف فلك 

 تدور سورة الفجر يف فلك إثبات أنه سبحانه وتعاىل لباملرصاد.
والقوة احلقيقة الفالح تدور سورة البلد يف فلك حث اإلنسان على التحصل على مصدر 

 لإلنسان.
 وخسارة املخالف. الفالحلشمس يف فلك فالح من اتبع سبيل تدور سورة ا

 اإلنسان املتزكي املتبع لسبل الفالح وخسارة املتدسي. رضىتدور سورة الليل يف فلك 
 الرسول, واستمرار ذلك عليه يف ماضيه ومستقبله. ىورضتدور سورة الضحى يف فلك فالح 

 , واألمر ِبا يقابلها.جل على الرسولعزو  نعم هللاتدور سورة الشرح يف فلك استكمال ذكر 
 على اإلنسان واالقَتاب منه. نعم هللاتدور سورة العلق يف فلك القراءة كباب لفتح 

القرب  وفتح اببعلى اإلنسان  نعمةتدور سورة القدر يف فلك عظمة وقت إنزال أكرب 
 .(القرآناألكرب )

الذي قسم الناس إىل مؤمنْي  (,الكتابتدور سورة البينة يف فلك حجية الرسول )النيب و 
 وكافرين.

 (.اليوم اآلخر: )كتب األعمال بينةتدور سورة الزلزلة يف فلك 
 هللا تعاىل, على الرغم من إقامة البينة عليه. نعمتدور سورة العادايت يف فلك كفران اإلنسان ل

 .اْلزاءتدور سورة القارعة يف فلك الصيحة املعلنة بدء 
هللا, وكيف أن هذه الغشاوة سَتفع وسيعلم  نعمفلك إلتهاء اإلنسان بتدور سورة التكاثر يف 

 .جمازاتهعند  اليقْي
 بسبب التهائه. اخلسرانيف  تدور سورة العصر يف فلك انغماس اإلنسان

 اإلنسان, بتوعد من حيطم ابلتحطيم.خلسران تدور سورة اهلمزة يف فلك ذكر مثال 
 طيم املذكور يف سورة اهلمزة.للتح منوذجتدور سورة الفيل يف فلك ذكر 

 تدور سورة قريش يف فلك تعليل ما فعله هللا يف سورة الفيل.
 تدور سورة املاعون يف فلك عالمات املكذب ابلدين وتوعده.

 تدور سورة الكوثر يف فلك شكر نعمة هللا تعاىل على القرآن والنصرة.
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 األداين. متيزو عن الكافرين  االختالفتدور سورة الكافرون يف فلك إعالن 
 ابلنصر. -حتققت–تدور سورة النصر يف فلك نبوءة 

 تدور سورة املسد يف فلك هالك كبار الكافرين املعاندين.
 عن كل اآلهلة املزعومة. ومتيزهتدور سورة اإلخالص يف فلك التعريف ابهلل 

 تدور سورة الفلق يف فلك االستعاذة ابلرب من االنقسام والشقاق ونتائجه.
 رة الناس يف فلك االستعاذة ابلرب من شر الوسواس اخلناس.تدور سو 

 
ذكر هنا جمددا أن هذه هي احملاور أو املوضوعات الرئيسة لكل سورة, وهناك بداهة عناصر ونُ 

مندرجة حتت هذه املوضوعات أو احملاور, وسيلحظ القارئ بنفسه التناسب والتناسق بْي 
 .ة والسور التاليةالعناصر داخل السور 

 
 
 ريقة التناولط
 

قبل أن نبدأ يف تناولنا هلذه السور نُعرف القارئ الكرمي ابملنهج الذي نتبعه يف تناول هذه 
 السور, فنقول:

قناعتنا التامة بدقة اختيار اللفظ القرآين, الختياره  عامة منلكتاب هللا تعاىل  نايف تناول ننطلق
ص هو املراد وليس أي شيء آخر, من لدن حكيم عليم, ومن مث فإن اللفظ املوجود يف الن

فال جنعل الفاعل مفعوال وال املفعول فاعال, وال حنذف موجودا أو نقدر حمذوفا, وإمنا نلتزم 
 النص قدر اإلمكان.

وحنن نقول "قدر اإلمكان" ال ألننا نتعمد احلياد عنه أحياان, ولكن ألننا غالبا ما نقرأ النص 
وقد ال نلحظ أن النص خمالف ملا يف أذهاننا, وهلذا قد  القرآين ابلفهم الَتاثي الذي لُقناه,

 أحياان.عنه حنيد 
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وحنن ال نسمي ما نقوم به تفسريا, ألن كتاب هللا ال حيتاج إىل تفسري, وال نسميه أتويال, ألن 
و وهذا ما ال نقوم به, وإن كل ما نقوم به هالتأويل يكون ابلتطبيق وابملقابلة مع الواقع, 

آي الذكر احلكيم, فإن أصابت هذه اخلواطر كان هذا بفضل  حولوخواطر  نظراتتدبرات و 
 هللا, وإن أخطأت فال يعين هذا خطأ الكتاب, وإمنا يعين قصر نظران وقلة تدبران.

على اتصال اآلايت والسور وارتباط ابلدرجة األوىل وألن تركيزان يف هذا الكتاب هو 
وهو ما سنبدأ به, فسنبدأ أوال لموضوعات, , فإن هذا سيكون العنصر الرئيس لاملوضوعات

مث نظور عام للسورة, مث اتصال السورة بسابقتها, ِببعرض الفلك الذي تدور فيه السورة 
 تناولنا لآلايت.

 
أن نبْيه فلزام علينا الف ما يقول به عامة املفسرين, قوالنا يف  اآلايت واملفردات قد ختوألن أ

  قولنا هذا, وملاذا خالفنا القول املشهور.للقارئ الكرمي إىل ما استندان يف
ستقضي ال حمالة على اتصال املوضوع و , اكبري   حيزاوألن هذه الَتجيحات الداللية أتخذ 

, رأينا أن نضع ترجيحاتنا الداللية, ونقدان بغوصه يف هذه الَتجيحات واآلايت عند القارئ
كرمي قراءة السورة كاملة, وأخذ ألقوال املفسرين يف هوامش الكتاب, حىت يتسىن للقارئ ال

 . 38تصور شامل عنه ال يداخله أي دخيل بشأن آخر
 

وحنن نطلب إىل القارئ الكرمي أن يقرأ السورة كاملة أوال ليعرف ما نقول فيها, مث يلتفت بعد 
ذلك إىل اهلوامش املتعلقة ابلسورة, فيقرأها على تؤدة ويتفكر فيها, ويوازن بينها وبْي ما قاله 

 املفسرين يف هذا الشأن, مث يرجح بعد ذلك أي القولْي شاء. عامة
 ونبدأ بسم هللا وعليه االتكال.

 

 
                                                

تناوال موسعا, أكبر من  www.amrallah.com/ar تناولنا عامة سور هذا الجزء على موقعنا الشخصي  38

التناول الموجود بالكتاب, ولكن التناول هناك تناول متداخل, تتداخل فيه ترجيحات المعاني مع ترابط اآليات, كما 

كما أن هنا تناول لبعض لكتاب, أن فيه زيادات غير مذكورة في الكتاب, إال أن خالصة المذكور موجود في ا

 والزائد هو زيادة تأكيد لما ذكرناه في الكتاب وبعض اللمسات البالغية.سور لم نتناولها في الموقع, 
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 سورة النبأ                              

 بسم هللا الرمحن الرحيم                        
                      

 الوعيد الرابين يف يوم  الفصل. وقوع الوعد و  :وهي ؛واحدةمسألة تدور سورة عم يف فلك 
فتبدأ ابحلديث عن تساءل غري املؤمنْي عن اليوم اآلخر, وكيف أنه ابطل, مث تقدم أدلة 

 مث تعرض بعض صور هذا اليوم, مث ختتم ابإلنذار بوقوع العذاب.طبيعية على وقوعه, 
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ابب الرد ل من واتصال سورة النبأ ابملرسالت واضح جلي, فسورة املرسالت تناولت يوم الفص
من زاوية وتكمل سورة النبأ هذا التناول, فتعرض هلذا اليوم من  ,وتوعدهم على املكذبْي

حجج املكذبْي مث انتقل إىل  يف املرسالتنقاش املختلفْي يف هذا اليوم, فكأن القرآن انقش 
هو ويعلم اْلميع أن يوم الفصل فيفند حججهم من هم أقل درجة, وهم املختلفون الشاكون, 

        ميقات وقوع املوعود.
إن مل والذي يقول هلم  ",فَِبَأيِه َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ " :سورة املرسالت بقوله تعاىل انتهت

 :ه, وتبدأ سورة النبأ بقوله تعاىلؤمنوا بغري تؤمنوا ابلقرآن فلن ت
 
 "(3) خُمَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ  الَِّذي( 2) 39اْلَعِظيمِ  النـََّبإِ  َعنِ ( 1) يـََتَساَءلُونَ  َعمَّ " 
 , وهو يوم الفصل, فتبدأ بعرض تساؤل غري املسلمْي عن النبأ العظيم 
إنكارا اتما,  ومن ظان وقوعه فمن منكر ل, عظيم ومعروف ف الناس يف هذا النبأاختالو 

, ومن قائل بوجود روحياندون األبدان, وأن النعيم والعقاب  األرواحشاك, ومن قائل ببعث 
  !, سيدخلوهنم اْلنة ويرفعون عنهم العذابعاء دون هللاشف
 

 فريد هللا عزوجل بقوله: 
 " (5) َسيَـْعَلُمونَ  َكالَّ   مُثَّ ( 4) َسيَـْعَلُمونَ  َكالَّ "                 

, وسيتكرر هذا النبألم املختلفون حقيقة وصدق , وسيعمردود أن هذا اخلالف مرفوع موضحا
علمون يف الدنيا من خالل القرآن وابألدلة الكثريات املنصوبة على هذا العلم مرة أخرى, فسي

  اليوم, وسيعلمون يف اآلخرة علم املشاهدة.وقوع هذا 
 

                                                
اختلف السادة المفسرون في المراد من النبأ العظيم على ثالثة أقوال, فقالوا يحتمل أن يكون اليوم اآلخر,  39

تمل أن يكون نبوة الرسول الكريم. وأن تكون نبوة محمد "نبأ" بالنسبة ويحتمل أن يكون القرآن العزيز ويح

للمعاصرين له أمر غير ممكن, ألنه واقع مشاهد لهم, فهو ليس بنبأ بحال, فال يبقى محتمال إال القرآن واليوم 

"نبأ", فإن اآلخر, وعلى الرغم من أنه يبعد أن يطلق على القرآن العظيم كامال, بما يحتويه من أطياف مختلفة 

المحتم األول لكون النبأ العظيم هو اليوم اآلخر هو السياق, سياق السورة والسورة الماضية والسور الالحقة, 

فسورة المرسالت كان محورها الرئيس يوم الفصل, وهو نفس محور النبأ ولكن من زوايا مغايرة, وهو المحور 

ي سور الجزء باطراد حتى سورة الشمس. فال يعقل أن النهائي لسورة النازعات, ويتكرر الحديث عنه في باق

 يبدأ الحديث عن أمر, ثم تسبح السورة كلها في فلك موضوع آخر.
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 :على وقوع هذا اليومدة مشاهَ كونية يبدأ هللا عزوجل بعرض أدلة  و 
 ُسَبااتً  نـَْوَمُكمْ  َوَجَعْلَنا( 8) أَْزَواًجا مْ َوَخَلْقَناكُ ( 7) أَْواَتًدا َواْْلَِبالَ ( 6) ِمَهاًدا اأْلَْرضَ  جَنَْعلِ  أملَْ  "
َنا( 11) َمَعاًشا النـََّهارَ  َوَجَعْلَنا( 10) لَِباًسا اللَّْيلَ  َوَجَعْلَنا( 9) ًعا فـَْوَقُكمْ  َوبـَنَـيـْ ( 12) ِشَداًدا َسبـْ

 َونـََبااتً  َحبًّا ِبهِ  لُِنْخرِجَ ( 14) 40اَثجَّاجً  َماءً  اْلُمْعِصرَاتِ  ِمنَ  َوأَنـَْزْلَنا( 13) َوهَّاًجا ِسرَاًجا َوَجَعْلَنا
  "(16) أَْلَفافًا َوَجنَّاتٍ ( 15)

        
يف الكون. فلم خيلق هللا كل هذا الكون ويسخره  العناية والغائية ويظهر يف اآلايت جلياً دليل

نَـُهَما اَبِطالً َذلِ "لإلنسان عبثا,  الَِّذيَن َكَفُروا فـََوْيل   َك َظنُّ َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأَلْرَض َوَما بـَيـْ
وإمنا جعله مسرحا الختبار اإلنسان, فإما إىل اْلزاء احلسن وإما  ,...."لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن النَّار
)نوم اإلنسان واستيقاظه مرة  كما تعرض مناذج لعملية اإلحياء واإلماتةإىل العذاب العدل!  

, يراها اإلنسان بعينه, رادا على من يشك يف ت(أخرى, وإخراج احلي من امليت يف النبا
 .البعث

؟!       فإذا على غاية منه, أم أن األمر كله عبث يف عبث مسبقاأفال يدل هذا النظام املعد 
, فسيأتيه العلم األخري القائل بعبثية الكون والتمسك ِبوقفهالغائية رفض أصر اإلنسان على 

 عندما يشاهد ذلك يف اليوم اآلخر. املشاهدة,الذي ال ينفع معه أي جدال, وهو علم 
 
َفخُ  يـَْومَ  (17) ِميَقااتً  َكانَ   اْلَفْصلِ  يـَْومَ  ِإنَّ "   َوفُِتَحتِ ( 18) أَفْـَواًجا فـََتْأتُونَ  الصُّورِ  يف  يـُنـْ

 الرُّوحُ  ُقومُ يَـ  يـَْومَ ......  (20) َسرَاابً  َفَكاَنتْ  اْْلَِبالُ  َوُسريِهَتِ ( 19) أَبـَْواابً  َفَكاَنتْ  السََّماءُ 
 "(38) َصَواابً  َوقَالَ  الرَّمْحَنُ  َلهُ  أَِذنَ  َمنْ  ِإالَّ  يـََتَكلَُّمونَ  اَل  َصفًّا َواْلَماَلِئَكةُ 

                                                
: الَصبُّ الكثيُر، ..... وسئل النبي، صلى هللا عليه وسلم، عن الحج  40 جاء في لسان العرب البن منظور: "الثَجُّ

. َسيَ  وفي حديث أُّمِ َمْعبٍَد: فَحلَب فيه ثَّجاً أَي لبناً سائالَ  الُن دماء الَهْديِ واألَضاحي.فقال: أَفضُل الحّجِ العَجُّ والثَجُّ

: الَسياَلُن.", اهـ  كثيراً.  والثَجُّ

. فليس المراد منه أنه مصبوبا بكثرة أو مفعوالصيغة مبالغة على "فعّال", فال يقبل بحال أن يكون معناه  :ثجاج

الحظ تكرار الجيم في -وإنما المراد منه أنه هو نفسه يدفع دفعات متتالية,  رين()كما قال عامة المفسبشدة,

, فيكون المراد منه الماء الذي يؤثر في تربة األرض تأثيرا شديدا, فلما نظرت في لسان العرب, وجدت -الكلمة

؛ ُحْفَرةٌ يحتفرها ماء المطرهي ابن منظور يقول: "وقال األَزهري عقيب ترجمة ثوج: أَبو عبيد الثََجةُ األُْقنَةُ، و

بفتح الثاء  وأَنشد: فََوَرَدْت صاِديَةً ِحَرارا، ثََجاِت ماٍء ُحِفَرْت أَُوارا، أَْوقاَت أُقٍْن، تَْعتَلي الِغمارا وقال شمر: الثََجةُ،

ها الما َحفََرتوتشديد الجيم، الروضة التي  يها.", فعلم  أن الفهم َء فالحياَض، وجمعُها ثََجاٌت؛ سمي  بذلك لثَّجِ

 قول به موجود في اللسان العربي وليس بدعا من الفهم.أالذي 
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َا تُوَعُدوَن َلَواِقع  ]املرسالت : : "إِ يف املرسالت عده الناسففي هذا اليوم يقع ما وُ   ويف  ,[7منَّ
 يكون هذا يوم ينفخ يف الصور .........فسفانتظروا أيها الناس وقت حلوله! النبأ, 

السبع , فلم تعد السماء 41تحت قبله السماء فكانت أبواابالذي فُ -العظيم, ففي هذا اليوم 
حيدث الفصل بْي  -فكانت سرااب األواتدوسريت كذلك اْلبال  كما نراها يف دنياان,  شدادال

 .املؤمنْي واملختلفْي يف النبأ العظيم
 

مقابلة للمشاهد الطبيعية اليت –ل بعرض بعض مشاهد من اليوم اآلخر مث يبدأ هللا عزوج
 , فيقول سبحانه: -استدل هبا يف أول السورة

 "(23) بِِثَْي ِفيَها َأْحَقاابً ال (22) لِلطَّاِغَْي َمآابً  (21) نَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًداإِ "
راج الوهاج يف الدنيا أمام فهي موضع رصد لكل من يف ذلك اليوم, فكما كانت الشمس الس

املؤمن والكافر, وحياول كل منهم أن يتقي حرها وشرها, ابحثا عن الظل والربد, فكذلك 
وتعترب - .ستكون جهنم يوم القيامة, حياول اْلميع أن يبتعد عنها, ويتمنون أال يدخلوهنا

الشمس أكرب رد على من يشك أو يشكك يف جهنم, فكما خلق هللا الشمس سيخلق 
يف هذا اليوم مرجع للطاغْي, فلن ينقلبوا إال إليها, فهم فهي  -هنم, فال غرابة وال عجب!ج

, وإذا كان الناس يسبتون ابلنوم يف الدنيا من تعب الدنيا وطلب 42مقيمون حمبوسون فيها
 .املعايش, فال سبت يف جهنم, وسيلبثون فيها مستيقظْي يذوقون العذاب

يًما ِإالَّ ( 24) َشرَاابً  َواَل  بـَْرًدا اِفيهَ  َيُذوقُونَ  اَل "          "(25) َوَغسَّاقًا محَِ
. وبعد أن كان املاء نعمة لإلنسان يف الدنيا, ينزل فيخرج هناك يالقون العذاب الشديدف

, وُيصب على الطاغْي أنفسهم, بدال من ةر شديد احلراالزرع, أصبح يف اآلخرة عذاب فهو 
 :ن هللا وإمنا هووليس هذا ظلم مأن يصب على األرض. 

                                                
فهما حدثان مختلفان, يحدث كل منهما   -كما قال بعض المفسرين-ليس المراد من هذه اآلية انشقاق السماء,  41

 في زمن مخصوص.
ة, وقيل سنة وقيل ليس المراد منه اختلف المفسرون في المراد من الحقب, فقيل أن المراد منه ثمانون سن 42

هو أنه يدل على  نطاق فترة زمنية معينة وإنما المراد منه الفترة الطويلة أو الدوام. والمعنى الذي نأخذ به, 

ومن  ولذلك قال ابن فارس في المقاييس عن الحقب: "أصل واحد وهو يدل على الحبس ... محيط بداخل فيه,

 اهـ, ولذلك استُعمل مع الزمن, باعتباره محيط باإلنسان.  ."الباب الحقيبة، وهي معروفة.
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ُْم َكانُوا ال يـَْرُجونَ  (26) َجزَاء ِوفَاقًا" اابً " (72) ِحَساابً  43ِإهنَّ بُوا آِباَيتَِنا ِكذَّ  " (28) 44وََكذَّ
ابلدنيا ولذا كذبوا ابآلايت,  وارضفهذا جزاء موافق ألعماهلم, ألهنم كانوا ال يرجون حسااب, و 

ذيبهم إال الظن وما هتوى األنفس ولقد على الرغم من عدم وجود أي مستند هلم يف تك
 جاءهم من رهبم اهلدى!

َناهُ  َشْيءٍ  وَُكلَّ "  "(30) َعَذاابً  ِإالَّ  نَزِيدَُكمْ  فـََلنْ  َفُذوقُوا( 29) ِكَتاابً   َأْحَصيـْ
 صى وتسجل يف كتب, فال تظلم نفس شيئا, فذوقوا العذاب على أعمالكم.فاألعمال حتُ  

ذكر مآل ومآب عرض الصورة املقابلة, فيومرجع الطاغْي ي منقلبهللا تعاىل وبعد أن عرض 
 فيقول: املتقْي,

 "(34) ِدَهاقًا وََكْأًسا( 33) أَتْـرَاابً  وََكَواِعبَ ( 32) َوَأْعَناابً  َحَداِئقَ  (31) نَّ لِْلُمتَِّقَْي َمَفازًاإِ "
 إال للمتقْي,فإذا كانت األرض مهادا للمؤمنْي وغريهم, فإن حمل الفوز يف اآلخرة ال يكون 

ذو والشراب الفوار  املستوي العمر, رفلهم املنظر احلسن والطعام املستلذ والرفيق املطهَ 
 .45الرغوة

                                                
نالحظ أن هللا عزوجل استعمل "الرجاء" مع هذا الصنف, والذي لم يكن من المكذبين كلية باليوم اآلخر  43

 وإنما كان في شك منه وحيرة, وألنه لم يرجح عنده رأي, كان ال يرجو حسابا!
أي تكذيباً مفرطاً وفعال بمعنى تفعيل في مصدر م بعض المفسرين: "ذابا" بمعنى "تكذيب", كما زعليس "كِ  44

 " اهـ)!!(وعن الفراء أنه لغة يمانية فصيحةفعل مطرد شائع في كالم فصحاء العرب 

من األوزان الغير مشتهرة عند العرب, لذا  -بارا" في سورة نوحكما في "كُ–فهذا الوزن "فِعّال" "وفُعّال"  

على غير ما تقول. وهللا أعلم بمراده من  -كعادتهم مع كل غير مألوف–مها, ثم فهموها احتار المفسرون في فه

 -كما قال: فدمرناها تدميرا–: بما أن هللا تعالى لم يقل: كذبوا بآياتنا تكذيبا , فنقولالكلمة, ولكنا نجتهد في فهمها

عنى الوارد في الفعل "كذّب", وإنما هو ليس المراد منه تقوية الم الكذاب , وإنما قال: "كذبوا كذابا" نفهم أن

تبيين لهيئة الكذب, وذلك كما تقول: "قتلته غرقا أو إغراقا", وبما أن الكذب قد يأتي بمعنى الشيء غير 

[", والتكذيب هو بمعنى 18حقيقته, كما في قوله: "َوَجآُؤوا عَلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب .... ]يوسف : لالمطابق 

أن المراد أنهم كذبوا بآيات هللا  -وهذه احتمالية للفهم ليس أكثر–ر صادق, أفهم من الكلمة اعتبار اآلخر غي

باألقوال الغير صحيحة وبالشبهات وبالخداع والتلبيس على األتباع, وليس أنهم فقط كذبوا تكذيبا شديدا, وهللا 

 أعلم.
مفعول! وهي في الجملة فاعل! فإذا  المشتهر في تفسير "دهاق" أنه بمعنى الممتلئ! ولكن هذا يعني أنه 45

 نحن نظرنا في اللسان, وجدنا ابن منظور يقول:

فهو إذاً من .....  وَدَهق الماَء وأْدَهقه: أْفَرغه إفراغاً شديداً. والدْهق أيضاً: ُمتابعة الشّد. الَدْهُق: شّدة الَضْغط."

والَدْهَدقة: َدَوراُن البَِضعِ الكثير في ......  ممتلئة. وكأٌس ِدهاق: ُمتْرعة الكأَس: شَد مألَها. وأدهق األَضداد.

 ...." اهـ  الِقدر إذا غل  تراها تَعلُو مَرة وتَْسفُل أخرى؛

فكما نرى فابن منظور يجعلها مرة بمعنى االفراغ ومرة بمعنى الملو, ثم قال أنها من األضداد, أي أنها تأتي 

, فهو كأس يفور ما فيه ويتحرك حتى ينزل من على حواف الكأس, وهذا بمعنى الفوران هابالمعنيين, لذا قلنا أن

 ما ال يكون إال مع ضغط.
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ااًب  46اله َيْسَمُعونَ "  السََّماَواتِ  َربهِ ( 36) ِحَساابً  َعطَاءً  َربِهكَ  ِمنْ  َجزَاءً ( 35)ِفيَها َلْغًوا َوال ِكذَّ
نَـُهَما َوَما َواأْلَْرضِ   "(37) ِخطَاابً  ِمْنهُ  مَيِْلُكونَ  اَل  مْحَنِ الرَّ  بـَيـْ

, فهؤالء يف جنات وعيون ونعيم مقيم, وهذا جزاء من هللا فمآل املتقْي غري منقلب الكافرين
وعطاء, وليس وفاقا, كما حدث مع الطاغْي, وإمنا هو عطاء من هللا, ذلك اإلله العظيم 

 .الذي أعد الكون كله وسخره لإلنسان, ليؤدي رسالته

  "(38) ُه الرَّمْحَُن َوقَاَل َصَواابً الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصفًّا اله يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن لَ  ْوَم يـَُقوُم يَـ "
ففي ذلك اليوم ال يتكلم أحد وال يشفع إال ِبذن هللا "من ذا الذي يشفع عنده إال ِبذنه",  

لذا ئكة ال تتكلم إال ابإلذن فما ابلنا ابلبشر! وإذا كانت املالفاألمر كله يف هذا اليوم هلل! 
فعلى اإلنسان أن يتخذ العدة هلذا اليوم احلق, الذي دلت عليه األدلة الكثريات, ويتخذ 

املوقف املناسب منه, حىت جيد املآب احلسن عند هللا, وال يتكل على الشفاعة, فال هتاون يف 
        هذا اليوم, فهو يوم احلسرة والندامة.

ِإانَّ أَنَذْراَنُكْم َعَذااًب َقرِيًبا يـَْوَم يَنظُُر اْلَمْرُء  (39) َذِلَك اْليَـْوُم احلَْقُّ َفَمن َشاء اختَََّذ ِإىَل َربِهِه َمآابً "
َتيِن ُكن َمْت َيَداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر اَي لَيـْ  "(40)ت تـُرَااب َما َقدَّ

                                                
أهل الجنة من المسائل التي تشغلني! فكيف يكون لهم كل هذه اللذائذ وال يكون هناك أي  سماعكان  مسألة  46

لملحن, فهل ليس له في القرآن؟! فمن المعلوم أن األذن تشتهي سماع الصوت الجميل ا السماعحديث عن 

"اَل يَْسَمعُوَن فِيَها لَغْواً َواَل ِكذَاباً  :وجود في الجنة؟! إلى أن توقف  أثناء تناولي لهذه السورة مع قوله تعالى

 يقولون: ال -وال في كل آيات نفي السماع المشابهة–[", فالحظ  أن هللا تعالى لم يقل في هذه اآلية 35]النبأ : 

ال تأثيما ...., وإنما يقول دوما: "ال يسمعون ....", وإذا نُسب الفعل إلى كل أهل الجنة دل على لغوا وال كذابا و

 -كما جاء في بعض اآليات–أنهم كلهم في هذه الحالة سامعون, فهم في هذه الحالة ال يتكلمون أو يتساءلون 

 تعالى ينفي أنهم يسمعون صنوفا فيحدث رد الفعل البدهي وهو السماع, وإنما هم فقط: يسمعون! فإذا كان هللا

! وهذا الصنوف ليس  مثل أشعارنا أو أغانينا في فيفُهم منه أن هناك صنوفا أخرى تُسمعمعينة من الكالم, 

الدنيا, لذلك قال هللا تعالى: " اَل يَْسَمعُوَن فِيَها لَغْواً َواَل ِكذَاباً", ومن المعلوم بداهة أن الجنة لن يوجد بها 

وحتى على فرض أن بعض سكان الجنة سيْكِذبون!!!!! كيف سيعرف المستمع أن محدثه كاذب؟! فإذا مكذبون! 

: "ليس فيها كذبا!" ولكنا -سبحانه له الخلق واألمر–أراد هللا سبحانه أن ينفي وجود الكذب في الجنة لقال مثال

عندما يسمعه, فكيف يعرف أن ما نجد أنه سبحانه يتحدث عن نفي سماع اللغو والكذاب! واإلنسان يعرف اللغو 

 يقال له ِكذّاب؟ 

على أنه األقوال الغير صحيحة, نستطيع بسهولة فهم المراد هنا من  -كما فهمناه سابقا–نقول: إذا فهمنا الِكذاب 

الكذب الذي يعرفه اإلنسان. فالناظر يجد أن الكذب الذي يسمعه الناس ويعرفون أنه كذب هو األغاني واألشعار 

, وعلى الرغم من ذلك يستمعون ويطربون, وذلك ألن هذا السماع -تذكر ذم الشعراء في القرآن–صيص واألقا

يثير فيهم التخيل والحنين إلى ما يفتقدون! وهذا ما لن يكون في الجنة, فليس شيئا مفقودا أو ناقصا, فكل ما 

 ِكذابا وإنما حق, وهللا أعلم.عهم وسممتشتهيه األنفس موجود متاح, لذا سيسمع أهل الجنة ولكن لن يكون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



زين, الذين عادوا إىل رهبم, بعد رحلة الدنيا حىت يكون من الفائفعلى اإلنسان اختاذ املآب 
في ذلك اليوم يرى كل  منا أعماله, ويتمىن الكافر أن لو كان ترااب فلم ُيكلف ومن ف الطويلة.

 مث فال حُياسب.
 

وكما رأينا فلقد عرضت سورة املرسالت ليوم الفصل, وذكرت بعض ما حيدث فيه, واخلطاب 
فعرضت االختالف حوله, ودللت على بطالن هذا النبأ املوجه إىل الكافرين, وجاءت سورة 

االختالف. مث قامت بعرض املستقر النهائي للفريقْي, فأكملت صورة املوقف الذي عرضته 
املرسالت, فعرضت املوقف النهائي, كما فندت دعاوى خبصوص هيئة هذا اليوم, مل تعرض 

روحانيْي مبينة أن النعيم والعقاب هلا املرسالت, فنفت الشفاعة إال ِبذن هللا, وردت على ال
  ماديْي, وختمت ابإلنذار ابلعذاب!

وكما ُختمت هذه السورة ابإلنذار ابلعذاب, تبدأ السورة التالية ِبشهد نزول العذاب 
 , وهذا ما سنبينه ِبذن هللا مع السورة القادمة!يف الدنيا ابملكذبْي

 
 
 
 
 

 سورة النازعات                           

                  بسم هللا الرمحن الرحيم                         

 .نزال العذاباإلنذار ِبتدور سورة النازعات يف فلك عنصر واحد وهو 
 همنوذجا لوقوعسببه و مث تذكر فتبدأ بعرض مشهد إنزال العذاب ابملكذبْي وحاهلم عند نزوله, 

مت قوته هو أضعف من السماء واألرض, فرعون, مث توضح أن اإلنسان مهما عظبيف الدنيا 
وهذا إهالكه! مث يكون الفصل يف اليوم اآلخر إما إىل عذاب أو نعيم,  وسيلةواليت هي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



, العذاب ال يعلم ميعاده إال هللا تعاىل, فليس ألي أحد آخر به علم حىت ولو كان الرسول
 .فهو فقط منذر

ًقا فَالسَّاِبَقاتِ ( 3) َسْبًحا َوالسَّاحِبَاتِ ( 2) ْشطًانَ  َوالنَّاِشطَاتِ ( 1) َغْرقًا َوالنَّازَِعاتِ " ( 4) َسبـْ
                  "(5) أَْمرًا فَاْلُمَدبِهرَاتِ 

وتبدأ سورة النازعات بذكر يقع يف يوم الفصل, قريب, انتهت سورة النبأ ابإلنذار بعذاب 
فتبدأ وقوع الغيب,  عذاب آخر, كعادة القرآن بذكر الدليل الدنيوي املشاهد كتدليل على

وهذا العذاب , سورة النازعات بعرض مشهد املالئكة عند إنزال العذاب ابألقوام املكذبْي
اليت تنزله املالئكة ليس عذااب غري طبيعي, وإمنا هو من األرض, فالعذاب إما يكون ابملاء 

ر املالئكة فيه, دمرة, أو ابلزلزلة واخلسف, وال تظهامل ةالفائض أو ابلريح العاصف أو ابلصاعق
 . 47وإمنا يوقع كله ابلطبيعة احمليطة)خبالف يوم الفصل الذي سنرى فيه املالئكة( 

لنا مشهد نزع األنفس وإنزال العذاب واالجتثاث عن طريق املالئكة  هللا تعاىل يعرضف
وصورة املالئكة الناشطات اليت تنشط وتتحرك وخترج لتنفذ, وكيف أن هناك  ,النازعات

تنفيذ األمر اآليت هلا من هللا سبح هللا وتطيعه وهي تسبق سبقا يف حبات يف اْلو تُ مالئكة سا
هنا مثال اإلهالك و قبض األنفس بشكل من األشكال يريده الرب القدير( فإذا أتته دبرته  )

 يف:! وحيدث كل هذا كما أراد هللا تعاىل

بَـُعَها( 6) 48الرَّاِجَفةُ  تـَْرُجفُ  يـَْومَ  "  ", (7) ةُ الرَّاِدفَ  تـَتـْ
                                                

من خالل تحليلنا –فصلنا في غير هذا الموضع على موقعنا الشخصي على الشبكة المعلوماتية, كيف قلنا  47

أن هذا المشهد هو في إنزال العذاب باألقوام المكذبين, فمن أراد التوسع فليرجع إليه:  -لمفردات مطلع السورة

www.amrallah.com/ar  
! هذه اآلية عن سابقتها من اآليات فجعلوا نزعواالناظر في أقوال المفسرين بدأ من هذه اآلية يجد أنهم قد  48

هذه في واد وتلك في آخر! وذلك لظنهم أن يوم رجف الراجفة هو في اليوم اآلخر, حيث أن الراجفة عندهم هي 

 ي النفخة الثانية التي تكون في الصور, فهل هذا ما تقوله اآليات؟النفخة األولى والرادفة ه

إذا قبلنا بقولهم هذا من أن المراد من الراجفة والرادفة هو النفخة األولى و الثانية ال يستقيم للكالم أي معنى, 

ذا كنا عظاما ألنه يفترض على قولهم أن المشركين والكافرين يقولون في اآلخرة: أئنا لمرددون في الحافرة أإ

فهل يعقل أن يقول الكافرون أو العصاة هذا الكالم في اليوم اآلخر؟ وعلى االحتمالية األخرى  ,نخرة ... إلخ

, فيصبح الكالم قد انتهى قبل ذلك ثم حدث استئناف جديد بدون أي عود للكالم أن يقطعوا الكالم عن بعضه

ي ذكر مسبق له! أما نحن فنربط الكالم ببعضه فنقول أن للضمير المذكور, فيأتي الكالم هكذا عن غائب بدون أ

 المالئكة تفعل هذا الفعل يوم ترجف الراجفة. 

والرجف يأتي مع البشر والشجر واألرض ويأتي بمعنى الزلزلة, وكل اضطراب هو رجف, وهنا لم يحدد هللا 

الذي يرجف ساعة نزول العذاب, تعالى الراجف وإنما قال: ترجف الراجفة, وهنا نسأل القارئ اللبيب: ما هو 

فالسورة من أولها حتى اآلن تدور حول هذه اللحظات؟ هل األرض أم الريح أم الشجر أم البشر؟ بداهة الذي 

يرجف في هذه اللحظة هو كل ما ذكر, فعند نزول العذاب بالبشر والذي يظهر في شكل زالزل أو صيحة أو 
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ترجف األرض أو اْلبال أو األشجار وكذلك يكون يوم قبض األنفس ونزول العذاب ف
 ,أي املوجة الثانية والتالية من العذاب ؛و تتبعها يف الرجف الرادفة ,النفس الكافرة العاصية

واليت تقضي على من ينزل هبم العذاب! فريجتف هؤالء العصاة خوفا من املوت ومن الرحيل 
 :نيا وحيصل هلم اضطراب عظيم, ففي هذا اليومعن الد

 
 "(9) َخاِشَعة   أَْبَصاُرَها( 8) 49قلوب يومئذ واجفة"

ويف هذا الوقت ختشع أبصار  اليوم يكون القلب مضطراب خافقا خفقاان شديدا! ذلكففي 
القلوب ويذهب ِكربها, فال يعد هناك أي جمال للمجادالت وللتنطعات الفكرية اليت يصدع 

ملالحدة واملشركون أدمغتنا, بل يقرون ابحلق إقرارا ويبدأون يف التفكر يف اليوم اآلخر وهل هبا ا
 نقضي األمر؟ابملوت سي ههناك حساب وهل ما جاء به األنبياء صحيح أم أن

 َكرَّة    ِإًذا تِْلكَ  قَالُوا( 11) خنَِرَةً  ِعظَاًما ُكنَّا  أَِئَذا( 10) 50يـَُقولُوَن أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن يف احْلَاِفرَةِ "
  "(12) َخاِسرَة  

ففي هذه اللحظة تكون املصراحة مع النفس, فيسألون: "أئنا ملردودون يف احلافرة", فأبصار 
                                                                                                                                       

حول اإلنسان بل إن النفوس عينها  تضطرب اضطرابا أو ريح, تضطرب األرض ويضطرب كل ما  براكين

 عظيما وتبدأ في الرجف!
 هنا في هذه اآلية تقابلنا أول كلمة يغيب معناها عن القارئ متوسط الثقافة وهي الوجف, فما هو الوجف ؟  49

 فاً: أَْسرعَ.وَجَف البعيُر والفرس يَِجف وْجفاً ووِجي الَوْجُف: سُْرعة السير.الوجف كما جاء في اللسان: "

َّ  وفي الحديث: ليس البِرُّ باإليجاف.  (......)والوِجيف: دون التقريب من السير.  وفي حديث علّي، كرم 

ْكَر بلسانه أَي حَركه، وأَوجفَه راكبُه. وحديث علي، عليه السالم: أَهوُن سيِرها فيه الَوِجيف؛  وجهه: وأَوَجَف الذِّ

ة ِميجاف: كثيرة الوجيف. وراكب البعير يُوِضع وراكب الفرس يُوِجف. قال هو ضرب من السير سريع . و ناق

ووَجف القلب وِجيفاً: َخفَق، وقلب  وَوَجف الشيُء إذا اضطرب. األَزهري: الوجيف يصلح للبعير والفرس.

ا وفي التنزيل العزيز: قلوٌب يومئذ واجفة؛ قال الزجاج: شديدة االضطراب؛ قال قتادة: وجفَ  عم واِجف.

 عاين ، وقال ابن الكلبي: خائفة." اهـ
متعلق بالرد, وهو شيء يشك فيه الكافر, وهو شيء يستعمل في السورة الحافرة اسم فاعل من الحفر, وهو  50

معه حرف الجر "في" فما هو هذا الشيء؟ ال يمكن أن يكون األرض ألنها ليس  حافرة وليس  الدنيا ألنها 

ومن قال من المفسرين أن المراد من الحافرة هي  ى ألنها ليس  حافرة.ليس  حافرة وليس  حياتهم األول

الحياة, استند إلى قول العرب: رجع على حافرته, أي الطريق الذي جاء منه. ولكن المقصود أنه اقتفى أثره, 

فلقد حفر وأثر في األرض في أثناء قدومه, وفي عوده مشى على أثره, ومن هذا تسميتهم حافر الفرس ألنه 

أيام اليوم  سماء! فإذا كان من بعض أموقف في اليوم اآلخروصف لونحن نرى وهللا أعلم أنه  يحفر األرض.

اآلخر يوم القيامة والفصل والحشر ... إلخ األسماء, فهنا أيضا سمي باسم هام من أسمائه وهو الحافرة, حيث 

نتَِشٌر ]القمر : "ُخَشعاً أَْبَصاُرهُْم يَْخُرُجوَن مِ  :تحفر األرض فيخرج الناس يَْوَم  ,[7َن اأْلَْجَداِث َكأَنَُهْم َجَرادٌ مُّ

"يَْوَم تََشقَُق اأْلَْرُض عَْنُهْم ِسَراعاً  ,["43يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث ِسَراعاً َكأَنَُهْم إِلَى نُُصٍب يُوفُِضوَن ]المعارج : 

وأعتقد أن هذا الفهم تُحفر األرض وتقلب ويخرج الناس,  وم اآلخراليففي   ,["44ذَِلَك َحْشٌر َعلَْينَا يَِسيٌر ]ق : 

وما يؤيد هذا الفهم حديث وجدته في لسان العرب عن سراقة وفيه: أولى ممن قالوا أنه اسم من أسماء النار! 

ْيٌر أَو َشرٌّ فََشرٌّ أَو شيء َخْيٌر فَخَ عند الحافَِرةِ "قال: يا رسول هللا، أَرأَيَ  أَعمالنا التي نَعَْمُل؟ أَُمَؤاَخذُوَن بها 

 "ه المقادير وَجفَ  به األَقالم؟سبق  ب
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فكرون فيما جاءت به فهم يتساءلون وي ؟أئنا ملردودون يف احلافرة :الكافرين خاشعة يقولون
, وهبذا مرة أخرى بعد موتتنا هذا احلياة , فهل من املمكن فعال أن نعود إىلاألداين كلها

أم أن احلياة تنتهي ابملوت وال شيء  ,يكون ما يقوله األنبياء صواب وهناك ثواب وعقاب
ليس ابلنسبة هلم فقط وإمنا ابلنسبة هلل , ! فإذا حدث هذا فإهنا حتما كرة خاسرةبعد ذلك؟

ي سيستفيده هللا عندما فكأهنم يتساءلون كما يفعل بعض مالحدة هذه األايم: ما الذتعاىل, 
؟ فكأن هذا البعث واإلخراج من القبور مسألة إعادة خاسرة صالومل ميتحننا أ ,يبعثنا وحياسبنا

 :إال زجرة من املالئكة ئاشيلن يكلف  األمرأبن د هللا عليهم ري ابلنسبة هلل تعاىل, ف

َا"   "51(14) اِبلسَّاِهرَةِ  ُهمْ  فَِإَذا( 13) َواِحَدة   َزْجرَة   ِهيَ  فَِإمنَّ
خلق الناس من الَتاب فيُ د تكوين الناس مرة أخرى ابلساهرة, عازجر الزجرة الواحدة يُ فعندما تُ 

ومن املاء, أي أن الناس يعاد تشكيلهم وإخراجهم مرة أخرى من األرض كما خرجوا أول 
ضجْي  مرة, فإذا مروا ابملراحل املألوفة املعروفة واكتمل خلقهم خيرجون من األرض مكتملْي ان

ُهْم ِسرَاعاً  " :كما خرجوا أول مرة عند خلقهم على كوكب األرض يـَْوَم َتَشقَُّق اأْلَْرُض َعنـْ
َنا َيِسري  ]ق :  فكما حدث يف املرة األوىل حيدث يف املرة اآلخرة  ,"[44َذِلَك َحْشر  َعَليـْ
َنا ِإانَّ ُكنَّا فَاِعِلَْي َكَما َبَدْأاَن أَوََّل َخْلٍق نُّ "...   :مصداقا للقانون الرابين الرمحاين ِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ

                                                
معنى دقيقا للسهر, لذا نجد ابن فارس  إعطاءالساهرة مشتقة من السهر, والسادة اللغويون لم ينجحوا في  51

 يقول في المقاييس :

ويقال لألرض: الّساهرة،  ْسَهُر َسَهراً."السين والهاء والراء معظم بابه األَرق، وهو ذَهاب النوم. يقال َسَهَر يَ 

ي  بذلك ألن عملها في النَب  دائماً ليالً ونهاراً. "َخير الماِل عيٌن َخّرارة، في أرض خَوارة،  ولذلك يقال: سّمِ

 " اهـ ..... تَْسَهُر إذا نِمَ ، وتشَهد إذا ِغْبَ ".

جدها تخرج عن هذا المعنى, ولكنا نعود فنجدهم فإذا نحن نظرنا في باقي المعاجم مثل اللسان أو غيرها ال ن

يوردون تح  هذا األصل معان أخرى ال عالقة لها باألرق, لذا فإنا نرى أنه من األولى ومن األدق أن يقال أن 

قد يعجب القارئ ويسأل: من أين أتينا بهذا المعنى ؟ فنقول :  الدوام والسفلية والمطاوعة!السهر هو بمعنى 

وكذلك من خالل تقليبات  ,لمعنى من خالل النظر في المعنى الجامع للمدلوالت المشتركة تحتهااستخرجنا هذا ا

من  يخرج معناهافكل التقليبات الممكنة  تقلب فمن المعلوم أنه إذا استعصى تحديد معنى كلمة  الكلمة المحتملة,

جاءت في المقاييس: "الراء  . فإذا نحن قلبنا كلمة "سهر" وجدناها "رهس", وهي كماهذه التقليباتخالل 

 والهاء والسين أصالن: أحدهما االمتالء والكثرة ، واآلَخر الوطء . فاألول قولهم: ارتَهَس الوادي : امتأل.

 وارتَهَس الجراُد: رِكب بعُضه بعضاً . واألصل اآلخر: الَرْهس: الوطء." اهـ 

! فالسهر هو الذي هس مبنى ومعنى هو السهرإذا فالرهس يدل على الوطء والوطء الشديد المكثف, وعكس الر

! فإذا نحن قلبنا الكلمة من النصف أصبح   "هرس" وهي معروفة المعنى, وهي كما جاءت في يوطىء

 " اهـ.وَهَرْس  الّشيَء: دقَْقتُه المقاييس: "الهاء والراء والسين: أصلٌ صحيح يدلُّ على َدّقٍ وهَْزٍم في الَشيء.

والكسر في الشيء إلى قطع صغيرة. فنخرج من تجميع هذه المعاني أن المراد من فالهرس يدل على الدق 

الساهرة فعال هو األرض اللينة أو األرض عامة, وبهذا يكون ما قاله المفسرون في هذا المعنى صحيحا على 

ن باب الرغم من حيرتهم الشديدة في العالقة بين الساهرة واألرض وظنهم أال عالقة بينهما! وأن األمر م

التوقيف, لذلك وجدنا بعضهم يجعلها أرضا مخصوصة أو أرض يوم القيامة إلخ تلك األقوال التي لم تعرف 

 وتحدد العالقة بين السهر واألرض.
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 " [104]األنبياء : 
أي كل ما هنالك صيحة واحدة فيكوهن الناس من األرض مرة أخرى وال حيتاج األمر أكثر 

 من ذلك! 

, وهو فرعون املتجرب, وسبب ابملكذبْي نزال العذابإلمث تبدأ السورة بعد ذلك يف ذكر منوذج 
 َحِديثُ  َأاَتكَ  َهلْ "                                                     :  هالعذاب ب نزول

( 17) َطَغى ِإنَّهُ  ِفْرَعْونَ  ِإىَل  اْذَهبْ ( 16) طًُوى اْلُمَقدَّسِ  اِبْلَوادِ  َربُّهُ  اَنَداهُ  ِإذْ ( 15) ُموَسى
 اْلُكرْبَى اآْلَيَةَ  فََأرَاهُ ( 19) فـََتْخَشى كَ َربهِ  ِإىَل  َوَأْهِدَيكَ ( 18) تـَزَكَّى َأنْ  ِإىَل  َلكَ  َهلْ  فـَُقلْ 

 َربُُّكمُ  َأانَ  فـََقالَ ( 23) فـََناَدى َفَحَشرَ ( 22) َيْسَعى أَْدبـَرَ  مُثَّ ( 21) َوَعَصى َفَكذَّبَ ( 20)
 "(26) خَيَْشى َمنْ لِ  َلِعرْبَةً  َذِلكَ  يف  ِإنَّ ( 25) َواأْلُوىَل  اآْلَِخرَةِ  َنَكالَ  اّللَُّ  فََأَخَذهُ ( 24) اأْلَْعَلى

مل تذكر قصة سيدان موسى يف هذا السياق هبذا الشكل عبسا بل هي منوذج خمتصر جامع و 
للمراد منه, وهو: ِبن وكيف وملاذا ينزل العذاب؟ فالناظر يف السرد العام السريع للقصة جيد 

 :غيانأهنا جمرد ذكر عام لألحداث الرئيسة, فمربر اإلرسال ومن مث نزول العذاب هو الط
 :ذهب إىل فرعون إنه طغى", مث هي توضح أن العذاب ال ينزل إال بعد وجود البيناتا"
" وابغَتاره بنفسه وبقوته َيْسَعى أَْدبـَرَ  مُثَّ  " :", وكيف أن اإلنسان ِبعراضهاْلُكرْبَى اآْلَيَةَ  فََأرَاهُ "

  .عاصم  منه" يستحق العذاب الذي ال راد له  و ال فـََناَدى َفَحَشرَ  " :وِبفساده

مث يعود هللا تعاىل للرد على املتجربين املتكربين املنكرين للبعث وللعقاب الرابين, والذين يرون 
أن ما ينزل هبم هو من الطبيعة وأنه ما هي إال حياهتم الدنيا ميوتون وحييون وما يهلكهم إال 

 52مَسَْكَها َرَفعَ ( 27) بـََناَها السََّماءُ  أَمِ  َخْلًقا َأَشدُّ  أَأَنـُْتمْ ":   الدهر, فيوضح هلم مقدارهم بقوله

                                                
. يقال جاء في المقاييس البن فارس: " 52  َسَمك، إذا ارتفََع.السين والميم والكاف أصلٌ واحٌد يدلُّ على العُلُّوِ

والِمْسَماك: ما  وَسنَامٌ سامك، أي عاٍل. واسُمْك، أي اْعُل. ويقال َسَمَك في الَدَرج. .اتوالمسموكات: السماو

  َسْقبَاِن لم يتقَشْر عنهما النََجبُ     كأَن ِرجلَْيِه ِمسماكاِن ِمْن عَشرٍ  َسَمْكَ  به البيَ . قال ذو الّرمة:

ماك نجم.  " اهـ.كومما شذَ عن الباب وباين األصل: الَسمَ  والّسِ

وقد يستعمل السمك بمعنى الثخن, ونحن نستعمله بهذا المعنى, فنقول: سمك الشيء كذا, والمراد هنا في اآلية 

 العلو ال الثخانة.
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َلَها 53َوَأْغَطشَ ( 28) َفَسوَّاَها ( 30) َدَحاَها َذِلكَ  بـَْعدَ  َواأْلَْرضَ ( 29) ُضَحاَها َوَأْخرَجَ  لَيـْ
َها َأْخرَجَ                                                                 " (33) َوأِلَنـَْعاِمُكمْ  َلُكمْ  َمَتاًعا( 32) أَْرَساَها َواْْلَِبالَ ( 31) َوَمْرَعاَها َماَءَها ِمنـْ

مث توضح السورة حال الناس عند جميء الطامة الكربى, فهناك يتذكر اإلنسان وأىن له 
 الذكرى, فيتمىن العودة ولكن ما من مرجع, فالسوق إما إىل اْلحيم أو إىل النعيم:     

ْنَسانُ  يـََتذَكَّرُ  يـَْومَ ( 34) 54ْلُكرْبَىفَِإَذا َجاءِت الطَّامَُّة ا"  اْلَِْحيمُ  َوبـُرهَِزتِ ( 35) َسَعى َما اإْلِ
نـْيَا احْلََياةَ  َوَآثـَرَ ( 37) َطَغى َمنْ  فََأمَّا( 36) يـََرى لَِمنْ   اْلَمْأَوى ِهيَ  اْلَِْحيمَ  فَِإنَّ ( 38) الدُّ

  "(41) اْلَمْأَوى ِهيَ  اْْلَنَّةَ  فَِإنَّ ( 40) اهْلََوى َعنِ  سَ النـَّفْ  َوهَنَى َربِههِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوأَمَّا( 39)

ختتم سورة النازعات بذكر سؤال املكذبْي وكما بدأت سورة النبأ ابحلديث عن التساؤل,  
, وكما ختمت سورة النبأ ابإلنذار "إان أنذرانكم", ختتم سورة النازعات وابلرد عليهم للرسول

وكما ختمت النبأ بنفي الشفاعة عن املالئكة إال ِبذن هللا, ر, بتبيْي دور الرسول وأنه منذ
وكما ختمت سورة النبأ بذكر ختتم السورة هنا بنفي معرفة الرسول ِبيعاد مرسى الساعة. 

موقف الناس عند الفصل "يوم ينظر املرء ما قدمت يداه .......", كذلك ختتم السورة هنا 
الطامة الكربى مل ميكثوا يف الدنيا إال أقل القليل, بعرض حال املكذبْي, وأهنم عندما يرون 

  :, فال خري يف طغيان أو متعة قصر وقته إىل هذه الدرجةفلم يلبثوا إال عشية أو ضحاها
نَ  السَّاَعةِ  َعنِ  َيْسأَلُوَنكَ " تَـَهاَها َربِهكَ  ِإىَل ( 43) ِذْكرَاَها ِمنْ  أَْنتَ  ِفيمَ ( 42) ُمْرَساَها َأايَّ  ُمنـْ
ُمْ (  45) خَيَْشاَها َمنْ  ُمْنِذرُ  أَْنتَ  اِإمنََّ ( 44)  ُضَحاَها أَوْ  َعِشيَّةً  ِإالَّ  يـَْلبَـثُوا ملَْ  يـََرْوهَنَا يـَْومَ  َكَأهنَّ
 " اهـ(46)

 

                                                
المشتهر في معنى اإلغطاش أنه بمعنى اإلظالم, ولكن على هذا يكون المعنى: وأظلم الليل! والليل ال يكون إال  53

تغافل وعدم االهتداء! )غطش قريبة من غطس!, والغطس بمعنى الغمس في مظلما! والغطش يكون بمعنى ال

 الشيء( أي جعل ليلها مغط لألشياء غير مظهر لها, ففي الظالم ال تظهر األشياء ألنه غطشها فغسط  فيه!
لنا  ولم يقلالطامة معروفة فهي بمعنى الكارثة والداهية العظيمة والتي ال يستطيع أحد أن يدفعها أو يردها,  54

واكتفوا بالقول أن هذا من "الطامة الكبرى"  :أحد من المفسرين لم وصف هللا تعالى يوم القيامة هنا بقوله

أسماء اليوم اآلخر, أما على فهمنها نحن للسورة من أولها إلى آخرها فإن هذا هو المناسب للذكر, فاهلل تعالى 

م ذكر لنا نموذجا على ذلك وهو ما حدث لفرعون, من أول السورة يتحدث عن العذاب الذي ينزل بالكافرين ث

وهذا العذاب الذي ينزل بالكافرين والعصاة المفسدين هو بداهة من الطوام, ولكن كل عذاب ال يقارن باآلخرة, 

 .فهي الطامة الكبرى! فإذا جاءت الطامة الكبرى فيومها يتذكر اإلنسان ما سعى
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 سورة عبس                                 

                         بسم هللا الرمحن الرحيم                          

وحال املنَذر العجيب قبالة فهي توضح دور املنِذر,  .رواملنذَ  تدور سورة عبس يف فلك املنِذر 
, فلن تكون تبعا الستجابة اإلنسان لإلنذارته يف يوم الفصل هذا اإلنذار, وكيف أن نتيج

 .ينفع أحد ولن ينفعه أحد
ومكانته, ورد  فتبدأ بعرض تصرف خاطئ ألحد الدعاة, فتصححه له, وتذكر بدور القرآن

لكي ال يعرض عن اإلميان,  فعل اإلنسان العجيب جتاه اإلميان وتدعوه إىل النظر فيما حوله
 مث تعرفه أبن إعراضه هذا سيكون سببا إلعراضه يف اآلخرة!
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َفَعهُ  رُ َيذَّكَّ  أَوْ ( 3) يـَزَّكَّى َلَعلَّهُ  يُْدرِيكَ  َوَما( 2) اأْلَْعَمى َجاَءهُ  َأنْ ( 1) َوتـََوىلَّ  َعَبسَ  "  فـَتَـنـْ
 َمنْ  َوأَمَّا( 7) يـَزَّكَّى َأالَّ  َعَلْيكَ  َوَما( 6) َتَصدَّى َلهُ  فَأَْنتَ ( 5) اْستَـْغىَن  َمنِ  أَمَّا( 4) الذهِْكَرى
 "(10) تـََلهَّى َعْنهُ  فَأَْنتَ ( 9) خَيَْشى َوُهوَ ( 8) َيْسَعى َجاَءكَ 

من خيشى الساعة, وتبدأ سورة انتهت سورة النازعات بتوضيح دور الرسول وهو أنه منذر 
وهذا السلوك ال عبس وتوىل أن جاءه األعمى! , 55من الدعاة إىل هللا عبس بذكر حال داعٍ 

يُقبل من الدعاة املنذرين! فيتضايق الرسول الكرمي منه, فتأيت اآلايت لتوضح له أن الداعية 
خاصة إذا  تجيبون لدعوته, املنذر جيب أن يتقبل أخطاء أتباعه, فلرِبا كان فيهم خري ولرِبا يس

َا أَنَت ُمنِذُر َمن خَيَْشاَها" املذكورة يف آخر السورة السابقة الساعة–كان خيشى  , فال -"ِإمنَّ
 يعرض عنهم لغلطهم ويتصدر ملن استغىن عنه:

َا َتْذِكرَة  "  ُمَطهَّرَةٍ  َمْرفُوَعةٍ ( 13) ُمَكرََّمةٍ  ُصُحفٍ  يف ( 12) 56 َفَمن َشاء ذََكرَهُ  (11) َكالَّ ِإهنَّ
 "(16) بـََررَةٍ  ِكرَامٍ (  15) َسَفرَةٍ  أِبَْيِدي( 14)

مث توضح اآلايت أن الساعة هي تذكرة, ونقطة فاصلة يف سلوك وتصرف اإلنسان, فمن  
" الذي جاء ذكره يف سورة النبأ والنازعات واستكمل هنا يف النبأ العظيمشاء ذكر هذا "

 ة.عبس! يف صحف مكرم

ْنسَ  قُِتلَ " َرهُ  َخَلَقهُ  نُْطَفةٍ  ِمنْ ( 18) َخَلَقهُ  َشْيءٍ  َأيهِ  ِمنْ ( 17) َأْكَفرَهُ  َما انُ اإْلِ  مُثَّ ( 19) فـََقدَّ
 أََمرَهُ  َما يـَْقضِ  َلمَّا َكالَّ (  22) 57أَْنَشرَهُ  َشاءَ  ِإَذا مُثَّ ( 21) فَأَْقرَبَهُ  أََماَتهُ  مُثَّ ( 20) َيسَّرَهُ  السَِّبيلَ 

(23) " 
ى كفر اإلنسان, فليس له أي مربر لكفره هذا, وإلعراضه عن املنذر, فلقد مث حتتج اآلايت عل

أنشأه هللا من نطفة وأعد له العدة للحياة, من أجل اختبار أُمد فيه بسبل النجاح, وستنتهي 
                                                

دل على ذلك, فلقد خوطب الرسول الكريم في آخر سورة ليس العابس هو الرسول الكريم, والسياق ي 55

... فأن  ... جاءك  ...فأن ",  ك"وما يدري :النازعات بضميري المخاطب الكاف و"أن ", ثم قال له في سورتنا

فكيف يكون العابس في أول السورة هو الرسول الكريم؟ ودعك من التمحكات, أشباه: هذا التفات, وهو أسلوب 

الجلي أن هناك ثالث شخصيات في مطلع السورة: داع عابس وأعمى والرسول الكريم, ولقد بالغي ....! ف

فلقد صدر منه ما يقارب فعل هذا العابس.  ,تضايق الرسول الكريم من فعل العابس هذه, فنبهته اآليات أال يصده

 www.amrallah.com/ar ولمزيد من التوضيح حول اآليات يرجى مراجعة المقال على موقعنا: 
 اآلية اعتراضية بين آية "كال إنها تذكرة" وآية "في صحف مكرمة". 56
ليس المراد من النشر مجرد اإلحياء, وإنما كذلك اإلشارة إلى عملية تكوين اإلنسان مرة أخرى وخروجه من  57

 األرض.
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حياته فيموت ويقرب مث إذا شاء هللا أنشره. ويظهر السؤال التقليدي: مىت؟ فتأيت اإلجابة: ملا 
ويكفر اإلنسان ويعرض رغبة يف عدم خمالفة األهل والقوم واآلابء ذا األمر. يقض هللا تعاىل ه

 !مودة بينهموحرصا على 
       

ْنَسانُ  فـَْليَـْنظُرِ  " َنا َأانَّ ( 24) َطَعاِمهِ  ِإىَل  اإْلِ ( 26) َشقًّا اأْلَْرضَ  َشَقْقَنا مُثَّ ( 25) َصبًّا اْلَماءَ  َصبَـبـْ
َنا ( 30) ًَ  58َوَحَداِئَق ُغْلًبا (29) َوخَنْاًل  َوَزيـُْتوانً ( 28) َوَقْضًبا َوِعنَـًبا (27) َحبًّا ِفيَها فَأَنـْبَـتـْ
 ("32) َوأِلَنـَْعاِمُكمْ  َلُكمْ  َمَتاًعا( 31) َوَأابًّ  َوفَاِكَهةً 

اإلنسان إىل النظر فيما حوله, أتمر سورة عبس اإلنسان ابلنظر  وكما دفعت سورة النازعات
وهو الطعام, ويسأل نفسه: كيف أعد وكيف تيسر هبذه الطرق إىل أول ما يقيم به حياته, 

فمن وهنا يتكرر االستدالل بدليل العناية, ولكن البشر معرضون!  ؟ولألنعام أيضا املناسبة له
ومن جعل له تلك احلدائق الكثيفة امللتفة  صب له املاء؟ ومن شق األرض ليخرج النبات؟

  املتكاثفة األغصان؟

النازعات بعد احلديث عن خلق السماوات واألرض إىل احلديث عن  وكما انتقل يف سورة
والصاخة صوت , 59إىل احلديث عن الصاخةبعد األمر ابلنظر إىل الطعام الطامة, انتقل هنا 

شديد يقرع األمساع, وألن احلديث يف مطلع النازعات كان عن عذاب مصغر انسب احلديث 
وآايت وإعراض من اإلنسان, انسب  عن طامة كربى, وألن احلديث يف عبس عن منذر

عراض عنها, وإمنا اإلعراض عن اآلخرين من األهل ميكن اإلاحلديث عن صاخة ال 
 واألقارب, حيث ينشغل كل حباله:

                                                
 " اهـ م والباء أصٌل صحيح يدلُّ على قّوٍة وقَهٍر وشَدة.الغين والالالغلب كما جاء في المقاييس: " 58

واْغلَْولََب  واْغلَولََب النَْبُ : بَلََغ كَل َمبْلَغٍ والتََف، وَخَص اللحيانيُّ به العُْشَب.وجاء في لسان العرب: " ... 

وَحديقَةٌ ُمْغلَْوِلـبَة:  ذا كَثُُروا، من اْغِلـيالِب العُْشِب.واْغلَولََب القوُم إِ  العُْشُب، واْغلَولَبَِ  األَرُض إِذا التََف عُْشبُها.

 ..." اهـ إِذا كان  غليظة؛ غُلْباً؛ قال: شجرة َغلْباءُ مْلتفّة. األَخفش: في قوله عز وجل: وحدائَق 
: الضرب بالحديد على الحديد، والعصا الصلبة على شيٍء ُمصمٍ .جاء في لسان العرب:  59 َوَصخُّ  "الصخُّ

وكلُّ صوت من وقع صخرة على صخرة ونحوه: َصخٌّ  الصخرة َوَصِخيُخها: صوتُها إِذا ضربتها بحجر أَو غيره.

؛ تقول: ضرب  الصخرة بحجر فسمع  لها َصَخةً. وتقول: صَخ الصوُت )......(  وَصخيٌخ، وقد َصَخ  تصخُّ

ها صّخاً. رتطام صلبين ببعضهما, ونحن في العامية " اهـ, واألصح أنها لكل صوت ناتج عن ااألُذَُن يَُصخُّ

 المصرية نستعمل كلمة قريبة عندما نريد التعبير عن االرتطام, فنقول: "طخ".
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 َوبَِنيهِ  َوَصاِحَبِتهِ ( 35) َوأَبِيهِ  َوأُمِههِ ( 34) َأِخيهِ  ِمنْ  اْلَمْرءُ  يَِفرُّ  يـَْومَ ( 33) الصَّاخَّةُ  َجاَءتِ  ِإَذاف "
ُهمْ  اْمرِئٍ  ِلُكلهِ ( 36)  "(37) يـُْغِنيهِ  َشْأن   يـَْوَمِئذٍ  ِمنـْ

فهؤالء الذين كانوا شغله الشاغل يف الدنيا, والذين كانوا من أهم الدوافع يف إعراضه عن 
 الدين لتعلقه هبم, يفر منهم فال ينفعونه وال يغنيهم!

َها يـَْوَمِئذٍ  َوُوُجوه  ( 39) ِشرَة  ُمْستَـبْ  َضاِحَكة  ( 38) ُمْسِفرَة   يـَْوَمِئذٍ  ُوُجوه   "   (40) َغرَبَة   َعَليـْ
 " (42) اْلَفَجرَةُ  اْلَكَفرَةُ  ُهمُ  أُولَِئكَ ( 41)  60تـَْرَهُقَها َقََتَة  

ويف هذا اليوم ينقسم الناس إىل فريقْي, الفريق الذي استجاب والفريق الذي أعرض عن مساع  
ن وجوه املستجيبْي بيضاء منرية, ووجوه فتكو , كلمة هللا, ويظهر آاثر ذلك على وجوههم

  , ويغشاها الضيق والكرب.اآلخرين عليها غربة وكدرة

 ختتم سورة عبس الساعة, تمت سورة النازعات ابحلديث عن حال الناس يوم يرونوكما خُ 
 بذكر املوقف التايل هلذا املوقف, وهو فرار الناس من أهليهم وتلون وجوه كٍل حسب عمله.

 

 

 

 

 
                                                

 " اهـ....الراء والهاء والقاف أصالن متقاربان: فأحدهما ِغشيان الّشيِء الشيَء، جاء في مقاييس اللغة: "60 

ي قُترةً لضيِقِه وتضييٍق. من ذلك القاف والتاء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على تجميعٍ  القُتْرة: بي  الَصائد؛ وسّمِ

ع الَصائد فيه؛ والجمع قُتَر. واإلْقتار التَضييق. يقال: قَتََر الرجُل على أهله يَقتُر، وأْقتَر وقَتَر. قال هللا تعالى:  وتجمُّ

ومن الباب: القَتَر: ما يَْغشى الوجهَ من َكْرب. قال هللا  [.67ن والذَيَن إذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَقْتُُروا ]الفرقا

 " اهـ َوال ِذلَة تعالى: َوالَ يَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قَتَرٌ 
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 سورة التكوير                             

 بسم هللا الرمحن الرحيم                        

يوم  ه يففهي تعرف املنَذر حبال ,)الرسول والكتاب( تدور سورة التكوير يف فلك املنَذر واملنِذر
ن فليس الكتاب من عند حممد وال م ,)الرسول والكتاب( ودوره ملنِذرتعرف ابالفصل, كما 

 ودوره هو الذكر.عند الشياطْي, وإمنا هو قول رسول كرمي, 

انتهت سورة عبس ابحلديث عن الصاخة وعن حال الناس فيها, وتبدأ سورة التكوير بنفس 
 ِإَذا.....  فإذا جاءت الصاخة, املشهد, فاملشهد املذكور  يف أول السورة هو تفصيل الصاخة

 اْلِعَشارُ  َوِإَذا( 3) ُسريِهَتْ  اْْلَِبالُ  َوِإَذا( 2) 61اْنَكَدَرتْ  ومُ النُّجُ  َوِإَذا( 1) ُكوهَِرتْ   الشَّْمسُ 
رَتْ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا( 5) ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوِإَذا( 4) 62ُعطِهَلتْ   ُزوِهَجتْ  النـُُّفوسُ  َوِإَذا( 6) سُجهِ

                                                
في سورة التكوير أت  مبنية لما لم يسم فاعله, إال "وإذا النجوم  -عشر االثني-المالحظ أن كل المذكورات  61

ل", فهل هذا ألن انكدار النجوم مترتب على تكوير الشمس؟! واالنكدار انكدرت", فإنها أت  على وزن "انفع

الكاف والدال والراء أصلٌ يدلُّ على خالف الَصفو، )ومنه كدر الماء, معروف, وهو كما جاء في المقاييس: "

ل هللا تعالى: وإذَا انكَدَر، إذا أْسَرع، قاوأَما األصل اآلخر فيقال: ......  وكدر الحياة( واآلَخر يدلُّ على حركة.

انفعل النُُّجومُ اْنَكَدَرْت " اهـ )الحظ أنه جعل األصل الثاني استنادا إلى فهمه لآلية, وهو ما ال يصح, فكيف يكون 
؟!! وبغض النظر عن هذا, فأين ستسقط النجوم, على األرض؟!!( والصحيح أن انكدر بمعنى أفعلأو فعل بمعنى 

 يتغير ضوئها, لميلها إلى السواد, الناتج عن قرب انطفائها.أن النجوم وضوئها يصيبها شيء ف
في النفس أشياء من قول السادة المفسرين أن المراد من العشار هي النوق التي أتى على حملها عشرة  62

أشهر أو النوق عامة! وأن المراد من تعطيلها تركها بال راعي, أو أنها ال تُركب! فلماذا تخص العشار بالذكر؟ 

ألنها أنفس أموال العرب! كأن الساعة لن تقوم إال على العرب في عصر الجاهلية! ويبدوا أنهم نسوا أن  قالوا

اإلنسان سيفر من أهله وأقاربه, فهل يُنتظر أن ينشغل بهذه األشياء؟!! إن الصورة المقدمة في مطلع السورة 

لقائلون بهذا القول جعلوها في الحيوة كلها تدور أحداثها في اليوم اآلخر, وليس لإلنسان أي دور فيها! وا

الدنيا! كأن الجبال ستسير في الدنيا وكذلك باقي المظاهر! ومن الحظ أنها في اآلخرة انتبه إلى بطالن القول 

لو والمعنى أنه  ال عشار حينئذٍ إذ  التمثيلوقيل إن هذا التعطيل يوم القيامة فقال القرطبي الكالم على فقال: "
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 َوِإَذا( 10) ُنِشَرتْ  الصُُّحفُ  اَوِإذَ ( 9) قُِتَلتْ  َذْنبٍ  أبَِيهِ ( 8) ُسِئَلتْ  اْلَمْوُءوَدةُ  َوِإَذا( 7)
 عَِلَمتْ ( 13) 64أُْزلَِفتْ  اْْلَنَّةُ  َوِإَذا( 12) سُعِهرَتْ  اْلَِْحيمُ  َوِإَذا( 11) 63ُكِشَطتْ   السََّماءُ 
 "(14) َأْحَضرَتْ  مَا 65نـَْفس  

حدث املذكورات اإلثىن عشر من تكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيري اْلبال وتعطيل فإذا 
البحار وتزويج النفوس وسؤل املوءودة ونشر الصحف  وتسجريوحشر الوحوش  العشار

 . وإزالف اْلنة, هناك علمت نفس ما أحضرت 66اْلحيم وتسعريوكشط السماء 
 

وتغريها يف يوم الفصل, تعود وتستخدم بعض  املظاهر الكونيةحال وبعد أن عرضت السورة 
 :, فتقولهذا الغيب جودهذه املظاهر كتدليل على و 

 ِإَذا َوالصُّْبحِ ( 17) َعْسَعسَ  ِإَذا َواللَّْيلِ ( 16) 68اْلُكنَّسِ  اْْلََوارِ ( 15) 67اِبخْلُنَّسِ  أُْقِسمُ  َفاَل "
  "(18) تـَنَـفَّسَ 

                                                                                                                                       

ها أهلها واشتغلوا بأنفسهم وقيل على الحقيقة أي إذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش لعطل كان  عشارا

واألنعام والدواب محشورة ورأوا عشارهم التي كان  كرائم أموالهم فيها لم يعبؤا بها لشغلهم بأنفسهم وهو كما 

 " اهـ ترى

المراد من  وأميل إلى أنه قد يكونها, وقيل أنها السحاب وقيل أنها الديار وقيل أنها األرض التي تعشر زرع

العين والشين والراء أصالِن صحيحان:  العشار النباتات واألشجار )الحظ أن ابن فارس قال عند تناوله للكلمة:

 " اهـ, واآلَخر يدلُّ على مداَخلٍة وُمخالَطةأحدهما في عدٍد معلوم ثم يحمل عليه غيُره، 

اقع بين النبات واألرض؟!( ألن هذا هو العنصر الوحيد الناقص في وهل هناك تداخل ومخالطة أكثر من الو

لكل المظاهر الطبيعية والكونية إال للنباتات, فهل  -كما نرى–مشاهد التبدل في اليوم اآلخر, فلقد عرض القرآن 

 تكون العشار هي النباتات واألشجار؟ هللا أعلم.
ناه, وقريب من معناه ومبناه "القشط", وإن كان الكشط معروف ونحن نستعمله في حياتنا اليومية بمع 63

 القشط أقوى من الكشط, لوجود القاف, والتي هي أقوى وأعمق مخرجا من الكاف.
 تقريب على مراحل ودرجات, وليس مجرد اقتراب. واإلزالف ه 64
65  ْ ِت الَ تَكَلَُم نَْفٌس ليس المراد من نفس نفسا واحدة, وإنما المقصود منها جنس النفوس, كما في قوله: "يَْوَم يَأ

واستعمل التنكير المفرد ليفيد أن أي نفس مهما كان  صغيرة أو . [105َشِقيٌّ َوَسِعيٌد ]هود :  َفِمْنُهمْ إاِلَ بِِإذْنِِه 

حقيرة ستعلم, وأن هذا العلم سيحدث لكل واحد منهم بمفرده, وذلك كما في قوله جل وعلى: "َونََضُع اْلَمَواِزيَن 

ْن َخْرَدٍل أَتَيْنَا بَِها َوَكفَى بِ اْلِقْسطَ  نَا َحاِسبِيَن ]األنبياء :  ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َوإِن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَة ّمِ

47"]. 
 الحظ الشبه بين سجر وسعر مبنى ومعنى, فإذا نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:  66

الراء أصوٌل ثالثة: الَملء، والمخالطة، واإليقاد.فأّما الملء، فمنه البحر المسجور، أي السين والجيم و"

التّنُّور، إذا  سجرتالمملوء. ويقال للموضع الذي يأتي عليه الّسيُل فيملؤه: ساجر. )....( وأَما اإليقاد فقولهم: 

 أوقدتَه. اهـ

 ء[ واتّقاده وارتفاعه. من ذلك السعير سعير النار."السين والعين والراء أصل واحٌد يدل على اشتعال ]الشي

 " اهـوالسُّعار: َحّر النار به. الِمْسعر الذي يُْسعر .واستعارها: توقُّدها
َخنََس من بين أَصحابه يَْخنُِس ويَْخنُُس، بالضم، الُخنُوس: االنقباُض واالستخفاء. جاء في لسان العرب: " 67

وأَخنسته أَنا أَي  وَخنََس الرجل إِذا توارى وغاب. (.......)بض وتأَخر، وقيل: رجع ُخنُوساً وِخناساً وانَْخنَس: انق

وهي:  ,والكواكُب الُخنَُس: الَدراري الخمسةُ تَْخنُُس في َمْجراها وترجع وتَْكنُِس كما تَْكنُِس الظباء (.....)َخلَْفتُه؛ 

َهَرة وعُطاِرُد ألَ  يخ والزُّ نها تَْخنِس أَحياناً في َمْجراها حتى تخفى تح  ضوء الشمس ُزَحٌل والُمْشتَِري والِمّرِ
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من خالل النجوم اليت تظهر وعلى وقوع النبؤات املذكورة يف السورة قدم الدليل على الغيب فتُ 
 عندما يتحرك يف خفة فيتخللوكذلك ابلليل ودة, وختتفي, وال يعين اختفائها أهنا غري موج

, فإذا كان التغري يف الكون واقع جزءا فما املانع 69إذا انتشر وعم لصبحواب, األشياء بظالمه
  ؟!من وقوعه كالً 

  "(21) أَِمْيٍ  مَثَّ  ُمطَاعٍ  (20) َمِكْيٍ  اْلَعْرشِ  ِذي ِعْندَ  قـُوَّةٍ  ِذي (19) َكِرميٍ   َرُسولٍ  َلَقْولُ  ِإنَّهُ "
وجربيل عليه  فالقرآن الكرمي قول جربيل عليه السالم ولكنه ليس كالمه, فهو كالم هللا!

كما أنه له مكانة ومرتبة بْي ,  السالم, الذي َييت ابلوحي له قوة ومكانة عند ذي العرش
 املالئكة, فهو مطاع وأمْي على الوحي.

 
مدع ملا الوحي, فما هو ِبجنون وال ل هذا مث تنتقل اآلايت للحديث عن النيب الكرمي, مستقبِ 

  مل يره, وإمنا يبلي ما رآه حقا: 
 "(23) ًِ 70اْلُمِبْي اِبأْلُُفقِ  َرَآهُ  َوَلَقدْ ( 22) ِبَْجُنونٍ  َصاِحُبُكمْ  َوَما"

 فلقد رأي جربيل عليه السالم حقا, فليس األمر ابخلياالت أو التومهات.
 

ذي بدأته بقوهلا: "إنه لقول رسول كرمي", مث تعود اآلايت للحديث عن القرآن نفسه, وال
 فتقول:

  "(25) َرِجيمٍ  َشْيطَانٍ  ِبَقْولِ  ُهوَ  َوَما( 24)71 ِبَضِنْيٍ  اْلَغْيبِ  َعَلى ُهوَ  َوَما"
                                                                                                                                       

باء في الَمغاِر، وهي الِكناُس، وُخنُوسها استخفاؤها بالنهار، بينا نراها في آخر  وتَْكنُِس أَي تستتر كما تَْكنُِس الّظِ

تحيرة التي ترجع وتستقيم؛ ويقال: البرج َكَرْت راجعةً إِلى أَّوله؛ ويقال: سمي  ُخنَساً لتأَخرها ألَنها الكواكب الم

هي الكواكب كلها ألَنها تَْخنُِس في الَمِغيب أَو ألَنها تخفى نهاراً؛ ويقال: هي الكواكب الَسيَارة منها دون الثابتة. 

النجوم  الزجاج في قوله تعالى: فال أُْقِسُم بالُخنَِس الَجواِر الكُنَِس؛ قال: أَكثر أَهل التفسير في الُخنَِس أَنها

 " اهـجمع خانس. وُخنُوسُها أَنها تغيب وتَْكنُِس تغيب أَيضاً كما يدخل الظبي في كناِسِه. قال: والُخنَسُ 
العلمي", ولقد ناقشنا هذه المسألة  اإلعجازليس المراد منها الثقوب السوداء, كما يدعي بعض أنصار " 68

 www.amrallah.com/ar ناك: باستفاضة على موقعنا وبين تهاف  هذا القول, فليراجع ه
نَفِّس عني ويقال: اللهم يدل على خروج من أصل وانتشار, ومن معاني "نفس" في لسان العرب: " النفس 69

ََ عنه ع علَي، ونَفَْسُ  عنه تَْنِفيساً أَي َرفَْهُ . يقال: نَفَس  ج عني ووّسِ وهذا  (....)كُْربته أَي فَرجها  أَي فَّرِ

وفي الحديث: ثم  وهذا المكان أَْنفَُس من هذا أَي أَبعد وأَوسع. الثوب أَْنفَُس من هذا أَي أَعرض وأَطول وأَمثل.

 أَي تَبَلَج وتَنَفََس الصبحُ  ويقال: لك في هذا األَمر نُْفَسةٌ أَي ُمْهلَةٌ. (...).. يمشي أَْنفََس منه أَي أَفسح وأَبعد قليالً .

ويقال للنهار إِذا زاد: تَنَفََس، وكذلك الموج إِذا  وتَنَفَس النهار وغيره: امتَد وطال. وامتَد حتى يصير نهاراً بيّناً.

وقال اللحياني: تَنَفَس النهار انتصف، وتنَفَس  وقال اللحياني: تَنَفَس النهار انتصف، وتنَفَس الماء. نَضَح الماَء.

 ً قال الفراء في قوله تعالى: والصبح إِذا تَنَفََس، قال: إِذا ارتفع النهار حتى يصير نهاراً بيّناً فهو  (.....)بَعَُد,  أَيضا

 " اهـالصبح. تَنَفُّسُ 
 تدل هذه اآلية على محدودية المرات التي رأى فيها الرسول الكريم جبريل عليه السالم على هيئته األصيلة. 70
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لم القرآن علم رابين وليس رُجا فعطاء القرآن مستمر, فكما أعطاكم سيغين من بعدكم, فعِ 
فالكون يها الناس مفر أو حجة يف ترك آايته, لكم أابلغيب من أقوال الشياطْي. لذا فليس 

 .حميط بكم
 
 ولكن هذا كله ملن مل يغلق قلبه:ولقد أخربكم القرآن ِبا سيؤول إليه حالكم.  
 َوَما( 28) َيْسَتِقيمَ  َأنْ  ِمْنُكمْ  َشاءَ  لَِمنْ ( 27) لِْلَعاَلِمْيَ  ذِْكر   ِإالَّ  ُهوَ  ِإنْ ( 26) َتْذَهُبونَ  فَأَْينَ "

 "(29) اْلَعاَلِمْيَ  َربُّ  اّللَُّ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ  َتَشاُءونَ 
 فال تغَتوا أبنفسكم وتظنوا أهنا ستهديكم وترشدكم وتنفعكم, فاألمر كله هلل.

 
 
 
 
 
 سورة االنفطار                             
 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

كيف أن فتبْي له  , يف يوم الدين املنَذرغفلة واغَتار اف انكش فلك  يفتدور سورة االنفطار 
وأهنا سَتفع يوم الدين, يوم ال  , فعليه أن يتذكر أن هللا حميط به,هذه الغفلة ليس هلا ما يربرها

 ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم وعمل قومي.

                                                                                                                                       
ر عائد على الرسول الكريم, ولكنا نرى أنه عائد على القرآن, فاآلية التالية معطوفة على المشتهر أن الضمي 71

", لذا (25بِقَْوِل َشيْطَاٍن َرِجيٍم )َوَما هَُو ( 24عَلَى اْلغَْيِب بَِضنِيٍن ) َوَما هُوَ اآلية وأت  بنفس الشكل, الحظ: "

ذلك المعنى الذي سنقول به حاال والذي يحتم أن  فنحن نرى أن "هو" في اآليتين عائد على القرآن, أضف إلى

تقول أن الرسول محمد ال يبخل بالغيب, أي أنه يبلغ ما يوحى إليه فال  اآلية على تفسيرهمويكون كما نقول. 

الفعل "ضن" يتعدى بالباء وقد يتعدى  ونحن نرفض هذا الفهم لمخالفته لمنطوق اآلية, ونقول: !يكتم منه شيئا

لمعمول, ونوضح بمثال جامع لحرفي الجار؛ نقول: ضنن  بمالي على أخي, فأخي هو من ب "على" حسب ا

أضن عليه والمال هو ما أضن به. ولما لم يعرف المفسرون كيف يُضن على الغيب, قالوا أن المراد أنه يُضن 

تقوله اآلية  به, فجعلوه هو المضنون به! فجعلوا معنى اآلية "وما هو بالغيب بضنين عليكم!!", وهو ما ال

بحال. ونحن نأخذ اآلية كما هي فنقول وهللا أعلم أن القرآن قول رسول كريم, وليس عطاءه وكرمه مقصورا 

على جيل محمد ومن معه فقط, وإنما سيعطي ويغدق على من وما يأتي بعده بما يحتاجونه, وبما يغنيهم من 

 ب من "المستقبل" بتعبيراتنا المعاصرة.المعارف والنظم. وبذلك نكون قد فهمنا "الغيب" بمفهوم قري
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وكيف أن كتابه مل يَتك هلم أي  ,انتهت سورة التكوير ابحلديث عن إحاطة هللا عزوجل ابلبشر

 وكل إنسان ابخليار يف عمله بعد ذلك يف الدنيا حجة, ولكنه انفع فقط ملن يشاء االستقامة,
مث تبدأ سورة االنفطار ابحلديث عن  , أما يف اآلخرة فليس هناك خيار.فإما يستقيم وإما ال

فإذا يل لقوله تعاىل: "وميكن القول أن هذه السورة كسابقتها تفص-مظاهر لليوم اآلخر, 
, -وأهنا تعرض ملوقف آخر غري املذكور يف التكوير " املذكور يف سورة عبس!جاءت الصاخة

 اغَتارا بنفسه وبعلمه!فهنا يعرف اإلنسان ما قدم وما أخر, 
 
رَ  اْلِبَحارُ  َوِإَذا( 2) انـْتَـثـََرتْ  اْلَكَواِكبُ  َوِإَذا( 1) 72انـَْفَطَرتْ  السََّماءُ  ِإَذا"  اْلُقُبورُ  َوِإَذا( 3) تْ ُفجِه

 "(5) َوَأخََّرتْ  َقدََّمتْ  َما نـَْفس   َعِلَمتْ ( 4) بـُْعِثَرتْ 
لقبور يعلم اإلنسان ما البحار وبعثرت ا 73جرتفإذا انفطرت السماء وانتثرت الكواكب وفُ 

  قدم وأخهر, فهل قدم الدين واآلخرة أما هواه والدنيا العاجلة؟!
 

                                                
عامة المفسرين على أن المراد من االنفطار هو االنشقاق, وأنه مثل الوارد في سورة االنشقاق: "إِذَا الَسَماء  72

[", وليس هذا مثل ذاك بداهة, فهذا معنى وذاك آخر. ويعكر على قولهم هذا قوله تعالى: 1انَشقَْ  ]االنشقاق : 

[, ولو كان االثنان بمعنى واحد لما 90اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهّداً ]مريم :  َوتَنَشقُّ ِمْنهُ  يَتََفَطْرنَ لَسَماَواُت "تََكاُد ا

ِ فَاِطِر الَسَماَواِت  فرق هللا بينهما في اآلية! وينسون كذلك أن السماء واألرض تُفطر دوما في الدنيا: "اْلَحْمُد ّلِِلَ

َ  َواأْلَْرِض  ََ َعلَى كُّلِ َشْيٍء  َجاِعِل اْلَماَلئَِكِة ُرساُلً أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاعَ يَِزيُد فِي اْلَخلِْق َما يََشاُء إَِن 

[", فاهلل فاطر السماوات واألرض, وهن "مفطورات" أبدا في الدنيا, أما في اآلخرة فهي 1قَِديٌر ]فاطر : 

ل :  ُمنَفِطرٌ َسَماء "منفطرة": "ال  [". 18بِِه َكاَن َوْعُدهُ َمْفعُوالً ]المّزّمِ

", الفاء والطاء والراء أصٌل صحيٌح يدلُّ على فَتْح شيء وإبرازهِ والناظر في المقاييس يجد ابن فارس يقول: "

اد الضغط وبقريب من هذا نقول, فنحن نرى أن الفطر هو تمدد أو انبعاج الشيء بسبب دفع أو ضغط, فإذا ز

, وال -مبنى ومعنى, وانتهاء الفتق والشق والفسق بالقاف فطرو فتقالحظ الشبه بين –والدفع فُتق الشيء 

, بخالف يمكن أن يكون الفطر بمعنى الشق أو الفتق أبدا ألنه مما انتهى بالراء, وهي تفيد التكرار ال القطع

ً لى: "الَِذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت . ويبرهن على فهمنا هذا قوله تعاالقاف التي تفيد القطع َما تََرى فِي َخْلِق  ِطبَاقا

[", فالحديث في اآلية عن تفاوت, وسؤال عن 3]الملك :  فُطُورٍ فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمن  تَفَاُوتٍ الَرْحَمِن ِمن 

بمعنى "الفروج والشقوق!". وإذا عدم انتظام أو اعوجاج في خلق هللا, والعجيب أن السادة المفسرين جعلوها 

فهمنا الفطر على هذا المعنى أمكننا أن نفهم اآليات التي تتحدث عن خلق اإلنسان, مثل قوله تعالى: "يَا قَْوِم ال 

أن اإلنسان شُق في  [", فهل المقصود51أَفاَلَ تَْعِقلُوَن ]هود :  فََطَرنِي أَْسأَلُكُْم َعلَيِْه أَْجراً إِْن أَْجِرَي إاِلَ َعلَى الَِذي

يِن َحنِيفاً  خلقه أم أن الخلية تتمدد وتتحور إلى أن تصل إلى شكل اإلنسان؟ ونفهم قوله تعالى: "فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

ِ الَتِي فََطَر النَاَس َعلَْيَها  فِْطَرةَ   ي شكل هللا الناس عليه. فنفهم من هذا أنذ[", أي الشكل ال30]الروم : ..... ََ

السماء واألرض مشكلة بهذا الشكل بقدرة هللا وهو الذي يبقيها على هذه الحالة, وفي اليوم اآلخر يتغير شكل 

 السماء فما تبقى بالشكل المألوف الذي نعرفه, وهللا أعلى وأعلم.
فَْجر: الفاء والجيم والراء أصٌل واحٌد، وهو التفتح في الَشيء. من ذلك الالفجر كما جاء في المقاييس: " 73

انِفجار الظُّلمة عن الصُّبح. ومنه: انفَجَر الماء انفجاراً: تفتََح. والفُْجَرة: موضع تفتُّح الماء. ثَم كثُر هذا حتَى 

ي كلُّ مائٍل عن الحّقِ  ي الَكِذب فجوراً. ثم كثُر هذا حتَى سّمِ صار االنبعاُث والتفتُّح في المعاصي فُجوراً. ولذلك سّمِ

 "  اهـفاجراً.
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فتبْي له أنه حماط ابلعجز , 74ابلرب الكرمي رذي غُ ان المث ختاطب السورة ذلك اإلنس
 :والقصور يف كل جوانب حياته

ْنَسانُ  أَيُـَّها ايَ "  ُصوَرةٍ  َأيهِ  يف ( 7) فـََعَدَلكَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقكَ  الَِّذي( 6) اْلَكِرميِ  ِبَربِهكَ  َغرَّكَ  َما اإْلِ
 "(8) رَكََّبكَ  َشاءَ  َما

بعد أن كان فاستقام ظهره, وعدله وجعلها متناسبة, أمت خلقته هو الذي خلقه و الكرمي فالرب 
وركبه يف صورة وال أُجل وال , , فلم يظل كاحليواانت يف هذه املرحلة طويالميشي على أربع

الغرور, الذي  سببفما ومل يقتصر األمر على اخللقة وإمنا أعد له كل ما حيتاج, أكمل, 
  ؟!يكون الدين مؤخرا مهمال يف حياته وأن االستقامة أن ال يشاءيؤدي به إىل 

 
فليست املسألة اغَتاًر ابهلل ابلدرجة األوىل,  ,مث تبْي السورة املربر الرئيس لعدم استقامة الناس

فيعتمد اإلنسان على نفسه انسيا احلفظة  ,وإمنا هي تكذيب  ألصلي الدين: الوحي والدينونة
على أعماهلم,  ايحاسبو ل يبعثون مرة أخرى, فالناس يظنون أهنم ال املوجودين الذين يسجلون!

, محميط هب سبحانه أنهفيبْي هللا عزوجل  .وتنتهي احلياة بذلك ,ويظنون أهنا أايم تنقضي ومتر
 شيء: ميف الدنيا, فال خيفى عليه من عمله مفهناك كرام كاتبون يسجلون أفعاهل

بُونَ  َبلْ  َكالَّ " ينِ  ُتَكذِه  َما يـَْعَلُمونَ ( 11) َكاتِِبْيَ   ِكرَاًما(  10) حَلَاِفِظْيَ  مْ َعَلْيكُ  َوِإنَّ ( 9) اِبلدِه
  "(12) تـَْفَعُلونَ 

 
وليس هذا التسجيل عبثا وإمنا حلكمة مذكورة يف أول السورة, وهي أن يعلم اإلنسان بنفسه 

على  وبناءً يف ذلك اليوم ما قدم وأخر, وبذلك يصبح على نفسه بصرية ولو ألقى معاذيره, 
يكون حال اإلنسان يف ذلك اليوم, فاألبرار يف نعيم  -وليس شيئا آخر-جل عليه املس العمل

 دائم والفجار يف جحيم غري منقطع:
ينِ  يـَْومَ  َيْصَلْوهَنَا( 14) َجِحيمٍ  َلِفي 75اْلُفجَّارَ  َوِإنَّ ( 13) نَِعيمٍ  َلِفي اأْلَبـْرَارَ  ِإنَّ "  َوَما( 15) الدِه

َها ُهمْ   "(16) ِبَغائِِبْيَ  َعنـْ

                                                
 .الكريم, واإلنسان غُر بربه كريمالحظ أن القرآن قول رسول  74
 , وهذا ما سنتابعه ونالحظه في سور قادمة!يبدء في هذه السورة تقسيم الناس إلى أبرار وفجرة 75
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, مث يذوقون اْلحيم احلقيق يف يوم ويف اآلايت إشارة إىل أن الفجار يف جحيم يف الدنيا
 الدين!

 
كما شئت فهو أعلى من كل خياالتك وهذا اليوم ليس يوما هينا وال كأايم الدنيا, وختيل  

  وأعظم: 
ينِ  يـَْومُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما"  76لِنَـْفسٍ  نـَْفس   مَتِْلكُ  اَل  يـَْومَ ( 18) ينِ الدهِ  يـَْومُ  َما أَْدرَاكَ  َما مُثَّ ( 17) الدِه

ًئا  "(19) ّللَِّ  يـَْوَمِئذٍ  َواأْلَْمرُ  َشيـْ
وبداهة لنفسها من ابب –ويف هذا اليوم العظيم يكون األمر كله هلل, فال متلك نفس لنفس 

  شيئا.-أوىل
 

 َتْذَهُبونَ  فَأَْينَ وكما انتهت سورة التكوير ابحلديث عن عجز اإلنسان وإحاطة الرمحن: "
.......", تنتهي سورة االنفطار بنفس املعىن؛ وهو أن اإلنسان الذي قد ينفع ويضر يف 

يصبح عاجزا متاما يف ذلك اليوم,  -داخال يف دائرة مشيئة هللا وليس مستقال عنها–الدنيا 
 فال ميلك لنفسه أو لغريه يف اآلخرة شيئا واألمر كله يومئذ هلل!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
وال يقتصر األمر على نفع البشر للبشر وإنما يتعداه إلى أي نفس, فحتى المالئكة والروح ال تنفع في هذا  76

وُح َوالَْماَلئَِكةُ َصفّاً اَل يَتََكلَُموَن إاَِل َمْن أَِذَن لَهُ الرْحَمُن َوقَاَل َصَواباً ]ال-بإذن هللا إال–اليوم  نبأ : : "يَْوَم يَقُومُ الرُّ

 [". ونالحظ انتهاء السورتين "النبأ واالنفطار" بنفس المشهد. 38
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 طففْيسورة امل                              
 بسم هللا الرمحن الرحيم                          

 
 الغافلاملكذب يف السور السابقة ابملنَذر نزول اْلزاء املوعود تدور سورة املطففْي يف فلك 

 .ملؤمنابكذلك و 
 

ليوم اآلخر, وتفرد هللا عزوجل انتهت سورة االنفطار ابحلديث عن نفي متلك البشر للنفع يف ا
, , وهم املطففونلمكذبْي يف ذلك اليوممنوذج لبه, مث تبدأ هذه السورة ابحلديث عن حال 

 :مؤكدة على وقوعه من مالك األمر كله
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 َوَزنُوُهمْ  وْ أَ  َكالُوُهمْ   َوِإَذا( 2) َيْستَـْوفُونَ  النَّاسِ  َعَلى اْكَتالُوا ِإَذا الَِّذينَ ( 1) 77لِْلُمَطفِهِفْيَ  َوْيل  "
 "(3) خُيِْسُرونَ 

فتتوعد هؤالء املطففْي, الذين يطلبون أن َيخذوا حقوقهم كاملة عندما يتعاملون مع غريهم, 
 أنقصوا. أو كالوا فإذا أعطوا هم ووزنوا

وتعجب من فعل هؤالء, الذين يظنون أهنم ال يبعثون! أو يظن بعضهم أنه يبعث وعلى الرغم 
 من غش الناس وتفضيل ذاته عليهم!من ذلك يفعل ما يفعله 

 
ُمْ  أُولَِئكَ  َيُظنُّ  َأاَل " ُعوثُونَ  َأهنَّ   "(6) اْلَعاَلِمْيَ  لَِربهِ  النَّاسُ  يـَُقومُ  يـَْومَ ( 5) َعِظيمٍ  لِيَـْومٍ ( 4) َمبـْ

دوانً عن غريهم  ,وهذه النقطة هي اليت توضح مل ُخص املطففون ابلذكر يف مطلع هذه السورة
وذلك ألن املطفف يعطي لنفسه مزااي وحقوق ال يراها لغريه, لذلك  ,من أصناف العصاة

اإلنسان نقص غريه بدون أي سند عقلي إال عجبه وغروره, وكذلك فهو يستويف لنفسه ويُ 
وظنه أنه حىت لو بُعث  !هتربيرات عقلاملكذب ابلبعث ال مستند له يف فعله هذا إال إعجابه ب

َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَل َربِه ند هللا: "فسيكون استثناءا ملا له من منزلة ع
َها ُمنَقَلباً ]الكهف :  نـْ  !"[36أَلَِجَدنَّ َخرْياً مِه

, الذي قد ميلك إلخوانه شيء يف الدنيا, واملنفي متاما كما أنه على النقيض متاما من الشفيع
ًئا لِنَـْفسٍ  ْفس  نَـ  مَتِْلكُ  اَل  يـَْومَ " يف اليوم اآلخر, يوصل فالشفيع يتحرك من أجل اآلخرين و " َشيـْ

 م أكثر مما يستحقون, أما املطفف فهو ينقص اآلخرين ويستويف لنفسه!هل
 

كتاب أن ظن هؤالء ابطل, فسيبعثون ويقومون لرب العاملْي فُيسألون. و مث تبْي السورة 
مآله إىل الضيق والسجن  (االنفطارسورة تذكر هؤالء, الذي كتبه احلافظون الكرام الكاتبون )

 , وهو كتاب صادق انطق ِبا قالوا وفعلوا فال يزيد وال ينقص:وأي سجن!
 ً  79َمْرقُوم ِكَتاب  (  8) ِسجِهْي   َما أَْدرَاكَ  َوَما( 7) ِسجِهْيٍ  َلِفي ًِ 78اْلُفجَّار ِكَتابَ   ِإنَّ  َكالَّ "
(9)" 

                                                
ويقال: إِناٌء  قِلِّة الشيء. يقال: هذا شيٌء طفيف.الطاء والفاء يدلُّ على يقول ابن فارس في المقاييس: " 77

ي بذلك ألَن الذي ينقصه منه  َطفَاُن، أي مآلن. والتَْطِفيف: نقص المكيال والميزان. قال بعض أهل العلم: إِنّما سّمِ

 " اهـيكون طفيفاً.
 نلحظ هنا استمرار التقسيم: "فجار وأبرار" والذي بدأ في السورة الماضية! 78
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ىل احلديث عن املكذبْي عامة ا الصنف اخلاص إمث تنتقل السورة بعد احلديث عن هذ

 والرافضْي للدين: 
ِبْيَ  يـَْوَمِئذٍ  َوْيل  " بُونَ  الَِّذينَ ( 10) لِْلُمَكذِه ينِ  بِيَـْومِ  ُيَكذِه  ُمْعَتدٍ  ُكلُّ   ِإالَّ  ِبهِ  ُيَكذِهبُ  َوَما( 11) الدِه

َلى ِإَذا( 12) أَثِيمٍ   َما قـُُلوهِبِمْ  َعَلى 80رَانَ  َبلْ  َكالَّ (  13) اأْلَوَِّلْيَ  َأَساِطريُ  قَالَ  َآاَيتـَُنا َعَلْيهِ  تـُتـْ
 "(14) َيْكِسُبونَ  َكانُوا

وكانت سورة االنفطار قد ذكرت فتتوعد هؤالء املكذبْي عامة كما توعدت املطففْي خاصة. 
بُونَ  َبلْ  َكالَّ , وهو: "سبب اغَتار اإلنسان بربه الكرمي ينِ  ُتَكذِه صل من هو ", وهنا تفاِبلدِه

وصفه ثيم, وتذكر منوذجا لتكذيبه ِبا ال برهان له يف رده, وذلك بعتدي األاملكذب, فهو امل
وليست آايت هللا البينات أساطري األولْي أو األولْي!  81أساطريآايت هللا البينات أبهنا 

وأصبته  لوهبمق فغطتاكتسبوها أعماهلم اليت مشاهبة هلا, حىت يقولوا هذا القول, وإمنا هي 
 !, وما عاد النور يصل إىل هذه القلوبوال يتحركون إال هلا ون إال إايها, فما عادوا ير ابلصدأ

 

                                                                                                                                       
أورد ابن منظور في قد ترتاح النفس إلى ما أورده المفسرون في تفسيرهم للرقم بأنه الكتابة أو اإلعجام, وال  79

وكتاب َمْرقُوم  وَرقََم الكتاب يَْرقُُمهُ َرْقماً: أَعجمه وبيَنه. الَرْقمُ والتَرقيُم: تَْعجيمُ الكتاب.معانيه في لسان العرب: "

في الماء  سأَْرقُم وقوله عز وجل: كتاب َمْرقُوٌم؛ كتاب مكتوب؛ وأنشد: ا من التنقيط.أي قد بُيِّنْ  حروفه بعالماته

 القَراحِ إليكُم، عل بُْعِدكُْم، إن كان للماء راقُِم أَي سأَكتب." اهـ 

وقيل أنه بمعنى مختوم! ولكن يعكر على هذا القول أنه سبحانه استعمل نفس الكلمة في السورة مع الرحيق, 

على اختالفهما. وتميل النفس أكثر إلى من قال أن الرقم بمعنى التعليم, أي أن يجعل فيه عالمة, وإن فيدل هذا 

 كنا نرى أن هذا المعنى كذلك ناقص, ولكنه أفضل من سابقه.

وعامة المفسرين على أن اآلية السابقة اعتراضية, أي أن المراد "كال إن كتاب الفجار لفي سجين, وهو كتاب 

د استغربوا أن يكون السجين كتاب مرقوم. ولكن ال يوجد ما يوجب الحمل على هذا, فيمكننا أن مرقوم"! فلق

 نفهم اآليات كما هي, فسجيٌن هو كتاب مرقوم, وفي هذا يقول اإلمام الفخر الرازي رحمه هللا: 

و األصل الكتاب الذي هوأي استبعاد في كون أحد الكتابين في اآلخر، إما بأن يوضع كتاب الفجار في "

في تفصيل أحوال األشقياء، أو بأن ينقل ما في كتاب الفجار إلى ذلك الكتاب المسمى بالسجين،  يهالمرجوع إل

وفيه وجه ثالث: وهو أن يكون المراد من الكتاب، الكتابة فيكون في المعنى: كتابة الفجار في سجين، أي كتابة 

 وٌم{ فيه جميع أعمال الفجار." اهـكتاب َمْرقُ ، ثم وصف السجين بأنه }أعمالهم في سجين
وقد ِريَن  الراء والياء والنون أصٌل يدلُّ على ِغطاء وَستْر. فالَرْين: الِغطاء على الشيء.جاء في المقاييس: " 80

 عليه، كأنّه غُِشي عليه." اهـ

وَراَن الثوُب  .ي يعلو السيَف والِمرآةوالَريْن: الَصدأُ الذ وأورد ابن منظور في اللسان: "الَرْيُن: الَطبَُع والَدنَُس.

وقيل:  الذَْنُب على قلبه يَِريُن َرْيناً وُريُوناً: غلب عليه وغطاه. وَرانَ  والَريُْن: كالَصَدإ يَْغشى القلب. َرْيناً: تََطبََع.

 كل غلبة َرْيٌن؛ ..." اهـ
ات والقصص الوهمية", وإنما المراد المعنى المستعمل في زماننا هذا "الخراف األساطيرليس المراد من  81

منها المسطور, أي ما سطره األولون, أي أن محمد ينقل من كتب األقدمين, كما يدعي البعض أنه أخذ القرآن 

 من التوراة واإلنجيل! أو من أي كتاب قديم.
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لذلك فهم يستحقون لعماهم يف الدنيا أن حُيجبوا عن هللا يف اليوم اآلخر, فال ينظر إليهم وال 
 اْلحيم: صلوايكلمهم! مث ي

ُمْ  َكالَّ "  َهَذا يـَُقالُ  مُثَّ ( 16) اْلَِْحيمِ  َلصَالُو مْ ِإهنَُّ  مُثَّ ( 15) َلَمْحُجوبُونَ  يـَْوَمِئذٍ  َرهبِهِمْ  َعنْ  ِإهنَّ
ُتمْ   الَِّذي بُونَ  ِبهِ  ُكنـْ  "(17) ُتَكذِه

فيذوقون النار ويعانون حرها وحرارهتا, وال يقتصر العذاب على الصلو فقط, وإمنا يتعداه إىل 
 التبكيت, فيقال هلم: هذا الذي كنتم به تكذبون.

 يـَْومَ  يَْصلَوهَْنَا َجِحيمٍ  َلِفي اْلُفجَّارَ  َوِإنَّ ": االنفطار, فقال وكان هللا تعاىل قد توعدهم يف سورة
ينِ   !وسيبكتون جراء تكذيبهم به صالوهافبْي هنا أهنم  ",الدِه

 
بْي أوال اختالف حال  ي, وهو األبرار, فوكعادة القرآن انتقل للحديث عن الصنف املقابل

 , فقال:كتاهبم, احملتوي على اخلري عن حال كتاب الفجار
( 20) َمْرقُوم   ِكَتاب  (  19) ِعلِهيُّونَ  َما أَْدرَاكَ  َوَما( 18) ِعلِهيِهْيَ  َلِفي اأْلَبـْرَارِ  ِكَتابَ   ِإنَّ  َكالَّ "

 "(21) اْلُمَقرَّبُونَ  َيْشَهُدهُ 
وإذا كان سجْي غاية يف  ,فإذا كان كتاب الفجار يف سجْي, فإن كتاب هؤالء يف عليْي

, يضاف إىل ذلك مسة مل تذكر مع الصنف على النقيض متاما اهذالضيق والسفلية, فإن 
السابق, وهي أن املقربْي يشهدون العليون, فهم ليسوا عنها بغائبْي, فيا له من كرم وحظ أن 

 .يكون هؤالء شاهدين لكتبهم
 

ففصل يف هذا, ومل يزد عن , "نَِعيمٍ  َلِفي اأْلَبـْرَارَ  ِإنَّ : "وكان هللا تعاىل قد قال يف سورة االنفطار
 :بعض مظاهر هذا النعيم, فقال هذه السورة ذاكرا

 النَِّعيمِ  َنْضرَةَ  ُوُجوِهِهمْ  يف  تـَْعِرفُ ( 23) يـَْنظُُرونَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى( 22) نَِعيمٍ  َلِفي اأْلَبـْرَارَ  ِإنَّ "
 اْلُمتَـَناِفُسونَ  يَـتَـَناَفسِ فـَلْ  َذِلكَ  َويف  ِمْسك   ِخَتاُمهُ ( 25) خَمُْتومٍ  82َرِحيقٍ  ِمنْ  ُيْسَقْونَ ( 24)
ًنا( 27) َتْسِنيمٍ  ِمنْ  َوِمزَاُجهُ ( 26)  "(82) 83اْلُمَقرَّبُونَ  هِبَا َيْشَربُ  َعيـْ

                                                
بو عُبَْيد: من أَْسماِء الَخمِر الَرِحيق: من أَْسماَء الَخْمر َمْعُروٌف قال أَ أورد اإلمام الزبيدي في تاج العروس: " 82

لَزّجاُج: الَرِحيُق والّراُح أو: أَْطيَبُها وهو َصْفَوةُ الَخْمِر أَو: أَْعتَقُها وأَْفَضلُها قالَهُ ابُن ِسيَده أَو: الخالُِص وقاَل ا

ُدَرْيٍد: الَرْحُق: أَْصلُ بناَء  هو الَشراُب الذي ال ِغش فيِه وقاَل غيُره: هو الَسْهُل من الَخْمِر أَو الصافي قاَل ابنُ 

  الَرِحيِق قالوا: هو الصافي." اهـ
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فهؤالء منعمون, على األرائك ينظرون إىل ما يشاء فإذا كان أولئك عن رهبم حمجوبون فإن 
 ف يف وجوههم نضرة النعيم.والناظر إليهم يعر هللا من متع النظر, فحوهلم األشجار واألهنار, 

جيدون عند  و, شراب مركز صافٍ وإذا كان أولئك صالوا اْلحيم فإن هؤالء يسقون من 
 شراهبم إايه رائحة املسك.

 
 الفجار نقالب حال األبرار والفجار يف اآلخرة, فبعد أن كاناب لتذكريمث خُتتم السورة اب

اهنم ابهلل وابليوم اآلخر, أصبح األبرار يضحكون منهم ويستهزءون هبم ويرموهنم ابلضالل إلمي
يف رخاء واستقرار, وهم الذين يضحكون من الكفار, فلم ينفع الكافرين فعلهم وإمنا عاد 

 عليهم ابلضر واهلوان!
 َوِإَذا( 30) يـَتَـَغاَمُزونَ  هِبِمْ  َمرُّوا َوِإَذا( 29) َيْضَحُكونَ  َآَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانُوا  َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِإنَّ "

 أُْرِسُلوا َوَما( 32) َلَضالُّونَ  َهُؤاَلءِ  ِإنَّ  قَالُوا َرأَْوُهمْ  َوِإَذا( 31) َفِكِهْيَ  انـَْقَلُبوا َأْهِلِهمُ  ِإىَل  انـَْقَلُبوا
 يـَْنظُُرونَ  اأْلَرَاِئكِ  َعَلى( 34) َيْضَحُكونَ  اْلُكفَّارِ  ِمنَ  َآَمُنوا الَِّذينَ  فَاْليَـْومَ ( 33) َحاِفِظْيَ  َعَلْيِهمْ 

 "(36) يـَْفَعُلونَ  َكانُوا  َما اْلُكفَّارُ  ثـُوِهبَ  َهلْ ( 35)
ليت أوصلوا فأصبح املؤمنون هم من يضحكون من الكفار وينظرون إليهم وإىل حاهلم, ا

 أنفسهم إليها بعنادهم. 
فقد قيل للمؤمنْي: "هل ثوب وإذا كان أولئك قيل هلم: "هذا الذي كنتم به تكذبون", 

 ا كانوا يعملون", فهل جوزوا اْلزاء احلسن على ما فعلوا؟الكفار م
 نعم, فما هم فيه هو ما يستحقون.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
ليس "المقربون" في هذه اآلية هم "المقربون" في اآلية الحادية والعشرين, فأولئك وهللا أعلم من المالئكة,  83

 أما هؤالء فهم السابقون السابقون, كما جاء في الواقعة.
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 سورة االنشقاق                              
 بسم هللا الرمحن الرحيم                          

 
 .سان يف اليوم اآلخر جملازاتهاإلن قدرة هللا على إعادةتدور سورة االنشقاق يف فلك 
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  مث", (36) يـَْفَعُلونَ  َكانُوا  َما اْلُكفَّارُ  ثـُوِهبَ  َهلْ انتهت سورة املطففْي بقوله تعاىل: "

 تكمل سورة االنشقاق املشهد, فتقول:
َا َوأَِذَنتْ ( 1) اْنَشقَّتْ  السََّماءُ  84ِإَذا"  َما َوأَْلَقتْ ( 3) ُمدَّتْ  اأْلَْرضُ  َوِإَذا( 2) 85َوُحقَّتْ  لَِرهبِه

َا َوأَِذَنتْ ( 4) َوخَتَلَّتْ  ِفيَها  "(5) َوُحقَّتْ  لَِرهبِه
 عندما يقعقت .... ذنت وحُ أإذا السماء انشقت و يف ذلك اليوم, الكفار  جوزيأي هل 

 ؟ يف ذلك اليوم كونالتغيري الكوين الكبري, الذي سي
 ا تغري الكون كله.كم  نقلب,وتكمل السورة وتعطينا اإلجابة, وكيف أن حاهلم ي

                                                
جد أنها تجمع على أن "إذا" في اآلية هي إذا الشرطية, وبما أنها شرطية فال الناظر في كتب التفسير قاطبة ي 84

ولقد احتار المفسرون في إيجاد هذا الجواب, فقيل والناظر في السورة ال يجد أي جواب لها. بد لها من جواب. 

وقيل أن  أنه محذوف للتهويل! وقيل أنه متروك ألن المعنى معروف! وقيل أن الجواب هو قوله: "فمالقيه"

 المعنى محمول على التقديم والتأخير, وقيل أقوال أخرى. 

والقول بالحذف في القرآن مرفوض مردود بداهة وفيه تقول على هللا عزوجل بال علم وال مستند إال الخرص. 

فإذا نحن رفضنا القول بحذف الجواب ونظرنا في السورة فلن نجد أي جواب مناسب بأي حال, فأين جواب 

 ذن؟ "إذا" إ

نحن ال نقول أن "إذا" هذه شرطية, وإنما هي مرتبطة باآليات األخيرات الواردات في سورة المطففين, فاهلل 

 تعالى يقول:

وا بِِهْم يَتَغَاَمُزوَن )29إَِن الَِذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِذيَن آََمنُوا يَْضَحكُوَن )" أَْهِلِهمُ لَى إِ  اْنقَلَبُوا( َوإِذَا 30( َوإِذَا َمرُّ

الَِذيَن  فَاْليَْومَ ( 33( َوَما أُْرِسلُوا عَلَْيِهْم َحافِِظيَن )32( َوإِذَا َرأَْوهُْم قَالُوا إَِن َهُؤاَلِء لََضالُّوَن )31اْنقَلَبُوا فَِكِهيَن )

(" ثم تبدأ 36َب اْلكُفَاُر َما َكانُوا يَْفعَلُوَن )( َهْل ثُوِّ 35( َعلَى اأْلََرائِِك يَْنظُُروَن )34آََمنُوا ِمَن اْلكُفَاِر يَْضَحكُوَن )

السورة التالية بقوله تعالى " إذا السماء انشق  ...." فنالحظ أن هللا تعالى قال في آخر سورة المطففين 

الذين ..... هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون " هذا اليوم مفهوم بداهة أنه اليوم اآلخر, فتأتي سورة  فاليوم"

النشقاق وتقدم مشهدا جديدا يكمل الصورة, فتقول: "هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشق  ..... ا

 " أي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا حدث كذا وكذا وكذا؟
المشتهر في تفسير هذه اآلية أنها بمعنى أنها "سمع  لربها وحق لها أن تسمع وتطيع", وال خالف في  85

فما معنى "ُحق"  !"حق له"؟ بداهة هذا غير ذاك كلية هو األذن فهو معروف, ولكن هل معنى "ُحق"معنى 

 وكيف تُحق السماء واألرض؟ ن,إذ

 إذا نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:

إليه  . فالحقُّ نقيُض الباطل، ثم يرجع كلُّ فرعٍ إحكام الشيء وصّحتهالحاء والقاف أصلٌ واحد، وهو يدل على "

وفي حديث علّي عليه السالم: "إذا بلَغ )....(  ويقال َحَق الشيُء وَجَب. وُحْسن التّلفيقبَجودة االستخراج 

إذا كان  ُمَحقٌَق،ويقال ثوٌب  (....)النِّساء نََص الحقَاِق فالعََصبَةُ أْولى".قال أبو عبيٍد: يريُد اإلدراَك وبُلوغَ العقل. 

: ُملتقَى كّلِ عظَمين إال )....(  لِحقَةُ من أوالد اإلبل: ما استحَق أن يُحَمل عليه،وا)....( محكم النّسج.  والُحقُّ

الظهَر؛ وال يكون ذلك إال ُصلباً قوياً.ومن هذا الُحّق من الخشب، كأنه ملتقى الشيء وطَبَقُه. )....( ويقال أَحقَ  

 " اهـالناقة من الّربيع، أي َسِمنَ 

فوجدناه يأتي كوصف للثوب  شياء مادية,لكل الناس, ولكنه يأتي كذلك أل مجرد بالنسبةالحق معروف كمعنى 

 المحكم ولإلبل البالغة التي يُحمل عليها وللنساء إذا بلغن وعقلن. فكيف نسقط هذه األوصاف على السماء؟

, فاهلل تعالى هاإن إسقاط هذه األوصاف على السماء واألرض هو مفتاح فك شفرة ارتباط هذه اآليات بما يلي

يقول لإلنسان: إذا السماء انشق  وخضع  لربها وسمع  لقوله وُحق  أي أحكم  مرة أخرى وصارت على 

شكلها المحكم المتصل بال شقوق وال فروج. وكذلك : "وإذا األرض مدت وألق  ما فيها وتخل  وأذن  لربها 

فتسمع وتطيع وتستجيب, وحق  أي وعادت فبعد أن مدت األرض وألق  ما فيها وتخل  تأذن لربها وحق ", 

 محكمة بال شقوق وال عوج وال خلل.
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, واآلايت املذكورة هي أول إشارة إىل قدرة هللا تعاىل على بعث اإلنسان املكذب بيوم الدين
 إىل ما كاان عليه هتمافاهلل يتحدث عن انشقاق السماء ومد األرض وإلقائها ما فيها, مث عود

تعاىل على تركيب  يقدر هللا, فإذا كان هذا سيحدث مع هذه األجرام العظيمة, أفال أبمر هللا
 اإلنسان مرة أخرى وبعثه؟!

 
فتوضح له حاله يف الدنيا ومآله يف  ,الذي ُغر بربه الكرميمث تبدأ السورة يف خماطبة اإلنسان 

في أي فلزاما كدحك وستجد كدحك هذا يف اليوم اآلخر, فاألخرة, فالدنيا كدح ال حمالة, 
ملكذبْي؟ فلكل صنف جزاء هل من املؤمنْي أم ا صنف من صنوف الكادحْي أنت؟

 خمصوص:
ْنَسانُ  أَيُـَّها ايَ "  بَِيِميِنهِ  ِكَتابَهُ   أُويتَ  َمنْ  فََأمَّا( 6) َفُماَلِقيهِ  87َكْدًحا  َربِهكَ  ِإىَل  َكاِدح    ِإنَّكَ  86اإْلِ
 ِكَتابَهُ   أُويتَ  نْ مَ  َوأَمَّا( 9) َمْسرُورًا َأْهِلهِ  ِإىَل  يـَنـَْقِلبُ وَ ( 8) َيِسريًا ِحَساابً  حُيَاَسبُ  َفَسْوفَ ( 7)

  "(12) َسِعريًا َوَيْصَلى( 11) ثـُُبورًا َيْدُعو َفَسْوفَ ( 10) َظْهرِهِ  َورَاءَ 
 َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِإنَّ : "ونلحظ أن هذه اآلايت تكمل املشهد املذكور يف آخر سورة املطففْي

 َأْهِلِهمُ  ِإىَل  انـَْقلَبُوا َوِإَذا( 30) يـَتَـَغاَمُزونَ  هِبِمْ  َمرُّوا َوِإَذا( 29) يَْضَحُكونَ  َآَمُنوا الَِّذينَ  ِمنَ  َكانُوا
 "(31) فَِكِهْيَ  انـَْقَلُبوا

 رةيف اآلخو , 88فالكفار كانوا يضحكون من املؤمنْي, وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهْي
 ., أما هم فسيدعون ثبورا ويصلون سعريااملؤمن هو من ينقلب إىل أهله مسرورافإن 

 
 َبِصريًا ِبهِ  َكانَ   َربَّهُ  ِإنَّ  بـََلى (14) 89حَيُورَ  َلنْ  َأنْ  َظنَّ  ِإنَّهُ  (13) َمْسُرورًا َأْهِلهِ  يف  َكانَ   هُ ِإنَّ "
(15)" 

                                                
, لم ترد في القرآن كله إال في سورة االنفطار وهنا في سورة "يا أيها اإلنساننالحظ أن هذه التركيبة: " 86

 االنشقاق.
 الكدح معروف وهو كما جاء في اللسان:  87

ومنه قوله تعالى: إِنك كاِدٌح إِلى ربك َكْدحاً أَي ناِصٌب إِلى ربك ....  .الَكْدح: العمل والسعُي والكسُب والَخْدشُ  "

 والَكْدُح بالسّن: دون الَكْدم باألَسنان، والفعل كالفعل؛ وقيل: الَكْدُح قَْشُر الجلد يكون بالحجر والحافر. نَْصباً؛

 " اهـ وكلُّ أَثٍَر من َخْدٍش أَو َعّضٍ فهو َكْدح....... 

 رئ الشبه بين الكدح والقدح في المبنى والمعنى, وكذلك بين الكدح والكدم()ليالحظ القا
فيفكهني فأضحك ولكنه ال  ,الفكه أقل بكثير من السرور, فقد أرى وأنا في شدة الحزن واألسى موقفا غريبا 88

 يجعلني مسرورا, إذ سرعان ما أعود إلى ما أنا فيه من الغم والهم.
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سببا رئيسا للتكذيب بيوم الدين, وهو رضى اإلنسان بدنياه وسروره هبا وعدم تبْي اآلايت ف
أي أن لن يعود إنساان بعدما صار  ورظنه أنه لن حيكذلك و  رغبته يف التفكر فيما بعد ذلك!

, مث ترد على هذا الوهم بقوهلا أن ربه كان به بصريا, فهو حماط به يف الدنيا واآلخرة, ترااب!
, وإذا كانت السماوات واألرض ستشق ومتد مث حُتق فكيف ال يقدر هللا على بعثه مرة أخرى

 !؟أفال حيور اإلنسان
 

تفي اليت يراها اإلنسان يف حياته, وكيف أهنا خت ,رييلتغامث تبدأ السورة يف عرض بعض مشاهد 
عود إىل ما كانت عليه, كدليل على نبوءة ستقع يف مقتبل الزمان وهو أننا سنركب مث ت

, فطران يف مساء األرض, مث صعدان يف الفضاء, مث ارتدان وهو ما حدث يف زماننا–السماء, 
 :-الكواكب وهكذا

 َعنْ  طَبَـًقا َلََتَْكُبَّ ( 18) اتََّسقَ  ِإَذا َواْلَقَمرِ ( 17) َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ ( 16) قِ اِبلشَّفَ  90أُْقِسمُ  َفاَل "
 "(19) 91طََبقٍ 

                                                                                                                                       
ه في لغتنا المعاصرة, فنستعمله مثال عندما نريد الحديث عن انتقال كائن حي ونحن نستعملالتحور معروف,  89

 وهو كما جاء في اللسان:  من حالة إلى أخرى, كما نرى في الديدان التي تتحول إلى فراشات!

قال فقد حاَر يَُحور َحْوراً؛  وكل شيء تغير من حال إِلى حال،)....(  الَحْوُر: الرجوع عن الشيء وإِلى الشيء"

هاِب وَضْوئِِه، يُِحوُر َرماداً بعد إِذْ هو ساِطُع  )...( والَحْوُر النقصان بعد الزيادة ألَنه  لبيد: وما الَمْرُء إاِلَ كالّشِ

)....(  وفي الحديث: نعوذ باهلل من الَحْوِر بعد الَكْوِر؛ معناه من النقصان بعد الزيادة، رجوع من حال إِلى حال.

. )....(  والَمحارة: المكان الذي يَُحور أَو يُحاُر فيه. وأَصل الَحْوِر: الرجوع إِلى النقص....( ) والَمحاُر: المرجع؛

 للَدَوَراِن ألَنه يرجع إِلى المكان الذي زال عنه ..." اهـ قال الزجاج: قال بعضهم قيل له ِمْحَورٌ 
 ى من أن يقسم عليه."ال أقسم" تعني ال أقسم وليس أنها تفيد القسم, فاألمر أوضح وأجل 90
سبب  هذه اآلية إشكاال كبيرا للمفسرين لذا وجدناهم يحتجون فيما يقولون باألقوال الواردة في األثر,  91

فوجدناهم يقولون أن المراد من ذلك لتركبن حاال بعد حال وأمرا بعد أمر في الدنيا, وقيل أن المراد من ذلك في 

ولنتناول هذه اآلية رفوع في الدنيا إلى مخفوض في اآلخرة والعكس. اآلخرة أي أن الناس تختلف أحوالهم من م

 ر ما تقول:خبلن

"لتركبن" والركوب الوارد في القرآن كله بمعنى الركوب المعروف, فلم تأت آية بمعنى  :تبدأ اآلية بقوله تعالى

 ن األرجح كون الركوب هنا بمعنى الركوب ال بمعنى معايشة األحداث!فإمخالف, لذا 

ن للركوب معنى معروف وهو الركوب وجدنا بعض الروايات التي تقول أن المقصود من ذلك هو ركوب وأل

 السماء سماءا بعد سماء, واآلية تقول للبشر: لتركبن طبقا عن طبق, والطبق كما ورد في اللسان:

والسمواُت  على اآلخر.وطابََق بين قميصين. لَبَِس أَحدهما  (....) الَطبَُق غطاء كل شيء، والجمع أَْطباق"

باُق: سمي  بذلك لُمطابَقة بعضها بعضاً أَي بعضها فوق بعض، وقيل: ألَن بعضها ُمْطبَق على بعض، وقيل:  الّطِ

باُق مصدر طوبقَْ  ِطباقاً. وفي التنزيل. أَلم تََرْوا كيف خلق هللا َسْبَع َسَمواٍت ِطباقاً؛ قال الزجاج: معنى ِطباقاً  الّطِ

وَطبََق الماُء َوْجهَ األَرض:  وَطبََق الَسحاُب الَجَو: َغّشاه، وَسحابةُ ُمَطبِّقةٌ. (.....)ها على بعض، ُمْطبٌَق بعض

 ... " اهـ لألَرض أَي ِغشاء؛ والماء َطبَقٌ  وأَصبح  األَرض َطبَقاً واحداً إِذا تغّشى وجُهها بالماء. غّطاه.

يركبون السماوات سماءا سماءا )الجو والفضاء( تدريجيا من إذا فاهلل تعالى يخبر البشرية ويعلمهم أنهم س

ثم  -بالطائرات بداهة –وهذا بالفعل ما حدث فلقد طار اإلنسان أوال في غالف األرض الجوي واحد إلى اآلخر, 

صعد بعد ذلك إلى الفضاء ثم ارتاد الكواكب بعد ذلك. ونظرا ألن هذا هو المعنى المتبادر إلى الذهن من استعمال 

, وجدنا أن هذا ورد عن بعض السلف كما أورد اإلمام ابن جرير في تفسيره, ولكنا وجدنا الركوب والطبق

 بعضهم قال أن هذا سيكون في يوم القيامة حيث سنركب سماءا بعد سماء. 
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فيقدم هللا عزوجل لنا صورة جلية وهي الشفق وهو الضوء األمحر الباقي من الشمس بعد 
 استوىمل و الغروب والليل وما وسق وهو اْلمع والضم واحلمل والقمر إذا اتسق أي اكت

 ."لَتكب طبقا عن طبق" واستدار ومت واجتمع
 

فإذا وصل التغري إىل أن اإلنسان سيطري يف السماء ويراتد الفضاء, وهو ما كان يعده من 
ضروب املستحيالت يف املاضي, فما له ال يؤمن؟ وإذا كان القرآن قد أخرب هبذا مسبقا, فما 

 له ال يسجد وخيضع؟!
  "(21) َيْسُجُدونَ  اَل  اْلُقْرَآنُ  َعَلْيِهمُ  قُرِئَ  َوِإَذا( 20) ْؤِمُنونَ يُـ  اَل  هَلُمْ  َفَما" 

 
مث تبْي اآلايت أن املسألة مسألة تكذيب ال يستند إىل دليل, وإمنا رفض للمعروض يف 

, فليس احلساب وهللا أعلم ِبا يف صدور املكذبْية القرآن البينة! آيعلى الرغم من القرآن, 
 : مستندا إىل الظاهر من أفعال اإلنسان, وإمنا إىل الظاهر والباطن اليسري أو العسري

بُونَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َبلِ "  "(23)يُوُعونَ  ِبَا َأْعَلمُ  َواّللَُّ ( 22) ُيَكذِه
 
وتنتهي هذه , "يـَْفَعُلونَ  َكانُوا  َما اْلُكفَّارُ  ثـُوِهبَ  َهلْ " انتهت سورة املطففْي ابلسؤال:لقد و 

النيب واملؤمنْي ابإلجابة عن هذا السؤال, بتبشريهم ابلعذاب األليم, إال من آمن السورة أبمر 
 منهم وعمل صاحلا:

ْرُهمْ "   "(25) مَمُْنونٍ  َغرْيُ  َأْجر   هَلُمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ ( 24) أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  فـََبشِه
 

 ويتغامزون هبم, فرد هللا هلم الصاع وأمر النيب أبن وألن الكفار كانوا يضحكون من املؤمنْي
 بعذاب أليم! يبشرهم
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 سورة الربوج                               
 بسم هللا الرمحن الرحيم                          

 
 .رةتدور سورة الربوج يف فلك انتصار هللا عزوجل لدينه ولعباده يف الدنيا واآلخ
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انتهت سورة االنشقاق بتبشري الكفار ابلعذاب األليم, وتبدأ سورة الربوج ابحلديث عن 
 العذاب األليمؤمنْي إلمياهنم, مث تفصل طائفة من هؤالء الكافرين, وهم الذين عذبوا املعذاب 

 الذي سينزل هبم, فتبْي أنه عذاب جهنم وعذاب احلريق!
كما بدأت السورة املاضية – لسماء ذات الربوجونلحظ أن سورة الربوج بدأت ابلقسم اب

 َفاَل " والسماء هي حمل االستدالالت يف السورة املاضية: ,-ابحلديث عن السماء كذلك
", طََبقٍ  َعنْ  طَبَـًقا َلََتَْكُبَّ ( 18) اتََّسقَ  ِإَذا َواْلَقَمرِ ( 17) َوَسقَ  َوَما َواللَّْيلِ ( 16) اِبلشََّفقِ  أُْقِسمُ 

 اهد يف السماء.فكل هذه املش
 

 تبدأ سورة الربوج بقوله تعاىل:
 َأْصَحابُ  قُِتلَ ( 3) َوَمْشُهودٍ  َوَشاِهدٍ ( 2) 92اْلَمْوُعودِ  َواْليَـْومِ ( 1) اْلرُبُوجِ  َذاتِ  َوالسََّماءِ "

َها ُهمْ  ِإذْ ( 5) اْلَوقُودِ  َذاتِ  النَّارِ ( 4) اأْلُْخُدودِ   اِبْلُمْؤِمِنْيَ  ُلونَ يـَْفعَ  َما َعَلى َوُهمْ ( 6) قـُُعود   َعَليـْ
ُهمْ  نـََقُموا َوَما( 7) ُشُهود    ُمْلكُ  َلهُ  الَِّذي( 8) ًِ 93احْلَِميد اْلَعزِيزِ  اِبّللَِّ  يـُْؤِمُنوا َأنْ  ِإالَّ  ِمنـْ

 "(9) َشِهيد   َشْيءٍ  ُكلهِ   َعَلى َواّللَُّ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 
أخذوا قوا املؤمنْي يف األخدود, و فاهلل يلعن ويتوعد أصحاب األخدود ابهلالك, الذين أل

  رقون.حيُ وهم يتسلون ويشاهدوهنم 
 ., إما خريا وإما شراهقسم هللا ابلسماء واليوم املوعود الذي سيالقي كل إنسان فيه كدحيف
أن  !شاهد من املؤمنْي ومشهود من الكافرينب, أو شاهد من املالئكة ومشهود من الناسبو 

ألهنم عذبوا املؤمنْي , 94هلكوا ولُعنوا رد الناس عن دينهم,, الذين حاولوا أصحاب األخدود
, وإذا كانوا هم شهودا على ما وفتنوهم إلمياهنم ابهلل, الذي له ملك السماوات واألرض

 .يفعلون ابملؤمنْي, فإن هللا على كل شيء شهيد
 

                                                
تنه كان من الممكن أن يفهم اليوم الموعود أفهاما عدة, منها على سبيل المثال أنه اليوم الذي حدث  فيه ف 92

المؤمنين, عندما ألقوا في األخدود, ولكن السياق في السورة السابقة وفي هذه السورة يحتم أن يكون المراد 

 منه اليوم اآلخر.
نالحظ مشابهة فعل أهل مكة ألفعال أصحاب األخدود في تعذيب المؤمنين واضطهادهم, والسورة تثبي  لكل  93

 مؤمن يعاني من أجل دينه.
ومن ذلك:  (......) القاف والتاء والالم أصلٌ صحيح يدلُّ على إذالٍل وإماتٍة.ي المقاييس: "يقول ابن فارس ف 94

ً قتلُ    " اهـالشيَء ُخبراً وِعْلما
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 ونلحظ أن سورة املطففْي بدأت ابحلديث عن صنف ينقص الناس حقوقهم املادية ويستويف
وهنا السورة تتحدث عن صنف مينع الناس حقوقهم العقلية والفكرية, فيجربهم على لنفسه, 

 الردة وترك اإلميان!
 

بْي الكافرين الفاجرين, وحال املؤمنْي الصاحلْي يف اليوم املوعود, مث تبْي السورة حال املعذِ 
 فتقول:

 95احْلَرِيقِ  َعَذابُ  َوهَلُمْ  َجَهنَّمَ  َعَذابُ  فـََلُهمْ  يـَُتوبُوا ملَْ  مُثَّ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنْيَ  فـَتَـُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ "
 اْلَكِبريُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  اأْلَهْنَارُ  حَتِْتَها ِمنْ  جَتِْري َجنَّات   هَلُمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  (10)
(11)" 

ولكن  !وهؤالء يف جنات جتري من حتتها األهنار فقد انقلب احلال, فأصبح هؤالء يف النار
الفرصة ال تزال مفتوحة, فلو اتبوا على الرغم مما فعلوه, فسيغفر هللا عزوجل هلم, أما إذا مل 

 عذاب احلريق. نيفعلوا فيستحقو 
 

 مث تصل السورة إىل حمورها الرئيس, فتقول:
 ُذو( 14) اْلَوُدودُ  اْلَغُفورُ  َوُهوَ ( 13) َويُِعيدُ  ِدئُ يـُبْ  ُهوَ  ِإنَّهُ ( 12) َلَشِديد   َربِهكَ  96َبْطشَ  ِإنَّ "

 َوََثُودَ  ِفْرَعْونَ ( 17) اْْلُُنودِ  َحِديثُ  َأاَتكَ  َهلْ ( 16) يُرِيدُ  لَِما فـَعَّال  ( 15) اْلَمِجيدُ  اْلَعْرشِ 
(18)" 

يا فهو يف , وإن مل يكن يف الدنفيبطش ابلكافرين املناوئْي فتبْي أن هللا ينتصر لعباده ولدينه
ذي ظن أنه لن حيور!(, فمن يبدئ يعيد! اآلخرة, فهو يبدئ ويعيد )ردا على اإلنسان ال

وعلى الرغم من بطشه فهو غفور ودود ملن اتب وأانب, ال يرده شيء عما يريد, فله ملك 
السماوات واألرض, ولقد بطش هللا ِبن طغى وجترب فيما مضى كما فعل بفرعون ذي األواتد 

  !وبطشوا ابلعباد ن جابوا الصخر ابلوادوَثود الذي

                                                
نلحظ أن هللا ذكر عذاب الحريق بعد عذاب جهنم, والناظر في القرآن يجد أن عذاب الحريق مختص بمن يضل  95

فتنتهم المؤمنين لردهم عن دينهم كرها, فاستحقوا عذاب الحريق. ويصد عن سبيل هللا, وهؤالء اقترفوا هذا ب

واآلية عامة في كل من فعل هذا ويفعله بالمؤمنين في كل زمان ومكان, فمآله إلى جهنم وعذاب الحريق 

 والمؤمنون في جنات النعيم.
 التناول بشدة عند الَصْولة واألَخذُ الشديُد في كل شيء.البطش معروف وهو  96
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بُونَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َبلِ " :آبيتْياالنشقاق سورة بل أن تنتهي قونالحظ أن هللا تعاىل قال   ُيَكذِه

 يف  َكَفُروا  الَِّذينَ  َبلِ " :آبيتْي ةنهايالقبل كذلك   وقال هنا, -(23) يُوُعونَ  ِبَا َأْعَلمُ  َواّللَُّ ( 22)
 "(20) حمُِيط   َورَائِِهمْ  ِمنْ  َواّللَُّ ( 19) َتْكِذيبٍ 

يف صدورهم, فال خيفى  أعلم ِبا يوعونعن فعل التكذيب, قال أنه  االنشقاقفلما حتدث يف 
أما هنا فقال أهنم هم أنفسهم يف تكذيب, فهم يف غمرة, وهو من ورائهم حميط عليه شيء, 

 !ن ذلكه, فمىت أراد البطش هبم كامنهم أنفسهم  تنعونفال مي
 

وِبن ال يؤمن به وإذا قُرأ عليه ال وأبخباره,  مث يقول هللا تعاىل ردا على من يكذب ابلقرآن
أو  , ال ميسه األذىحمفوظجميد أن الكتاب وِبن يعذب املؤمنْي ويضطهدهم, يسجد, 

 هو ظاهر ِبذن هللا على الدين كله:ف, ولو نزلت ابملؤمنْي اإلهانة
 "(22) حَمُْفوظٍ  َلْوحٍ  يف ( 21) يد  جمَِ  قـُْرَآن   ُهوَ  َبلْ " 

 
فمهما فعلتم اي أهل مكة ابملؤمنْي فلن ُيضري هذا الدين شيئا, فالقرآن جميد يف لوح حمفوظ, 

, فكما أن السماء حممية ابلربوج فكذلك وسيكون له النصر والظهور ِبذن العزيز الغفور
  .القرآن حمفوظ
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 سورة الطارق                            

 بسم هللا الرمحن الرحيم                       
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 تدور سورة الطارق يف فلك حفظ هللا التام للبشر, ولكل ما يصدر عنهم.

 
 النَّْجمُ ( 2) الطَّارِقُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما( 1) 97َوالطَّاِرِق  َوالسََّماءِ تبدأ سورة الطارق بقوله تعاىل: "

َها َلمَّا نـَْفسٍ  ُكلُّ   ِإنْ ( 3) اِقبُ الثَّ   "(4) 98َحاِفظ   َعَليـْ
اللوح احملفوظ, وتبدأ هذه السورة ابحلديث عن ولقد انتهت السورة املاضية ابحلديث عن 

كما نرى وهللا –وأبظهر جنم يف السماء وهو الشعرى , 99وهو السماءالسقف احملفوظ 
 .فظها وحيفظ عليها أعماهلاحي, كدليل على وجود حافظ على كل نفس, -أعلم

, فاملالك احلافظ وهللا عزوجل يقدم لنا السماء والطارق كنموذج مشابه لإلنسان واحلافظ
لإلنسان حميط به ومطلع عليه, وأينما ذهب ووىل فاملالك عليه حافظ, وكذلك الطارق يف 

هلا وخاضع وهو اتبع  ,السماء فمهما شرق أو غرب أو حترك فالسماء حميطة به شاهدة عليه
ولكنه يبقى يف –يف عْي الوقت, وكما أن الطارق طارق, قد يظهر وخيتفي عن عيوننا 

فكذلك اإلنسان طارق على املالك احلافظ, فاملالك موجود قبل اإلنسان ومعه  -السماء
يظل املالك كما هو, حافظا لكل ما صدر عن  -مات–وعليه, فإذا غاب اإلنسان 

و النجم الثاقب أظهر جنم يف السماء فكذلك اإلنسان هو أظهر وكما أن الطارق ه, اإلنسان
 املخلوقات على وجه األرض!

 

                                                
ت متعددة, و دلوالرق ليس اسما مثل السماء, فال يوجد شيء معين اسمه الطارق وإنما هو وصف لمالطا 97

 "طرق" من المفردات التي يصعب تحديد معنى جامع شامل لها, حتى إننا نجد ابن فارس يقول عند تناوله لها:

والثالث جنٌس من استرخاء  الطاء والراء والقاف أربعة أصول: أحدها اإلتيان َمَساًء، والثاني الَضْرب،"

 الشيء، والرابع َخْصف شيء على شيء." اهـ

وعلى الرغم من التباين الشديد في المداليل التي ذكرها ابن فارس إال أن المرء يستطيع أن يخرج بتصور عام 

 , فالطرق يدل على حركة مباغتة معاكسة.للمراد من الطرق
, إال أن المقصود األعظم بها هو النفس البشرية, ويؤيد هذا اآلية وإن كان  عامة يدخل فيها كل األنفس 98

استقيناها واستخرجناها من – هذه اآلية إشارةفي  ونحن نرى أنالتخصيص السياق وباقي اآليات في السورة, 

وهي نفس الرسول األعظم والنبي األكرم, فال  إلى ثبوت حفظ نفس مخصوصة -السورة والسورة الماضية

 أو كيد من الكافرين!يمسه سوء أو ضر 
إحداهما في اآلية  ,إذا بحثنا في القرآن نجد أن كلمة "محفوظ" لم ترد في القرآن الكريم كله إال مرتين فقط 99

[" واألخرى في قوله تعالى " َوَجعَْلنَا الَسَماء 22األخيرة من السورة الماضية "فِي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ ]البروج : 

[" إذن فالسماء سقف محفوظ واللوح محفوظ وكالهما 32ْم عَْن آيَاتَِها ُمْعِرُضوَن ]األنبياء : َسْقفاً َمْحفُوظاً َوهُ 

والسماء المحفوظة هي وعاء  ,فوظ وعاء القرآن المجيد وحافظ لهمحفوظ بقدرة هللا تعالى وعونه, واللوح المح

 اإلنسان المكرم وحافظة له!
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مث يدعو هللا عزوجل اإلنسان إىل النظر يف مظاهر احلفظ احمليطة به, منذ بدء تكوينه وطيلة 
 فهو حماط ابلعجز واالحتياج إىل الغري:حياته, 

ْنَسانُ  فـَْليَـْنظُرِ " َاِئبِ  الصُّْلبِ  َبْْيِ  ِمنْ  خَيْرُجُ ( 6) 100َداِفقٍ  َماءٍ  ِمنْ  ِلقَ خُ ( 5) ُخِلقَ  ِممَّ  اإْلِ  َوالَتَّ
(7)" 

 احلفظ املستمر لكان احتمالية والدة اإلنسان حيا واستمراره يف احلياة ضعيفة جدا. الفلو 
 

, وهناك ال قوة إحضار أعماله يف موقف احلسابمث يبْي له أن املالك احلافظ عليه قادر على 
 انصر يعْي:له وال 

َلى يـَْومَ ( 8) َلَقاِدر   101َرْجِعهِ  َعَلى ِإنَّهُ "  "(10) اَنِصرٍ  َواَل  قـُوَّةٍ  ِمنْ  َلهُ  َفَما( 9) السَّرَائِرُ  تـُبـْ
                                                

هذه اإلشارة  أضاعوا  نيالتوصيف القرآني, ولكن  المفسرفي هذه اآلية إشارة علمية عظيمة على دقة  100

وغفر هللا للمفسرين, فما كانوا وغفلوا عنها, عندما جعلوا اسم الفاعل: دافق,  اسم مفعول, بمعنى "مدفوق"! 

يتصورون أن السمة الكبرى للمني أنه دافق ويتصورونه مدفوقا, فلقد مرت األيام والقرون وأثب  العلم الحديث 

لحيوانات المنوية تتحرك حركة ذاتية إلى اإلمام, فهي تتدفق في رحم المرأة, وحركة الحيوانات المنوية أن ا

 ولو لم تكن الحيوانات المنوية دافقة لما حدث أبدا حمل وال خلق لإلنسان!أكثر أهمية من عددها, 

وأن المراد من في السورة(  )الذي لم يُذكريرى السادة المفسرون أن عود الضمير في اآلية هو على هللا  101

واضح ولكن القارئ يغفل  عودوالعجيب أن الالرجع هو إعادة اإلنسان إلى الحياة مرة أخرى في اليوم اآلخر! 

 فما المانع من أن يعاد الضمير إلى "حافظ" المذكور في قوله تعالى "إن كل نفس لما عليهرا حرافظ"؟!عنه, 

م القيامة! وقد يعترض بعض القراء ويقول: كيف ننسرب فعرل إعرادة أي أن الحافظ قادر على رجع اإلنسان يو

وهنا يأتي اختالفنا الثاني مع السادة المفسرين فليس  نسب إلى هللا تعالى؟أن يُ , فالمفترض اإلنسان إلى الملك

 شريئا آخررالمراد مرن "رجرع" فري اآليرة الكريمرة إعرادة اإلنسران فري اليروم اآلخرر وبعثره, وإنمرا المرراد منهرا 

وننظر أوال فري لسران العررب, آخرذين بعرض مرا ذكرره ابرن منظرور فري هرذه الكلمرة,  .سنذكره بعد سطور قالئل

: انصرف. َرْجعاً وُرُجوعاً وُرْجعَى وُرْجعاناً وَمْرِجعاً وَمْرِجعةً َرَجع يَْرِجع ": توجيه ومستند لنا فيما استنتجناهك

ْجعى، أَي الرُّ  جوَع والَمرِجَع، مصدر على فُْعلى؛ وفيره: إِلرى هللا َمرْرِجعُكم جميعراً، وفي التنزيل: إِن إِلى ربك الرُّ

والَرْجع: َرّد )....(  أَي ُرُجوعكم؛ حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي من فَعََل يَْفِعل على َمْفِعل، بالكسر،
لَجوابِ وَرْجع الَرْشرقِ فري الَرْمري: مرا وَرْجُع ا).......(  .والَرْجع الخطو الدابة يديها في السير وَنْحُوه خطوها.

ياح الُمْختِلفَةُ لَمِجيئها وذَهابها. .يَُردُّ عليه ْجعان والَمْرُجوَعةُ والَمْرُجوعُ:  والَرواِجُع: الّرِ ْجعَى والرُّ والَرْجُع والرُّ

ان الكتراب: وعرةُ الَسرائِل وُرْجعرجواب الرسالة؛ قال يصف الدار: سأَْلتُها عن ذاك فاْستَْعَجَمْ ، لرم تَرْدِر مرا َمْرجُ 

 " اهـَجوابه.

وكما الحظ القارئ الكريم فلقرد وضرع ابرن منظرور كرل المصرادر فري سرلة واحردة, وبداهرة هنراك اخرتالف برين  

فإذا قلنا أن الرجع بمعنى الرجروع فهرذا مخالفرة للمنطروق, وعلينرا أن الرجوع والرجعى والمرجع والرجعان, 

ونطلب إلى القارئ أن يرجع إلى اللسان فيتتبع كلمة "الرجع" ويسأل نفسه: لماذا  !نفهم الرجع بمعنى الرجع

ضرع مكانهرا كلمرة نوضع  العرب كلمة "الرجع" كمرائز لهرذه المرداليل ولريس لغيرهرا؟ وهرل مرن الممكرن أن 

, فهررل مررن الممكررن أن نضررع مكانرره الخطرروبمعنررى  -علررى سرربيل المثررال ال الحصررر–يررأتي الرجع ؟ فررالرجرروع

في القرآن وجدناه فري ثالثرة مرواطن فقرط, موطنران الرجع رجوع" ويكون بمعنى الخطو؟! إذا نحن تتبعنا "ال

في السورة, وهما اآلية التي نتناولها وقوله تعالى: "َوالَسَماء ذَاِت الَرْجعِ" وموطن في سورة ق وهرو قولره 

وبمرا أن هللا تعرالى قرال "رجرع" فعلينرا أن نفهمهرا ك , ["3ٌد ]قرـ : "أَئِذَا ِمتْنَا َوكُنَا تَُراباً ذَِلَك َرْجٌع بَِعير :تعالى

ولررو أخررذنا بقررول المفسرررين وقلنررا أن الرجررع بمعنررى "رجررع" ولرريس كرجرروع أو رجعررى أو أي كلمررة أخرررى! 
معنى اآليات أن هللا قادر على إعادة اإلنسان في يوم الرجوع أو اإلرجاع فسيسبب لنا إشكالية كبرى فسيكون 

, فكيرف يقرول هللا أنره قرادر علرى نسان قد أُحيي وبُعث وبدأ حسرابهلسرائر, وهنا سيظهر التعارض فاإلابتالء ا
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 وال يقولن قائل: أن قوله تعالى "يوم تبلى السرائر" إشارة إلى اليوم اآلخر كلره!إحيائه في هذا الموقف؟!!! 

وال توجرد  ,التري سرتكون فري هرذا اليرومفلقد أثبتنا فيما مضى أن اليوم اآلخر هو االسرم الجرامع لكرل المواقرف 

مسميات أخرى له, أما إذا قيل يوم القيامة أو يوم الخرروج أو يروم الفصرل أو يروم الردين أو .... فهرذه أسرماء 

لمواقف مخصوصة في اليوم اآلخر وال يمكن أن تتعدى فتشمل اليوم كله, وإنما يراد بهرا الموقرف الرذي يرراد 

ول هم الذين مكنوا غير المسلمين من القول بوجود تناقض فري القررآن, بقرولهم وصفه! والذين قالوا بهذا الق

إن القرآن ينفي الشيء ويثبته في عين الوق , ويستدلون على قولهم بآيات واردة فري اليروم اآلخرر, ولكرن ال 

تعرارض تعارض فهي في مواقف مختلفة, ولكن السادة جعلوها كلها يومرا واحردا تامرا, ثرم حراولوا أن يلغروا ال

الذي أوجدوه هم! فعلى قولهم: فإن هللا قادر على بعث اإلنسان وارجاعه في الوق  الذي يحاسبه فيه ويخبره 

سريكون أوال ثرم بعرد ذلرك يكرون وهذا مخالف لكثير من آيات القرآن والتي تقول أن الرجروع بما اقترف  يداه! 

الَرِذي يَتََوفَراكُم بِاللَْيرِل َويَْعلَرُم َمرا َجرَرْحتُم بِالنََهراِر ثُرَم  واإلنباء, كما جراء فري قولره تعرالى: "َوهُروَ  ابتالء السرائر

ى  َسمًّ القارئ على وهنا , ["60يُنَبِّئُكُم بَِما كُنتُْم تَْعَملُوَن ]األنعام :  ثُمَ إِلَْيِه َمْرِجعُكُْم ثَُم يَْبعَثُكُْم فِيِه ِليُْقَضى أََجٌل مُّ

                                                                  هرررررررو رجرررررررع اإلنسررررررران والرررررررذي هرررررررو لررررررريس بمعنرررررررى إحيائررررررره؟ومرررررررا : نفسررررررره ليسرررررررألأن يتوقرررررررف 
نقررول: اسررمح لرري عزيررزي القررارئ أن أعرررض لررك كيررف فهررم المفسرررون "الرجررع" فرري آيررة "والسررماء ذات 

 :, والذي قال فيهالرجع", من خالل تفسير اإلمام الفخر الرازي

لره: }والسرماء ذَاِت الرجرع{ فنقرول: قرال الزجراج الرجرع المطرر ألنره يجريء ويتكررر. واعلرم أن كرالم "أما قو 

الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطر بل سمي رجعاً على سبيل المجاز، 

وصل الحروف بره، فكرذا و كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادتهولحسن هذا المجاز وجوه أحدها: قال القفال: 

وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من المطر لكونه عائداً مرة بعد أخرى سمي رجعاً. 
وثالثهرا: أنهرم أرادوا التفراؤل فسرموه رجعراً ليرجرع, ورابعهرا: أن المطرر  ,بحار األرض ثم يرجعه إلى األرض

رين أقوال: أحدها: قال ابن عباس: }والسماء ذَاِت الرجع{ أي يرجع في كل عام، إذا عرف  هذا فنقول: للمفس

ذات المطر يرجع لمطر بعد مطر, وثانيها: رجع السماء إعطاء الخير الذي يكون من جهتها حاالً بعد حال على 

 ً : قرال ابرن زيرد: هرو أنهرا تررد وترجرع شمسرها ، أي تعطيره مررة بعرد مررة وثالثهرامرور األزمان ترجعره رجعرا

  " اهـوالقول هو األولعد مغيبهما ، وقمرها ب

ال أن السماء نفسها هي  ,وهو شيء يصدر عن السماء–فلقد فهم المفسرون الرجع على أنه المطر  فكما رأينا

وكذلك قالوه في الصوت وهو شيء ينفصل عن اإلنسان ثم يعود إليه إذا كان هناك حائرل )صردى  -التي ترجع

نحدد المراد من رجع اإلنسان هو ما يصدر عنه من أفعال وأعمال والتي ومن خالل هذا استطعنا أن  الصوت(.

يسجلها الملك الحرافظ كمرا هري فري كتابره. وبهرذا يكرون المرراد مرن اآليرة أن الحرافظ علرى اإلنسران قرادر علرى 

وبهذا الفهم يظهر لنا ! وحافظ لكل ما صدر عن اإلنسان في حياته, وسيبرزها ويعرضها في يوم تبلى السرائر

فكرل مرا يصردر عرن اإلنسران مرن أعمرال مسرجل  وجه شبه جديد بين السماء والطارق وبين اإلنسان والحافظ,

سي, وكرذلك كرل ومجموع ومكتوب لدى الحافظ "كراما كاتبين" وإن كان يبدو للعيان أنه قد انقضى وولى ونُ 

ه لرن يخررج ويرذهب أبردا فإنه وإن كان ظاهرا للعيان أنه قرد تشرت  وضراع فإنر ,ما يصدر عن النجم من ضوء

 بعيد عن نطاق السماء وإنما سيظل محصورا ومجموعا فيها! 

[, 3ئِرذَا ِمتْنَرا َوكُنَرا تَُرابراً ذَِلرَك َرْجرٌع بَِعيرٌد ]قرـ : أَ  وآية سورة ق مؤيدة لنا فيمرا نقرول, ففيهرا يقرول هللا تعرالى "

قالوا وتساءلوا: هل سيحدث هذا بعد الموت  -بالبعث والعذاب بعد الموت بداهة–فالكافرون لما جاءهم المنذر 

َمرا  َعِلْمنَراقَرْد أو لنتيجة بعيدة الوقوع, فيرد هللا عليهم بقولره: " -على أفعالنا–وبعد كوننا تراب؟! إن هذا لرد 

 كتراب حفريظ.", ليس بعيد الوقوع فهو واقع واقرع فعلمنرا ترام وعنردنا َحِفيظٌ  ِكتَابٌ تَْنقُُص اأْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدنَا 

وهرذا دليرل علرى أن الرجرع يردور فري فلرك العلرم والكتابرة والحفرظ,  قهنا فري الطرارق وهنراك فري  فالرجعإذا  
فيكون المعنى أن الحافظ قرادر علرى رجرع  بمعنى ما يصدر عن الشيء ال أنه بمعنى عودة الشيء مرة أخرى!

, وهرذه اآليرة  -تعمل أساسرا مرع األصروات(يسر الرجرعما صدر عنه مرن األقروال واألفعرال )الحرظ أن –اإلنسان 

ُوِضرَع اْلِكتَراُب "وَ  وغيرها من اآليات تؤكد أن اإلنسان سيرى أعماله حاضرة يروم القيامرة, فراهلل تعرالى يقرول:

ِغيَرةً َواَل َكبِيرَرةً إاَِل أَْحَصراَها فَتََرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِمَما فِيِه َويَقُولُوَن يَا َوْيلَتَنَا َمراِل َهرذَا اْلِكتَراِب اَل يُغَراِدُر َصر

فمرا عملره اإلنسران "رجعره" يجرده حاضررا! ", [49َواَل يَْظِلُم َربَُّك أََحرداً ]الكهرف :  َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضراً 

ْحَضراً ويؤكد هذا قوله تعالى: "يَْوَم  تَرَودُّ لَرْو أََن بَْينََهرا ْ  ِمرن سُرَوٍء َوَما َعِملَ  تَِجُد كُلُّ نَْفٍس َما َعِملَْ  ِمْن َخْيٍر مُّ

ُ َرُؤوُف بِاْلِعبَرراِد ]آل عمررران :  َوبَْينَررهُ أََمررداً بَِعيررداً  َّ ُ نَْفَسررهُ َو َّ ُركُُم  [ فهنررا يررذكره هللا تعررالى بصرريغة 30َويَُحررذِّ

ف ونزاع فتقول:  وتأتي آية البقرة فتقضي على كل خال المفعول "محضر", وصاحب السوء يود االبتعاد عنه!

ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيِهمْ "َوقَاَل الَِذيَن اتَبَعُواْ لَْو أََن لَنَا َكَرةً فَنَتَبََرأَ ِمْنُهْم َكَما تَبََرُؤواْ ِمنَا َكذَِلَك  َّ َوَما هُم  يُِريِهُم 
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ال يستطيع اليت اقَتفها يف الدنيا, كشاهد عدل ال راد له,  102ففي هذا اليوم ُتظهر أعماله
 اإلنسان أن جيادل معه.

 
اء ذات املطر واألرض ذات الصدع أن مسألة احلفظ التامة قول مث يقسم هللا عزوجل ابلسم

 فصل وليست ابهلزل, فاإلنسان سريى أعماله كاملة يف ذلك املوقف كما اقَتفها يف الدنيا:
( 13) َفْصل   َلَقْول   105ِإنَّهُ ( 12) 104الصَّدْعِ  َذاتِ  َواأْلَْرضِ ( 11)103 الرَّْجعِ  َذاتِ  َوالسََّماءِ "

 "(14) ْزلِ اِبهلَْ  ُهوَ  َوَما

                                                                                                                                       

              حسرررررات  -الحاضرررررة أو المحضرررررة– , فرررراهلل سرررريريهم أعمررررالهم["167بَِخرررراِرِجيَن ِمررررَن النَرررراِر ]البقرررررة : 

]الفرقران :  فََجعَْلنَراهُ َهبَراء َمنثُروراً ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: "َوقَرِدْمنَا إِلَرى َمرا َعِملُروا ِمرْن َعَمرٍل   عليهم! 

افظ عليره فهذا العمل الذي سيُجعل هباءا منثورا يوم يرون المالئكة هو ما نقصده بالرجع, والرذي الحر[", 23

قادر يوم تبلى السرائر! فهو يعرضه ويظهره فال يتفل  منه شيء أو يُنسى أو يجعله هباءا منثورا, كرل برأمر 

 هللا وبقدرته!

وال يتعجب القارئ من تسمية هللا عزوجل لما يصدر عن اإلنسان "رجع", فهذا هو التوصيف المثالي له, 

سمى عمل ف دقيقا! وال ينسى القارئ أن هللا عزوجل وستمر السنون ويكتشف اإلنسان كم كان هذا الوص
ً فِي عُنُِقِه َونُْخِرُج لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة  َطآئَِرهُ َوكَُل إِنَساٍن أَلَْزْمنَاهُ وذلك في قوله تعالى: " اإلنسان "طائر" يَْلقَاهُ  ِكتَابا

 (.  ارتباط الرجع بالكرام الكاتبين الحافظين والحظ هنا ارتباط الطائر بالكتاب وكذلك[" )13َمنشُوراً ]اإلسراء : 

"َوَجاءْت كُلُّ نَْفٍس َمعََها َسائٌِق َوَشِهيٌد ]ق : -إذا فالمراد هو التأكيد أن ذلك الحافظ, والذي سيأتي مع اإلنسان 

 "يوم تبلى السرائر".قادر على أعمال اإلنسان,  -["21
ة على هذا السؤال, وقدموا إجابات مختلفة لتبرير كيفية بلو اختلف المفسرون في اإلجاب كيف تُبلى السرائر؟ 102

! كما نقول: ثوب بال! أي أنه قد استهلك وصار ونحن نرى أن البلو هو بمعناه الرئيس وهو اإلخالقالسرائر, 

هو أعمال اإلنسان التي صدرت عنه ثم ترجع يوم الحساب فتُعرض كما  الرجعقديما مهلهال. ولقد قلنا أن 

ما عُرض  أعمال اإلنسان بلي  سرائره فلم تعد سريره وإنما صارت مكشوفة معروضة وصار هو وقع , فل

ويكون بلو السرائر بعد أن يجادل اإلنسان ويحلف كذبا ويحاول أن يتبرأ من أفعاله, فيأتيه نفسه مفضوحا! 
   الرجع وعرض األعمال فيصم !

المطر كما ورد عن ابن عباس, وهناك بعض أنصار ذكرنا سابقا للقارئ مدلول الرجع وقلنا أنه بمعنى  103

أن للسماء أنواع عديدة من  في مدلول "رجع السماء" فيقولون التفسير العلمي للقرآن يميلون إلى التوسع

نرى أنه مخالف لمدلول الرجع, مثل رجع الشهب والنيازك واإلشعاعات القاتلة! ونحن نرفض هذا التوسع, ألننا 

 سماء للنيازك والشهب من باب الرجع بحال!"الرجع", فليس رد ال
وبعض دعاة اإلعجاز العلمي يذهبون بالصدع , يرى بعض المفسرين على أن المراد من الصدع: النبات 104

مذاهب بعيدة ويقولون أنه صدع واحد يطوق األرض! ولس  أدري ما عالقة هذا الصدع بالسياق أو باآليات! 

ا نألنأنه تصدع األرض عن النبات واألشجار, استجابة لرجع السماء,  أما نحن فنأخذ برأي ابن عباس ونقول

"يَا أَيَُّها النَاُس إِن كُنتُْم فِي َرْيٍب  :وذلك كما يقول هللا تعالى شق ظاهر ناتج عن استجابة لمؤثر, أنهنفهم الصدع 

ن تَُراٍب ثَُم ِمن نُّْطفٍَة ثُمَ  َن الْبَْعِث فَِإنَا َخلَْقنَاكُم ّمِ َخلَقٍَة َوَغْيِر ُمَخلَقٍَة لِّنُبَيَِّن لَكُْم َونُقِرُّ فِي ّمِ ْضغٍَة مُّ  ِمْن َعلَقٍَة ثَُم ِمن مُّ

ى ثَُم نُْخِرُجكُْم ِطْفالً ثَُم لِتَبْلُغُوا أَشَُدكُْم َوِمنكُم َمن يُتَوَ  َسمًّ إِلَى أَْرذَِل فَى َوِمنكُم َمن يَُردُّ اأْلَْرَحاِم َما نََشاء إِلَى أََجٍل مُّ

ِمن كُّلِ َزْوجٍ  اْهتََزْت َوَربَْ  َوأَنبَتَ ْ اْلعُُمِر ِلَكياَْل يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلٍم َشيْئاً َوتََرى اأْلَْرَض َهاِمَدةً فَِإذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها الَْماء 

األرض وربوها لما خرج النبات من وهنا تظهر يد العناية والحفظ الربانية, فلوال اهتزاز –[" 5بَِهيجٍ ]الحج : 

األرض, فكما يقول علماء النبات: لو اصطدم النبات في تلك المرحلة وهو يخرج من التربة باألرض النحنى وما 

 خرج أبدا, فانظر إلى الحفظ واإلعداد من هللا العلي!
مثل اإلمام –لمفسرين و لكن العجيب أن بعض السادة االضمير في "إنه" يعود بداهة إلى المذكور سابقا,  105

على الرغم من أنه لم يسبق له ذكر في السورة كلها!  ,جعلوا الضمير في "إنه" عائدا على القرآن -األلوسي
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 وليس هذا القول هزال وإمنا واقع سرياه اإلنسان.
 
ُمْ "  "(16) َكْيًدا  106َوَأِكيدُ ( 15) َكْيًدا  َيِكيُدونَ  ِإهنَّ

والذي رأينا منوذجا -مث يبْي هللا عزوجل أنه يكيد كيدا مقابل  لكيد الكافرين إلبطال الدين, 
, وكما فعل أهل مكة مع الرسول ينهممنه يف السورة املاضية بتحريق املؤمنْي وفتنتهم عن د

 .-الكرمي ويفعلون من أجل قتله وإبطال دعوته, وكما يفعل أرابب الكفر يف كل زمان ومكان
 

وقد يذهب الذهن مذاهب عدة يف فهم كيد الكافرين, إال أننا منيل إىل اختيار قول واحد 
وهو أهنم يكيدون كيدا  -يظهر العالقة بْي اآليتْي واآلايت السابقة–مناسب لسري السورة 

واخَتان هذا بناءا على أتكيد هللا تعاىل على وإيذاءه وإبطال دعوته,  بقصدهم قتل النيب الكرمي
                                                                                                                                       

كما فعلوا في الضمير "إنه" في قوله تعالى "إنه على رجعه لقادر" حيث أعادوه على "هللا" على الرغم من 

 أنه لم يسبق له ذكر كذلك في السورة!

 , فوقع في مأزق آخر, ولننظر ماذا قال اإلمام الفخر:ول اإلمام الفخر الرازي أن يتفادى هذه اإلشكاليةولقد حا 

 }إِنَهُ لَقَْوٌل فَْصٌل{ وفيه مسائل: المسألة األولى: في هذا الضمير قوالن:"

لذي تبلى فيه األول: ما قال القفال وهو: أن المعنى أن ما أخبرتكم به من قدرتي على إحيائكم في اليوم ا

 سرائركم قول فصل وحق.

واألول أولى ألن عود والثاني: أنه عائد إلى القرآن أي القرآن فاصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان، 

 الضمير إلى المذكور السالف أولى.

هذا فصل }قَْوَل فَْصٌل{ أي حكم ينفصل به الحق عن الباطل، ومنه فصل الخصومات وهو قطعها بالحكم، ويقال: 

أي قاطع للمراء والنزاع، وقال بعض المفسرين: معناه أنه جد حق لقوله: }َوَما هَو بالهزل{ أي باللعب، 

، ولم ينزل باللعب، ثم قال: }َوَما هَو بالهزل{ والمعنى أن البيان الفصل قد يذكر والمعنى أن القرآن أنزل بالجد

 !" اهـعلى سبيل الجد

ام القول القائل بعود الضمير إلى المذكور سالفا, ولكنه عاد بعد ذلك بسطور قالئل فكما رأينا فلقد اختار اإلم

 فجعل الضمير عائدا على القرآن! ولس  أدري كيف يكون عائدا مرة إلى قول وفي اآلخرى إلى اآلخر!!

األعمال أما نحن فنقول أن الضمير عائد على المذكور سابقا وهو الحفظ التام لإلنسان حتي يصل الحفظ إلى 
", وهذا القول يبدو مستغربا وقد يظنه البعض هزال, فكيف تكون األعمال حاضرة محضرة يوم "رجع اإلنسان

تبلى السرائر,  لذلك قال هللا تعالى "إنه لقول فصل وما هو بالهزل", أما أن نعيد الضمير على القرآن فبعيد 

وإذا قالوا فقولهم ال يلتف  إليه ألن  و فيه هزل؟!فمتى وأين قال المشركون أن القرآن كتاب هزلي أومستغرب, 

بناء القرآن واضح الجدة والصرامة! وحتى عود الضمير على البعث فبعيد, فما من قائل أن البعث هزل, نعم 

ربما يقول قائل أنه تنقصه الحجة, أما أن يقول قائل أنه هزل فبعيد, ألن له من األدلة والحجج المنطقية التي 

من الهزل وتدخله في منطقة الخالف المنطقي! إذا فعلى قولنا فهناك مبرر لقول هللا تعالى "إنه  تخرجه بحال

لقول فصل وما هو بالهزل", أما على القولين اآلخرين فبعيد جدا وال مبرر عندهم لماذا وصف هللا القرآن بهذا 

 الوصف!
كيد! مع أن أصل مدلول الكلمة ال حرج فيه, أن يبرر أن هللا تعالى ي -محمودا–حاول اإلمام الفخر الرازي  106

يدلُّ على معالجٍة "الكاف والياء والدال أصٌل صحيح  فإذا نحن نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:

الكيد: المعالجة. قالوا: وكلُّ شيٍء ، ثم يتّسع الباب، وكلّه راجٌع إلى هذا األصل. قال أهلُ اللُّغة: لشيء بشّدة

ون الَمكر كيداً. قال هللا تعالى: أْم يُِريُدوَن َكْيداً ]الطور تُعاِلُجه ف  [.42أن  تَِكيُده. هذا هو األصل في الباب، ثم يسمُّ

والَكيد أن يُخِرج  والَكْيد ِصياح الغراب بَجْهٍد. ويقولون: هو يَكيُد بِنَفسِه، أي يجوُد بها، كأنَه يُعاِلجها لتخُرج.

ً  والَكيد: القَيء، وربّما سَموا الَحيض كيداً. الّزندُ النّار ببطٍء وشدة، , والكَيد الحرب، يقال: خرجوا ولم يلقَْوا كيدا

 " اهـأي حرباً.
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وهناك قلنا أن فيها  أن على كل نفس حافظ واستنادا إىل خطابه للنيب الكرمي يف آخر السورة,
ورة املاضية حتدث هللا زايدة أتكيد على حفظ نفس خمصوصة وهي نفس النيب الكرمي, ويف الس

عن حفظ القرآن اجمليد يف اللوح احملفوظ, فيناسب هنا كون احلديث عن حفظ النيب الكرمي 
الذي جاء ابلقرآن. ويكيد هللا تعاىل كيدا, وكيد هللا بداهة يغلب كيد الكافرين وحيفظ نبيه 

 وضامن لبقاءه واستمرار دعوته.
 

 ونصرته, ولكن هذا لن حيدث بْي ليلة وضحاها:كيدهم وحفظ دينه ونبيه وكيده هو إبطال  
                                   "(17) ُرَوْيًدا 107أَْمِهْلُهمْ  اْلَكاِفرِينَ  َفَمهِهلِ "
 

أي ال تعجل, فلهؤالء الكافرين أجل معلوم سيصلونه ال حمالة, وسينزل هبم العذاب ال حمالة, 
اب ليس عذااب واحدا ولكنه أكثر من عذاب فهناك سواءا يف الدنيا أو يف اآلخرة, وهذا العذ

 أدىن وأكرب وهو قريب واقع!
 

فالنيب هو الواثق  ونالحظ أن هللا عزوجل َيمر النيب الكرمي ِبمهال الكافرين ال ابلصرب عليهم!
وهذا يؤكد ما قلناه من أن املراد من كيد الكافرين  ,األكيد ذو املركز األقوى احملفوظ برعاية هللا

َلُه ُمَعقِهَبات  مِهن َبْْيِ َيَدْيِه َوِمْن  " :قتل الرسول وإيذاءه, وأن حفظ النفس زائد مع الرسولهو 
", وهو الذي ميهل الكافرين ويعاملهم برفق [11]الرعد : ..... َخْلِفِه حَيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر اّللهِ 

 لنا وْلميع املسلمْي.سوة احلسنة وتؤدة يف مقابل أعماهلم اْلاهلة احلاقدة, وهو األ
 
 

                                                
نالحظ أن هللا عزوجل استعمل في اآلية "مهل" وهي على وزن فعل بتضعيف العين و "أمهل" على وزن  107

د التكثير والمبالغة غالبا نحو: )قّطع وكّسر وفتّح بناء )فعّل( يفيثنين, ف: أفعل, وهناك فارق في المدلول بين اال

، فـ )قّطع(  ومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث استغراُق وق  أطول، وأنه يفيد تلبثا ومكثا وحّرق(،

التعلم ما ليس في )أعلم(. تقول  يفيد استغراق وق  أطول من )قَطع(، وفي )علّم( من التلبث وطول الوق  في

 . وال تقول )أعلمته الحساب( مدا خالدا مسافرا( وتقول: )علمته الحساب(،)أعلم  مح

, فاهلل عزوجل يأمر النبي الكريم بتمهيل الكافرين أي أنه سيصدر وليس في اآلية أي تكرار لفظي أو معنوي

كثرت عنهم مرات عديدة ما يستوجب تعجل النبي الكريم عليهم, فعليه أن يتمهل عليهم في هذه المرات مهما 

ومهما تكررت, ثم يقول له: أمهلهم رويدا أي أن إمهالك لهم هو إمهال قصير عاجل ال طول فيه, فسيأتي النصر 

 من عند هللا تعالى سريعا قريبا!
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 سورة األعلى                                 

 بسم هللا الرمحن الرحيم                            
 

وأتيت هذه السورة   يف فلك أمهية ذكر هللا عزوجل وربط اإلنسان قلبه به.تدور سورة األعلى 
 ويرشد مقابل ذلك فيها حبفظ الدين والرسول, فيؤمر اليت توعد هللا لسورة املاضية,ل نتيجةك

 بتسبيح هللا الذي ينجز ما وعد به!
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الحظ أنه هو الذي ميهل الكافرين, -أبمر الرسول أن ميهل الكافرين, انتهت سورة األعلى 
, وتبدأ هذه السورة -فهو الذي يتحرك من منطلق القوة, الستناده إىل حفظ هللا وانتصاره له

الذي يسري كل شيء يف الكون تبعا ملا شاء وأراد, فال حيدث أي تسبيح ربه األعلى, أبمره ب
 شيء إال ِبذنه:

  "(2) 109َفَسوَّى َخَلقَ  الَِّذي( 1) اأْلَْعَلى َربِهكَ  108اْسمَ  َسبِهحِ "
                                                

ا إِنََك الَ ِعْلَم لَنَا إاِلَ َما َعلَْمتَنَ  سُْبَحانَكَ بصيغ متعددة في القرآن, فجاء بصيغة المصدر: "...قَالُواْ  التسبيحذُكر  108

[" , كما ذكر بصيغته الفعلية, سواء كان  ماضية أو مضارعة أو بصيغة األمر, 32أَنَ  اْلعَلِيُم اْلَحِكيُم ]البقرة : 

ِ فجاء اإلخبار عن التسبيح بصيغة الماضي في مثل قوله تعالى:   َما فِي الَسَماَواِت َواأْلَْرِض َوهَُو "َسبََح ّلِِلَ

 ["1]الحديد :  اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

هُ الَسَماَواُت الَسْبُع َواألَْرُض َوَمن فِيِهَن لَ  "تَُسبِّحُ وجاء اإلخبار عن التسبيح بصيغة المضارع في مثل قوله: 

ن َشْيٍء إاِلَ   [44اء : َحْمَدِه َولَـِكن الَ تَْفقَُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَهُ كَاَن َحِليماً َغفُوراً ]اإلسريَُسبُِّح بِ َوإِن ّمِ

وأظن أن القارئ يدرك أن هناك فارق بين حمده, ب وعن تسبيح هللونلحظ في هذه اآليات الحديث عن تسبيح 

, فالتسبيح بحمد هللا تعالى تسبيح مخصوص, وليس هو قولنا "سبحان التسبيح المجرد والتسبيح بحمدهللا تعالى

كان تصرفا من النبي الكريم, جمع فيه التسبيح  -إن صح–هللا وبحمده" فهذا الذكر الوارد عن النبي الكريم 

والتحميد في ذكر واحد, أما التسبيح بحمد هللا فيكون بتنزيه هللا تعالى وأفعاله عن النقص والخلل والتيقن بأن 

ما يفعله هللا هو الخير لإلنسان, ومن ثم حمده تعالى عليها, فإذا فعل ذلك تحقق الرضا عند اإلنسان, لذلك نجد 

ْبَل طُلُوعِ الَشْمِس َوقَْبَل غُُروبَِها َوِمْن آنَاء َوَسبِّْح بِ سبحانه وتعالى: "فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن قوله 
َحْمِد َربَِّك قَ

 ["130]طه :  لَعَلََك تَْرَضىاللَيِْل فََسبِّْح َوأَْطَراَف النََهاِر 

بِاْلعَِشّيِ َواإِلْبَكاِر ]آل عمران :  َسبِّحْ َربََك َكثِيراً وَ  اذْكُركما جاء التسبيح بصيغة األمر, كما في قوله تعالى: "وَ 

41"] 

والمالحظ في اآليات التسبيح كلها أنها تدور في فلك تسبيح هللا أو التسبيح له أو التسبيح بحمده, إال في هذه 

 الرب األعلى. اسماآلية التي نتناولها فنجد أنها بدأت باألمر بتسبيح 

ربه األعلى, فيفهم من هذا أن باقي اآليات التي تحدث  عن تسبيح  اسم تعالي يأمر نبيه الكريم بتسبيح إذن فاهلل

هللا عزوجل تشمل نفسه سبحانه واسمه, ونبه  هذه اآلية على وجوب تنزيه اسماء هللا عزوجل, حتى ال يجول 

 حروف وتواضعات من البشر.  في ذهن اإلنسان أن القداسة قائمة لنفس هللا عزوجل, أما االسماء فهي

 ولقد أجاد اإلمام األلوسي عند تناوله لهذه اآلية, فقال:

وال تبقه على ظاهره إذا  ,"أي نزه أسماءه عز وجل عما ال يليق فال تؤول مما ورد منها اسماً من غير مقتض

صاً كاالسم الجليل أو إذا كان مخت ,كان ما وضع له مما ال يصح له تعالى وال تطلقه على غيره سبحانه أصالً 

على  ,هذا رازقي :على وجه يشعر بأنه تعالى والغير فيه سواء إذ لم يكن مختصاً فال تقل لمن أعطاك شيئاً مثال

وصنه عن االبتذال والتلفظ به في محل ال يليق به كالخالء وحالة التغوط وذكره ال على وجه  ,وجه يشعر بذلك

وعن اإلمام مالك  ,يليق ذكره عند من يكره سماعه من غير ضرورة إليهوربما يعد مما ال  .الخشوع والتعظيم

ما عندي ما أعطيك أو ائتني في وق  آخر أو  :رضي هللا تعالى عنه إنه كان إذا لم يجد ما يعطي السائل يقول

 ,أو نحوه يرزقك هللا تعالى أو يبعث هللا تعالى لك أو يعطيك هللا تعالى :نحو ذلك وال يقول نحو ما يقول الناس

إن السائل أثقل شيء على سمعه وأبغضه إليه قول المسؤول ما يفيده رده وحرمانه فأنا  :ئل عن ذلك فقالفسُ 

 " اهـ .أجل اسم هللا سبحانه من أن أذكره لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة

(" ثم 16َكْيًدا ) أَِكيدُ( وَ 15َكْيًدا )ونضيف نحن فنقول: قال هللا تعالى في نهاية السورة الماضية: "إِنَُهْم يَِكيدُوَن 

بدأ السورة باألمر بتنزيه اسم هللا تعالى, ففي هذا إشارة إلى أنه ال يجوز أن يُجعل فعل هللا عزوجل اسما له, كما 

تعالى هللا عما  -سماء!أوليس له سبحانه وتعالى صفات وإنما  –فعل كثيرون, فاشتقوا له صفات!! من أفعاله!  

, وإنما نقول: هللا يكيد للكافرين, فليس الكيد من هللا كائدال نقول مثالً, استنادا إلى اآلية الماضية: يصفون! ف

 سمائه سبحانه, وإنما من أفعاله, وشتان ما بين االثنين.أ
كقاعدة عامة فإن األمر بالعبادة في القرآن يأتي دوما مرتبطا بالخلق والقيومية, فنحن مأمورون بعبادة هللا  109

 :عزوجل ألنه هو الذي خلقنا وخلق السماوات واألرض, وقائم علينا وعليها, وذلك حقيق أن يُعبد

ُ َربُّكُْم ال إِلَـهَ 21َوالَِذيَن ِمن قَبِْلكُْم لَعَلَكُْم تَتَقُوَن ]البقرة :  الَِذي َخلَقَكُمْ َربَكُمُ  اْعبُُدواْ "يَا أَيَُّها النَاُس  َّ [", "ذَِلكُمُ 

ُ 102اْعبُدُوهُ َوهَُو َعلَى كُّلِ َشْيٍء َوِكيلٌ ]األنعام : فَ كُّلِ َشْيٍء  َخالِقُ الَ هَُو إِ  َّ الَسَماَواِت  الَِذي َخلَقَ [", "إَِن َربَكُمُ 
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الذي أمرت اإلنسان بتسبيح امسه,  ,ذلك الرب األعلى أفعالفتبدأ السورة يف التعريف ببعض 
هلل  حديثاإلخبار عن فعل  بعدلسورة املاضية أمرت الرسول الكرمي ابلتمهيل ونالحظ أن ا-

اإلخبار أبفعال رأها  قبلسريى اإلنسان أثره, أما هنا فأمرت ابلتسبيح  ,عزوجل "الكيد"
وذلك كما ورد يف سورة االنفطار بعد التساؤل  ,(2الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى )فتقول:   -اإلنسان

, وملا  "[7]اإلنفطار :  َفَسوَّاَك فـََعَدَلكَ  الَِّذي َخَلَقكَ "بربه الكرمي, فقيل:  عن اغَتار اإلنسان
", ككان اخلطاب يف االنفطار خاصا ابإلنسان "اي أيها اإلنسان", انسب أن يقال: "خلق

 وملا كان احلديث هنا عاماً انسب أن يقال: "الذي خلق فسوهى".
 
 "(5) 111َأْحَوى ُغثَاء َجَعَلهُ فَ " (4) اْلَمْرَعى َأْخرَجَ  ِذيَوالَّ ( 3) 110فـََهَدى َقدَّرَ  َوالَِّذي"

وبعد احلديث فاهلل هدى كل اخللق ملا يناسبهم, وأخرج هلم وملا ليسوا له برازقْي ما حيتاجون. 
عن نعم هللا عزوجل على اإلنسان نفاجئ آبية ال تسري على هذا النسق, فاآلية التالية ال 

مناسبة اآلية هلذا السياق هي و , ث عن إهالك هذه النعمةوإمنا تتحدتتحدث عن نعمة 
تذكري اإلنسان ابآلخرة, وأن هذه الدنيا الكبرية اليت خلقها هللا عزوجل وسواها ستنتهي يف 

 وتصبح حصيدا هشيما كما صار هذا النبات غثاء أحوى. يوم من األايم
 

 ولقد ضرب هللا عزوجل لنا مثل الدنيا يف القرآن, فقال:
نـَْيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه ِإمنََّ " َيَُْكلُ النَّاُس اأَلْرِض ممَّا  نـَبَاتُ ا َمَثُل احْلََياِة الدُّ

َها َأاتَ  وَاألَنـْعَامُ  ُْم قَاِدُروَن َعَليـْ َها أَْمُراَن َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت اأَلْرُض ُزْخرُفـََها َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأهنَّ
                                                                                                                                       

ُ َربُّكُْم األَْمَر َما ِمن شَِفيعٍ إاِلَ مِ  يَُدبِّرُ َواألَْرَض فِي ِستَِة أَيَاٍم ثَُم اْستََوى عَلَى اْلعَْرِش  َّ اْعبُُدوهُ فَ ن بَْعِد إِذْنِِه ذَِلكُمُ 

 ["3أَفاَلَ تَذََكُروَن ]يونس : 

 .وجاءت هذه اآلية بعد األمر بالتسبيح كاّطراد لهذه القاعدة, فنحن نسبح الرب العلي ألنه هو الذي خلق
, وذلك كما جاء في قوله العناية االستدالل الوارد في هذه السورة مماثل لذلك الوارد في سورة طه وهو دليل 110

[", وتواصل السورة الحديث عن توفير هللا 50]طه : َهَدىثَُم  َأْعَطى كَُل َشْيٍء َخْلَقهُ الَِذي  قَاَل َربُّنَاتعالى: "

 ("4) اْلَمْرَعىأَْخَرَج "َوالَِذي عزوجل لإلنسان ما يحتاج, فتقول: 

ألنعامه, التي يأكلها وينتفع بها في مجاالت شتى, ونلحظ استمرار  فاهلل أخرج لإلنسان بخالف ما يحتاجه مرعى

تماثل االستدالل بين السورة وسورة طه, فنجد أن هللا تعالى يتحدث عن مظاهر لتسويته لخلقه, ثم يذكر نعمه 

  ("4) ىاْلَمْرعَ  أَْخَرجَ "َوالَِذي على اإلنسان وهي إمداده بما يحتاجه هو وحيواناته, وقارن بين اآليات: 
ن نَبَاٍت َشتَى كُلُوا  فَأَْخَرْجنَالَكُْم فِيَها سُباُلً َوأَنَزَل ِمَن الَسَماِء َماًء  َمْهداً َوَسلَكَ لَكُُم اأْلَْرَض  َجعَلَ "الَِذي  بِِه أَْزَواجاً ّمِ

ُْولِي النَُّهى ]طه :  َواْرَعْوا  ["54-53أَْنعَاَمكُْم إَِن فِي ذَِلَك آَليَاٍت أّلِ
َحِوَي َحوًى واْحَواَوى واْحَوَوى، مشّدد، الُحَوةُ: سواد إِلى الُخْضرة، وقيل: ُحْمرةٌ تَْضرب إِلى الَسواد، وقد  111

الفراء في قوله تعالى: والذي أَْخرج الَمْرعى فجعله غُثاًء )......(  ؛واْحَووى فهو أَْحَوى، والنسب إِليه أَْحِويٌّ 

 .يساً فهو غُثاٌء، واألَْحَوى الذي قد اسوَد من الِقَدِم والِعتْقِ أَْحوى، قال: إذا صار النب  يب
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َكَأن ملَّْ تـَْغَن اِبأَلْمِس َكَذِلَك نـَُفصِهُل اآلاَيِت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن   َحِصيداً  َجَعْلَناَهالَْيالً أَْو هَنَاراً فَ 
 "[24]يونس : 

 "َأْحَوى ُغثَاء َجَعَلهُ فَ  اْلَمْرَعىَأْخرََج َوالَِّذي : "وقارن هذه اآلية آبايت سورتنا
قول لإلنسان الغافل: ما دنياك الكبرية هذه إال كالنبات الذي تراه, وهاأنت فاهلل عزوجل ي

تراه يهلك ويصري غثاءا أحوى, والدنيا ستصبح مثله يف يوم من األايم, فهال خضعت 
 وأطعت وعرفت!

 
وال يقتصر حفظ هللا للرسول الكرمي على حفظه املادي من أذى الكافرين, وإمنا إىل حفظ 

يوجهه إىل ما كذلك واليه حىت ال يغفل عن هللا وعن ذكره وعن اتباع أوامره, و قلبه, فيتابعه وي
 فيه اليسر واخلري:

ُركَ ( 7) خَيَْفى َوَما اْلَْْهرَ  يـَْعَلمُ  ِإنَّهُ  اّللَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ ( 6) 112تـَْنَسى َفاَل  َسنُـْقرُِئكَ "  لِْلُيْسَرى َونـَُيسِه
(8)" 

                                                
هذه اآلية إشكاال كبيرا للمفسرين, وسبب اإلشكال هو أن السادة المفسرين قاطبة فهموا أن المراد سبب   112

نهي بمعنى لذا اختلفوا هل المراد النفي, أي أن الرسول لن ينسى, أم المن النسيان في اآلية هو نسيان القرآن! 

 أنه يؤمر بأال ينسى!!!

إال أن اآلية تظل دوما مصدر حيرة للمسلم وموطن وحاولوا الخروج من هذا المأزق! وقدموا توجيهات لآلية, 

أما نحن فنفهم اآلية بهذا الشكل,  مطعن لغير المسلم, بأن يقول باحتمالية نسيان الرسول لكتابه! وذلك لفهمه

ناسب مع السياق العام للسورة, فنحن ال نرى أن المقصود من النسيان هو نسيان اآلية بشكل مغاير تماما, مت

 القرآن, وإنما المراد منه نسيان هللا واآلخرة.

وهذه اإلشكالية ألنهم ال يفهمون النسيان إال بمعنى ذهاب الشيء من الرأس, وما عدا ذلك فمجاز! وهذا غير 

أو جبرا, وكالهما حقيقة وليس مجازا, فابن فارس يقول في  صحيح فالنسي يدل على اإلغفال والتأخير عمدا

 المقاييس: 

فاألّول النون والسين والياء أصالِن صحيحان: يدلُّ أحدهما على إغفال الشيء، والثاني على تَْرك شيء. "

 " اهـنِسيُ  الَشيَء، إذا لم تذكُره، نِسياناً.

فليس المراد من إذن , كما أن ضياعه من رأسي نسيان. فإذا أنا تعمدت ترك الشيء والتغافل عنه فهو نسيان

, وإنما المقصود أن ال ينسى هللا وال اليوم نسيان الرسول أنه ينسى القرآن بمعنى أن يذهب من رأسه فيخطأ فيه

اآلخر بمعنى أن ال يغفل عنهما, وهذا هو النسيان المذموم المقصود في القرآن واألكثر ورودا, فالنسيان 

عليه ال يعاقب عليه اإلنسان وال يُذم به, بل إنه مرفوع كما ورد في الحديث, والنسيان المقصود هو المتعارف 

وبذلك يكون المقصود أن الرسول الكريم ذاكٌر هلل عزوجل دوما, إال ما شاء هللا له أن ينشغل  الغفل عن الشيء!

 فيه بالدنيا ظاهرا!

آلخرة هو السياق العام, فاآلية السابقة كان  تتكلم عن إهالك والدليل على أن المراد من النسيان هو هللا وا

: بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة المرعى كصورة مصغرة إلهالك الدنيا, ثم نجد قوله تعالى في آخر السورة

 "خير وأبقى!

رآن يجد أن والناظر في القففي هذا دليل على أن المراد من النسيان هو نسيان هللا واآلخرة وليس القرآن. 

جعلوه هو  , ولس  أدري كيفهو األكثر استعماال!! -الغفلة والتغافل–المعنى, الذي جعلوه مجازيا للنسيان

 !! فاهلل عزوجل يقول في حق المنافقين:المجاز واآلخر حقيقة

ن بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالُْمنَكِر َويَنَْهْونَ  َ  َعِن الَْمْعُروِف َويَْقبُِضوَن أَْيِديَُهْم "اْلُمنَافِقُوَن َواْلُمنَافِقَاُت بَعُْضُهم ّمِ َّ نَسُواْ 

[", فال يوجد إنسان في العالم ضاع من رأسه "هللا", فتساءل: 67إَِن اْلُمنَافِِقيَن هُُم اْلفَاِسقُوَن ]التوبة :  فَنَِسيَُهمْ 
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لليسرى, فالنيب الكرمي سيكون اباب سهال لكل خري, يسر وسيُ فالنيب لن يغفل إال ما شاء هللا, 
 فبه سيصل اخلري إىل الناس, ألنه سيسري إىل اخلري حيث كان.

 
فكما هو ذاكر ينبغي أن يضم ابقي كناتج منطقي للنعمة, مث يؤمر الرسول الكرمي ابلتذكري,  

 س حتت جناحه إىل حصن هللا املتْي:النا
رْ "   "(11َويـََتَجنـَّبُـَها اأْلَْشَقى ) (10َسَيذَّكَُّر َمن خَيَْشى ) (9) الذهِْكَرى نـََفَعتِ  113ِإنْ  َفذَكِه

 الذكرى األشقى. 114فسيذكر من خيشى ويتجنبفعلى الرسول الكرمي التذكري يف مظانه, 
 "(13) 115حَيَْي  َواَل  ِفيَها مَيُوتُ  اَل  مُثَّ "  (12) اْلُكرْبَى النَّارَ  َيْصَلى الَِّذي"

                                                                                                                                       

بمعنى أن يضيع الشيء –ل ال ينسى هل قال الناس في يوم من األيام بوجود إله أم لم يقولوا؟! كما أن هللا عزوج

 [", 52]طه :  اَل يَِضلُّ َربِّي َواَل يَنَسى: "قَاَل ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي فِي ِكتَاٍب -من علمه

فاهلل ال يضل وال ينسى, بمعنى أنه ال يضيع من علمه شيء, أما في آية التوبة فلقد غفلوا عن هللا وأعرضوا 

 معهم كما فعلوا! عنه واهتموا بغيره, ففعل هللا

َ فَأَنَساهُْم أَنفَُسُهمْ وبنفس المعنى يرد قوله تعالى: "َواَل تَكُونُوا كَالَِذيَن  ََ أُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن ]الحشر :  نَسُوا 

 [", فال يوجد إنسان تضيع نفسه من رأسه!19

ُرواْ بِِه فَ وكذلك نجد قوله تعالى: " عَلَْيِهْم أَبَْواَب كُّلِ َشْيٍء َحتَى إِذَا فَِرُحواْ بَِما أُوتُواْ أََخذْنَاهُم  تَْحنَافَلََما نَسُواْ َما ذُّكِ

ْبِلسُوَن ]األنعام :  [", فالمقصود أنهم غفلوا وتغافلوا عن ما ذكروا به فعوقبوا, وليس 44بَْغتَةً فَِإذَا هُم مُّ

 المقصود أنه ذهب من علمهم.

من نسيان هللا واآلخرة, وتكملة اآلية مرجح كبير للمعنى الذي نقول به, فاهلل تعالى إذا فقراءة القرآن مانع كبير 

ي الصدور. ", فاهلل تعالى يقول للنبي الكريم أنه يعلم الظاهر وما يخفى ف(7إِنَهُ يَْعلَمُ اْلَجْهَر َوَما يَْخفَى )يقول: "

لى الرغم من ذلك سر, ألن اإلنسان أسر به إلى فالسر ليس مخفيا ألنه معروف على األقل الثنين أو أكثر وهو ع

 .-غيره, أما ما في الصدور فال يعلمه إال اإلنسان وهللا

على الرغم من أنه لم يظهر في كالمه أو أفعاله ما يدل على هذا.  ,فإذا غفل اإلنسان أو النبي فاهلل تعالى يعلم هذا

عن العلم وإنما يناسب  عن القرآن فال يناسب الحديثأما إذا كان المراد من اآلية نبوءة أن الرسول لن ينسى 

القدرة, وإذا كان الحديث عن النهي فال يناسب الحديث كذلك عن العلم وإنما يناسب التوكل والطلب والرجاء 

 بالتثبي  من هللا عزوجل. 
ى له وأن العجيب أن بعض المفسرين مثل اإلمام الفخر الرازي صالوا وجالوا ليثبتوا أن الشرط ال معن 113

 التذكير غير مرتبط به, وأن األمر به على اإلطالق! وهلل الحمد انتبه اإلمام األلوسي إلى هذا األمر, فقال:

وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان قد ذكر وبالغ فيه فلم يدع في القوس "

 ً وما كان يزيد  ,مهيعاً حرصاً على االيمان وتوحيد الملك الديان وسلك فيه كل طريق فلم يترك مضيفاً وال ,منزعا

 ً ُ  ,ذلك بعض الناس إال كفراً وعناداً وتمرداً وفسادا مر صلى هللا عليه وسلم تخفيفاً عليه حيث كاد الحرص على فأ

لحديث أسفاً{ ايمانهم يوجه سهام التلف إليه كما قال تعالى: }فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا ا

[ بأن يخص التذكير بمواد النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كالً أو بعضاً ممن يرجى منه  6] الكهف : 

وال يتعب نفسه الكريمة في تذكير من ال يورثه التذكير إال عتوا ونفوراً وفساداً وغروراً من المطبوع  ,التذكر

[ وقوله سبحانه: }فَأَْعَرَض عن  45قرءان َمن يََخاُف َوِعيِد{ ] ق : على قلوبهم كما في قوله تعالى: }فَذَّكْر بال

[ وعلمه صلى هللا عليه وسلم بمن طبع على قلبه بإعالم هللا تعالى إياه عليه  29َمن تولى َعن ِذْكِرنَا{ ] النجم : 

كرير التذكير على من علم الصالة والسالم به فهو صلى هللا عليه وسلم بعد التبليغ وإلزام الحجة ال يجب عليه ت

 فالشرط على هذا على حقيقته" اهـ ,أنه مطبوع على قلبه
 .من يخشىكما قال:  من يشقىولم يقل:  األشقى, وقال: ينساهاولم يقل:  ويتجنبهانالحظ أن هللا تعالى قال:  114

رض ولن يسمع لها , أما األشقى فسيتجنبها, فسيتولى عنها ويعوالشقي سينساهافاإلنسان الذي يخشى سيذكر, 

وهذه اآلية دليل على أن الشرط "إن نفع  الذكرى" عامل وغير زائد كما زعم –أصال, لذا ال فائدة من تذكيره. 

 اإلمام الفخر الرازي وغيره من المفسرين!!
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سان املتجنب املعرض عن الذكر والذكرى له جزاء خمصوص يوم القيامة وبه صار وهذا اإلن
ُهْم َشِقيٌّ أشقى, وليس جمرد شقي, فالشقي له النار: " يـَْوَم ََيِْت الَ َتَكلَُّم نـَْفس  ِإالَّ ِبِِْذنِِه َفِمنـْ

 "[106-105َشِهيق  ]هود : هَلُْم ِفيَها َزِفري  وَ  فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوْا َفِفي النَّارِ َوَسِعيد  
, وليس املراد من النار الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكرْبَىأما األشقى فله عذاب خمصوص, فهو: 

الكربى انر اآلخرة يف مقابل انر الدنيا, وإمنا املراد منها انر خمصوصة هي الكربى, كما قال 
 اإلمام الفخر الرازي: 

 أن وكما ، متفاضلة ومعاصي ذنوابً  الدنيا يف أن كما  فاضلةمت ودركات نرياانً  اآلخرة يف أن"
 " اهـالنريان أعظم يصلى كذلك  العصاة أشقى )املتجنب( الكافر

وهللا  -ابلنسبة لعلمنا احلايل–هذه اآلية من اآلايت املشكالت مث ال ميوت فيها وال حيي, و 
 وال ميتا. أعلم حبال ذلك اإلنسان يف هذه احلالة, اليت ال يكون فيها حيا

 
 مث تكمل السورة الصورة, فتقول:

 "(15( َوذََكَر اْسَم َربِهِه َفَصلَّى )14َقْد أَفْـَلَح َمن تـَزَكَّى )"
فليس كافيا أن يتذكر اإلنسان الذي خيشى فقط, بل ال بد للفالح من حصول التزكية 

الشرك وكذلك للنفس بعد هذا التذكر, وتزكية النفس تكون بتطهري القلب من األدران ومن 
ابألعمال الظاهرة, ولكن هذا أيضا ليس بكاف بل ال بد من العبادة القولية ابللسان, فيذكر 

 اإلنسان بلسانه اسم ربه فيصلي.
 

                                                                                                                                       
ا يمكننا أن نفهم اآلية فهما إشاريا, ولكنا ال نقول بهذا إال عندما يوجد في اآلية ما يشير إلى وجوب فهمه 115

ولقد اجتهد المفسرون في فهم هذه اآلية, فقدموا توجيهات لها, إشاريا! وال نجد في اآلية ما يحملنا على هذا!  

ح وال يحيا : ال يموت فيستري: أحدهماللمفسرين فيه وجهانمنها ما أورده اإلمام الفخر الرازي, حيث قال: "

ُ حياة تنفعه ، كما قال وهذا على مذهب  ,[ 36واْ َوالَ يَُخفَُف عَْنُهْم ّمْن َعذَابَِها{ ]فاطر : : }ال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموت

وثانيهما: معناه أن نفس أحدهم في النار تصير في  .ال هو حي وال هو مي  :العرب تقول للمبتلى بالبالء الشديد

 حلقه فال تخرج فيموت، وال ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا" اهـ

 تعالى جعل هذه الحالة بعد فترة من صلوه النار "ثم", بخالف حديثه عن الشقي في هود, ولكنا نالحظ أن هللا

لَُهْم فِيَها َزفِيٌر َوَشِهيٌق", أي أن هذه الحالة ستحدث بعد فترة من دخوله النار, وليس  مالزمة  فَِفي النَارِ فقال: "

 لم بهذه الكيفية, التي ستكون لهذا االشقى!له من بدأ دخولها. فتصور اآلية كما هي ال يظهر لنا, وهللا أع
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مث تبْي اآلايت أن سبب نسياننا وتقصريان هو إيثاران احلياة الدنيا, وأن قليل من يفلح أبن 
أن اآلخرة خري وأبقى, فحقيقة هي أن  يكون خاشيا ذاكرا متزكيا مصليا, على الرغم من

 يُعمل من أجلها وأن تُتذكر.
نـَْيا )"  "(17( َواآْلِخرَُة َخرْي  َوأَبـَْقى )16َبْل تـُْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ
 

, بقوله -يف السورة املاضية–مث ختتم السورة بتوجيه ضربة قاضية للكائدين للدين وللرسول 
 تعاىل:

 "(19( ُصُحِف ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى )18ُحِف اأْلُوىَل )ِإنَّ َهَذا َلِفي الصُّ "
فإذا كنتم تكيدون حملمد وللدين من أجل إبطاله فها حنن نقدم لكم بعضا مما أنزلناه يف 

أهنا  وهللا أعلم سواء كانت السورة كاملة أم بعضها, وإن كان األرجح -الصحف األوىل, 
يعت عند الناس فهي ال تزال وإن كانت ضُ فهي  -, ما عدا املقطع األخري بداهة!كلها

حمفوظة عندان, وها حنن نقصها عليكم مرة أخرى, فكيدكم ضعيف ولن يؤثر وحفظنا قوي 
 مستمر, وكما حفظنا هذه الكتب فسنحفظ حممدا والقرآن.

 
 
 
                               سورة الغاشية                              

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

 ! سورة الغاشية يف فلك الغشو ورفعه ابلتذكري تدور
فإذا كنت ممن غشيتهم الدنيا فستكون ممن يغشاهم العذاب يف اآلخرة, وإذا كنت ممن كشف 

غشاوهتا فسيغشاك النعيم يف اآلخرة! ووظيفة الرسول هي التذكرة فقط لرفع الغشو وليس له 
ى الرؤية! فحساب الناس وعقاهبم على هللا عزوجل! فإما أن يغشاهم النعيم إجبار الناس عل

 أو العذاب املقيم.
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, فكذلك الغاشية فيها, وهللا عزوجل يذكر النيب وكما أن سورة األعلى يف الصحف األوىل
 "(1) 117اْلَغاِشَيةِ  َحِديثُ  116َأاَتكَ  َهلْ "الكرمي, فيقول له: 

  
نـَْيا احْلََياةَ  تـُْؤثُِرونَ  َبلْ : "السورة املاضية وكان هللا تعاىل قال يف هناية  َخرْي   َواآْلَِخرَةُ ( 16) الدُّ

 بتفصيل كيف أن اآلخرة خري وأبقى. ويبدأ هنا", (17) َوأَبـَْقى
رْ " فقال له: وكما أمر هللا عزوجل الرسول يف سورة األعلى, َيمره ", الذهِْكَرى نـََفَعتِ  ِإنْ  َفذَكِه

 هنا فيقول له:
رْ فَ "  َا ذَكِه ر   أَْنتَ  ِإمنَّ  "(22) ِبَُسْيِطرٍ  َعَلْيِهمْ  َلْستَ ( 21) ُمذَكِه

فليس  تعمدوا النسيانفدور الرسول فقط هو التبليي وليس له إجبار الناس على اإلميان, فإن 
 عليه أي حرج!

 .أما من أعرض وعاند وحارب الدين, فمرجعه إىل هللا وحسابه عليه, واي هلا من غاشية

                                                
انته  سورة األعلى باإلعالم أنها كان  في الصحف األولى صحف إبراهيم وموسى, وكان  السورة عامة  116

 ("1"َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَِة ) تدور حول اآلخرة! وتبدأ سورة الغاشية بقوله تعالى للنبي الكريم:

ح موجه إلى النبي الكريم, والعجيب أن هناك من المفسرين من جعل االستفهام بمعنى ففي اآلية استفهام واض

أما نحن فنقول أن االستفهام بمعنى االستفهام, وال يمكن أن يفيد , -سورة اإلنسان! مبتدأكما فعلوا مع –التوكيد! 

َوهَْل مرات, وهي: " أي معنى آخر. والناظر يجد أن هذه التركيبة "هل أتاك حديث" وردت في القرآن خمس

[", "َهْل أتَاَك َحِديُث 24[", "َهْل أَتَاَك َحِديُث َضْيِف إِبَْراِهيَم الُْمْكَرِميَن ]الذاريات : 9أَتَاَك َحِديُث ُموَسى ]طه : 

]الغاشية :  ةِ [", "َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلغَاِشيَ 17[", "َهْل أَتَاَك َحِديُث الُْجنُوِد ]البروج : 15ُموَسى ]النازعات : 

كان من الممكن أن يصل علمها إلى -كلها عن أحداث في الحيوة الدنيا قبل النبي الكريم, [", والمالحظ أنها 1
إال آية سورتنا هذه, فإنها تتحدث  -النبي الكريم من مصدر غير القرآن, إال أنها أت  إلى النبي الكريم في القرآن

 لنبي الكريم: هل أتاك حديث الغاشية؟عن اآلخرة, وعلى الرغم من ذلك يُسأل ا

فنفهم من اآلية أن هذه إشارة إلى أنه كان هناك حديث عن اآلخرة, موجود في الكتب السابقة فيما يتناقله 

 , ومن الممكن أن يصل إلى النبي الكريم, فأتته اآليات فبين  له حال الغاشية.الناس

رة الماضية ومفتتح هذه السورة, فهناك تقول أن محتواها وبهذا الفهم تظهر العالقة الجلية بين خاتمة السو

موجود في الصحف األولى وهذه السورة تبدأ بسؤال النبي الكريم هل أتاه حديث الغاشية, والذي يمكن أن يصله 

 طرف منه من الكتب السابقة أو مما يتناقله الناس!
 ن أن يبدأ السورة بأي اسم آخر؟؟ فقد كان من الممكالسورة ب "الغاشية" تحديدا تابتدأ اذالم 117

نقول: هذا وهللا أعلم راجع إلى التناسب بين آخر السورة السابقة والسورة الحالية, فهناك قال هللا تعالى 

" فهي أكثر بقاءا من الدنيا, وابتدأ السورة هنا بالحديث عن الغاشية, التي تغشى الناس أبقى"واآلخرة خير و

ن فيها في العذاب فهو في العذاب أبدا, ومن كان في النعيم فهو فيه أبدا, فناسب غشيا دائما ال يرتفع, فمن كا

 الحديث عن االستمرار واإلحاطة والتغطية الحديث عن البقاء في آخر سورة األعلى.

واختلف العلماء في المراد من الغاشية, فقيل المراد منها اليوم اآلخر, وقيل المراد الساعة وقيل النار نفسها, 

والذي نراه نحن أن المراد من الغاشية, استنادا إلى المذكور لمرجح عند عامتهم أن المراد منها اليوم اآلخر, وا

اليوم – وقوع العذاب بالكافرين والمجرمين ودخول المؤمنين العاملين في جنات النعيم. في السورة, هو يوم

 -, وهذا يوم منهااآلخر يتكون من عدة أيام

قيقي, فالمجرم يُعذب في النار والمؤمن يتمتع ويلتذ في الجنة, وقد غشي كال منهما حاله فهذا هو الغشو الح

التي لن تتغير والتي ال يمكن أن ينشغل عنها, بخالف موقفهما في المحشر, فما بعده حتما أقوى وهو محل 

 .التفكير. وعندما يستقر كل منهما في محله فقد غشيه جزاءه, الذي يشغله عن أي شيء آخر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
أن بدأت السورة الكرمية بسؤال النيب الكرمي عن علمه ابلغاشية, تبدأ السورة يف عرض بعد 

 بعض مظاهر هذا الغشو, وتبدأ بعرض حال الكافرين املكذبْي اجملرمْي, فتقول:
 
  "(4) 118( َتْصَلى اَنًرا َحاِمَيةً 3( َعاِمَلة  اَنِصَبة  )2ُوُجوه  يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعة  )"

سيكونون خاشعْي عندما يغشاهم العذاب, فسيذهب عنهم كربهم وبطرهم  فهؤالء اجملرمون
واستهزاءهم ابملؤمنْي. وليست املسألة مقتصرة على اإلذالل فقط, وإمنا تتعداه إىل العمل, 

فهؤالء املكذبون يف عمل دائم ال يراتحون وال جيلسون! وهو ما ميكن أن نسميه حقا 
نتهي! فهذا هو العذاب األبدي احلقيقي, حيث "أشغال شاقة مؤبدة" فهي مستمرة لن ت

 العمل والنصب.
", [7فَِإَذا فـََرْغَت فَانَصْب ]الشرح : ولقد رفض هؤالء أن ينصبوا هلل عزوجل يف الدنيا, "

 فنصبوا يف اآلخرة يف العذاب املقيم.
قون هبا وال يقتصر األمر على ذلك وإمنا يتعداه إىل صلو النار احلامية, فهم سيلزموهنا وحيَت 

وفيها. )تذكر قوله تعاىل يف السورة املاضية يف حق األشقى: الذي يصلى النار الكربى(, 
 يف الصالة, صلوا النار احلامية. وبدال من أن يذوقوا النعيم يف القرب من هللا والرغبة إليه 

 
وتواصل السورة احلديث عن حال هؤالء, فتنتقل للحديث عن صنف آخر من عذاب 

رب ومطعم هؤالء لن ميثل أي وجه من النعيم وإمنا سيكون كذلك من صنوف هؤالء, فمش
 العذاب, فتقول:

( اَل ُيْسِمُن َواَل يـُْغيِن ِمْن 6) 119لَْيَس هَلُْم َطَعام  ِإالَّ ِمْن َضرِيعٍ " (5ُتْسَقى ِمْن َعْْيٍ َآنَِيٍة )"
 "(7ُجوٍع )

                                                
 هذه اآلية دليل على أن الغاشية غير النار. 118
 فما المراد منه؟"ضريع",  ثم  إشكال في قوله تعالى: 119

 اختلف المفسرون فيه اختالفا واسعا, ويعرض ذلك االختالف اإلمام الفخر الرازي, فيقول:

أسمع فيه من ال أدري ما الضريع ولم "واختلفوا في أن الضريع, ما هو على وجوه أحدها: قال الحسن: 

 ً وثانيها: روى عن الحسن أيضاً أنه قال: الضريع بمعنى المضرع كاألليم والسميع والبديع  .الصحابة شيئا

بمعنى المؤلم والمسمع والمبدع، ومعناه إال من طعام يحملهم على أن يضرعوا ويذلوا عند تناوله لما فيه من 

، وهو جنس من الشوك ترعاه اإلبل ما يبس من الشبرقالضريع ما الخشونة والمرارة والحرارة. وثالثها: أن 

وعاد ضريعاً  ..دام رطباً، فإذا يبس تحامته وهو سم قاتل، قال أبو ذويب: رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى
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. التأخري ِبعىن اإليناء من حره تهىان قد الذي آلينفشراب هؤالء من عْي شديدة احلرارة, فا
 هللا صلى النيب له فقال ، الناس رقاب ختطى مث اْلمعة حضور أخر رجالً  أن»: احلديث ويف

 ."وآذيت آنيت: " وسلم عليه
يسقون من رحيق خمتوم, فإن الفجار هاهنا يسقون من عْي  املطففْيوإذا كان األبرار يف 

 آنية.
ىل الطعام فإن طعامهم من أنعام ضامرة, ال تسمن وال تغين من انتقلنا إتركنا الشراب و فإذا 

  على عكس أهل اْلنة الذين َيكلون حلما طراي مما يشتهون. جوع,
 

وبعد أن ذكرت اآلايت بعضا من أهم مظاهر شقاء هؤالء يف عذاهبم, تنتقل السورة كعادة 
 القرآن يف عرض مشهد املنعمْي, كمشهد مقابل هلذا املشهد, فتقول:

 "(9رَاِضَية  ) 120ِلَسْعِيَها (8ُوُجوه  يـَْوَمِئٍذ اَنِعَمة  )"
                                                                                                                                       

عاد عنه النحائص, جمع نحوص وهي الحائل من اإلبل ، وهذا قول أكثر المفسرين وأكثر أهل اللغة ورابعها: 

، فكأنه تعالى وصفه بالقلة، فال جرم ويقال للجلدة التي على العظم تح  اللحم هي الضريعتابه: قال الخليل في ك

وخامسها: قال أبو الجوزاء: الضريع السال، ويقرب منه ما روي عن سعيد بن  .ال يسمن وال يغني من جوع

الضريع شيء  :الخبر جبير أنه شجرة ذات شوك، ثم قال أبو الجوزاء: وكيف يسمن من كان يأكل الشوك! وفي

يكون في النار شبيه الشوك أمر من الصبر، وأنتن من الجيفة وأشد حراً من النار. قال القفال: والمقصد من ذكر 

هذا الشراب وهذا الطعام، بيان نهاية ذلهم وذلك ألن القوم لما أقاموا في تلك السالسل واألغالل تلك المدة 

النار فرأوا فيها ماء وشيئاً من النبات، فأحب أولئك القوم تسكين ما بهم من الطويلة عطاشاً جياعاً، ثم ألقوا في 

العطش والجوع فوجدوا الماء حميماً ال يروي بل يشوي، ووجدوا النبات مما ال يشبع وال يغني من جوع، 

اثُواْ بَِماء كالمهل{ كما قال: }َوإِن يَْستَِغيثُواْ يُغَ  فأيسوا وانقطع  أطماعهم في إزالة ما بهم من الجوع والعطش،

 نعوذ باهلل منها" اهـ [ وبين أن هذه الحالة ال تزول وال تنقطع 29] الكهف : 

 وبعد هذا العرض يظل اإلنسان على نفس حيرته, فما المراد من الضريع؟

الناظر في معني هذه الكلمة يجد أنها من كلمات األضداد والتي تأتي بالمعنى وضده, فإذا نحن نظرنا في 

َضَرَع الضاد والراء والعين أصٌل صحيٌح يدلُّ على ليٍن في الَشيء. من ذلك مقاييس وجدنا ابن فارس يقول: "ال

ً  ورجلٌ َضَرعٌ. ضعيف: قال ابُن َوْعلة: الرجل َضراعةَ، إذا ذَل. فما أنا بالواني وال     أناةً وحلماً وانتظاراً بهم غدا

َي بذلك لما فيه من لِين.ومن الباب َضْرَع ا. الَضَرعِ الغُْمرِ  )....( فأَما المضارعة فهي التشابُه  لّشاة وغيِرِه، سّمِ

وشاةٌ َضِريٌع:  واحد. بين الشيئين. قال بعض أهِل العلِم: اشتقاق ذلك من الَضْرع، كأنهما ارتضعا من َضرعٍ 

 " اهـ.ضارعويقال لناِحل الجسِم:  وضريعةٌ أيضاً. ،الَضْرعكبيرة 

 في اللسان وجدنا ابن منظور يقول:وإذا نظرنا 

وأَْضَرَعِ  الشاةُ  ذات ِظْلف أَو ُخّف، وَضْرعُ الشاةِ والناقِة: َمَدرُّ لبنها، والجمع ُضُروعٌ. والَضْرعُ لكل)...(  "

 شاِء واإِلبل.جميعاً: العظيمة الَضْرعِ من ال والَضِريعةُ والَضْرعاءُ  والناقة وهي ُمْضِرعٌ: نَبََ  َضْرعُها أَو َعظُم.

وأَْضَرَعِ  الناقةُ، وهي ُمْضِرعٌ: نزل  وأَْضَرَعِ  الشاةُ أَي نزل لبنها قبيل لنِّتاجِ. : َحَسنة الَضْرعِ.وشاة َضِريعٌ 

الشاة  : يعني بالضرعوما له زرع وال َضْرعٌ  لبنها من َضْرعها قُْرب النتاج، وقيل: هو إِذا قرب نتاجها.

 " اهـوالناقة؛

ولكنها ال تسمن وال تغني من جوع!  ,دنا من هذا أن المراد من الضريع هو األنعام من الشاء واإلبللذا يرجح عن

ولو كان المراد منها الشوك أو أي معنى آخر مما قالوه, لما احتاج  إلى هذا التحديد, فهي واضحة الداللة في 

قد يستفيد منها اإلنسان, فيبين هللا عزوجل  كونها ال تنفع, أما مع هذا الفهم فقد يظن اإلنسان أن هذه الحيوانات

 أنها ال تسمن وال تغني من جوع.
 سعيها راضية", فقال اإلمام الرازي عند تناوله لهذه اآلية:لاختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى " 120
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وكما بدأ الصنف األول ابحلديث عن الوجوه يبدأ الصنف الثاين كذلك ابحلديث عن الوجوه, 
وإذا كان الصنف  .121ولكن إذا كان وجوه الصنف األول خاشعة فإن وجوه هؤالء انعمة

فهؤالء بسبب عمله, الذي عمله يف الدنيا, راض  ف الثاين:", فإن الصنَعاِمَلة  اَنِصَبة  " األول:
بسبب سعيهم تكربوا يف الدنيا فنصبوا يف اآلخرة, أما األبرار فعملوا يف الدنيا فتنعموا ورضوا 

 يف اآلخرة.
 

 فإن األبرار: , وإذا كان الصنف األوىل يصلى النار احلامية
  "(11ا اَلِغَيًة )( اَل َتْسَمُع ِفيهَ 10يف َجنٍَّة َعالَِيٍة )"
ال يسمعون فيها الغية, وذلك ألن الفجار الذين يصلون النار احلامية ال فهم يف جنة عالية  

هَلُْم ِفيَها َزِفري  َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن ]األنبياء : يسمعون شيئا بسبب حسيس النار العايل: "
الغية, فكل ما يف اْلنة مكثر  من  أما األبرار فهم يف اْلنة, حيث ال يسمعون فيها", [100

 ذكر هللا عزوجل ومحده.
 

 : نعيم عظيمهم لوإذا كان حال الفجرة أهنا تسقى من عْي آنية, فإن حال األبرار خمتلف, ف
 "(14) 122َوأَْكَواب  َمْوُضوَعة  ( 13ِفيَها ُسُرر  َمْرفُوَعة  )" (12ِفيَها َعْْي  َجارِيَة  )"

                                                                                                                                       

اقبة الحميدة وفيه تأويالن أحدهما: أنهم حمدوا سعيهم واجتهادهم في العمل هلل. لما فازوا بسببه من الع"

فيقول: ما أحسن ما عمل ، ولقد  ,كالرجل يعمل العمل فيجزى عليه بالجميل، ويظهر له منه عاقبة محمودة

وفق  للصواب فيما صنع . فيثنى على عمل نفسه ويرضاه. والثاني: المراد لثواب سعيها في الدنيا راضية إذا 

دونه من الثواب العظيم يبلغ حد الرضا حتى ال يريدوا شاهدوا ذلك الثواب، وهذا أولى إذ المراد أن الذي يشاه

 ." اهـأكثر منه

 : ا كما هي, فنقولفاهمينهونقدم فهما مختلفاً للكلمة, 

رضي: تتعدى بنفسها, فتقول: رضي  الشيء أو رضيته! أو تتعدى بالباء: فتقول: رضي  باهلل ربا! وقد تتعدى 

 رضي  لنفسي أو رضي  لك هذا العمل! بالالم, وهنا يختلف المعمول والمعنى, فتقول:

. فنفهم من هذا أن األبرار رضوا بسبب سعيهم في جتهادي فزتالوقد تأتي "الالم" بمعنى التعليل, فتقول: 

 الدنيا, وبهذا تكون اآلية مثل كثير من اآليات التي تتحدث عن ربط الجزاء بالعمل. وتكون تأكيدا آليات النجم: 

 ["41-39]النجم :  يُْجَزاهُ اْلَجَزاء اأْلَْوفَىنَساِن إاَِل َما َسعَى َوأََن َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى ثَُم " َوأَن لَْيَس لإِْلِ 
لم ترد كلمة "ناعم" في القرآن كله إال في هذا الموضع. وقد يكون من المستغرب أن يقابل الخشوع 121

–تجاوز هذه المرحلة وانتقل إلى التالية لها  بالنعومة, فالمتوقع أن يُقابل بالسرور مثال, ولكن هللا عزوجل

  وهي النعومة. -آثارها
 أجاد اإلمام الفخر الرازي عند تناوله هذه اآلية, فقال: 122

األكواب: الكيزان التي ال عرى لها, قال قتادة: فهي دون األباريق. وفي قوله: }َمْوُضوَعةٌ{ وجوه أحدها: أنها "

ً معدة ألهلها كالرجل يلتمس من ال بمعنى معد, وثانيها: موضوعة على  ,هو ههنا موضوع :فيقول ,رجل شيئا

كلما أرادوا الشرب وجدوها مملوءة من الشرب, وثالثها: موضوعة بين أيديهم  ,العيون الجارية اتحاف

ورابعها: أن يكون  .الستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب أو فضة أو من جوهر، وتلذذهم بالشراب منها

 ." اهـوضوعة عن حد الكبر أي هي أوساط بين الصغر والكبرالمراد م
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كما أن فيها سرر   , فليس ماءها ابلبعيد أو الراكد!وامىت شاءمنها ون يغَتففلهم عْي جارية, 
نه ميكن من رؤية أكرب قدر ممكن فإاالرتفاع دليل عز ومنعة, مرفوعة, وبغض النظر عن أن 

 .ليشرب اإلنسان مىت شاء واألكواب متوفرة ومتاحة وهذه لذة بذاهتا, ,من النعيم
 
ثُوثَة  ) 124اِبُّ َوَزرَ   (15َمْصُفوَفة  ) 123َومَنَارِقُ "  "(16َمبـْ
زايدة يف التنعم هناك منارق مصفوفة ابإلضافة إىل السرر املرفوعة واملصفوفة كذلك, كما جاء و 

 "[20َوَزوَّْجَناُهم حِبُوٍر ِعٍْي ]الطور :  سُرٍُر مَّْصُفوفَةٍ ُمتَِّكِئَْي َعَلى يف الطور: 
واانت األليفة, اليت اعتاد الناس على يعرف هللا تعاىل املؤمنْي أن اْلنة لن ختلو من احليو 

تربيتها ورؤيتها يف الدنيا, فالزراب مبثوثة يف اْلنة متتع أنظار املؤمنْي. وحنن نالحظ أن هذا 
العنصر مل يفت البشر عندما يريدون إظهار الثراء واْلمال يف أي حديقة غناء, فهم يَتكون 

تعطي انطباعا ابلثراء الفاحش الذي حيي فيها بعض احليواانت األليفة تتحرك أبمن وأمان, ل
 فيه صاحب احلديقة!

                                                
النمارق كما قال اإلمام األلوسي: "جمع نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وفتحهما وبغير هاء  123

}َمْصفُوفَةٌ{ صف بعضها إلى جنب بعض لالستناد إليها واالتكاء عليها. وقال الكلبي وسائد موضوعة بعضها 

 ء الذي جعل صفاً, أينما أراد أن يجلس المؤمن جلس على واحدة واستند إلى أخرى" اهـإلى جنب بعض كالشي
بمعنى مختلف تماما, وننظر  ولكنا نفهم الزربيةأنها بمعنى البسط والطنافس!  الزرابي تفسيرالمشتهر في  124

 عرض مستندنا في المخالفة:أوال في اللسان أوال لن

 ارس ألفيناه يقول:إذا نظرنا في مقاييس اللغة البن ف 

 " اهـالغنم، وهي حظيرتها. فالَزْرب َزرب. يدلُّ على بعض المأَْوىالزاء والراء والباء أصلٌ "

 فإذا نظرنا في لسان العرب وجدنا ابن منظور يقول:

ْرُب: موضُع الغنم، والجمع فيهما ُزُروٌب؛ وهو الَزِريبَةُ أَ  .الـَمْدَخلُ الَزْرُب: " والَزْرُب  يضاً.والَزْرُب والّزِ

  . تقول: َزَرْبُ  الغنَم، أَْزُربُها َزْرباً، وهو من الَزْرِب الذي هو الـَمْدَخُل.والَزِريبةُ: َحظيرةُ الغنم من خشب

وَزرابيُّ َمْبثوثةٌ؛  :وروي عن المؤرج أَنه قال في قوله تعالى).....(  واْنَزَرب في الَزْرِب اْنِزراباً إِذا دخل فيه.

َزرابيُّ النَْب  إِذا اْصفََر واْحَمَر وفيه ُخْضرةٌ، وقد اْزَرَب، فلما رأَوا األَلواَن في البُسُِط والفُُرش شبَُهوها  قال:

َّ عنه: َويٌْل للعَرب ِمْن )....(  بَزرابّيِ النَْبِ ؛ وكذلك العَْبقَِريُّ من الثِّياب والفُُرِش  وفي حديث أَبي هريرة، رضي 

ْربِـيَة َشّرٍ قد ْربِـيَِة! قيل: وما الّزِ ؟ قال: الذين يَدُخلون على األُمراِء، فِإذا قالوا شّراً، أَو قالوا اْقتََرَب، َويٌْل للّزِ

نهم بواِحدة الَزرابّيِ، وما كان على َصْنعَتِها وأَلوانِها، أَو شبَههم بالغَنَِم  شيئاً، قالوا: َصدَق! شبََهُهم في تلَوُّ

ْربوبِة إِلى الـَمْنسُ  وهو الحِظـيرةُ التي تأْوي إِليها، في أَنهم يَْنقادون لألُمراِء، ويَْمُضون على  ,الَزرب والّزِ

 " اهـ ِمْشيَتِهم اْنِقـيَاَد الغَنِم لراِعـيها؛

وإنما الزرابي جمع زربية, وهي الحيوان الذي يربى في , نخرج من هذا كله بأن الزرابي ليس  هي البسط

", فعملية البث في القرآن ال تكون مبثوثة. ويؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى "وليس البسط أو الطنافس الزريبة

ِر بَْيَن الَسَماء َواألَْرِض آليَاٍت  َوبََث فِيَها ِمن كُّلِ َدآبَةٍ إال مع الكائنات الحية: " يَاحِ َوالَسَحاِب اْلُمَسّخِ َوتَْصِريِف الّرِ

َ  َوبََث ِمْنُهَما ِرَجاالً [", "164َن ]البقرة : لِّقَْوٍم يَْعِقلُو َّ َ الَِذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إَِن  َّ َكثِيراً َونَِساء َواتَقُواْ 

نَا فِيَها ِمن كُّلِ َزْوجٍ َكِريٍم [", "َوبََث فِيَها ِمن كُّلِ َدابٍَة َوأَنَزلْنَا ِمَن الَسَماِء َماًء فَأَنبَتْ 1َكاَن َعلَْيكُْم َرقِيباً ]النساء : 

[", "َوفِي َخْلِقكُْم َوَما 29[", "َوَما بََث فِيِهَما ِمن َدابٍَة َوهَُو َعلَى َجْمِعِهْم إِذَا يََشاُء قَِديٌر ]الشورى : 10]لقمان : 

 [" 4]القارعة :  نَاُس َكاْلفََراِش الَْمبْثُوثِ [", "يَْوَم يَكُوُن ال4يَبُثُّ ِمن َدابٍَة آيَاٌت لِّقَْوٍم يُوقِنُوَن ]الجاثية : 

نبَثّاً ]الواقعة :   ة.مبثوثوليس   منبثا[", ونالحظ أنها 6وال يخالف في هذا إال قوله تعالى: "فََكانَْ  َهبَاء مُّ

 عند الحديث عن الفجار. للضريعوإذا فهمنا الزرابي على هذا المعنى فإنه يؤكد المعنى الذي قلنا به 
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وبعد أن عرضت السورة ملشهد األبرار والفجار يف الغاشية, تعود لتقدم للقارئ مشهدا من 

مشاهد الدنيا, داعية اإلنسان إىل التفكر يف نقطة حمددة متعلقة هبذا املعروض, فيقول 
 سبحانه:

( َوِإىَل اْْلَِباِل 18رُِفَعْت )َكْيَف ( َوِإىَل السََّماِء  17ُخِلَقْت ) َكْيفَ   125ِبلِ أََفاَل يـَْنظُُروَن ِإىَل اإْلِ "
  "(20) 126ُسِطَحتْ  َكْيفَ ( َوِإىَل اأْلَْرِض  19ُنِصَبْت ) َكْيفَ 

                                                
مالحظ أن عامة المتناولين لهذه اآلية أخذوا يعرضون المزايا والخصائص التي يمتلكها كل واحد من ال 125

هؤالء وخاصة اإلبل! على الرغم من أن اآليات لم ترم لذلك, وإنما أرادت جانبا واحدا, ذكرته مباشرة بعد كل 

ن المراد من اإلبل الجمال. وهذا هو وال خالف حول هذه اآليات إال في قوله تعالى "اإلبل", فالمشتهر أ صنف.

المشتهر والغالب, ولكن ورد أنها بمعنى السحاب المحملة باألمطار, وورد هذا القول في عامة التفاسير إال أن 

 المفسرين كانوا يرجحون أنها بمعنى الجمال, فمثال نجد اإلمام الرازي يقول:

ولعله لم يرد أن اإلبل من أسماء «: الكشاف»اعلم أن من الناس من فسر اإلبل بالسحاب . قال صاحب "

السحاب، كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين وغير ذلك، وإنما رأى السحاب مشبهاً باإلبل في كثير من 

 " اهـأشعارهم، فجوز أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز، ...

في  -وهو من هو–م الزمخشري حول قول اإلمام المبرد وكما نرى فاإلمام الفخر الرازي يحكي لنا تعليق اإلما

 !!وكيف أن اإلمام الزمخشري تأول قولهاإلبل, الذي قال أنها السحب, 

 وذكر اإلمام األلوسي القول نفسه ولم يأخذ به:

زجى "وقال أبو العباس المبرد اإلبل هنا السحاب ألن العرب قد تسميها بذلك إذ تأتي إرساالً كاإلبل وتزجى كما ت

اإلبل وهي في هيآتها أحياناً تشبه اإلبل ).....( وقرأ علي كرم هللا تعالى وجهه وابن عباس رضي هللا تعالى 

عنهما إبل بتشديد الالم وروي  عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي وقالوا: إنها السحاب عن قوم من أهل 

 اللغة." اهـ 

الجمل, ولو أراد القرآن هذا لقال: أفال ينظرون إلى اإلبل! حدث عن أوصاف يتعمم, فيلمتناول إن اف نجدوكما 

وانطالقا من هذه الكلمة, ومن المنظور فهذا كاف, ولكنه أراد التركيز على نقطة واحدة, وهي: كيف خلق ! 

 .العام للسورة ومن السياق ومن تقسيمات السورة قلنا أن المراد من اإلبل هنا السحاب وليس الجمال

ن هذا األصل "أ ب ل" من األصول المشكلة, حتى أن ابن فارس لم يفلح في أن يجد له معنى والناظر يجد أ

)أبل( الهمزة والباء والالم بناء على أصول ثالثة: ]على[ : ", فقال!مستقال أصالبمعنى الجمال جامع, فجعلها 

 ........." اهـ  اإلبل، وعلى االجتزاء، وعلى الثِّقل، و]على[ الغلبة.

من الكلمات الثرية المعنى, وهي في األصل تدل على التجمع, وليس  على الجمال! ولما رأى العرب هذا  والكلمة

الوصف في الجمال سموها إبال, ألنها تمشي أرساال كما قال المبرد, ولما رأوا نفس الوصف في السحاب 

[", فالطير جاءت أسرابا حتى 3]الفيل:  أَبَابِيلَ سموها إبال, ويؤيد قولنا هذا قوله تعالى: "َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم َطْيراً 

أنها غط  السماء فوق جيش أبرهة! وسمى هللا حالها "أبابيل", فيفهم من ذلك أن األبل وصف عام لكل 

متحرك في جماعات متفرقة, وليس للجمال فقط, ومن ثم يمكن القول أنها السحاب. ويرجح ما قالناه أن اإلمام 

أَفاََل يَْنظُُروَن , ولم يزد عن أن قال: "َوقَْوِلِه تَعَالَى } َرْفعِ اْلبََصِر إِلَى الَسَماءِ بَاب : البخاري صنف في صحيحه

بِلِ    كَْيَف ُخِلقَْ  َوإِلَى الَسَماِء َكْيَف ُرفِعَْ {" اهـإِلَى اإْلِ

والجبال واألرض  والقول بأن اإلبل هي السحب يجعل المشاهد األربعة المعروضة لجمادات؛ فالسحب والسماء

: فاألول: السحب -كما قُسم المشهد األول إلى فجار وأبرار–جمادات, كما أنه يجعل المشهد منقسما إلى قسمين 

وما يعلوها من السماء, والثاني: الجبال وما يسفهلها من أرض. فإذا غضضنا الطرف عن هذا كله, وجدنا أن 

وإن كان يختلف عن غيره من األنعام في القدرات  قوله تعالى: "كيف ُخلق " يرجح ما نقول, فالجمل

واالستخدامات وفي االنتفاع به, إال أنه في طريقة الخلق مثله مثلها تماما, فمن وطء الذكر لألنثى وحمل األنثى 

للجنين يأتي الجمل! فما االختالف أو المزية فيه؟! أما إذا قلنا أن المراد هو السحاب, يظهر لنا اختالف كبير, 

ذكرها هللا تعالى في أول سورة الذاريات: انظر تناولنا للسورة على -سحاب يُخلق بطريقة عجيبة بديعة, فال

فالماء يتبخر وتذروه الرياح وتحمله وتتكون السحب وتجري ثم يسقط في  -موقعنا على الشبكة المعلوماتية

 مكان آخر.
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مما يذكر, ويقدم لنا مشهدا متكامال فاهلل يدعوا إىل النظر يف بعض ما حول اإلنسان ليتأكد 
نة, فالسحب الساحبة احململة ابملاء يف مقابل العْي اْلارية, والسماء لمعروض يف اْلمقابال ل

املرفوعة يف مقابل السرر املرفوعة, واْلبال املنصوبة يف مقابل األكواب املوضوعة, واألرض 
مقابل النمارق املصفوفة. وفيه داللة وإشارة بديعة ورد على من ينكر  -املهاد–املسطوحة 

قل من أمام أعيننا وال يعين هذا أنه فين, ولكن كل ما هنالك أنه البعث. فاملاء يتبخر وي
 ينتقل من مكان إىل آخر, حيث يتكثف ويسقط مرة أخرى كماء!

فعملية تكوين السحاب أكرب رد على من ينكر البعث, فالقادر على إعادة املاء قادر على  
 وقوعها على اْلزء مؤذن  إعادة البشر والكون كله! فاملسألة كلها حتول من حال إىل حال, و 

 وهو منتفي!  ,بوقوعها على الكل عند انتفاء املانع
كما يدعوان هللا عزوجل إىل التفكر يف كيفية رفع السماء! فنحن نراها فوقنا واعتدان على 

! وكذلك اْلبال نراها منصوبة وال نتساءل: مل ؟وال نتساءل: من رفعها وكيف رفعها ,ذلك
مسطوحة ممهدة لنا. فحقيق أن ننظر كيف ُسطحت األرض  هي منصوبة وكيف؟ واألرض

 ؟! 127ومل

 وهلذا جاء قوله تعاىل بعدها: 
ر  )" َا أَْنَت ُمذَكِه ْر ِإمنَّ  "(22َلْسَت َعَلْيِهْم ِبَُسْيِطٍر ) (21َفذَكِه

, فاخللق أمام أعْي كل إنسان أكرب دليل على اآلخرة, التذكريفليس على الرسول أكثر من 
ربهم على جتأن  كسول هي التذكري, فال يهلك نفسه عليهم. كما ال جيوز لووظيفة الر 

وإمنا هللا عزوجل هو لست عليهم ِبسيطر,  , فأنتدين أو حماسبتهم على الكفرالالدخول يف 
 !ابملرصادهو و املسيطر, 

                                                                                                                                       

وية! ولقد عرض اإلمام الفخر الرازي ال يصح االستدالل بقوله تعالى "سطح " على أن األرض غير كر126

ومن الناس من استدل بهذا على أن األرض ليس  بكرة وهو ضعيف، ألن الكرة لهذه المسألة في زمانه فقال: "

 ." اهـإذا كان  في غاية العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح

 
أو العبثية في الخلق, فهذا كله  لوقإذا نظرنا في هذه الكيفيات األربعة استحال القول بالصدفة أو أزلية المخ 127

طارئ حادث مغير, وال بد من وجود خالق مسير مدبر, خلق هذا الكون كله, وأعده على هذه الهيئة من أجل 

 اإلنسان! وخلق اإلنسان نفسه من أجل غاية, فهو لم يُخلق عبثا! 
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ُ اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ 23ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ وََكَفَر )" بُُه اّللَّ   "(24) 128( فـَيُـَعذِه
فذكهر اي حممد املؤمن وغريه, فسيذكر من خيشى ويتجنبها األشقى, فمن توىل وكفر سيعذبه 

 هللا العذاب األكرب.
 

 مث ختتم السورة الكرمية بقوله تعاىل:
َنا " َنا ِحَساهَبُْم )25) ِإاَيهَبُمْ ِإنَّ ِإلَيـْ   "(26( مُثَّ ِإنَّ َعَليـْ

 اآلخرة وسنحاسبهم على أعماهلم. ونلحظ أن إلينا يف سريجعونفبخالف عذابنا يف الدنيا 
السورة التالية "الفجر" ختمت بعرض مشهد حساب الناس على أعماهلم. وكما وجدان هنا 

ِإىَل َربِهِك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة  اْرِجِعياإلايب وجدان هناك الرجوع, ولكن لطائفة خمصوصة: "
 ".[28]الفجر : 

 
فبدأت ِبشهد  مت ابملشهد السابق للمشهد الذي بدأت به,والبديع يف هذه السورة أهنا خت

اْلزاء: أهل النار يف النار وأصحاب اْلنة يف اْلنة, وُختمت ِبشهد اإلايب واحلساب السابق 
 للجزاء.

 
 
 
 
 
 سورة الفجر                            

 بسم هللا الرمحن الرحيم                      
 

                                                
أما نحن فنرى النار في اآلخرة! عامة المفسرين على أن المراد من العذاب األكبر في هذه اآلية هو عذاب  128

أن العذاب األكبر في هذه اآلية في الدنيا واآلخرة. واستندنا في قولنا هذا إلى سورة الفجر, والتي تأتي كتفصيل 

فهي تعرض إلهالك هللا عزوجل للكافرين, فعرض  إلهالك عاد وثمود وفرعون, وبين  أن هذا  لسورة الغاشية!

؟ فلقد وعدنا أننا سنعذب ولقد ... : ألم تر كيف فعل ربك با كله تسأل النبي الكريموقبل هذاإلهالك سوط عذاب! 

 عذبنا في الدنيا حقا, ألم تر كيف فعل ربك بعاد ...
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 إثبات أنه سبحانه وتعاىل لباملرصاد. تدور سورة الفجر يف فلك
 َعَلْيِهمْ  َلْستَ "سيطر, ِبأبمر الرسول ابلتذكري وأنه ليس  وكانت سورة الغاشية قد ُختمت

, والطبيعة ابحلديث عن مظاهر سيطرة هللا عزوجل على البشر الفجر افتتحت سورةف "ِبَُسْيِطرٍ 
عن الفجر الذي َييت ليزيح  ديثأدوات عذابه للبشر. فابتدأت السورة ابحل اوكيف أهن
عن الليايل العشر اليت ُعذب فيها عاد وَثود وعن الشفع والوتر الذي أُهلك به الظالم, و 

فكل هذه اآلايت دليل على أن هللا عزوجل مسيطر على عباده وهو هلم فرعون وقومه, 
 ابملرصاد.

 
 ( 4) َيْسرِ  ِإَذا َواللَّْيلِ ( 3) 131ْترِ َواْلوَ  َوالشَّْفعِ ( 2) 130َعْشرٍ  َولََيالٍ ( 1) 129َواْلَفْجرِ "

 "(14) 132لَِباْلِمْرَصاد َربَّكَ  ِإنَّ ......... 
                                                

وال دليل في اآلية على أنه الفجر معروف وهو الفجر, أي وق  ذهاب الليل والظالم ودخول الضوء والنهار,  129

الفجر كما يبدو من بنائه يدل على االنفجار! وهو كما جاء على الفجر, وحمل فجر مخصوص أو صالة الفجر فيُ 

الفَْجر: انِفجار الظُّلمة عن الفاء والجيم والراء أصٌل واحٌد، وهو التفتح في الَشيء. من ذلك " في المقاييس:

بح.  ....." اهـ الصُّ

ن بَْعِد فإذا نحن نظرنا في القرآن الكريم وجدنا أنه يأتي بهذا المعنى فهو إم ا انفجار ماء: "ثَُم قََسْ  قُلُوبُكُم ّمِ

ِمنْهُ األَْنَهاُر َوإَِن ِمْنَها لََما يََشقَُق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماء  يَتَفََجرُ أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإَِن ِمَن اْلِحَجاَرِة لََما  كَاْلِحَجاَرةِ ذَِلَك فَِهَي 

ُ بِغَافٍِل َعَما تَعَْملُوَن ]البقرة : َوإَِن ِمْنَها لََما يَْهبِطُ مِ  َّ ِ َوَما  َّ  [" أو الفجر المعروف.74ْن َخْشيَِة 
 ما هي الليالي العشر؟ 130

الناظر في أقوال السادة المفسرين في هذا الشأن يجد عجبا, فما عالقة ليالي رمضان األخيرة, الذي لم يكن قد 

السورة – ليالي المحرم أو أي ليال ذكروها بأن ربك لبالمرصاد؟! فُرض صيامه بعد أو عشر ذي الحجة, وكذلك

ذا يجب علينا أن نبحث عن ل !ليس هناك أي عالقة, -روي أنها هي العاشرة في النزول من أوائل ما نزل, فلقد

ن ليال لها تعلق بهؤالء األقوام أو ببعضهم, تشير إلى أن ربك بالمرصاد, والحق يقال أنه قد جال في خاطري أ

فَتََم ِميقَاُت َربِِّه أَْربَِعيَن  ثاَلَثِيَن لَْيلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشرٍ "َوَواعَْدنَا ُموَسى  :تكون هذه الليال هي ليال موسى العشر

 ["142]األعراف :  لَْيلَةً َوقَاَل ُموَسى ألَِخيِه َهاُروَن اْخلُفْنِي فِي قَْوِمي َوأَْصِلْح َوالَ تَتَبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِدينَ 

وقل  أن موسى له ذكر ضمني في السورة من خالل ذكر فرعون, ولكن ظهر بعد ذلك أن اآليات تتحدث عن 

, فعلينا أن نبحث فرعون وآله وجيشه ولم تذكر موسى فال ندخله نحن, كما أنه ال عالقة لها أيضا بالمقسم عليه

 في نزول العذاب بعاد وجدنا أن هللا تعالى يقول: فإذا نحن نظرنابما له بالمذكور في السورة عالقة؟ 

َوثََمانِيَةَ أَيَاٍم ُحسُوماً فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعى  َسْبَع لَيَالٍ َسَخَرَها عَلَْيِهْم "َوأََما َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِِريحٍ َصْرَصٍر عَاتِيٍَة 

 ["6,7َكأَنَُهْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويٍَة ]الحاقة : 

ذَِلَك َوْعدٌ َغْيُر  ثاَلَثَةَ أَيَامٍ وإذا نظرنا في حال ثمود وجدنا أن هللا تعالى يقول: "فَعَقَُروَها فَقَاَل تََمتَعُواْ فِي َداِركُْم 

نَا َوِمْن ِخْزيِ  يَْوِمئٍِذ إَِن َربََك هَُو الْقَِويُّ اْلعَِزيُز  َمْكذُوٍب فَلََما َجاء أَْمُرنَا نََجْينَا َصاِلحاً َوالَِذيَن آَمنُواْ َمعَهُ بَِرْحَمٍة ّمِ

 ["66, 65]هود :

فإذا نحن جمعنا ليال هذه األيام الثالثة الذي انتظروا فيها العذاب, وكان  هذه ليال عذاب معنوي وكما يقال في 

فأهلكوا  ,م العذابظلوا في ترقب ثالثة أيام وثالثة ليال ثم نزل به لقد"وقوع البالء وال انتظاره"  ف :المثل

 بالصيحة الطاغية مباشرة! 

والتي هي عذاب –قلنا أن الليال العشر هي ليال العذاب عند عاد وليال انتظار العذاب وترقبه عند ثمود فإذا 

فنكون قد أتينا بليال لها عالقة بالمقسم عليه, وكما قلنا فإن هذه اآليات تحتاج إلى إعمال ذهن كما قال  -أيضا

 في ذلك قسم لذي حجر".هللا "هل 
اختلف المفسرون فيهما اختالفا شنيعا وصل إلى عشرين قوال! )ذكرناها لك عزيزي القارئ في الباب األول  131

من الكتاب, عند حديثنا عن اختالف المفسرين( وأتوا فيها بأقوال ما أنزل هللا بها من سلطان وليس لها أي 
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وفي موضوعها وباألحداث المذكورة فيها, وتفكرنا في مدلوالتها عالقة بالسورة, فإذا نحن نظرنا في السورة 

 كما جاء في اللسان:

فََشفَْعتُه خالف الَوتْر، وهو الزوج. تقول: كاَن َوتْراً  الشفع:إذا نظرنا في لسان العرب وجدنا ابن منظور يقول: "

أَنشده ابن األَعرابي لسويد بن كراع وإِنما هو لجرير: وَشفََع الَوتَْر من العََدِد َشْفعاً: صيَره َزْوجاً؛ وقوله  َشْفعاً.

فَي إاِل بقتل وما باَت قَْومٌ ضاِمنيَن لَنا َدماً فَيَْشِفينَا، إاِلَ ِدماٌء َشوافُِع أَي لم نَُك نُطاِلُب بَِدِم قتيل منّا قوماً فَنَْشتَ 

ْعداد: ما كان زوجاً، تقول: كان َوتْراً فَشفَْعتُه والَشِفيُع من األَ  جماعة، وذلك لعزتنا وقوتنا على إِدراك الثَأْر.

وناقة شافٌِع: في بطنها ولد يَتْبَعُها أو يَتْبَعُها ولد بَْشفَعَها، وقيل: في بطنها ولو يَْسبعُها آَخُر ونحو )......(  بآخر

 ذلك تقول منه: َشفَعَِ  الناقةُ َشْفعاً" اهـ

رس يقول: "الشين والفاء والعين أصٌل صحيٌح يدلُّ على مقارنة فإذا نحن نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فا

 الشيئين. من ذلك الَشْفع خالف الَوتْر. تقول: كان فرداَ فشفَْعتُه." اهـ

إذا فكما رأينا من خالل اللسان والمقاييس فإن الشفع هو خالف الوتر! والوتر كما سنرى هو النقص, وهو 

بن فارس مقارنة الشيئين, وهو ال يقصد المقارنة بمفهومها المعاصر وإنما خالف الشفع! إذا فالشفع كما ذكر ا

يقصد ضم الشيء إلى الشيء وبهذا أكون قد قرنته به! فاإلنسان يكون فردا بنفسه فإذا ضم إليه غيره فقد شفع 

ندما يكون به! )وهناك فرق بين الشفع والزوج, فالزوج هو واحد االثنين من األجناس المختلفة! فالرجل زوج ع

 هناك امرأة!(

لِوتُْر والَوتُْر: الفَْرُد أَو ما لم يَتََشفَْع افإذا نحن نظرنا في اللسان في معنى الوتر وجدنا أن ابن منظور يقول: "

ز: وفي التنزيل العزي وَوتَرهُ َحقَه وماله: نَقََصه إِياه. من العََدِد. )......(  وَوتَْرُت الرجَل: أَفزعتُه؛ عن الفراء.

وفي حديث النبي، صلى هللا عليه وسلم: من فاتته صالة العصر فكأَنما وتر أَهله وماله؛ أَي  ولن يَتَِركُْم أَعمالكم.

نقص أَهله وماله وبقي فرداً؛ يقال: وتَْرتُه إِذا نَقَْصتَه فكأَنك جعلته وتراً بعد أَن كان كثيراً، وقيل: هو من الَوتِْر 

على غيره من قتل أَو نهب أَو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صالة العصر بمن قُتَِل  الجناية التي يجنيها الرجل

وقال الجوهري:  ولن يَتَِركُْم أَعمالَكم، يقول: لن يَنْقَُصكُْم من ثوابكم شيئاً.)......(  َحِميُمهُ أَو سُِلَب أَهله وماله؛

َحقَه إِذا نَقَْصتَه،  أَن  تريد في البي ، وتقول: قد َوتَْرتُهأَي لن يَْنتَقَِصكم في أَعمالكم، كما تقول: دخل  البي ، و

وفي الحديث: اعمل من وراء البحر فِإن هللا لن يَتَِرَك من عملك شيئاً أَي لن  وأَحد القولين قريب من اآلخر.

ل اللحياني: تواتََرت اإِلبل والقَطا وقا يَْنقَُصك. والتَواتُُر: التتابُُع، وقيل: هو تتابع األَشياء وبينها فََجواٌت وفَتَراٌت.

وكلُّ شيء إِذا جاء بعضه في إِثر بعض ولم تجئ ُمْصَطفَةً؛ وقال حميد بن ثور: قَِرينَةُ َسْبعٍ، وإِن تواتَْرَن َمَرةً، 

لخيل تَتْرى إِذا جاءت وجاءت ا).....(  ُضِربَْن وَصفَْ  أَْرُؤٌس وُجنُوُب وليس  الُمتَواتَِرةُ كالُمتَداِركَِة والُمتَتابِعة.

 " اهـمتقطعة؛ وكذلك األَنبياء: بين كل نبيين دهر طويل.

, وهناك فارق بين الوتر والفرد, فإذا كان اإلنسان سليما اإلفراد أو اإلنقاصإذا فكما رأينا فإن الوتر هو عملية 

ألنه كان مشفوعا ومحميا  غانما معافا ال يقال له وتر, أما إذا كان معه أقارب أو أصحاب فخلوه فيصير وترا

 فُوتر. إذا فالمراد من الشفع هو الضم واإللحاق والوتر هو اإلفراد واإلنقاص.

هو الضم واإللحاق )العطاء واإلكرام( والوتر هو اإلفراد واإلنقاص اآلية, في فالراجح أن المراد من الشفع  نإذ

جدنا أن السياق قد انتظم, فاهلل عزوجل يقسم بعملية )المنع والتقدير(. فإذا نحن أخذنا بهذا المعنى للكلمتين! و

–العطاء والمنع الذي يبتلي بها كل الناس وكل األقوام في كل األزمنة وغالبا ما يرسب اإلنسان في االمتحان 

, فعندما يعطي هللا عزوجل اإلنسان يأمره -وتذكر السورة نموذجا مباشرا لذلك في سياقها ونماذج غير مباشرة

 -ونطلب إلى القارئ االنتباه إلى النسيان هذا فسنعود إليه الحقا! –اإلنسان ويطغى  ينسىولكن غالبا ما بالحمد, 

وعندما يمنع هللا عزوجل فيمنع لكي يتضرع اإلنسان إليه ويسأله, فكله ابتالء بالنقص أو الزيادة, فاهلل يعطي 

ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر إِنَهُ بِكُلِّ من يشاء كما يشاء بحكمة وقدر: "لَهُ َمقَاِليدُ الَسَماَوا  َشْيٍء ِت َواأْلَْرِض يَْبسُطُ الّرِ

 .["12َعِليٌم ]الشورى : 

حتى يهلكوا أنفسهم بأنفسهم: "فَلََما نَسُواْ َما  ,فتح عليهما يُ هوقد تبتلى األمم بالشفع أو الوتر فينسون وعند

ُرواْ بِِه فَتَْحنَا َعلَيِْهْم أَْبوَ  بِْلسُوَن ]األنعام : ذُّكِ  [44اَب كُّلِ َشْيٍء َحتَى إِذَا فَِرُحواْ بَِما أُوتُواْ أََخذْنَاهُم بَْغتَةً فَِإذَا هُم مُّ

إذا فاهلل تعالى يقسم بالشفع الذي أعطاه لعاد وثمود وآل فرعون فطغوا وتجبروا واعتدوا بأنفسهم وبه وظنوا 

حدث مع  بالوتر ر هللا, فإنه إذا جاء ال راد له. ويذكر القرآن أن االبتالءأنه حام لهم ومانع فلم يمنعهم ذلك من أم

ن الثََمَراِت لَعَلَُهْم يَ  نِيَن َونَقٍْص ّمِ فَِإذَا َجاءتُْهُم  ذََكُرونَ فرعون وآله صراحة فيقول: "َولَقَْد أََخذْنَا آَل فِْرعَوَن بِالّسِ

 ُ ُ َولَـِكَن أَْكثََرهُْم الَ اْلَحَسنَةُ قَالُواْ لَنَا َهـِذِه َوإِن ت َّ ِصبُْهْم َسيِّئَةٌ يََطيَُرواْ بُِموَسى َوَمن َمعَهُ أاَل إِنََما طَائُِرهُْم ِعنَد 

 ["131,130يَْعلَُموَن ]األعراف : 

ها وعندما كانوا يُشفعون "جاءتهم الحسنة" كانوا يردون -ونركز على التذكر-هم اإليتار فلم يتذكروا, أُنزل بف

 إلى أنفسهم وينسبونها لهم.
على الرغم من وضوح أن اآلية هي جواب القسم  وجدنا فيها اختالفا, فقال اإلمام الفخر الرازي في  132

 تفسيره:
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  . 133على أنه لباملرصادهبذه األربعة تعاىل ن يقسم هللا تبدأ السورة الكرمية أب
)املذكورة بْي املقسمات وجواب القسم, وهو ما  يقدم األدلة التارخيية اهلائلة على ذلك,مث 

 مقدما لنا صورة بديعة قائمة على العالئق بْي املقسمات هبا. وَثود وفرعون( فعله بعاد
وهي إشارات يسر,  وليال اووتر  اوليال عشر وشفع افجر فإذا نظران يف هذه األربعة وجدان 

خللقه وتنظيمه هلم وحساهبم وعقاهبم فيقسم ابلفجر الذي بديعة لفعل هللا, ودليل على رصده 
كما أزاح الفجر الليل يزيح هللا عزوجل قوى الشرك والظلم من أمام النيب َييت فيزيح الليل, ف

الكرمي ومن وجه الدعوة اْلديدة, ويقسم بليال عشر كان هلا دور يف إفناء أقوى قوتْي وجدا 
على وجه األرض, فإذا كان هللا قد أهلك عادا وَثودا فهو كذلك قادر على إهالك املعاندين 

ملية الزايدة واإلنقاص واليت هبا وفيها يهلك الناس, مث خيتم ابلقسم للرسول, ويقسم كذلك بع
فالليل حتما ال بد أن َييت ولكن الليل ال  ,وفيه إشارة إىل حتمية وجود الليل 134بسري الليل

َييت فيبقى, فهذا ما ال يكون, بل الليل َييت ويزول, مل؟ ألنه يسر, فهو يف دورة وحتما بعد 
 أن َييت الفجر وبعد الفجر يكون حتما النهار وعلو الدين اْلديد! الليل ال بد  يأن يسر 

 

                                                                                                                                       

"واعلم أن في جواب القسم وجهين؛ األول: أن جواب القسم هو قوله: }إَِن َربََك لبالمرصاد{ وما بين 

وهو لنعذبن الكافرين، يدل  محذوفالمقسم عليه «: الكشاف»ال صاحب الموضعين معترض بينهما, الثاني: ق

ألنه لما لم  وهذا أولى من الوجه األولعليه قوله تعالى: }أَلَْم تََر{ إلى قوله }فََصَب َعلَيِْهْم َربَُّك َسْوَط َعذَاٍب{ 

ده بيان عذاب الكافرين دل يتعين المقسم عليه ذهب الوهم إلى كل مذهب، فكان أدخل في التخويف، فلما جاء بع

 على أن المقسم عليه أوالً هو ذلك." اهـ

ويقدره كما قدره اإلمام الزمخشري,  ,وكما نرى فإن اإلمام الفخر الرازي يرجح أن يكون المقسم عليه محذوفا

 وكما قلنا سابقا ووضحنا أن القول بمحذوف في كتاب هللا عزوجل قول ال دليل عليه وال برهان, وهو تخرص

 في إضافة كلمات ومعان إلى كتاب هللا العزيز.
الناظر يجد أنه سبحانه يذكر بين القسم والجواب عدة آيات, تتحدث عن اإلهالك وصب العذاب, فيُفهم أن  133

هذه اآليات هي تصديق للمقسم عليه, وهذا هو العجيب في هذه السورة, فمن المألوف والمعروف أن اإلنسان 

نه يقسم بكذا على كذا, ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم األدلة على ما يقول, حتى يزيل الشك عندما يقسم على شيء فإ

الذي يراود اإلنسان بشأن المقسم عليه, أما هنا فنجد أن هللا تعالى أقسم بمقسمات عدة, ثم يقول بعد ذلك 

قسم يذكره بفعل هللا وقبل أن يأتي بجواب ال ,لإلنسان دافعا إياه للتفكر فيها "هل في ذلك قسم لذي حجر"

وهو أن هللا تعالى لبالمرصاد, فلقد  ,عزوجل مع قوم كذا وكذا, فإذا أتى اإلنسان إلى جواب القسم سلم حتما به

 قدم له مقدما األدلة على الدعوى فيُرفع االعتراض أو الشك قبل وقوعه!
ولكنى يُسرى فيه!!! وسبب لألسف وجدنا أن بعض المفسرين طمس هذا المعنى فقال أن المراد ليس يسر  134

هذه اإلشكالية عندهم أن السرى هو السير بالليل, ولس  أدري ما الذي يمنع أن ينسب نفس الفعل إلى الليل؟  

فقالوا: الليل يُسرى فيه وال يسر! ولس  أدري كيف يقول هللا شيئا فيعدلونه هم! إن هذه اآلية آية جلية في 

 ير الليل وذهابه.وصف فعل طبيعي, فاآلية تتحدث عن مس
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فحتما ال بد أن  رفاهلل يبشر نبيه أن دينه يف علو وظهور فلقد أتى الفجر وإذا أتى الفج
ينقضي ويذهب وبعد الفجر يكون النهار وهو ما كان فعال, فذهب الليل وأتى فجر اإلسالم 

 وضحاه وظهره!
فاملقسمات هبا أدلة دامغة على كون هللا عزوجل ابملرصاد يف الدنيا,  ونالحظ يف املقسمات

هبا هي أزمنة "فجر, ليال, سري ليل" وكذلك هي فعل حيدث يف هذه األزمنة وهو عملية 
الشفع والوتر, فاهلل يشفع الناس ويوترهم يف زمان, فهذا الفعل ال حيدث خارج نطاق الزمان 

قد يطول, لذا فعلى اإلنسان أال يتعجل ويعلم أن كل بل حيدث داخله وحيتاج إىل زمان 
شيء ِبقدار وأجل وهللا عزوجل هو األعلم ابلزمان واملكان والقدر املناسبْي إلنفاذ فعله 

 العظيم, فإذا جاء هذا األجل ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون!
 

 لذا يقول هللا يف اآلية التالية:
 "(5)135رٍ ِحجْ  ِلِذي َقَسم   َذِلكَ  يف  َهلْ  "

                                                
الحجر أنه العقل, ولكن لماذا قال هللا عزوجل هنا "لذي حجر"؟, ففي هذا الموضع الوحيد من قيل في  135

القرآن أت  هذه الكلمة بهذا المعنى, وبخالف ذلك نجد هللا عزوجل يقول: "ألولي األلباب, ألولي النهى", فما 

 المناسبة الستعمال هذه الكلمة هنا؟

دقق في السورة يجد أن هذه الكلمة هي أنسب كلمة تستعمل في هذا السياق, فإذا نحن نظرنا بعد الناظر والم

"وثمود الذين جابوا الصخر بالواد", وثمود هؤالء سماهم القرآن في  :آيات قليالت سنجد أن هللا تعالى يقول

 ["80ِر الُْمْرَسِليَن ]الحجر : َولَقَْد َكذََب أَْصَحاُب الِحجْ  سورة أخرى "أصحاب الحجر", فقال تعالى "

حجراً وبه سمى ِحجر يسمى ما أحيط به الحجارة ِوالحجر واد بين الحجاز والشام كانوا يسكنونه، قال الراغب: 

 الكعبة وديار ثمود. إذا فالحجر أساسا يدل على اإلحاطة والمنع كما جاء في قوله تعالى:

َمْ  ظُُهوُرَها َوأَْنعَاٌم الَ يَذْكُُروَن اْسَم ٌر ِحجْ َوقَالُواْ َهـِذِه أَْنعَاٌم َوَحْرٌث " الَ يَْطعَُمَها إاِلَ َمن نَّشاء بَِزْعِمِهْم َوأَْنعَاٌم ُحّرِ

ِ َعلَْيَها اْفتَِراء َعلَيِْه َسيَْجِزيِهم بَِما كَانُواْ يَفْتَُروَن ]األنعام :  ْيِن َهذَا "َوهَُو الَِذي َمَرَج اْلبَْحرَ  وكما قال: ,["138َّ

ً َعذٌْب فَُراٌت َوَهذَا ِمْلٌح أَُجاٌج َوَجعََل بَْينَُهَما بَْرَزخاً   ["53َمْحُجوراً ]الفرقان :  َوِحْجرا

فإذا نحن نظرنا في اآليات التاليات وجدنا أن الحجارة كان  هي ولكنه يطلق تخصيصا على ما أحيط بالحجارة, 

فعاد التي كان  في اليمن بن  من األبنية العظيمة ما  لتي اغتروا بها. العامل المشترك لهذه األقوام المذكورة وا

[" وكان  هذه األبنية 128" أَتَْبنُوَن بِكُّلِ ِريعٍ آيَةً تَعْبَثُوَن ]الشعراء :  :ال يقارن به, حتى أن هللا قال في حقهم

إِذْ َجعَلَكُْم ُخلَفَاء ِمن بَْعِد َعاٍد َوبََوأَكُْم فِي من الحجارة, وأما ثمود فوصفهم هللا بذلك هنا وفي األعراف: "َواذْكُُرواْ 

ً األَْرِض تَتَِخذُوَن ِمن سُُهوِلَها قُُصوراً  ِ َوالَ تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِسِديَن  َوتَْنِحتُوَن الِْجبَاَل بُيُوتا َّ فَاذْكُُرواْ آالء 

 [" 74]األعراف : 

يما اشتهار باستعمال األحجار, وفرعون كان عظيما من ملوك مصر والحضارة المصرية القديمة اشتهرت أ

 .-الموصومين زورا وبهتانا بالفراعنة, وما كان فيهم إال فرعون واحد هو فرعون موسى!–القدامى 

إذا فالعامل المشترك بين األقوام الثالثة هو القوة الشديدة واستعمال الحجارة, فاهلل تعالى يقول: "هل في ذلك 

ديه عقل قوي يمنعه من الهالك والضياع حتى ال يكون مثل هؤالء األقوام ذي منعة, لي حجر" إلنسان لقسم لذ

 الذين لم يتمنعهم حجارتهم من الهالك!
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قسم ملن حيتمي بقوته وِبن مينعه فيحسب أن هذا حجر له املذكور هل يف ذلك السابق 
ينبه أن تبدل األزمنة ومرورها والنقصان والزايدة أكثر من كافية إلهالك أي فاهلل تعاىل  ؟ومانع

 طاغ متجرب حمتم بغريه, فدورة الزمان دائرة وهي ال تبقي أحدا!
 

 :جل األقسام يقول خماطبا النيب الكرميوبعد أن أهنى هللا عزو 
ُلَها خُيَْلقْ  ملَْ  الَّيِت ( 7) اْلِعَمادِ  َذاتِ  ِإَرمَ ( 6) ِبَعادٍ  َربُّكَ  فـََعلَ  َكْيفَ   تـَرَ  أملَْ "  (8) اْلِباَلدِ  يف  136ِمثـْ

 "(10)َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْواَتِد  (9) اِبْلَوادِ  الصَّْخرَ  137َجابُوا الَِّذينَ  َوََثُودَ 
إرم ذات العماد واليت  ,هلل يسأل نبيه ليذكره بقدرته ورصده, أمل تر كيف فعل ربك بعادفا

مل خيلق مثلها ه أهنا ولوزادها هنا بقوصفها هللا يف كتابه الكرمي أوصافا عدة توضح عظمتها, 
  .يف البالد
ام فهؤالء كانوا من األقو الصخر, الذين  خرقوا وحنتوا  ,أمل تر كيف فعل بثمود وكذلك

الشديدة وكانوا يعيشون يف جنات وعيون وزروع وخنل طلعها هضيم ولكن على الرغم من 
فاهلل تعاىل يسأل النيب ! 138وكذلك فعل هللا بفرعون ذي األواتد ذلك أهلكهم هللا ابلصاعقة!

مل مينعهم  و  ,وهم من كانوا يف القوة واملنعة ؟الكرمي: أمل تر كيف فعل ربك بعاد وَثود وفرعون
 .ك من هللاكل ذل

 
مث يوضح هللا عزوجل للنيب الكرمي السبب الذي أدى إىل نزول العذاب هبم, فالعذاب ال ينزل 

 تباطا وإمنا ألسباب حازمة فقال: هكذا اع
 "(12) اْلَفَسادَ  ِفيَها فََأْكثـَُروا( 11) اْلِباَلدِ  يف  َطَغْوا الَِّذينَ "

لفساد يف األرض فأرسل هللا عزوجل هلم فلقد طغت هؤالء األقوام طغياان عظيما وأكثروا ا
 .الرسل فاستمروا يف طغياهنم ومل يرتدعوا أو يتذكروا

                                                
سواء كان المراد من "مثلها" المدينة أو القبيلة نفسها, فالشاهد أن هللا قد أهلك هؤالء القوم الذين زادهم  136

 قوة! فأنزل عليهم العذاب بالريح فبادوا!بسطة حتى قالوا من أشد منا 
الجيم والواو والباء أصلٌ واحد، وهو ليس المراد المعنى العامي "أحضر" فجوب كما جاء في المقاييس: " 137

َخْرُق الشيء. يقال: ُجْبُ  األرَض َجْوبا، فأنا جائٌب وَجّواٌب. )...( وأصلٌ آخر، وهو مراَجعة الكالم، يقال كلمه 

 " اهـاباً، وقد تجاَوبا ُمجاَوبة.َجو فأجابَه
وليس عن هالك  -وآله تباعا–نالحظ هنا أن هللا عزوجل عندما تكلم عن هالك فرعون تكلم عن هالكه هو  138

وتدمير الحضارة المصرية! ألن العذاب الذي خصص لفرعون كان عذابا مسلطا على أفراد وليس على المباني 

 كما كان مع عاد وثمود!
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  "(14) 140لَِباْلِمْرَصاد َربَّكَ  ِإنَّ  (13) َعَذابٍ  139َسْوطَ  َربُّكَ  َعَلْيِهمْ  َفَصبَّ " 

ولقد صب عليهم هللا عزوجل سوط عذاب ومل يصب عليهم العذاب! فالعذاب احلقيقي 
 قيقي سيكون يف اآلخرة! أما يف الدنيا فمجرد سوط. والصب احل

أي أن العذاب الذي نزل هبم مل ينزل صافيا بل كان خملوطا, فما ابلنا ابلعذاب الذي سينزل 
  .فاهلل عزوجل ابملرصاد ,ال حتسب هللا غافال عما يعمل الظاملونفيوم القيامة! 

ما يناسبها من الثواب والعقاب,  -واآلخرة يف الدنيا–ألفعال العباد معد هلم  إذا فاهلل راقب  
 ألن هللا تعاىل ابملرصاد. ,وقد يتأخر هذا اْلزاء ثوااب أو عقااب ولكنه انزل انزل

 
وكيف أنه ينسى أن  ,لإلنسان أنه غافل عما ذكره عزوجل يف أول السورةسبحانه مث يوضح 

أو األمة  –يؤول إليه اإلنسان  وليست العربة ابلقريب وإمنا العربة ِبا ,هللا عزوجل ابملرصاد
 فهذا هو اْلزاء احلقيقي الباقي! فيقول: -كلها

ْنَسانُ  فََأمَّا"  ابـَْتاَلهُ  َما ِإَذا َوأَمَّا( 15) َأْكَرَمنِ  َربِه  فـَيَـُقولُ  َونـَعََّمهُ  فََأْكَرَمهُ  َربُّهُ  ابـَْتاَلهُ  َما ِإَذا اإْلِ
 "(16) َأَهاَننِ  َربِه  فـَيَـُقولُ  رِْزَقهُ  َعَلْيهِ  فـََقَدرَ 

فيوضح هللا عزوجل أن عملية الشفع والوتر اليت ذكرها يف أول السورة هي من االبتالء الذي  
ْنَسانُ  فََأمَّالعلهم حيمدون أو يتضرعون ولكنهم ينسون! فيقول: " ,ينزل ابلناس أمما وأفرادا  اإْلِ

فاإلعطاء واإلكرام والتنعيم هو ابتالء من هللا عزوجل ...."  َونـَعََّمهُ  فََأْكَرَمهُ  َربُّهُ  ابـَْتاَلهُ  َما ِإَذا
ُلَوين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر " .... قَ  :لينظر أيشكر أم يكفر اَل َهَذا ِمن َفْضِل َربِه لِيَـبـْ

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمن َكَفَر فَِإنَّ َربِه َغيِنٌّ    "[40]النمل :  َكِرمي  فَِإمنَّ
وإذا حدث وكان هناك بعث  ,اإلنسان أن عطاء هللا دليل على الرضا واإلكرامفيظن  

                                                
 اء في المقاييس:السوط كما ج 139

وَسَوط  السين والواو والطاء أصٌل يدلُّ على مخالطة الَشيِء الشيَء. يقال سُط  الّشيَء: خلطُ  بعَضهُ ببعض."

ومن الباب الَسوط، ألنّه يُخاِلط الِجلدة؛ , فلسَ  على تسويطها بُمعان فالٌن أمَرهُ تسويطاً، إذا َخلََطه. قال الَشاعر:

وأَما قولهم في تسمية النَصيب َسوطاً فهو من هذا. قال هللا جَل ثناؤه: فََصَب  َسوط: ضربتُهُ.يقال سُْطتُهُ بال

 " اهـ[، أي نَصيباً من العذاب.13َعذَاٍب ]الفجر  َعلَْيِهْم َربَُّك َسْوطَ 
واحد، الراء والصاد والدال أصلٌ المرصاد مفعال من الرصد, وهو معروف, فهو كما جاء في المقاييس: " 140

وهو التهيُُّؤ ِلِرقْبِة شيٍء على َمْسلِكه، ثم يُحَمل عليه ما يشاكلُه. يقال أرصدُت لـه كذا، أي هيّأْتُه له، كأنّك جعلتَه 

 وفي الحديث: "إالّ أْن أُْرِصَده لَدْيٍن َعلَّي" وقال الكسائّي: رصدتُه أرُصُده، أي ترقَبتُه؛ وأرَصْدت على َمرَصده.

 ... " اهـ.لـه، أي أعَدْدت
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َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإىَل َربِه أَلَِجَدنَّ " :فسيكون هناك كذلك من الفائزين
َها ُمنَقَلباً ]الكهف :  نـْ  " [36َخرْياً مِه

 
ا حدث االبتالء ابلشكل املغاير وكان االبتالء بتقدير فينسى اإلنسان شكر هللا ويكفره! وإذ

الرزق فيظن أن يف هذا إهانة من هللا عزوجل له! فريد هللا عزوجل على هذين الظنْي الباطلْي 
أن اإلكرام واملهانة أو توسيع الرزق وتضييقه راجع كذلك إىل بعض العوامل يف ويوضح  

وظهر فيهم الفساد عال ق دهر عليهم يف أرزاقهم فإذا أتى الناس هبذه األف ,141جمتمع اإلنسان
, وإذا  يف الدنيا نينصلح حاهلم ويفوزو وبداهة إذا أتوا ِبعكوسها -, الذي يؤدي إىل إهالكهم

هم هبذا هم الذين أهانوا أنفسهم! وهذه  نويكونو  -كانوا من املؤمنْي فازوا يف الدارين
 األفعال هي:

 
َاثَ  َوأَتُْكُلونَ ( 18) اْلِمْسِكْيِ  َطَعامِ  َعَلى حَتَاضُّونَ  َواَل ( 17) ِتيمَ اْليَ  ُتْكرُِمونَ  اَل  َبلْ  َكالَّ "  الَتُّ

 "  (20) َُجًّا ُحبًّا اْلَمالَ  َوحتُِبُّونَ ( 19) َلمًّا َأْكاًل 
وتضييع له, وعدم اهتمام ابلضعفة  "منوذج ملن ُوتر" فإذا كان يف اجملتمع إمهال ملن مات أبوه

وكذلك تكالب على  ,ك أكل اتم شامل للَتكات وتضييع ألصحاهبااملساكْي وكذلك هنا
فهنا ينزل حتما العذاب بذلك اإلنسان الالهي  ,ُجع املال وحب شديد له يلهي عن غريه

وهنا تكون اإلهانة احلقيقية, فليست اإلهانة يف تقدير الرزق وإمنا اإلهانة عند حتقق الغافل, 
ظهر الفساد وعمت األثرة يف اجملتمع وغلب احلقد  فإذا حتققتهذه العناصر يف اجملتمع, 

 والتشاحن بْي األفراد فيقودهم هذا إىل املهانة وإىل اهلالك!
 
 َربُّكَ  142َوَجاءَ  (21)إذا دكت األرض دكا دكا  (21) دَكًّا دَكًّا اأْلَْرضُ  دُكَّتِ  ِإَذا َكالَّ "

ْنَسانُ  يـََتذَكَّرُ  يـَْوَمِئذٍ  نَّمَ جِبَهَ  يـَْوَمِئذٍ  َوِجيءَ ( 22) َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلكُ   (23) الذهِْكَرى َلهُ  َوَأىنَّ  اإْلِ
َتيِن  ايَ  يـَُقولُ    "(24) حِلََيايت  َقدَّْمتُ  لَيـْ

                                                
المراد من اإلنسان في اآلية جنس اإلنسان وعامته بدليل االنتقال من المفرد إلى الجمع "تكرمون, تحاضون  141

".... 
نالحظ أن هذه هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها "جاء" هلل عزوجل, فلم يذكر مجيء أو ذهاب هلل عزوجل  142

صفا صفا وكذلك "جيء يومئذ بجهنم" فجهنم كذلك موجودة في في القرآن كله! ونالحظ أن هللا جاء والمالئكة 
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فيوضح لإلنسان بقوله "كال" أن ما يف الدنيا ليس هو اإلكرام واإلهانة وإمنا يكون اإلكرام 
جزاء بسيطة, فإذا جاءت  خلط أو واإلهانة احلقيقيْي يف اآلخرة, فكل ما يف الدنيا هو

 اآلخرة كان األصل والدوام.
, وهنا علينا أن نتذكر أن  عزوجل فيه هو واملالئكة وجهنمجيتمع هللا امشهد فتقدم السورة لنا

" فجهنم مرصاد وهللا عزوجل [21ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداً ]النبأ : جهنم هي مرصاد! "
اغْي مآاب" فهي مرجع الطاغْي أما املؤمنْي فمرجعهم إىل هللا ابملرصاد, ولكن جهنم "للط

 عزوجل ورمحته وجنته!
 
ملا طلبنا إليه االنتباه إليه  متذكراونرجو أن يكون القارئ –فإذا جيء جبهنم يتذكر اإلنسان  

ولكن أىن له الذكرى, فال فائدة من هذه الذكرى يف هذا اليوم  -عند حديثنا عن النسيان!
غيان وفساد وإنشغال طر األنبياء يف الدنيا ولكن ال مسيع وال جميب! وكان هناك فلقد ذكه 

ألن  ,اي ليتين قدمت يف الدنيا حليايت احلقيقيةيتمىن ويقول , و ابألرض! فهناك يندم الكافر
احلياة الدنيوية مهما طالت فهي منقطعة وزائلة أما حياة اآلخرة فهي الباقية لذلك فهي 

اَر اآْلِخرََة هلََِي احْلَيَـَواُن َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن َوَما " :احليوان نـَْيا ِإالَّ هَلْو  َوَلِعب  َوِإنَّ الدَّ َهِذِه احْلََياُة الدُّ
 " فهي احلياة الباقية, فيتمىن أن يكون قدم هلا ما ينجو به! [64]العنكبوت : 

ينتظر زماان أو حيتاج إىل ففي هذا اليوم يكون العذاب شديدا جدا ويكون عذااب مباشرا ال 
 :عوامل أو تدخل من أحد

 
  "(26) َأَحد   َواَثَقهُ  يُوِثقُ  َواَل ( 25) َأَحد   َعَذابَهُ  يـَُعذِهبُ  اَل  فـَيَـْوَمِئذٍ "

فكما وضحنا فاإلنسان يكون من األسباب اليت تؤدي إىل نزول العذاب به وبقومه يف الدنيا 
صر اليت عاب هللا عزوجل على البشر فعلهم راجع العنا–فيكون هو بفعله من عذب نفسه 

أما يف اآلخرة فليست هناك تداخالت أو أسباب أو ما شابه فاألمر كله هلل  -هلا يف السورة!

                                                                                                                                       

المشهد! فلماذا جاء هللا عزوجل؟ ألن هللا تعالى بالمرصاد في الدنيا وهناك الكثير ممن يرون فعله ينكرون أن 

فتنبه!( أتى يكون موجودا فيجيء هللا عزوجل في اليوم اآلخر بشكل هو وحده أعلم به! )ونالحظ أنه جاء وليس 

 حاسب العباد الحساب التام الكلي على أفعالهم فيجازيهم عليها بالعدل فال يظلم أحد شيئا.في
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فهو الذي يعذب وهو الذي يوثق! ولكن ليس هذا التعذيب لكل إنسان, وإمنا هو ملن أهان 
 :ن وهونفسه أما من اتبع رضوان هللا عزوجل, فله جزاء ومرجع آخرا

 
  "(28) َمْرِضيَّةً  رَاِضَيةً  143َربِهكِ  ِإىَل  اْرِجِعي( 27) اْلُمْطَمِئنَّةُ  النـَّْفسُ  أَيَـّتُـَها ايَ "

ائه يف فالنفس املطمئنة بذكر هللا عزوجل وبدينه وكتابه ترجع إىل هللا راضية بفعل هللا وقض
 الدنيا وبثوابه يف اآلخرة.

 
  "(30) َجنَّيِت  ْدُخِليَوا( 29) ِعَباِدي يف  فَاْدُخِلي" 

فتنضم النفس املطمئنة إىل ابقي عباد هللا عزوجل وتدخل جنة هللا عزوجل. فهناك كانت 
 جهنم مرصاد للطاغْي مآاب, وهنا اْلنة مرجع املتقْي ففيها نعيم هللا عزوجل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
المراد من الرب هنا حتما هو هللا عزوجل وليس بدن اإلنسان كما قال بعض المفسرين, ألن الناظر في كتاب  143

 ُ قُْل "[, 164نَبِّئُكُم بَِما كُنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن ]األنعام: هللا عزوجل يجد أن هللا تعالى يقول: "ثَُم إِلَى َربِّكُم َمْرِجعُكُْم فَي

َل بِكُْم ثَُم إِلَى َربِّكُْم تُْرَجعُوَن ]السجدة:  ثَُم إِلَى َربِّكُم َمْرِجعُكُْم فَيُنَبِّئُكُم بَِما كُنتُْم "[, 11يَتََوفَاكُم َملَُك الَْمْوِت الَِذي ُوّكِ

ُدوِر ]الزمر: تَْعَملُوَن إِنَهُ  [, إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساُق 12[, إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلُمْستَقَرُّ ]القيامة : 7َعلِيٌم بِذَاِت الصُّ

[ " وكثير من اآليات المشابهة, وهي كله تدور في فلك إثبات معنى رجوع اإلنسان إلى ربه, 30]القيامة : 

قد ُجعل البدن ربا للنفس! وهو ما ال يقول به أحد, فالنفس هي من  -على قولهم–فكذلك هنا هذه اآلية! ثم إنه 

 !, ال العكستحكم الجسد وتستحقه أن تكون ربته
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 سورة البلد                              

 بسم هللا الرمحن الرحيم                        
 

 ةالقوة احلقيقو الفالح مصدر حث اإلنسان على التحصل على  تدور سورة البلد يف فلك
 لإلنسان.

وأن اْلزاء الذي ينزل ابلناس وإذا كانت سورة الفجر قد تكلمت عن أن هللا تعاىل ابملرصاد, 
اإلنسان إىل مصدر القوة احلقيق  فإن سورة البلد ترشديف الدنيا واآلخرة من جنس أعماهلم, 

, اليت يساند القوي فيها املؤمنة وهو اْلماعة الكبرية, وإىل ما فيه الفالح وجتنب العذاب
 الضعيف!

ودخوهلا اْلنة, وتبدأ سورة البلد  وكانت سورة الفجر قد انتهت ابحلديث عن النفس املطمئنة
فليست  حة وغري مطمئنة فيها,مستبا -حممد الرسول–ألن أعظم نفس بنفي القسم ِبكة, 

This file was downloaded from QuranicThought.com



, فهذا قدس املكان وفيه يهان اإلنسانالعربة ابملباين واملشيدات وإمنا العربة ابإلنسان, وكيف يُ 
 أول عنصر يف هالك اجملتمع يف الدنيا واآلخرة.

 
 "(2) اْلبَـَلدِ  هِبََذا 145ِحلٌّ  َوأَْنتَ ( 1) اْلبَـَلدِ  هِبََذا 144أُْقِسمُ  اَل "

"ال أقسم هبذا البلد", وأتيت اآلية الثانية فتعطينا املربر قائلة: القسم ِبكة نفي تبدأ السورة ب
"وأنت ِحل هبذا البلد", فهذه اآلية هي السبب يف عدم اإلقسام ِبكة, وهو أن النيب األعظم 

 مستحل مستباح يف هذه البلدة من الكافرين, على الرغم من أهنم حيرمون شجرها وطريها!
 

 :ولقسم فيقعود فيمث ي
ْنَسانَ  َخَلْقَنا 147َلَقدْ ( 3) 146َوَلدَ  َوَما َوَواِلدٍ "  "(4) 148َكَبدٍ   يف  اإْلِ

أن اإلنسان ال حمالة سيواجه العناء واملشقة يف  فيقسم بعنصر تكون البلد "الوالد وما ولد"
حياته كلها, فهناك معاْلة أمور حياته من أجل املكسب, وهناك العالقات االجتماعية واليت 

لإلنسان أكرب كبد يف حياته من أجل مسايرهتا, وهناك األمراض وهناك املصائب  قد تسبب

                                                
ذكر هللا تعالى هذه التركيبة "ال أقسم" ثمان مرات في القرآن, وهناك آراء عدة في فهم هذه التركيبة, وإن  144

 أقسم" تعني: أقسم! و "ال" زائدة! ولقد وضحنا من قبل أنه ال كان الرأي الشائع عند عامة المفسرين أن "ال

يوجد زيادات في القرآن, وعرضنا لهذه التركيبة وقلنا أن المراد من "ال أقسم" هو "ال أقسم"! وقلنا الحقا أن 

 هذه التركيبة تكون عند التعرض لشيء بدهي ال يحتاج إلى القسم عليه, وهنا نضيف: أو مع وجود طارئ يحول

 دون القسم بالشيء! وهو ما سنراه في هذه السورة.
على الرغم من وضوح لفظة "ِحل" إال أنا وجدنا أن السادة المفسرين قد اختلفوا فيها, فقالوا أنها بمعنى:  145

وضع ما يحلو لك من عالمات –حال أي مقيم! أو بمعنى: حالل, أي حالل للنبي أن يقتل فيها من يشاء!! 

ر ذلك من األقوال, وكل هذا التخليط راجع إلى الفهم الخاطئ ل "ال أقسم", ولو أخذوا كل , وقيل غي-التعجب!

 لفظة على ظاهرها كما هي مقتصرين عليها, لما حصل هذا الخالف!
في هذه اآلية إشارة إلى عظم قدر اإلنسان والعالقات اإلنسانية عند هللا, فاهلل تعالى يرفض القسم بمكة ألن  146

للفرد, ثم يقسم بالوالد الذي هو شديد الحرص والمحافظة على ولده, فهذا أكرم على هللا من  الجماعة مضيعة

 أي بناء.

َ الَِذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم", ولو كان  ونميل َّ إلى القول أن المراد من "وما ولد" هو األرحام: "َاتَقُواْ 

", ولكن لما قال: "وما ولد" ظهر أن هذا غير ذلك, فكما أن المراد المولود؛ عاقال أو غيره لقال: "ومولود

 الوالد هو المحافظ على الولد في الدنيا فاألرحام هي وعاء حفظه قبل مجيئه إلى دنيا.
قلنا مسبقا: أن المقسم به ال بد أن يحتوي دليال ظاهرا على صحة المقسم عليه, فإذا نظرنا إلى العالقة بين  147

هي أشد العالقات وأقواها حميمية والتي تعتمد على الحماية والرعاية من جانب آلخر,  الوالد والولد والتي

وجدنا فيها من المكابدة ما فيها, سواء في التربية أوفي التعامل بعد الكبر, فإذا كان الكبد ظاهرا بهذا الشكل بين 

 ا ال يد له فيه!الوالد والولد فما بالنا بحياة اإلنسان كلها والتي يواجه فيها اإلنسان م
 الكبد معروف وهو الشدة في معالجة الشيء, وفي هذا يقول ابن فارس في المقاييس: 148

الكَبَد، وهي المشقّة. يقال: لَِقَي فالٌن "الكاف والباء والدال أصلٌ صحيح يدلُّ على ِشّدة في شيء وقُّوة. من ذلك 

[. وكابدُت األمر: قاسيتُه في 4]البلد  نَا اإلنساَن في َكبَدٍ من هذا األمر َكبَداً، أي مَشقة. قال تعالى: لَقَْد َخلقْ 

 مشقّة..." اهـ
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والكوارث وهناك أصناف أخرى من الكبد تعم حياة اإلنسان كلها فال يكاد خيلو منها, ولقد 
 أمده هللا ابلقدرة على مكابدة كل هذا.

 
عزوجل له يف  بدال من أن يستغل هذه القدرة اليت أعطاها هللا 149والعجيب أن اإلنسان

 َلنْ  َأنْ  َأحَيَْسبُ مواطنها, اجته هبا توجها غريبا, فدخله الغرور والكرب, لذا قال هللا تعاىل: "
 "(6) لَُبًدا َمااًل  َأْهَلْكتُ  يـَُقولُ  (5) َأَحد   َعَلْيهِ  يـَْقِدرَ 

يصل  رادا ومستنكرا على هذا املتكرب, الذي يظن أنه بلي من القوة بنفسه وببلده وأهله ما لن
 إليه غريه, أحيسب هذا اإلنسان ألن يقدر عليه أحد؟ فما هو املربر هلذا االعتقاد؟

فهذا املتكرب يتفاخر ببعض قدراته ومربرات عجبه فيقول: أهلكت ماال كثريا, مشبه كثرته 
ابللبدة وهو الشيء املتكاثف! أي أهلكت ماال ال يستطيع أحدا عده أو الوصول إليه, 

ويف الزراعة ويف احلصون ويف األنعام ويف املتحركات ... إخل! ظاان أنه  فأهلكت يف البناء
يستطيع الوصول ابملال إىل كل ما يرغب أو يريد, كأن املال هو القوة السحرية اليت تضيف 

 لإلنسان أضعافا مضاعفة من القوة وجتعله له القدرة املطلقة!
 

تفرده عنهم واحتياجه هو اآلخر إىل فريد هللا عزوجل عليه موضحا مساواته لآلخرين وعدم 
نفس ما حيتاجه اآلخرون, وأن قوته أو ماله ال يغنيان عن هذه األشياء مقدار ذرة, فيقول هللا 

 تعاىل:
َنْْيِ  َلهُ  جَنَْعلْ  أملَْ  (7) َأَحد   يـَرَهُ  ملَْ  َأنْ  َأحَيَْسبُ "  (9) 150َوَشَفَتْْيِ  َوِلَساانً  (8) َعيـْ

 "(10) 151نِ النَّْجَديْ  َوَهَديـَْناهُ 
                                                

 الحظ أن القرآن يستعمل لفظة "اإلنسان" في مواطن الذم عند الحديث عن الجوانب الخلقية. 149
غيرها من األعضاء أنها من أهم أعضاء التواصل مع اآلخرين والتحكم  العبرة في ذكر هذه األعضاء بخالف 150

يهم والسيطرة عليهم, فقد يفقد اإلنسان يده أو رجله أو أي عضو من أعضائه الداخلية, إال أنه قد يستغني عن ف

اآلخرين وقد يستطيع السيطرة عليهم بنظرات ثاقبة من عينيه وبكلمات حازمة من فيه, أما إذا فقد هذه 

عليهم, ألنه يحتاجهم في قضاء عامة األعضاء فيختفي في الغالب القدرة على التواصل مع اآلخرين والتكبر 

 حاجاته األساسية, فكيف يتكبر عليهم أو يدعي التميز عنهم, وهو في حاجة إليهم دوما؟!
 النجد كما جاء في المقاييس: "النون والجيم والدال أصلٌ واحدٌ يدلُّ على اعتالٍء وقّوة وإشراف. ......" اهـ 151

الخير  اكان عامة خالفهم يرجع إلى قولين اثنين, وهما: طريق واختلف السادة المفسرون في النجدين, وإن

 ن! اوالشر, أو الثدي

والذي نراه أن المراد من النجدين هما الثديان وليس طريقي الخير والشر, فاهلل تعالى هدى اإلنسان إلى طريق 

يق غير مشهور بالنجد, واحد, وهو طريق الخير, وإن كان أعطاه القدرة على اختيار الطريق اآلخر, ثم إن الطر

حتى إذا أطلق انصرف إليه! كما أن السياق ال يتناسب بعده. أما إذا قلنا أن المراد من النجدين الثديان, فإن هذا 
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وهو يكرب ويعتمد على اآلخرين, وكيف بىن نفسه, حىت صار إىل  ,هل يظن أنه مل يره أحد
 ما صار إليه؟!

يبصر هبما غريه ويكتشف  هل بىن نفسه أم اعتمد على ما وهبه هللا, أمل جيعل هللا له عينْي,
 عزوجل هبما ما حوله ويتعامل به مع كل ما يظن أن له الغلبة عليه, وكذلك جعل هللا

لآلخرين, فهو مل جيعل له فقط, وإمنا له ولغريه فلم التكرب والعجب, فماذا لو نزع هللا عزوجل 
 منه العينْي؟!

يتكلم هبما ويستخدمهما يف تصريف أموره ويف التعامل مع اآلخرين, وكذلك لساان وشفتْي 
 .ر وأشقفتصور لو نزع منه القدرة على الكالم, كم سيكون تعامله مع الناس أعس

هداه وهو فوخبالف هذا اإلعداد البدين فلقد هداه يف صغره إىل ما ينفعه ويضمن له احلياة, 
 صغري إىل ثدي أمه لريضعه! فلم التكرب واالعتقاد ابلصفوية؟!

 
الذي حيمل القوي فيه  ,تماسكؤمن املوهو اجملتمع امل مث تعرض السورة املصدر احلقيقي للقوة

 البلد: ضعفه ويصبح عضوا فاعال يفالضعيف, حىت يزيل عنه 
 "(12) اْلَعَقَبةُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما( 11) 152اْلَعَقَبةَ  اقْـَتَحمَ  َفاَل " 

                                                                                                                                       

مناسب لكل إنسان, فكل إنسان ولد التقم ثديي أمه بدون مساعدة من أحد, وال بد أن نذكر أن هذا خطاب في 

كيره بوجوه حاجاته التي يقر بها, أما إذا قيل أن المراد من ذلك سبيل الخير فال بد من تذ ,األساس إلنسان متكبر

والشر, لقال: إنما اهتدي بنفسي إلى الخير واتجنب الشر, أما الثديان فال يجادل فيهما, كما أن فيهما من األشارة 

 إلى الضعف واالحتياج ما ليس في غيرهما.
الختالف في تحديد لفظ العقبة الزم, ألنها من الكلمات التي , واالعقبةاختلف المفسرون في المراد من  152

استعملها القرآن استعماال موسعا تجاوز المدلول اللغوي لها, ويدل على ذلك استعمال سبحانه لتركيبة "وما 

أدراك ما" والتي تدل على عظم هذا الشيء! ولكن هذا ال يعني أن اللغة ال تساعدنا في التوصل إلى المعنى 

 الي للعقبة! فالعقبة من "عقب" وهي كما جاء في المقاييس:اإلجم

أحُدهما يدلُّ على تأخير شيء وإتيانِه بعد غيره. واألصل اآلَخر يدلُّ "العين والقاف والباء أصالِن صحيحان: 

ف، بمنزلة يَعقُُب شيئاً فهو َعقيبُه، كقولك َخلٍف يَخل. فاألّول قال الخليل: كلُّ شيء على ارتفاعٍ وشّدة وُصعوبة

اللَيل والنهار إذا مضى أحُدهما َعقََب اآلَخر. وهما َعقيباِن، كلُّواحٍد منهما َعقيُب صاحبِه. )......( قال الخليل: 

عاقبةُ كّلِ شيٍء: آخره، وكذلك العُقَب، جمع عُقْبة. قال:ويقال: استعقََب فالٌن من فِعلِه خيراً أو شَراً، واستعقََب 

عقَب أيضاً. وتعقَْب  ما صنََع فالٌن، أي تتبَع  أثره. ).....( ويقولون: ستَِجد عِقَب األمر كخيٍر من أمرِه ندماً، وتَ 

ي رسول هللا  ، وهو العاقبة. ).....( قال الخليل: َعقب  الّرُجل، أي صرت َعِقبَه أعقُبه َعْقبا. ومنه سّمِ أو كشّرٍ

قال أبو زيد: جئُ   )......(ن قبلَه من األنبياء عليهم السالم. صلى هللا عليه وسلم: "العاقب" ألنَه َعقَب َمن كا

قال )....( في عُقب الشهر وعُْقبانِه، أي بعد ُمِضيِّه، العينان مضمومتان. قال: وجئ  في َعقب الشهر وعُقبه. 

 إذا مضى ودخل شيٌء من اآلخر." اهـ الخليل: جاء في َعِقب الشهر أي آخِره؛ وفي عُْقبه،

ب شيء متأخر تابع لغيره, مرتبط بالشدة والعسر, ونحن نستعمل هذه اللفظة في كالمنا اليومي, فنقول: إذا فالعق

! والعقاب ما هو إال جزاء األعمال المتأخر الشديد العسير! فاهلل سبحانه فالن عقبة في طريقي وال بد من إزاحته

ر بعيد, ولكن على اإلنسان اقتحامه بدال من وتعالى باستعماله هذه اللفظة يشير إلى ذلك المعنى أنه شيء عسي

 اإلتيان باألشياء البسيطة أو التي ال نفع فيها!
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 أي فهال كابد, كما يكابد من أجل التفوق والتميز يف احلياة, يف اقتحام العقبة! 
متكاسال أو  فاهلل تعاىل حيث اإلنسان وحيضه على اقتحام العقبة وال يتوقف أمامها عاجزا أو 

مقصرا, فهي أمر عسري ابلنسبة له ولكنه يستطيع أن يفعلها, وبذلك يزيل العقبة من أمام من 
 ال يستطيع أن يزيلها. 

 
وِبا أن العقبة لفظ عام قد يدخل حتته الكثري والكثري من األمور, قام هللا عزوجل بتوضيح 

 :أهم مظاهر العقبة هذه, فقال
 "(14) 153َمْسَغَبةٍ  ِذي يـَْومٍ  يف  ِإْطَعام   أَوْ ( 13) َرقـََبةٍ  َفكُّ "

فأهم صور اقتحام العقبة هو "فك رقبة" وفك الرقبة معروف وهو حترير العبيد أبن يشَتي 
عبيدا وحيررهم أو يعتق من لديه أو يكاتبهم, من املمكن أن يدخل فيه كذلك سداد الديون 

 لك إطعام يف يوم ذي جماعة. عن املدينْي, فيكون بذلك قد فك رقبتهم من السجن!, وكذ
وذكر هللا عزوجل هذين الصورتْي ألهنما أهم صور استعباد اإلنسان, فإذا اقتحمتهما فقد 

ستعبد كلية أو يستعبد بلقمة عيشه, فإذا أان ألغيت هذين حررت اإلنسان, فاإلنسان إما أن يُ 
نسان سليم معاف العنصرين أبن وفرت لإلنسان حريته ووفرت له ما يقتات به حصلت على إ

 مناصر.
 

وأتيت اآليتان التاليتان فَتجح أهنما وآييت الفك واإلطعام من أهم املظاهر وليس املراد هبما 
 احلصر فقط, فتقول:

 "(16) َمَْتَبَةٍ  َذا 155ِمْسِكيًنا أَوْ ( 15) 154َمْقَربَةٍ  َذا يَِتيًما"

                                                
َسِغَب الرجلُ يَْسغَب، وَسغََب يَْسغُُب َسْغباً وَسغَباً وَسغابةً "المسغبة من سغب, وهي كما جاء في اللسان:  153

وعُ، وقيل: هو الج وسُغُوباً وَمْسغَبةً: جاَع. َي العََطش َسغَباً، وليس والَسْغبة الجُّ وعُ مع التَعَب؛ وربما سُّمِ

بُمْستعَمٍل. ورجلٌ ساِغٌب الِغٌب: ذو َمْسغَبة؛ وَسِغٌب وَسْغباُن لَغْباُن: َجْوعاُن أَوَعْطشاُن. وقال الفراُء في قوله 

 أَي َمجاعٍة." اهـ تعالى: في يوٍم ِذي َمْسغَبٍة،
" مرارا, فنجده يقول: "مسغبة, مقربة, وتعالى لوزن "مفعلة نالحظ في هذه السورة استعماله سبحانه 154

متربة, مرحمة, ميمنة, مشئمة", وفي هذا االستعمال لطيفة وفارق في المعاني ال يجوز تجاوزه هكذا فنقول: أن 

 مقربة بمعنى قرابة, أو متربة بمعنى تراب! فما اللطيفة في استعمال هذا الوزن؟

يأتي مع اسم اآللة مفعلة , ووزن الزمان والمكانيأتي مع اسم مفعل ا أن وزن إذا نحن بحثنا في اللغة وجدن

يصاغ اسم المكان من األسماء الثالثية المجردة ولكنه يكون بكسر الميم, مثل قولنا: ِمغسلة وليس َمغسلة. وقد 

لذي يكثر فيه كما يقال مأسدة وملحمة, في المكان افي مكان ما,  كثرة الشيءعلى وزن مفعلة للداللة على 

 األسود أو اللحم )تطايره عند القتال(. 
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املطعوم يتيما ذا قرابة من  أي أن الفك أو اإلطعام يزيد فائدته ونفعه إذا كان املفكوك أو
املطِعم أو مسكينا ذا مَتبة, ومَتبة صيغة مفعلة من ترب, وهو تعبري يدل على شدة احلاجة 

حىت أنه يبحث دوما يف الَتاب عما َيكله, والتعبري ب: "ذي" يدل على أن هذا حال مالزم 
 له, فهو دوما ذو مَتبة, ال أن هذا حال عارض. 

 
 َأْصَحابُ  أُولَِئكَ  (17) 156اِبْلَمْرمَحَةِ  َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ  َوتـََواَصْوا َآَمُنوا ِذينَ الَّ  ِمنَ  َكانَ   مُثَّ "

 "(18) 157اْلَمْيَمَنةِ 
فهال اقتحم ذلك اإلنسان العقبة وكان خبالف اقتحامه العقبة من الذين آمنوا وتواصوا 

ابلقوة, وبدوهنا قد يضعف والتواصي ابلصرب من أهم عناصر تثبيت اإلنسان وإمداده  ,ابلصرب
اإلنسان ويتزلزل من املواقف اليت مير هبا, أما إذا وجد من ُيصربه فيثبت ويُؤتى مددا من 

 القدرة والقوة.
وصى بعضهم بعضا ابلرمحة بكل أشكاهلا وألواهنا, وكذلك ِبن , فيابملرمحة كما أهنم يتواصون

 الرمحة. يستحقوهنا وابألماكن واملواطن اليت حُيتاج فيها إىل
وهذا يكون يف اجملتمعات اليت تعمل على بناء اإلنسان وحتريره, حيث وهم أصحاب امليمنة, 

يسود الود واإلخاء والتعاضد بْي الناس يف هذه البالد. وأظهر ما يكون حمل اليمْي هو يف 
اليوم اآلخر حيث يقسم الناس إىل أهل ميْي فعال, وأهل مشال, فهؤالء هم أصحاب امليمنة, 

 ومن مث يصريون إىل اْلنة وهي ميمنة كذلك! -كما يكون هناك ميمنة يف اْليش-
 
  "(20) ُمْؤَصَدة   اَنر   َعَلْيِهمْ  (19) 158اْلَمْشَأَمةِ  َأْصَحابُ  ُهمْ  آبَِاَيتَِنا َكَفُروا  َوالَِّذينَ "

                                                                                                                                       

إذا فاليوم ذي المسغبة هو اليوم الذي يعم فيه الجوع ويسود )أيام المجاعات(, واليتم ذو المقربة هو اليتيم 

ونسبا وعالقة وتعامال مع المعطي! وكذلك المسكين ذو  -جار–صاحب أسباب القرابة الكثيرة, فهو قريب مكانا 

هو ذلك المتربة  وة, والذي اشتهر في فهمه أنه افتقر حتى التصق بالتراب! ولكنا نرى أن المسكين ذالمترب
 , فهو يقلب التراب ويثيره دوما عن وبذلك يكون صاحب متربة!المسكين الذي يبحث دوما في التراب عما يأكله

 رة الفجر., وهما من ذكرا في سو"اليتيم والمسكيننالحظ أن السورة خص  بالذكر: " 155
تحمل في طياتها الرحمة والمرحوم  مفعلةالمرحمة تحمل معنى زائدا عن الرحمة, فهي لكونها على صيغة  156

 ومحل الرحمة!
الميمنة والمشأمة، اليمين والشمال، أو  الميمنة من اليمن, ولكنها ليس  اليمين كما قال صاحب الكشاف:" 157

  مشائيم عليها." اهـاليمين والشؤم، أي الميامين على أنفسهم وال

 , فتكون الميمنة محل كثرة اليمن وعمومه وسواده.اسم المكانفهي على وزن مفعلة, وهو من أوزان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ك والذين كفروا آبايت هللا عزوجل ومل يتبعوها, وأصروا على ما هم عليه من الكرب وإهال
األموال يف ما ال نفع فيه هم أصحاب الشمال وحمل الشؤم يف الدنيا, فهم وإن علوا يف 

البنيان إال أن حياهتم كلها شؤم وضياع لضياع اإلنسان, كما نرى يف اجملتمعات املادية شرقية  
كانت أو غربية! وال تنحصر املشئمة يف الدنيا فإن أظهر ما يكون هذا املوقف يف اليوم 

هؤالء بشؤمهم سيكون مرجعهم و هم يف انحية اليسار!  ونيث يُقسم الناس ويكوناآلخر, ح
 وال جيدون عنها مصرفا.املغلقة إىل الشؤم والضيق حيث حتيط هبم النار الضيقة 

 
 
 
 

                          
 سورة الشمس                                

 ن الرحيمبسم هللا الرمح                          
 

 تدور سورة الشمس يف فلك فالح من اتبع سبيل الفالح وخسارة املخالف.
, فتأيت سورة الشمس لتبْي له أن وكانت سورة البلد قد حثت اإلنسان على بعض األفعال

 تـَزَكَّى َمنْ  أَفْـَلحَ  َقدْ كما قال يف سورة األعلى: -, ِبتيان سبل التزكية الفالح يف تزكية النفس
 .تدسيتهاسران يف واخل -(14)

ولإلنسان واجملتمع داخل اإلنسان, ابتداءا كما تبْي له أن بذور الفجور والتقوى موجودة 
 الدور يف التوجيه والسيطرة واإلظهار.

خُتتم سورة الشمس بذكر منوذج  وكما ُختمت سورة الفجر ابحلديث عن شؤم الكافرين,
 .ود, الذين كذبوا الرسول وعقروا الناقة, وهم قوم َثاألقوايء للشؤم الذي أحاق ابملكذبْي

                                                                                                                                       
نالحظ أن هللا تعالى لم يقل: "أصحاب الميسرة" كضد للميمنة, كما نستعمل في الجيش, ألن اليسار يحمل  158

وهذا ما  الشؤم والضيق,ولكنه يحمل فيه معنى معنى البشر والخير والسعة, أما الشأم فهو خالف اليمين 

 سيكون عليه أصحاب المشأمة.
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, جتول أبذهان كثري من املتجربين وترسخ وإذا كانت السورة السابقة قد انقشت خاطرة محقاء
", فإن هذه السورة َأَحد   َعَلْيهِ  يـَْقِدرَ  َلنْ  َأنْ  َأحَيَْسبُ " يف نفوسهم وهي حمرك أفعاهلم, وهي:

عل الفعل وال خياف عقباه, ألن كل ما يف الكون خُتتم ابلقول أن هللا عزوجل هو الذي يف
 عبيده وخلقه, وهو وحده القادر على كل شيء.

  
َها ِإَذا َوالنـََّهارِ ( 2) َتاَلَها ِإَذا َواْلَقَمرِ ( 1) َوُضَحاَها 159َوالشَّْمسِ "  ِإَذا َواللَّْيلِ ( 3) َجالَّ

( 7) َسوَّاَها َوَما َونـَْفسٍ ( 6) َطَحاَها َوَما َواأْلَْرضِ ( 5) بـََناَها َوَما َوالسََّماءِ ( 4) يـَْغَشاَها
 "(10) َدسَّاَها َمنْ  َخابَ  َوَقدْ ( 9) زَكَّاَها َمنْ  أَفْـَلحَ  َقدْ ( 8) َوتـَْقَواَها َهاُفُجورَ  فََأهْلََمَها

 
يقدم هللا تعاىل يف هذه اآلايت مشهدا طبيعيا متكامال متداخال, فيقسم ابلشمس ذلك اْلرم 

يف السماء وكذلك بظهور نوره وعلوه, مث يقسم ابلقمر عندما يتلو الشمس بعد  املنري املتحرك
أن ختتفي, مث يقدم لنا اخللفية املؤثرة يف الشمس وهي النهار الذي يكشفها والليل الذي 

يغشاها )جزئيا!( ومها كذلك متعاقبان خيلف بعضهما بعضا, كما يتلو القمر الشمس! مث 
حمل ظهور هذه األجرام السماوية فيبدأ ابلسماء العالية العظيمة وما ينتقل هللا تعاىل بنا إىل 

جعلها على هذه اهليئة, مث ينخفض إىل األرض وما صورها هبذه الصورة! وكيف أن هذين 
اْلرمْي متكامالن, )وليسا متضادين مثل العناصر األربعة السابقة واليت ال جتتمع يف آن 

واحد, فاألرض األساس والسماء السقف! مث خيتم  واحد( فهما حاضران يف املشهد يف آن
هللا تعاىل هذه املشاهد الفلكية كلها جبرم خمالف هلا كلها وهو سيدها واحلاكم عليها وهو 

 النفس وما سواها, أن من يزكى النفس فقد أفلح ومن دساها قد خاب. 
حيدث يف النفس والعالقة بْي هذه األقسام هو التداخل والتكامل والتقاطع واحملل, كما 

البشرية, فكل العوامل تتداخل فيها, من ضالل وهداية وفجور وتقوى, وتتابع هذه العوامل 
يف النفس, فقد تتعرض النفس ملوقف هداية مث يتبعه مباشرة داعي ضالل, وحسبا لرد فعل 

                                                
أول ما يلحظه القارئ لهذه السورة هو كثرة عدد األقسام المذكورة في هذه السورة, ففي غيرها من السور  159

سورة  كان عدد المقسم به يتراوح بين واحد وخمسة, أما هنا فعدد المقسمات بها إحدى عشر في سبع آيات في

 -ليس هذا موضع ذكرها–كل عدد آياتها خمس عشرة آية. وفي اآليات صور بالغية كثيرة وإشارات جليلة 

  www.amrallah.com/ar بيّناها على صفحات موقعنا, فمن أراد التفصيل فليرجع إليها هناك: 
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النفس تكون حالتها, فقد تستفيد هبا فتعلو فتصري مثل السماء العظيمة البناء, أو تُعرض 
 عنها فتصبح مثل األرض املطحوة.

 
َها ِإَذا َوالنـََّهارِ  (2) 160َتاَلَها ِإَذا َواْلَقَمرِ  (1) َوُضَحاَها َوالشَّْمسِ "  ِإَذا َواللَّْيلِ  (3)161َجالَّ

  "(4) 162يـَْغَشاَها
                                                

 قوله تعالى: "إذا تالها" فقالوا كما جاء في تفسير الفخر الرازي:اختلف المفسرون في المراد من  160

في كون القمر تالياً وجوه أحدها: بقاء القمر طالعاً عند غروب الشمس، وذلك إنما يكون في النصف األول من "

س الشهر إذا غرب  الشمس، فإذا القمر يتبعها في اإلضاءة، وهو قول عطاء عن ابن عباس. وثانيها: أن الشم

إذا غرب  فالقمر يتبعها ليلة الهالل في الغروب، وهو قول قتادة والكلبي. وثالثها: قال الفراء: المراد من هذا 

التلو هو أن القمر يأخذ الضوء من الشمس, يقال: فالن يتبع فالناً في كذا أي يأخذ منه. ورابعها: قال الزجاج: 

اء والنور يعني إذا كمل ضوؤه فصار كالقائم مقام الشمس تالها حين استدار وكمل، فكأنه يتلو الشمس في الضي

في اإلنارة، وذلك في الليالي البيض. وخامسها: أنه يتلوها في كبر الجرم بحسب الحس، وفي ارتباط مصالح 

هذا العالم بحركته، ولقد ظهر في علم النجوم أن بينهما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غيرها." اهـ 

ي اآلية يرجح لنا معنى من ضمن هذه المعاني, فاهلل عزوجل استعمل صيغة الماضي "تالها", وكثير والتدقيق ف

من األقوال المذكورة يناسبها المضارع "يتلوها", لذا فإن الراجح وهللا أعلم أن المراد من تلو القمر للشمس 

ولكنه يظهر في أيام ويختفي في أخر,  هو تلك األيام التي يظهر فيها القمر بعد الشمس, فالقمر له مدار محدود,

 فيقسم هللا عزوجل بالقمر في حال تلوه للشمس في تلك األيام التي يظهر فيها!
سبب  هذه اآلية إشكاال كبيرا للمفسرين, إذا أن المتعارف عليه أن الشمس هي التي تسبب النهار, فكيف  161

فقال بأن عود الضمير على األرض وإن لم يجر يجلي النهار الشمس؟! لذلك حاول بعضهم تجاوز هذه النقطة 

لها ذكر ألنه مفهوم. ولكن الواضح من السياق ومن اآليات التالية أن الحديث عن الشمس التي بُدأ الحديث بها. 

 فكيف يجلي النهار الشمس؟

الناظر في  إن المتعارف عليه بين العلوم البشرية أن النهار ناتج عن الشمس وأن الليل ناتج عن غيابها, أما

كتاب هللا عزوجل فيالحظ أن هللا تعالى يذكر وجودا مستقال لكل منهما, فالنهار له وجود مستقل عن الشمس 

 وكذلك الليل له كيانه القائم بذاته وليس مجرد انعدام ضوء, ولنتأمل في اآليات التالية:

َواْلنُُّجومُ ُمَسَخَراٌت بِأَْمِرِه إَِن فِي ذَِلَك آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَْعِقلُوَن ]النحل :  "َوَسَخَر لَكُمُ اللَْيَل َواْلنََهاَر َوالَشْمَس َواْلقََمرَ 

[", فنالحظ في هذه اآلية تقديم ذكر الليل والنهار على الشمس والقمر, و ذكر تسخير لهما, ولو كانا ناتجين 12

ا في آية تالية وجدنا هللا تعالى يقول: "َوهَُو الَِذي عن الليل والنهار لما كان لتخصيصهما بالذكر فائدة, فإذا نظرن

[" فالليل والنهار مخلوقان, وليسا مجرد 33َخلََق اللَيَْل َوالنََهاَر َوالَشْمَس َواْلقََمَر كُلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحوَن] األنبياء :

 أثر أو عدم. 

ُ الَذِ  َّ ي َخلََق الَسَماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِة أَيَاٍم ثَُم اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش فإذا نظرنا في قوله تعالى: "إَِن َربَكُُم 

ً يُْغِشي اللَْيَل النََهاَر  ُ َربُّ  يَْطُلبُهُ َحثِيثا َّ َوالَشْمَس َواْلقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسَخَراٍت بِأَْمِرِه أاَلَ لَهُ اْلَخْلُق َواألَْمُر تَبَاَرَك 

 [", نجد أن هللا عزوجل نسب فعال لليل والنهار ونسب التسخير للشمس والقمر. 54الَِميَن ]األعراف : اْلعَ 

إذا وكما رأينا فهناك وجود مستقل لليل وللنهار, والشمس ما هي إال عالمة في النهار وتمدنا فيه بما نحتاجه 

 من الحرارة وما شابه. 

 تلف, فقال:وهناك بعض العلماء من عرض اآلية بشكل مخ

استضاءة الشمس داخل منطقة النهار, فإذا صعدت فوق  يجلى الشمس هو أن شدة والمقصود بكون النهار

تستطيع أن تنظر إليها بل تراها زرقاء باهتة, فشدة  حدود الغالف الجوى ال تراها صفراء شديدة اإلضاءة ال

حيث تتوافر   يتم إال فى منطقة النهاراإلستضاءة لقرص الشمس ال يكون إال بوجود الغالف الجوي. أى ال

حالة مؤقتة مركب,  الشمس, فالنهار ليس مجرد ضياء بل األعداد الهائلة من الجسيمات التى تشت  ضوء

الشمس والغالف الجوى الكثيف القريب من األرض معا لحدوثها وال يوجد فى الكواكب الخالية  ويشترط وجود

  يشترط حدوثها لزيادة شدة استضاءة الشمس ) النهار( كما أن هذه الحالة من الغالف الجوى

 وهذا هو المقصود بلفظ تجلية الشمس. اهـ   

ونالحظ أن هللا تعالى استعمل "جلو" ولم يستعمل "ظهر" أو "كشف" ألن النهار يجليها ال يظهرها, والتجلية 

 كما جاء في المقاييس:
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يبدأ هللا تعاىل السورة بقوله: والشمس وضحاها, يقسم هللا تعاىل ابلشمس مطلقا, ذلك اْلرم 
ابلقمر يف حال تلوه يقسم ينري األرض يف حال حركته, وكذلك بضحاها, كما  العظيم الذي

 ., والليل يف حال غشوه للشمس, وابلنهار عندما جيلي الشمسللشمس
 
 َهاُفُجورَ  فََأهْلََمَها (7) َسوَّاَها َوَما َونـَْفسٍ ( 6) َطَحاَها َوَما َواأْلَْرضِ ( 5) بـََناَها َوَما َوالسََّماءِ "

 "(8) َهاَوتـَْقَوا
مث يقسم هللا تعاىل بثالث أقسام خمتلفات وهي "والسماء واألرض ونفس", وبعنصر مشَتك 

أي أنه , 163بْي هذه املقسمات الثالثة هي قوله تعاىل "وما", نرى أنه عائد على املالئكة
                                                                                                                                       

َجلَْوُت العروَس مّطرد، وهو انكشاف الشيء وبروُزه. يقال الجيم والالم والحرف المعتل أصٌل واحد، وقياٌس "

ويقال تجلَى الشيُء، إذا  أي ُمْصِحية. وقال الكسائّي: السماء َجْلواءُ  َجْلَوةً وَجالًَء، وَجلَْوت السيف َجالًء.

 انكَشَف." اهـ

ذا فالنهار يزيد الشمس والذي نراه أن المراد من الجلو في اللغة هو زيادة االنكشاف ال االنكشاف أصال, إ

 .ظهورا, كما قلنا من قبل!
الذي أعجب له أن السادة المفسرين لم يتوقفوا عند هذه اآلية, فقالوا أن الليل يغشى الشمس, مع أن  162

 المعروف أن للشمس وق  ولليل وق , فكيف غشى الليل الشمس ومتى؟

اب ضوء, فالليل يغشى الشمس دوما في الفضاء كما قلنا سابقا فإن لليل وجود قائم بذاته, ال أنه مجرد غي 

الخارجي, فإذا نحن انتقلنا إلى المستوى األرضي وجدنا أن الليل يغشى الشمس في حال غروبها, ففي هذا 

الغشيان كما قلنا جزئي الوق  يولج هللا الليل في النهار, وفي هذا الوق  فقط يمكن لليل أن يغشى الشمس. و

ذلك في وق  الغروب, فعندما يتداخل الليل مع النهار تحدث عملية الغشيان, وعندما وذلك عند وق  اإليالج و

يتداخل النهار مع الليل تحدث عملية اإلجالء, فالليل ال يزال موجودا ولكن مع دخول النهار فيه يكشف النهار 

 ضوئه وبذلك يتم إجالء الشمس!

هار فقال: "تالها, جالها" واستعمل المضارع مع الليل ونالحظ أن هللا تعالى استعمل الماضي مع القمر ومع الن

فقال: "يغشاها" وهذا ألن القمر قد ال يتلو الشمس لذا استعمل الماضي, وكذلك النهار قد ال يجلي الشمس 

لوجود الضباب أو التراب أو الغيم أو أي حائل يمنع, أما الليل فهو ال محالة يغشى الشمس وال يوجد ما يمنعه 

 ا, ألنه يغشاها خارج الغالف الجوي دوما لذلك عبر بالمضارع.من غشيانه
المشتهر بين المفسرين أن "ما" هنا مصدرية أي والسماء وبناءها, وقيل أن القول بمصدريتها فاسد,  163

والمراد من "ما" هنا "من" أي والسماء ومن بناها, والمراد من الباني بداهة المولى عزوجل. ولكن يواجهنا 

وهو كيف يقدم هللا عزوجل المخلوق على الخالق, وكيف يستعمل "ما" التي ال تأتي إال في التعميم  هنا إشكال

 ومع غير العاقل مع هللا عزوجل؟ ولقد حاول اإلمام الفخر الرازي تجاوز هذه النقطة فقال:

أن المراد هو اإلشارة "السؤال الثالث: لم قال: }َوَما بناها{ ولم يقل: ومن بناها؟ الجواب: من وجهين, األول: 

إلى الوصفية، كأنه قيل: والسماء وذلك الشيء العظيم القادر الذي بناها، ونفس والحكيم الباهر الحكمة الذي 

 22سواها. والثاني: أن ما تستعمل في موضع من كقوله: }َوالَ تَنِكُحواْ َما نََكَح ءابَاُؤكُْم ّمَن النساء{ ] النساء : 

 ل." اهـ[ واالعتماد على األو

 تستعمل أساسا في اللغة إال مع غير العاقل, وهم يقرون بذلك, ويرون أن هذا هو اإلساس والعجيب أن "ما" ال

العجيب أنهم استندوا إلى  ولكنهم يستثنون ويقولون بجواز استعمالها مع العاقل! فعالما استندوا في قولهم هذا؟

قاعدة استثنائية! أما نحن فنرى أن "ما" ال  ليثبتوا اآليات التي نحن بصددها, فهم يستدلون بموطن خالف

, وبداهة ال تستعمل مع العاقل إذا كان مبهما أو من باب المشاكلة ومن الممكن أنتستعمل إال مع غير العاقل, 

وهنا نسأل: ما المراد إذا . , أو يكون غيره مشاكال له!!عزوجل مبهما فهو أعرف المعارف يمكن أن يكون هللا

هنا, إذا لم تكن مصدرية وال يراد بها هللا عزوجل؟ الحق يقال أن "ما" هذه جعلتنا نتوقف كثيرا عن  ب "ما"

مواصلة الكتابة في هذه السورة, إلى أن أظهر هللا عزوجل لنا فيها فهما مقبوال, وهو أن المراد من "ما" هنا 

رة, فهي تنزل الوحي وتنصر المؤمنين وتنزل فالناظر في القرآن يجد أن المالئكة تقوم بأدوار كثي !المالئكةهو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ,معاْلة شديدة هاعاْلتيقسم ابلسماء وابملالئكة اليت بنتها وابألرض واملالئكة اليت سبحانه 
 وابملالئكة اليت سوهتا! 164اإلنسانية وابلنفسحىت بسطتها وجعلتها ممتدة مناسبة لإلنسان, 

 

                                                                                                                                       

العذاب, وتتوفى األنفس وهي أصحاب النار وتتنزل بكل أمر من أوامر هللا. ولننظر في بعض اآليات التي ذكر هللا 

 عزوجل فيها أدوار المالئكة:

نَظِريَن ]الحجر   إاِلَ بِالَحّقِ َوَما َكانُواْ إِذاً مُّ
ُل اْلَمالئَِكةَ  ["8: "َما نُنَّزِ

 فالمالئكة ال تنزل إال بالحق, وفي حالة نزولهم للبشر فلن يتأخر عنهم العذاب بل سيأتي مع المالئكة!

َ والمالئكة تتوفى البشر: "الَِذيَن تَتََوفَاهُُم اْلَمالئَِكةُ ظَاِلِمي أَنفُِسِهْم فَأَْلقَُواْ الَسلََم َما كُنَا نَْعَملُ  َّ   ِمن سُوٍء بَلَى إَِن 

 ["28َعِليٌم بَِما كُنتُْم تَعَْملُوَن ]النحل : 

 مردفين" من المالئكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالفوالمالئكة تنصر المؤمنين: "
َ َسِميٌع بَ  وهللا يصطفي من المالئكة رسال: ََ ُ يَْصَطِفي ِمَن الَْماَلئَِكِة ُرساُلً َوِمَن النَاِس إَِن  ََ ِصيٌر ]الحج : "

75"] 

ُ ثَُم اْستَقَاُموا تَتَنََزُل عَلَْيِهمُ  ََ  الَْماَلئَِكةُ أاََل والمالئكة تنزل لطمئنة المستقيمين المؤمنين: "إَِن الَِذيَن قَالُوا َربُّنَا 

 ["30تََخافُوا َواَل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِالَْجنَِة الَتِي كُنتُْم تُوَعُدوَن ]فصل  : 

فما المانع أن يكون المراد من "ما" هنا المالئكة التي وهناك وظائف وأدوار أخرى للمالئكة, ال نذكرها هنا, 
ونحن وإذا كنا نقر أن هللا تعالى هو الخالق الحقيقي والمسوي الحقيقي, ولكن كما قلنا  باشرت هذه العملية؟

: تتوفى المالئكة أنفس الذين كفروا, وإن كان المتوفي هو فنسبة الفعل إلى الُمباشر جائز ال حرج فيه, كما نقول

 هللا عزوجل!

ي والعقلي يمانآليات, من حيث الجانب اللغوي واإلوبهذا القول نكون قد ألغينا كل اإلشكاليات الواردة في هذه ا

ئكة يُستعمل معها والمنطقي, فال حرج في استعمال "ما" مع المالئكة, ألن المالئكة ليس  ذكورا أو إناثا. والمال

 -ما يدل على المذكر أو على المؤنث أو حتى على العام, ألنها ليس  من طبيعة كوننا ابتداءا المحكوم بالزوجية!

فإذا قلنا أن المراد من "ما" هنا المالئكة, زال الحرج واإلشكال المطروح من تقديم "السماء واألرض و 

ولكن هذه هي الظاهرة للعيان, و لكن األخرى الخفية هي  النفس" ألن هذه مخلوقات وتلك مخلوقات أيضا,

 المباشرة المنفذة ألمر الرحمن!
 نالحظ أن هللا تعالى استعمل كلمة "نفس" نكرة بخالف كل السابقات والتي جاءت معرفة, فلم؟  164

 اجتهد اإلمام الفخر الرازي اجتهادا يُحسب له في هذه النقطة فقال في تفسيره:

كرت النفس؟ قلنا: فيه وجهان, أحدهما: أن يريد به نفساً خاصة من بين النفوس، وهي النفس "فإن قيل: لم ن

القدسية النبوية، وذلك ألن كل كثرة، فال بد فيها من واحد يكون هو الرئيس، فالمركبات جنس تحته أنواع 

اف ورئيسها النبي. ورئيسها الحيوان، والحيوان جنس تحته أنواع ورئيسها اإلنسان، واإلنسان أنواع وأصن

واألنبياء كانوا كثيرين، فال بد وأن يكون هناك واحد يكون هو الرئيس المطلق، فقوله: }َونَْفٍس{ إشارة إلى تلك 

النفس التي هي رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات. الثاني: أن يريد كل نفس، ويكون المراد من التنكير 

عَِلَمْ  نَْفٌس َما أَْحَضَرْت{ وذلك ألن الحيوان أنواع ال يحصى عددها إال التكثير على الوجه المذكور في قوله: }

[ ولكل نوع نفس مخصوصة  8هللا على ما قال بعد ذكر بعض الحيوانات: }َويَْخلُُق َما ال تَْعلَُموَن{ ] النحل : 

يحيط عقله بالقليل من متميزة عن سائرها بالفضل المقوم لماهيته، والخواص الالزمة لذلك الفصل، فمن الذي 

 خواص نفس البق والبعوض، فضالً عن التوغل في بحار أسرار هللا سبحانه" اهـ

 ,أن المراد من "نفس" المنكرة في هذا السياق هو جنس اإلنسانإال أننا نخالف اإلمام الفخر قليال ونرى 

هذا السياق يتحدث هللا عزوجل  فاإلنسان والحيوانات والنباتات أنفس, وكلها خلق  بعد طحو األرض, ولكن في

عن أنفس بشرية اختيرت وسُوي , لتتولى عملية الخالفة على سطح األرض, لذا صح استعمال النكرة هنا. ولو 

استعمل في هذا السياق الذي يتكلم على العموم )السماء واألرض( وقال: النفس, لدخل تحتها بداهة كل األنفس 

يعني أن الحيوانات والنباتات ُممتحنة ومخيرة, ولها تقواها وفجورها! ولكن الحيوانية والنباتية, وألصبح هذا 

 بما أن الحديث عن نفس مخصوصة وهي النفس اإلنسانية استعمل النكرة.
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النفس البشرية الفجور والتقوى, وهلا حرية االختيار والتصرف. ولكن هللا عزوجل  تأهلمف
يُذكر النفس حىت ال تنسى, وتظن أن حرية االختيار هذه ليس هلا مقابل أو جزاء, فيقول 

 هلا:
 
 "(10) 166َدسَّاَها َمنْ  َخابَ  َوَقدْ ( 9) 165زَكَّاَها َمنْ  أَفْـَلحَ  َقدْ " 

س فجورا وتقوى ذاتيْي, إال أن التصرف تبعا ألي نعم وإن كنا أعطيناكم أيها النفو  :أي
واحد منهما ليس سواء! فقد يزكي اإلنسان نفسه حىت يرقيها إىل السماء أو يدسيها حىت 

 فقط إىل األرض. يدفنها يف األرض, ال أن ينزل هبا
 

مث يقدم هللا عزوجل الدليل التارخيي لإلنسان ومنوذجا عمليا على خسران النفس, وأن القانون 
 الرابين صادق واقع حىت ولو وقع على أمة أبكملها, فيقول:

 
 "(12) 168َأْشَقاَها انـْبَـَعثَ  ِإذِ   (11) 167ِبَطْغَواَها ََثُودُ  َكذََّبتْ "

                                                
 استعمل المولى سبحانه هنا لفظ التزكية, وهو كما جاء في المقاييس: 165

ي   "الزاء والكاف والحرف المعتّل أصٌل يدل على نََماٍء وزيادة. ويقال الطَهارة زكاة المال. قال بعضهم: سُّمِ

ي  زكاةً ألنّها طهارة. قالوا: وُحّجة  بذلك ألنَها مما يُرَجى به َزكاُء المال، وهو زيادتهُ ونماؤه. وقال بعُضهم: سّمِ

ُرهُْم  يِهْم ذلك قولُهُ جَل ثناُؤه: ُخذْ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً تُطَّهِ واألصل في ذلك كلِّه راجع إلى  [.103لتوبة بَِها ]اَوتَُزكِّ

 هذين المعنيين، وهما النَماء والطهارة." اهـ

إذا فالتزكية تدل على العلو والتطهر, وفي هذا إشارة إلى السماء المذكورة, فاإلنسان قد يرتقي روحيا ونفسيا 

 .حتى يكاد يكون في طهارة ساكني السماء )المالئكة(
 كما جاء في المقاييس:نستعمله حتى يومنا هذا بهذا المعنى, وهو  الدس معروف وال نزال 166

 َدَسْس ُ الدال والسين في المضاعف والمطابق أصلٌ واحد يدلُّ على ُدخول الشيِء تح  خفاٍء وِسّر. يقال "

والّدَساسة:  [.59تُّراِب ]النحل الَشيَء في التُّراب أُدسُّه َدّساً. قال هللا تعالى: أَيُْمِسكُه عَلَى هُوٍن أَْم يَُدسُّهُ في ال

 حيَة َصَماء تكون تح  التراب. )....( وقولهم: "الِعْرق َدَساس"؛ ألنَه يَْنِزع في َخفَاٍء ولُطف." اهـ
العذاب, أم أنها  بمعنىاختلف المفسرون حول كلمة "طغواها", فما المراد منها, هل هي الطاغية التي  167

 ل اإلمام الفخر الرازي:بمعنى طغيانهم؟ وفي هذا يقو

"وفي التفسير وجهان: أحدهما: أنها فعل  التكذيب بطغيانها، كما تقول: ظلمني بجراءته على هللا تعالى، 

والمعنى أن طغيانهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهور. والثاني: أن الطغوى اسم لعذابهم الذي 

صدقوا رسولهم فيما أنذرهم به من العذاب، وهذا ال يبعد ألن معنى أهلكوا به، والمعنى كذب  بعذابها أي لم ي

الطغيان في اللغة مجاوزة القدر المعتاد, فيجوز أن يسمى العذاب الذي جاءهم طغوى, ألنه كان صيحة مجاوزة 

الى: للقدر المعتاد أو يكون التقدير كذب  بما أوعدت به من العذاب ذي الطغوى, ويدل على هذا التأويل قوله تع

[ أي بالعذاب الذي حل بها، ثم قال: }فَأََما ثَُموُد فَأُْهِلكُواْ بالطاغية{  4}َكذَبَْ  ثَُموُد َوَعاٌد بالقارعة{ ]الحاقة : 

 [ فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية." اهـ 5]الحاقة : 

ابها وليس طغيانها, ألننا ونحن نخالف الرأي المشتهر في هذه النقطة, ونرى أن المراد من "طغواها" هو عذ

إذا نظرنا في كتاب هللا كله تح  "كذب ب" وجدنا أن الذي يأتي بعد الباء دوما هو المكذب به, ال سبب التكذيب, 

فيكون هذا مرجحا, كما أن اآليات القادمة سترجح هذا بإذن هللا عزوجل, فاهلل تعالى يقول أن ثمود كذب  

هذا التكذيب وقع حين انبعث أشقاها, وفي هذا دليل على أن المراد من بطغواها "إذ انبعث أشقاها" أي أن 
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بثمود ألهنا ممن دسوا أنفسهم أخيب تدسية, فهم الذين قال هللا  ويضرب هللا عزوجل لنا املثل
فََأَخَذهْتُْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اهْلُوِن ِبَا  فَاْستَحَبُّوا اْلعََمى عََلى اهْلَُدىأَمَّا ََثُوُد فـََهَديـَْناُهْم و فيهم: "َ 

 ["  17َكانُوا َيْكِسُبوَن ]فصلت :
, حملاربة الدعوةوأفاق وأسرع  أشقاهاتفض , عندما انبه فلقد كذبت َثود ابلعذاب اليت وعدت

 .فارتكست إىل ما كانت عليه
 
بُوهُ " (13) َوُسْقَياَها اّللَِّ  اَنَقةَ  اّللَِّ  َرُسولُ  هَلُمْ  فـََقالَ " ُمْ  َعَلْيِهمْ  169َفَدْمَدمَ  فـََعَقُروَها َفَكذَّ  َرهبُّ

 "(15) 171اَهاُعْقبَ  خَيَافُ  َواَل " (14) 170َفَسوَّاَها ِبَذْنِبِهمْ 
                                                                                                                                       

الطغوى هو العذاب الشديد المجاوز, إذ لو كان المراد من الطغوى هو الطغيان لكان معنى هذا أن ثمود لم تكذب 

 إال حين انبعث أشقاها, وهي كذب  بداهة قبل هذا!
يقدم أو يؤخر! فالمالحظ أن المفسرين لم يقولوا لنا ما قيل أنه شخص يسمى قدار بن سالف, ولكن هذا ال  168

بدأت الدعوة –سبب كونها أشقاهم؟ أما نحن فنرى أن سبب شقاوته أنه هو الذي أشقى قومه, فلقد هداهم هللا 

فانتفض هذا األشقى وأسرع ليحارب  -تؤثر فيهم وتؤتي ثمارها وكان من الممكن أن يستجيبوا لسيدنا صالح

الناس على دين آبائهم, فاستحبوا العمى على الهدى, فشقوا وأصبح هو أشقاهم. ونالحظ أن هللا  الدعوة, ويثب 

تعالى استعمل "انبعث", والرسل يبعثهم هللا, فكأن هذا األشقى ظن نفسه رسول قومه في محاربة الدعوة, 

فته على الرغم من ميلها فنهض لذلك وتحرك. وفي هذا إشارة إلى النفس التي ترد صاحبها إلى الضالل الذي أل

 إلى الحق واقتناعها به, فهذه هي أشقى النفوس.
قال ابن الدمدمة كلمة غريبة الوقع على أذن القارئ, ولكنها واضحة المعنى من خالل السياق, وهي كما  169

 :العرب لسان منظور في

ا.وَدْمَدَم إِذا عذب عذاباً ودَم الرجل فالناً إذا عَذَبه عذاباً تاّماً، " والَدْيمومةُ: المفازة ال ماء بها؛ وأَنشد ابن  تامًّ

َمِة: إذا التََخ الَدياميُم والَدْيُموُم والَدْيمومةُ: الفالة الواسعة. وَدْمَدْمُ  الشيء إذا أَْلَزْقتَهُ باألرض,   بري لذي الرُّ

ُهْم َدّماً:  .طْحطْحتهو  " اهـعليهم.. َمُهْم وَدْمَدمَ ، وكذلك َدْمدَ طحنهم فأهلكهموَدَمُهْم يَُدمُّ
 التسوية معروفة, ولقد ذكر اإلمام الفخر احتماالت فقال: 170

"أما قوله: }فََسَواَها{ يحتمل وجهين، وذلك ألنا إن فسرنا الدمدمة باإلطباق والعموم، كان معنى }فسوى{ 

ك الصيحة أهلكتهم جميعاً، الدمدمة عليهم وعمهم بها، وذلك أن هالكهم كان بصيحة جبريل عليه السالم، وتل

 فاستوت على صغيرهم وكبيرهم، وإن فسرناها بالتسوية كان المراد فسوى عليهم األرض" اهـ

, أما على قولنا نحن !ونتوقف فنسأل: ما هو عود الضمير في "سواها"؟ على قولهم ال عود مذكور للضمير

لى "طغواها" أي أن هللا عزوجل سوى بأن المراد من الطغوى هو العذاب الشديد, فيكون عود الضمير ع

الصاعقة وأتى بها على أكمل وجه وأتمه, فأت  صاعقة طاغية مهلكة ماحية مستأصلة لدابر هؤالء القوم 

 المكذبين الذين دسوا أنفسهم ورفضوا الهداية فكانوا من الخاسرين في الدنيا واآلخرة.
ل, فما هو المذكور في هذه السورة والذي قد يدفع ما المبرر من ذكر نفي الخوف من العقبى عن هللا عزوج 171

 اإلنسان إلى الظن بأن هللا تعالى خاف عقباها, فذكر هللا تعالى هذه اآلية؟

 ذكر اإلمام الفخر أوجها محتملة في هذا فقال:

ك بحق. اختلفوا فقال بعضهم: ال يخاف تبعة في العاقبة إذ العقبى والعاقبة سواء، كأنه بين أنه تعالى يفعل ذل"

وكل ما فعل ما يكون حكمة وحقاً فإنه ال يخاف عاقبة فعله. وقال بعضهم: ذكر ذلك ال على وجه التحقيق لكن 

على وجه التحقير لهذا الفعل، أي هو أهون من أن تخشى فيه عاقبة، وهللا تعالى يجل أن يوصف بذلك، ومنهم 

ن كل ملك يخشى عاقبة، فإنه يتقي بعض االتقاء، وهللا من قال: المراد منه التنبيه على أنه بالغ في التعذيب، فإ

 تعالى لما لم يخف شيئاً من العواقب، ال جرم ما اتقى شيئاً" اهـ

لكي يشير هللا عزوجل لإلنسان إلى أن الرب الذي سوى وخلق  -وهللا أعلم–أما نحن فنرى أن هذه اآلية ذُكرت 

جا وطريقا للصالح والفالح في الدنيا, فإن هو خالفه فكما اإلنسان وميزه عن باقي الدواب وكرمه, جعل له منه

سواه يسوي عليه العذاب, وال يخشى أن يستأصل العذاب النفس البشرية كلها إذا انحرف  أو ضل , فاإلنسان 
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فعندها حذرهم رسول هللا صاا عليه السالم من ذبح الناقة أو التعرض هلا أو منع السقيا, 
اَي قـَْوِم َهـِذِه اَنَقُة اّللهِ َلُكْم آيًَة َفَذُروَها أَتُْكْل يف أَْرِض  وحىت ال ينزل هبم العذاب, فقال هلم: "

 ["64ْم َعَذاب  َقرِيب  ]هود : اّللهِ َوالَ مَتَسُّوَها ِبُسوٍء فـََيْأُخذَكُ 
فكما كذبوا سابقا ابلطاغية كذبوه كذلك هنا حول نزول العذاب عند مس الناقة الضر, فلما  

بذنبهم, فأتى هبا على أشد  -والصاعقة صوت–فعذهبم ابلصاعقة الطاغية كذبوه عقروها, 
 ما يكون, جزاءا هلم فهو ال يظلمهم وال يظلم أحدا.

أن أفعاله كلها على وجه الكمال والتمام وكلها حمسوبة ال ابلتبيان  السورة مث خيتم هللا تعاىل
جمال للفوضى أو الصدفة أو اخللل فيها, فإذا خلق خلق فسوى, وإذا أنزل العذاب أنزله 

اليت ُسويت ومن أجلها أوجد الشمس والقمر والليل  ,أن النفس كما يشري إىل,  مسوى
ات منزلة استثنائية وإمنا هي ذات مقام حمدود, فإذا تعدته ليست ذ ,والنهار والسماء واألرض

 استأصلت, وإذا أطاعت أمر هللا عزوجل فازت ورحبت. وهللا أعلى وأعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

َرْحَمِة إِن ُخلق من أجل غاية فإن لم يحققها ال يستحق البقاء, وأما االختبار الرباني فمستمر: "َوَربَُّك اْلغَنِيُّ ذُو ال

يَِة قَ  َويَْستَْخِلْف ِمن بَعِْدكُم َما يََشاءُ يََشأْ يُذِْهْبكُْم  ن ذُّرِ  ["133ْوٍم آَخِريَن ]األنعام : َكَما أَنَشأَكُم ّمِ

 فلسنا عزيزين على هللا لكوننا بشر, ولكنا مكرمون ألننا نتبع المنهج والطريق الرباني.
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 سورة الليل                               

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

 .دسيتوخسارة امل رضى اإلنسان املتزكي املتبع لسبل الفالحل يف فلك تدور سورة اللي
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فتبدأ  وكانت سورة الشمس قد حتدثت عن وجود الفجور والتقوى يف داخل نفس اإلنسان,
لتزكية البعض نفسه واتباع التقوى سورة الليل ابحلديث عن اختالف سعي الناس, وذلك 

 ولتدسية آخرين نفوسهم واتباع الفجور:
 َلَشىتَّ  َسْعَيُكمْ  ِإنَّ ( 3) َواأْلُنـَْثى الذََّكرَ  َخَلقَ  َوَما( 2) جَتَلَّى ِإَذا َوالنـََّهارِ ( 1) يـَْغَشى ِإَذا اللَّْيلِ وَ "
(4)" 

فإنه ", (8) َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها فََأهْلََمَها: "وإذا كان قد حتدث يف سورة الشمس عن اإلهلام
 م, وهو الوحي, فيقول:يتحدث هنا عن العنصر املكمل احلاك

َنا ِإنَّ "  "(13) َواأْلُوىَل  َلآْلَِخرَةَ  لََنا َوِإنَّ ( 12) لَْلُهَدى َعَليـْ
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
 ِإنَّ ( 3) َواأْلُنـَْثى الذََّكرَ  َخَلقَ  174َوَما( 2) 173جَتَلَّى ِإَذا َوالنـََّهارِ ( 1) 172يـَْغَشى ِإَذا َواللَّْيلِ "

 "(4) َلَشىتَّ  َسْعَيُكمْ 
                                                

يء, ومنه اللفظة المشهورة "الغشاء", ونالحظ هنا أن هللا تعالى الغشيان معروف وهو تغطية شيء بش 172

استعمل الفعل المذكور مع الليل في صيغة المضارع وهو "يغشى" وهذا يدل على االستمرار والمداومة. ولم 

يذكر هللا تعالى هنا أي مفعول لغشيان الليل, فال نخصص اآلية مثل آية الشمس "والليل إذا يغشاها" فنقول 

راد الشمس, وإنما نتركها هكذا عامة فيكون المراد من ذلك غشيان الليل لكل ما يغشاه من كائنات وأراض الم

وكواكب.... إلخ. والمالحظ أن الليل هو األصل في الكون, فكل الكون غارق في ظالم دامس, ففي الفضاء على 

ها اإلنسان إذا خرج من الغالف الجوي الرغم من وجود النجوم والكواكب إال أنها ال تنير الفضاء, وإنما يرا

 كمصابيح مضيئة على خلفية سوداء.
نالحظ أن الفعل المذكور مع النهار مستعمل في صيغة الماضي "تجلى" ولم يستعمل في المضارع, وهكذا  173

ضارع صيغة الم الليل", فلماذا استعمل هللا مع يغشاهاوالليل إذا  جالهااستُعمل في سورة الشمس "والنهار إذا 

ومع النهار الماضي؟ بما أن هللا خالف بين االثنين فال بد من وجود فارق. نقول وهللا أعلم: إن هللا تعالى يقسم 

والذي هو األصل -بالفعل الظاهر المستمر لليل وهو التغطية المستمرة والستر,  -وفي سورة الشمس كذلك–هنا 

ِ الَِذي َخلَ  ُلَماتِ َق الَسَماَواِت َواألَْرَض َوَجعََل في الكون كما قال: "اْلَحْمُد ّلِِلّ َوالنُّوَر ثَُم الَِذيَن َكفَُرواْ بَِربِِّهم  الظُّ

ويقسم كذلك بفعل ماض حدث وهو تجلي النهار, فبعدما خلق هللا تعالى الليل )الظلمات(  -["1يَْعِدلُوَن ]األنعام : 

حدث هذا مرة واحدة فقط ال تجدد فيها, أما الليل فهو دائم كان كل الكون هكذا مظلما, فجلّى هللا تعالى النهار, و

 الغشيان مستمره! 

فيمكننا القول أن المراد من الليل هو ظلمات الكفر والضالل, والنهار هو نور  ةإذا فهمنا اآليات من باب اإلشارو

ل هللا تعالى معها الوحي والهداية. وكما هو معروف فإن أسباب الضالل كثيرة متعاضدة مستمرة, لذلك استعم

صيغة المضارعة, أما الهداية فمصدرها واحد وهو هللا تعالى, ولقد أت  هذه الهداية حقا مع الرسول الكريم 

 والقرآن, لذلك استعمل هللا تعالى معها صيغة الماضي!
: -الرازي كما جاء في تفسير مفاتيح الغيب لإلمام الفخر–اختلف المفسرون في المراد من هذه اآلية فقالوا  174

من المسألة األولى: في تفسيره وجوه, أحدها: أي والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر واألنثى "
أي ومن خلق الذكر  من، وقيل: هما آدم وحواء, وثانيها: أي وخلقه الذكر واألنثى, وثالثها: ما بمعنى ماء واحد

 واألنثى، أي والذي خلق الذكر واألنثى." اهـ

رأي المشتهر والمتعارف عليه هو أن المراد من "ما" هنا "من"! وهي عائدة على هللا سبحانه وتعالى, أي وال

أن هللا تعالى أقسم بخلقين من مخلوقاته ثم أقسم بنفسه! ولقد بينا خطأ هذا في سورة الشمس, ونحن نرى أن 

اهلل تعالى يقول في سورة القيامة "أَلَْم يَُك هو النطفة, ف -بأمر هللا وتقديره وإرادته–الذي خلق الذكر واألنثى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أقسام, وهي الليل يف غشيانه والنهار إذا جتلى  175فتقدم لنا صورة بديعة مكونة من ثالثة
فالليل املظلم إشارة إىل , وابلنطفة اليت خلقت الذكر واألنثى, كدليل على أن سعينا خمتلف

أفعال الشر والضالل, وعلى العكس من الليل فهناك النهار املضيء, والليل والنهار كالمها 
الن وحدة واحدة يف منظومة بناء الكون يتعاقبان فيعم هذا مث ينسحب وَييت ذاك, يشك

فهما يف تسابق وتداخل إىل يوم القيامة. وعلى الرغم من اختالف الليل والنهار يف الطبيعة 
واحلجم فإهنما مكمالن لبعضهما منشئان شيئا واحدا وهو اليوم. مث ينتقل هللا تعاىل نقلة 

النطفة الصغرية احلقرية واليت منها ينشأ اإلنسان, فيقول لإلنسان أنه قد َييت  نوعية كبرية إىل
من هذا الواحد الصغري تنوع واختالف, على العكس من اإلثنْي الكبريين, الذين منهما نشأ 

  !176شيء واحد

                                                                                                                                       

ن َمنِّيٍ يُْمنَى ثَُم َكاَن عَلَقَةً فََخلََق فََسَوى فََجعََل ِمْنهُ الَزْوَجْيِن الذََكَر َواأْلُنثَى  ]ا [" ففي 37-39لقيامة : نُْطفَةً ّمِ

نطفة نفسها. وال حرج في هذا األمر, فاهلل سورة القيامة نسب هللا تعالى الفعل إلى نفسه, وهنا نسب الفعل إلى ال

تعالى ينسب الفعل أحيانا إلى نفسه ألنه هو الفاعل الحقيقي المؤثر المقدر, وأحيانا ينسبه إلى المباشر, كما 

ينسب التوفي إلى نفسه وإلى المالئكة! لذا فإني أرى أنه ال حرج أن يكون المراد من "وما خلق الذكر واألنثى" 

 هو النطفة. 

وقلنا هنا أن العود على النطفة وليس المالئكة ألن الفعل هناك في سورة الشمس كان فعال تاليا للخلق, فبناء 

السماء غير إنشاء المادة المكونة له, كما أن بناء البي  غير إنشاء لبناته, وطحو األرض هو تشكيل لألرض 

 ديث عن إنشاء محكوم بقوانين مقدرة. الموجودة فعال, وتسوية النفس هي تسوية لموجود, أما هنا فالح
 :وهي التقسيم الثالثي, فاألقسام المذكورة في أول السورة ثالثة أقسام تقوم السورة على 175

 .جواب القسم وهو قوله تعالى "إن سعيكم لشتى والليل والنهار والنطفة. وجاءت هذه األقسام لتبرهن على

ز وهي اإلعطاء والتقوى والتصديق "فأما من أعطى واتقى وصدق ثالث سمات للفائ ثم يذكر هللا تعالى بعد ذلك

 .بالحسنى" وجزاءه هو التيسير لليسرى

للخائب وهو البخل واالستغناء والتكذيب: "وأما من بخل واستغنى وكذب  ثم يذكر هللا تعالى ثالث صفات

 .بالحسنى" وجزاءه هو التيسير للعسرى

باألوصاف الثالثة فيقول هللا تعالى: "وما يغني عنه  ع أوال ثم يتبعهثم يعكس هللا تعالى الوضع فيذكر المتبو

 "ألولىوا آلخرةوإن لنا ل للهدى في قوله "إن علينا ماله إذا تردى" ثم تأتي الثالثة

تلظى" وتتبع بعرض نموذجين ثالثيين للمتبع  ثم ينتقل الحديث على لسان النبي فيقول: "فأنذرتكم نارا

المكذب والمتولي, وأن الذي سيجنبها هو المتقى المؤتي ماله  ذي سيصالها هو األشقىوللعاصي فيقول أن ال

 "إال األشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها األتقى الذي يؤتي ماله يتزكى والمزكي لنفسه "ال يصالها

من نعمة  "وما ألحد عنده: قوله تعالى ثم تختم السورة بتوضيح غاية المتقي وجزاءه عند هللا بآيات ثالث هي

 يرضى". تجزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى ولسوف
الليل إشارة إلى عظم وكبر الضالل وخسرانه, فقد يقدم بعض الناس من في اآليات إشارات أخرى, منها: أن  176

 "قُْل َهْل نُنَبِّئُكُمْ  :األفعال الكثير والعظيم والهائل ولكنها لغير هللا عزوجل فهي سوداء مظلمة ال نفع فيها

ْنيَا َوهُْم يَْحَسبُوَن أَنَُهْم يُْحِسنُوَن ُصْنعاً ]الكهف : َسْعيُُهْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَماالً الَِذيَن َضَل  -104فِي الَْحيَاِة الدُّ

[" فانظر إلى حجم الليل وعلى الرغم من ذلك ألنه ظالم فهو لم ينفع صاحبه, وانظر إلى صغر النطفة 103

فلقد نشأ منها ما ال يقارن بها, فال وجه للمقارنة بين حجم النطفة التي ال ترى وبين حجم  وعلى الرغم من ذلك

اإلنسان البالغ, وفي هذا إشارة إلى مضاعفة ثواب وحجم األجر على العمل الصالح الذي يعطيه هللا عزوجل 

ف, فهناك اختالف الهيئة والظهور اختال ثالثة أنواعللمتقي المنفق, إذا فاهلل تعالى يبرز في هذه اآليات الثالثة 

كما بين الليل والنهار, فالليل وإن كان األكبر فإن النهار هو األنفع واألظهر! وهناك اختالف حجم كما بين الليل 

والنطفة, فالليل على كبره ال خير فيه وهو ممحوق, أما النطفة فهي إلى نماء وتكاثر وتضاعف, وهناك اختالف 

 يتكامالن ليشكال واحدا, والنطفة تنقسم ليخرج منها اثنان. طبيعة فالليل والنهار
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وهبذا كله يقسم هللا على "إن سعيكم لشىت" أي أن سعي الناس يف احلياة خمتلف متنوع 
 ا اختلفت وتنوعت هذه املقسمات هبا.متفرق, كم

 
زكْي:

ُ
 مث تبدأ السورة بعد ذلك يف التفصيل يف سعي الناس, وتبدأ ابمل

ْسىَن  َوَصدَّقَ ( 5) َواتَـَّقى َأْعَطى َمنْ  فََأمَّا" رُهُ ( 6) اِبحلُْ  "(7) لِْلُيْسَرى َفَسنُـَيسِه
ن على اإلميان والعمل فمن زكهى النفس ابإلنفاق وبتقوى هللا وابلتصديق ابْلزاء األحس

 لليسرى يف الدنيا واآلخرة.  177الصاا, فسُييسر
 

 مث تُثين السورة ابملدسْي, فتقول:
ْسىَن  وََكذَّبَ ( 8) َواْستَـْغىَن  خبَِلَ  َمنْ  َوأَمَّا" رُهُ ( 9) اِبحلُْ  َمالُهُ  َعْنهُ  يـُْغيِن  َوَما (10) لِْلُعْسَرى َفَسنُـَيسِه

 "(11) 178تـََردَّى ِإَذا
واستغىن عن هللا والدين وكذب اْلزاء األحسن فسُييسر للعسرى, ولن ينفعه ماله  فمن خبل

 عند السقوط واهلالك.
 
َنا ِإنَّ "  "(13) َواأْلُوىَل  179َلآْلَِخرَةَ  لََنا َوِإنَّ ( 12) لَْلُهَدى َعَليـْ

خرة ولكنا لن جنربكم عليه, ولنا اآلفإذا كنا قد أهلمناكم الفجور والتقوى فإن علينا اهلدى, 
 واألوىل فلن يضران معصيتكم ولن تزيدان طاعتكم, وإمنا نفعل فيهما ما نشاء ملن يستحق.

 
( 16) َوتـََوىلَّ  َكذَّبَ   الَِّذي( 15) اأْلَْشَقى ِإالَّ  َيْصاَلَها اَل ( 14) تـََلظَّى اَنرًا فَأَْنَذْرُتُكمْ " 

 "(18) 181تَـزَكَّىيَـ  َماَلهُ  يـُْؤيت  الَِّذي( 17) 180اأْلَتْـَقى َوَسُيَجنـَّبُـَها
                                                

ُرَك لِْليُْسَرى  177 أتى الرسول الكريم بهذه األعمال على أمثل الوجوه, فبُشر بأنه يُسر فعال لليسرى: "َونُيَّسِ

 .["8]األعلى : 
ية السابقة, فإذا كان قيل أن المراد من ذلك إذا تردى أي سقط في النار, والذي نراه أن هذه إشارة إلى اآل 178

اإلنسان قد يُسر للعسرى فإن المنطقي والمنتظر بعد ذلك أن يسقط, فلن يستطيع اإلنسان أن يستمر في طريق 

 المصاعب والمشاق بدون أن يتردى, وهناك لن يغني عنه ماله.
م مثل الواقع, فإذا نالحظ أن هللا تعالى قدم اآلخرة على األولى وذلك إشارة إلى هيمنته سبحانه على القاد 179

 كان قد وعد بالتيسير لليسرى وللعسرى فسيقع ال محالة.
العجيب أن السادة المفسرين  قالوا أن اآلية في أبي بكر الصديق, وفي هذا يقول اإلمام الفخر الرازي:  180

ينكرون هذه أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضي هللا تعالى عنه . واعلم أن الشيعة بأسرهم "

الرواية، ويقولون: إنها نزل  في حق علي بن أبي طالب عليه السالم ).....( المراد من هذا األتقى هو أفضل 
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فاحذروا أيها املدسون انرا تتوهج وتتوقد, ال يذوقها إال األشقى, أما املتقي املتزكي 
 جنبها.فسيُ 

 
 يـَْرَضى َوَلَسْوفَ ( 20) اأْلَْعَلى َربِههِ  َوْجهِ  اْبِتَغاءَ  ِإالَّ ( 19) جُتَْزى ِنْعَمةٍ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  أِلََحدٍ  َوَما" 
(21)" 

ل ابتغاء جمازاة من أنعم إليه وأحسن, وإمنا يفعله خالصا هلل تعاىل وهو ال يفعل هذا الفع
  وابتغاءا لوجهه, وسوف يرضيه هللا عزوجل جزاءا له على فعله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

الخلق، فإذا كان كذلك، وجب أن يكون المراد هو أبو بكر )...( فنقول: ال بد وأن يكون المراد به أبا بكر ألن 

إما أبو بكر أو علي، وال يمكن حمل هذه اآلية على علي بن  ،على أن أفضل الخلق بعد رسول هللااألمة مجمعة 

 " اهـأبي طالب، فتعين حملها على أبي بكر

 األتقىلقد قف شعري من قول المفسرين ومن تبريرات اإلمام الفخر الرازي ومن تمحكات الشيعة, فكيف يقال و

ك! فالعجيب أن كال الفريقين يتحدث وال ينصرف الذهن إلى الرسول الكريم؟!!! فتعجب أخي القارئ كما يحلو ل

عن أفضل الخلق بعد الرسول الكريم, وأعجب: لماذا أُخرج الرسول الكريم, أليس هو األتقى؟! حتما هو أتقى 

 , وعلى الرغم من ذلك نُحي!خلق هللا قاطبة,  أضف إلى ذلك أن السورة القادمة تقول أنه هو المراد
ْكَرى )د في سورة األعلى: "قارن بين هذا المشهد والمشهد الوار 181 ْر إِْن نَفَعَِ  الذِّ ( َسيَذََكُر َمْن يَْخَشى 9فَذَّكِ

( قَْد أَْفلََح َمْن تََزَكى 13ثَُم اَل يَُموُت فِيَها َواَل يَْحيَى ) (12( الَِذي يَْصلَى النَاَر اْلكُْبَرى )11( َويَتََجنَبَُها اأْلَْشقَى )10)

(14") 

فُجنب النار فهو من المفلحين ألنه   -المتقي–قى الذكرى, فصلى النار الكبرى, وتذكر الخاشي فهناك تجنب األش

 يتزكى.
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 سورة الضحى                              
 بسم هللا الرمحن الرحيم                         

 
 ضحى يف فلك فالح ورضا الرسول, واستمرار ذلك عليه يف ماضيه ومستقبله.تدور سورة ال
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)النيب كأول  وإذا كانت سورة الليل قد ُختمت ابحلديث عن إرضاء هللا تعاىل ملن يبتغي وجهه
, فإن سورة الضحى تبدأ بتبيْي أن هللا تعاىل مل يَتك الرسول الكرمي وما قاله, وأنه خماطب(

 تذكره اآلايت أبن هذا العطاء والرضى ليس مستجدين, وإمنا كاان مث, سوف يعطيه فريضيه
 .مسبغْي عليه منذ صغره, وأتمره بشكر هللا على ذلك

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل: 

 "(2) َسَجى ِإَذا 183َواللَّْيلِ ( 1) 182َوالضَُّحى"
ور كان الرسول الكرمي قد اشتكى فت, و 184هلذه السورة مناسبة, فهي من سور املخاطبات

, هللا أعلم هبا طالت أو قصرت, وعاب عليه املشركون ذلك لفَتة من الزمنالوحي عنه 
وسخروا منه, فاشتد ذلك عليه, فنزلت هذه اآلايت تواسيه وتعرفه أنه ال ينبغي عليه أن حيزن 

ويتأثر أبقوال هؤالء القوم, وأن عليه أن يعلم أن األمور كلها بيد هللا, جيريها مىت يشاء من 
وقات واألزمان, فليس الوحي ينزل مىت يريد الرسول ولكن الوحي ينزل يف الزمن الذي يريد األ

 هللا عزوجل! 
فكأن اآلايت تقول: إذا كنت حزنت أن الوحي انقطع لفَتة من الزمن فوالضحى والليل 

 (185)واللذان مها من عناصر الزمن وعالماته
                                                

, والعجيب أن المفسرين اختلفوا في صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعهاالضحى معروف فهو  182

لى قابله بالليل؟ ولس  أدري لم المراد من الضحى, هل هو الضحى فقط أم أنه إشارة إلى النهار كله ألن هللا تعا

الحاجة إلى اإلشارة إذا كان الظاهر يؤدي نفس الغرض؟! والمتيقن أن المراد من الضحى هو الضحى فقط ألن 

هللا تعالى قال "الضحى" ولم يقل "النهار" كما قال في سورة الشمس, ثم إن هللا تعالى لم يقابل الضحى بالليل 

لة مخصوصة وهي إذا سجى أي غطى وأظلم واشتد ظالمه, فهذه حالة في النهار كله وإنما قابله بالليل في حا

 يقابلها حالة في الليل.
 ثالثةمقسمات, وردت في تسع آيات متتاليات مقسمات إلى  ثالثبدأت السورة بقَسمين اثنين في آيتين على  183

فاآلية األولى في الِقسم األول تقابل  أقسام, كل قِسم ثالث آيات, كل آية منها مقابلة ألختها في الِقسم اآلخر,

 األولى في الِقسم الثاني والثالث واآلية الثانية في األول تقابل الثانية في الثاني والثالث وهكذا.
هذه السورة دليل على صدق رسالة محمد, فلو كان محمد هو المؤلف للقرآن وكان عندما يخطأ يحاول أن  184

ع فيها عما فعل, كما زعم المالحدة, ويقول: نعم أخطأت ولكن صّوب لي يصلح خطأه, بأن يأتي بآيات يتراج

الوحي ما فعل , فأنا أرجع عنه. فإذا كان من الممكن أن يخدع اإلنسان اآلخرين فليس من الممكن أن يخدع 

 اإلنسان نفسه, ويؤلف سورة لنفسه! فالسورة رسالة تثبي  للرسول وللمسلمين, كما أنها كلها تذكير بنعم هللا

على الرسول وكيف أنه تواله وأعده من أجل أن يقوم بأداء رسالته التي سيتحملها, فليس اختيار الرحمن عبثا 

 أو بُداء! 
هناك إشارات بديعة في تخصيص هذين الوقتين بالذكر, فالضحى كما هو معروف صدر النهار, أي أول  185

أي لبس أو خداع, كما أنه هو الضوء الجميل بداية ظهر الضوء الواضح المشرق الذي يجلي األشياء بدون 

الذي ال حر فيه وال معاناة كما في ضوء الظهر الذي يجلي ولكنه يؤذي ويتعب! وسجي الليل هو تغطيه األشياء 

أعلى درجات التغطية باإلظالم الشديد, وبين اإلثنين طباق, فالضحى يجلي والليل يسجي, فكأن المراد أن هللا 

أنه رب الزمان كله من أقصاه إشراقا إلى أقصاه ظالما, كما أنه رب ما بينهما بداهة! تعالى يوضح للنبي 
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 يـُْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ  (4) اأْلُوىَل  ِمنَ  َلكَ  َخرْي   187ِخرَةُ َوَلآْلَ  (3) 186قـََلى َوَما َربُّكَ  َودََّعكَ  َما"

  "(5) َفََتَْضى َربُّكَ 
بعد أن انشرح صدر النيب و فما تركك ربك وما جتاىف عنك وعن نصرتك وعن إنزال الوحي, 

أبن وعده أبن كل ما سيستقبله هبذه الطمأنة بعدم الودع أو القلو زاده هللا انشراحا وسرورا 
, ,  والتاريخ يؤكد هذا188الكرمي من األحداث و األزمان إىل موته هو خري له مما مر به النيب

 املوت.  دركهفما زال النيب الكرمي يتقلب من نصر إىل نصر ومن تقدم إىل تقدم حىت أ
مع تقلب احلال من حسن إىل أحسن فإن هذا مقرون ابلعطاء من كل شيء, فاهلل سيفتح و 

يعطيه من القرآن حىت يرضى )فحزن الرسول أساسا كان بسبب له وجوه اخلري كلها, فس

                                                                                                                                       

وهي أن الضحى إشارة إلى اإلسالم  واإلنسان بطبيعة الحال يتقلب بين االثنين, كما أن في اآليتين إشارة لطيفة
 :هللا ظهر وأشرق فأنار وإلى الرسول نفسه والليل إشارة إلى الكفر والشرك, فاإلسالم والرسول نور من عند

"قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبين", واإلسالم ال يزال في بدايته ولكنه سيصير نهارا عاما, والضحى هو 

فهو إشارة إلى أن اإلسالم سيظهر وسيعم على الرغم من عناد الكافرين, فبعد الضحى حتما يأتي  ,بداية النهار

الم اشتد ويحاول أن يغطي هذا النور ولكن هللا تعالى ناصر دينه: "هو النهار! ويقابلهما الكفر والشرك, وهو ظ

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" وبعده حتما الفجر, فكأن 

ن  هللا تعالى يقول للنبي ال تحزن على ما معك فلن يضيعك ولن يضيعه هللا فعلى الرغم من عناد الكافرين فأ

 ظاهر عليهم ظاهر, منصور بإذن هللا منصور. 
 القلو كما جاء في المقاييس: 186

وكلُّ ناٍب عن شيء متجاٍف عنه:  )....( ِخفٍّة وسرعة"القاف والالم والحرف المعتّل أصٌل صحيٌح يدلُّ على 

 اهـ    عنه".ُمْقلَْوٍل )...( ومن الباب الِقلَى، وهو البُغض)...( والقِلَى تجاٍف عن الّشيء وذَهابٌ 

القلو هو البغض المقرون ف ,ولقد قال المفسرون أن القلو هو البغض ولو كان كذلك فقط لقال هللا "وما أبغض"

بالتباعد والتجاف عن الشيء, فكأن هللا تعالى يقول: لم يسرع ربك في اإلعراض عنك يا محمد ولم يتجاف عنك 

 مبغضا!

راد "وما قالك"! وُحذف  الكاف اكتفاءا بالكاف الموجودة في ونالحظ أن السادة المفسرين قالوا أن الم

"ودعك" لكي تتناسب رؤوس اآليات! وليس هذا هو المراد بداهة! ونحن ال نقول بحذف حرف من أجل تناسب 

رؤوس اآليات أو ما شابه, ونرى أن المعنى عام في هذا الكلمة, يدخل فيه كل ما يتناسب معه ويمكن إدخاله! 

للدخول بشرط التوافق مع اآليات وعدم التنافر,  قابل ,بعضها فليس هذا مانعا من وجود غيرها ولئن ذكرنا

فنقول المراد وهللا أعلم أن هللا عزوجل يقول للنبي أنني ما تركتك يا محمد وال تخلي  عنك "ما ودعك" وكذلك 

الصحابة أوعن مؤازرتك فكل  فأنا لم أبغض أو أتجافى عامة سواء عنك أو عن الدين والوحي أوالمسلمين من

 هذه المعاني وغيرها قابلة للدخول تح  الكلمة وال حاجة لنا بالتخصيص وحصرها في النبي الكريم.
هناك ما يقارب اإلجماع بين المفسرين على أن المراد من اآلخرة هي الدار اآلخرة واألولى هي الدنيا! وهذا  187

ى هذه البشرى في هذا الوق  أو في أي وق ؟! كما أن هذا القول ال من عجيب القول, فهل يحتاج النبي الكريم إل

" ولم تقل: خير لك من الدنيا! واآلخرة هي عكس األولىخير لك من  لآلخرةيتطابق مع اآلية, فهي تقول "و

ى أن وال تصرف إلى الدار اآلخرة أو إلى يوم القيامة إال بمقابلتها بالدنيا, أو بأي إشارة في اآلية إلاألولى, 
وليس في اآلية هنا أي دليل على ذلك وإنما قرن  اآلية اآلخرة باألولى,  الحديث هو عن البعث أو ما شابه! 

وجدنا أنها "اآلخرة واألولى" في الكتاب الكريم  :فيكون الحديث هنا عن عكس األولى! وإذا نحن تتبعنا موارد

ُ الَ ترد بهذا المعنى دوما ََ َوإَِليِْه َولَهُ اْلُحْكمُ  اأْلُوَلى َواآْلِخَرةِ  إِلَهَ إاَِل هَُو لَهُ الَْحْمُد فِي , وهي كالتالي: "َوهَُو 
ِ اآْلِخَرةُ َواأْلُولَى ]النجم : 70]القصص:  تُْرَجعُونَ  ُ نََكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُولَى 25[ ",  "ّلِلَِفَ ََ [", "َفأََخذَهُ 

 ["13ِخَرةَ َواأْلُولَى ]الليل : [", "َإَِن لَنَا لَآْل 25]النازعات : 
 وتدخل الساعة بداهة في هذا الموعود ولكنها تدخل كجزء أخير وليس  ككل الموعود به . 188
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ويعطيه من  ,ويعطيه من األتباع حىت يرضى ,انقطاع الوحي( ويعطيه من املال حىت يرضى
ويعطيه من الثواب  ,النصر والتمكْي وانتشار الدين والنصر على األعداء حىت يرضى

ناء اْلميل ومن السرية العطرة من اخللق احلسن ومن الث ه, ويعطي 189واحلسنات حىت يرضى
 يف اْلنة العطاء األوفر واألجزل.  يهمث يعط ,من الفضل العظيم هويعطي ,يف الدنيا ما ال ينقطع

 
مث يوضح هللا عزوجل للنيب الكرمي أن وعده هذا ليس وعدا مستقبليا ملا يتحقق بعد , وإمنا 

ا , فيوضح للنيب الكرمي حىت هو وعد متحقق حتقق بعضه وسيتحقق األعم واألكثر منه تباع
 ال يغفل عن هذه النقطة فيقول له:

ْدكَ  أملَْ "  فََأْغىَن  192َعاِئاًل  َوَوَجَدكَ " (7) 191فـََهَدى َضاالًّ  َوَوَجَدكَ  (6) 190َفَآَوى يَِتيًما جيَِ
(8)" 

أمل تكن يتيما فآواك إىل كنف جدك مث عمك, ومل تكن تعرف الطريق القومي فهداك هللا إليه, 
 نت تدري ما الكتاب وال اإلميان, فهداك هللا وهدى بك.فما ك

مث ِبا ينفقه  ,هللا الكرمي, فأغناه أوال بزواجه من خدجية كفأغنا ك,عول غري تفقريا كنت و 
 املسلمون مث بعد ذلك ابخلمس من الغنائم ينفقها الرسول حيث شاء وأراد!

 

                                                
"من سن في  :كل حسنات األمة تصب في دفتر أعمال النبي الكريم, فهي تكتب لنا وله فهو سبب هدايتنا 189

ثل نبي الكريم هو الذي جاء لنا باإلسالم كله! فله موال ,اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها"

 .أجورنا وال ينقص منها لنا شيء
, ونطرح السؤال: هل يقول هللا تعالى للنبي الكريم: أنه -لم يقل هللا تعالى "فآواك" وإنما قال "آوى" فقط 190

م جده ثم عمه ثم إلى باقي وجده يتيما فآواه هو إلى غيره, إشارة إلى حياة النبي الكريم حيث آواه إلى أمه ث

المسلمين, أم أنه وجده يتيما منفردا فآوى إليه الناس, فأصبح هو الملجأ والمالذ والركن الشديد الذي يلجأ إليه 

الناس؟ ال يوجد في اآلية ما يحتم معنى من المعنيين, وإن كان المعنى األول أكثر شهرة والذي يرجحه السياق 

يم مراحل حياته ابتداءا ونعم هللا عليه في كل مرحلة منها, إال أنه ال يوجد ما يمنع من من أن هللا يذكر للنبي الكر

 حمل الكلمة على المعنيين فاهلل آوى نبيه في صغره وجعله هو المأوى في كبره!
! ذهبوا إلى أن النبي الكريم كان كافرا قبل البعثة! واستدلوا بهذه اآلية , وهذا المسلمينالعجيب أن بعض  191

, فمن الممكن القول أن النبي الكريم كان مشركا قبل البعثة ولكن ال يقال كان كافرا, ونحن ننزه  من عجيب القول
فال نقول أنه كان مشركا  النبي الكريم كما نزهنا أباه إبراهيم عن الشرك في مقال سابق على موقعنا الشخصي,

والعجيب أن اآلية حددت معنى الضالل فجعلوه هم بمعنى وإنما نقول كما قال القرآن أنه كان ضاال, فهداه هللا! 

عدم االهتداء والتحير والخطأ الغير  بمعنى -كما يفهمه أي إنسان-الشرك أو الكفر! والضالل معروف وهو 

وهناك فارق بين الذي لم يجد الطريق فضل فهذا ال حرج عليه وبين  ,متعمد, فاإلنسان الضال هو غير المهتدي

 الطريق فتعمد الضالل , ونبينا وباقي األنبياء منزهون عن ذلك. من أرشدته إلى
األصل في العائل هو من يعول, سواء كان عنده عيال أو ليس عنده فهو يعول من يرعاه! والعول هو الميل  192

 والنقصان, فأغنى هللا النبي عن أن يميل إلى غيره.
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عليه, إشارة إىل حتقق جزئي لوعوده بثالث من نعمه  القدير النيبَ  وبعد أن ذكهر هللا العليُ 
 الثالث السابقات َيمره بشكر مقابل هلذه النعم

وذكر  ,فلما قال له هللا تعاىل "ما ودعك ربك وما قلى" وضح له أن هذا حادث طيلة حياته
"أمل جيدك يتيما فآوى", وهذا دليل على امتداد الرعاية طيلة عمر النيب الكرمي  :له املقابل وهو

 تنقطع عنه! وأهنا مل
 :, وضح له أن هذا متحقق دوما فقال لهولآلخرة خري لك من األوىل ""ه: وملا قال ل

فتحقق اهلداية خري من أي نعمة وأي حدث يف حياة النيب وهبا انتقل  "ووجدك ضاال فهدى"
ولسوف يعطيك " :من مرحلة إىل مرحلة جديدة خمالفة مغايرة فيها كل اخلري! وملا قال له

  :"ووجدك عائال فأغىن" أي :وضح له أن هذا متحقق طيلة عمره فقال له ,"ىربك فَتض
 !ذلك بعطائه الذي مل ولن ينقطع سيغنيك أكثر بعدو كنت حمتاجا فأغناك عمن سواه! 

 
 مث ذكر له املقابل والشكر على هذه النعمة فقال : 
َهرْ  َفاَل  193السَّاِئلَ  َوأَمَّا (9) تـَْقَهرْ  َفاَل  اْلَيِتيمَ  فََأمَّا"   َفَحدِهثْ  َربِهكَ  بِِنْعَمةِ  َوأَمَّا" (10) تـَنـْ
(11)" 

فمن متام خلقك وعظمته أيها النيب الكرمي أن تعامل الناس كما عاملك ربك! فال تقهر 
وتذكر احتياج هذا اليتيم إىل اليد احلانية وإىل املعاملة اخلاصة لفقدانه أابه, فلقد كنت  ,اليتيم

 .اليتيم وامسح على رأسه وآوهيتيما فآويناك فال تقهر 
فهداك هللا فقابل اهلداية ابلشكر الفعلي, فإذا جاءك  ,قد كنت ضاال تبحث عن الطريقو 

 سائل عن الدين ابحث عن اهلداية فال تنهره وتسيء إليه.
وال يزال يفتح لك من النعم والعطاء واخلري بكل أنواعه ما ال حتصيه هللا فتح وقد كنت عائال ف

 ؛ث هبذه النعملقرآن والصحة والنصرة واملال واألتباع ... إخل أشكال العطاء فحده أنت, من ا
وال تكتمها ففضل هللا عليك سابي من أولك إىل آخرك! وأوهلا وأكربها القرآن, فحدث هبا 

  ليك فليس هذا من العجب أو الكرب.ال حرج من التحديث بنعمة هللا تعاىل عف
 

                                                
وإنما المراد منه من يسأل العلم والدين من  ,لليس المراد من السائل هنا هو اإلنسان الذي يسأل الما 193

 الرسول بدليل المقابلة بالضالل والهداية.
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 سورة الشرح                               

 بسم هللا الرمحن الرحيم                          
 

 , واألمر ِبا يقابلها.تدور سورة الشرح يف فلك استكمال ذكر نعم هللا عزوجل على الرسول
ة تبدأ ابلسؤال فإن هذه السور وإذا كانت سورة الضحى انتهت ابألمر ابلتحديث بنعمة هللا, 

بل إن الناظر يف السورة جيد أن ذلك التقسيم عن نعم هلل عزوجل على الرسول الكرمي. 
( 1) َصْدَركَ  َلكَ  َنْشرَحْ  أملَْ ال يزال موجودا وهو قوله تعاىل "السابق يف سورة الضحى الثالثي 
" فسبحان هللا العليم (4) ِذْكَركَ  َلكَ  َناَوَرفـَعْ ( 3) َظْهَركَ  أَنـَْقضَ  الَِّذي( 2) ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا
 اخلبري .
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 فالسورة كلها وحدة واحدة ال اختالف فيها وال تباين وهي خطاب وتذكري.
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
 "(1) 194َصْدَركَ  َلكَ  َنْشرَحْ  أملَْ "

بكالم فُتذكر النيب الكرمي بنعمة هللا عليه, فلقد شرح املوىل له صدره الذي كان يضيق 
فـََلَعلََّك اَترِك  بـَْعَض َما يُوَحى ِإلَْيَك َوَضآِئق  ِبِه َصْدُرَك َأن يـَُقولُواْ َلْوالَ أُنزَِل َعَلْيِه َكنز  الكافرين: "

َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَا يـَُقولُوَن ]احلجر : , "[12]هود :  ...أَْو َجاء َمَعُه َمَلك  
97]" 

", فلقد أعطيتها [25َربِه اْشرَْح يل َصْدرِي ]طه : ... "  ن موسى قد سأهلا, فقال:وإذا كا
 أنت اي حممد كرما ومنة منا.

 
 "(4) ِذْكَركَ  َلكَ  َوَرفـَْعَنا" (3) َظْهَركَ  أَنـَْقضَ  الَِّذي( 2) 195ِوْزَركَ  َعْنكَ  َوَوَضْعَنا"

ام أبمور الدين واحملافظة عليه, وغري ذلك فلقد حططنا عنك أعباء النبوة من الدعوة والقي
 واليت كان ينوء هبا ظهرك.

ذو مكانة ال تدانيها مكانة, مرفوع فذكرك أيها احلبيب وإذا كنا قد حططنا األثقال, 
 وسيعلو ويظهر فوق الناس كلهم. ,سن يف سائر األمكنة واألزمانكتب لك الذكر احلفسيُ 

 
على والليل وهو وقوع اليسر له, وأتمره ِبا جيب مث تؤكد له السورة املعىن املذكور يف سورة األ

 عليه القيام به يف مقابل ذلك:
  "(6) ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإنَّ ( 5) ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإنَّ "

                                                
المشتهر أن المراد من هذه اآلية هو عملية شق الصدر التي أجري  للنبي الكريم في طفولته قبل بعثته,  194

ث عن شق واآلية وبغض النظر عن وقوع عملية الشق من عدمه فليس لآلية أي عالقة بها, فالرواية تتحد

في القرآن لم ترد إال بمعنى االتساع والتقبل والميل  الشرح تتحدث عن شرح, وشتان ما بينهما, واستعماالت

ُ أَن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ ِلإِلْسالَِم َوَمن يُِرْد أَن يُِضلَهُ يَْجعَْل َصْدَرهُ للشيء: " َّ َما يََصعَدُ َحَرجاً َكأَنَ َضيِّقاً فََمن يُِرِد 

[, "َمن َكفََر بِاّلِّلِ ِمن بَْعِد إيَمانِِه إاِلَ َمْن أُْكِرَه َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَماِن َولَـِكن َمن َشَرَح 125فِي الَسَماء ...]األنعام : 

ُ َصْدَرهُ ِلإْلِْساَلِم 106بِاْلكُْفِر َصْدراً ... ]النحل :  ََ ن َربِِّه ... ]الزمر : [", "أَفََمن َشَرَح   ["22فَُهَو َعلَى نُوٍر ّمِ
ي الذَْنب األصل في الوزر الثقل, ومن صوره:  195 ِحْمل الَرجل إذا بََسَط ثوبَه فجعل فيه المتاعَ وَحَمله، ولذلك سّمِ

ً وِ  هي عن فليس الذنب أصال وزر, لذا ال يجوز جعل اآلية في الحديث عن حط ذنوب النبي الكريم, وإنما  .ْزرا

 أثقال.
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فإذا قابلك العسر فاعلم أن هناك يسرا معه, وأتكد من هذه املسألة, فهناك يسر مصاحب 
عسر تستطيع أن تتحمل كل مشاق وصعاب الرسالة, فال للعسر, وهبذا اليسر املرسل مع ال

 ., وهبذا اليسر املتكفل منا ُوضع عنك الوزريصعب عليك أمرها
 
  "(8) فَاْرَغبْ  َربِهكَ  َوِإىَل ( 7) 196فَاْنَصبْ  فـََرْغتَ  فَِإَذا"

وإذا كان هناك يف أي مصاعب جانب يسر, وأنت تعرف أن هللا تعاىل يقضي به الصعاب, 
واتعب نفسك  م أي شيء, وإذا فرغت من قضاء أمورك فأقم نفسك للعبادةفال حتمل ه

  ., شكرا له على ما يسر لك وأعطاكإىل ربك تضرع وملو  ,فيهاواستمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
كما قابل هللا عزوجل بين الوضع والرفع في اآلية الثانية والرابعة, فإن هناك إشارة إلى المقابلة بين  196

–"انقض", و "انصب", وأصل النصب إقامة شيء في استواء, فكأن هللا تعالى يقول للنبي الكريم: أقم ظهرك 

 في العبادة. -الذي لم يعد منقوضا
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 سورة التْي                               

 الرمحن الرحيم بسم هللا                         
 

عناية هللا عزوجل ابإلنسان, وإسباغه نعمه عليه, كدليل على صحة  فلك تدور سورة التْي يف
 الدين.

وإذا كانت سورة الشرح حتدثت عن نعم هللا تعاىل على الرسول الكرمي, فإن التْي تتحدث 
ء املادي والروحي, الذي عن نعم هللا تعاىل على خلقه كلهم, وكيف أنه أمدهم ابلغذا

, وعلى الرغم من هذا كله, فقد انتكس رة هلدف وغايةحيتاجونه, وصورهم يف أحسن صو 
 اإلنسان املتدسي وأضاع نفسه.

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

  " 199(3) 198اأْلَِمْيِ  اْلبَـَلدِ  َوَهَذا( 2) ِسيِنْيَ  197َوطُورِ ( 1) َوالزَّيـُْتونِ  َوالتِهْيِ "
                                                

بسيناء,  جبل الطوريظنون أن كلمة "طور" اسم علم, لذلك نجدهم يقولون:  -خاصة– كثير من المصريين 197

والجبل غير المكسو بالخضرة ال  ,أن الطور هو الجبل المكسو باألشجاروهذا من األخطاء المتداولة والصحيح 

الذي تميل إليه النفس أن و ," إذا كان شاهق االرتفاع بالنسبة للتضاريس حولهإنما يقال له "جبل ,له طور يقال

طور سينين أو سيناء ليس في مصر, وإنما هو جبل الزيتون الموجود في القدس حيث أنه طور فعال! أما مسألة 

أن الجبل أضيف إلى سيناء وسيناء في مصر, فنقول: ليس  الحدود الجغرافية الحديثة مما أتى به القرآن, فال 

 زحزحة لالسم الُمسِمي للمنطقة إلى منطقة مجاورة!يوجد ما يمنع على اإلطالق أن يكون تم 
أمين على وزن "فعيل" وهي صيغة تفيد المفعولية والفاعلية! فإذا كان مدلولها مما يختص به الموصوف  198

فقط وال يتعدى إلى غيره كان  بمعنى المفعولية مثل: "جريح وقتيل", أما إذا كان المدلول ال يختص 

إلى غيره فتفيد المبالغة والفاعلية؛ مثل رحيم وبديع فهي بمعنى راحم ومبدع!  بالموصوف فقط وإنما يتعدى

فإذا نحن نظرنا في هذه اآلية وجدنا أن هللا تعالى استعمل صيغة فعيل ليشير إلى عموم األمن فيها وشموليته, 

 وليس من أجل الفاصلة أو ما شابه.
كان ال يقسم إال بما هو نفيس, غير أن النفائس ال  ليس هذا الترتيب اعتباطيا, وإنما لحكمة, فاهلل وإن 199

تتساوى فهناك منها ما هو أنفس من غيره, وهنا بدأ هللا السورة بالقسم بما هو أقل نفاسة تصاعديا إلى ما هو 

أنفس وأعز, فبدأ بالتين ثم الزيتون, ومن المعلوم أن ثمرة الزيتون أكثر نفاسة من التين ففيها من الفوائد ما ال 
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بياء بين إسرائيل, به إىل أرض الشام مبعث كثري من أن 200يقسم هللا تعاىل ابلتْي مشرياف
وابلزيتون مشريا به إىل فلسطْي, وبطور سنْي مشريا به إىل موسى عليه السالم, وابلبلد 

 :على أمر عظيم وهومشريا به إىل النيب الكرمي, مكة, األمْي 
 
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ "  َآَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ ( 5) َساِفِلْيَ  َأْسَفلَ  َرَدْداَنهُ  مُثَّ  (4) 201تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ  يف  اإْلِ

            "(6) مَمُْنونٍ  َغرْيُ  َأْجر   فـََلُهمْ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا
على  اصرحي ارد مقدما ,يف أحسن تقومي  202اهلل تعاىل يقسم أنه هو الذي خلق اإلنسانف

, أال "مييف أحسن تقو "لقد خلقنا اإلنسان يظن احلكمة والعلم يف هللا عزوجل, فيقول: من ال 
 !تثبت هذه الصورة هلل تعاىل احلكمة يف خلقه؟

, على صحة املقسم عليه " حيتوى الدليل املباشر.ونالحظ أن املقسم به "التْي والزيتون ...
بقوله أنه هو اخلالق الراعي  ,ريد مقدما على القائلْي ابلصدفةففاهلل قدم الدليل يف القسم, 

وها هي قائمة ُصراح ان من احتياجات روحية وبدنية, والذي أعد وجهز كل ما حيتاجه اإلنس
 .أمام اإلنسان

  
                                                                                                                                       

قاربها شجرة التين, ثم يكفيك أن التين ذكر مرة واحدة في القرآن, أّما الزيتون فذُكر س  مرات, إحداهن إشارة ت

إلى النور اإللهي! وفي تلك اآلية وصفه هللا بأنه شجرة مباركة! وإذا نحن قصدنا الفهم اإلشاري وجدنا أن 

عليه السالم, ثم يأتي بعد ذلك طور سينين عيسى  المراد بالتين أنبياء بني إسرائيل, فهم حتما أقل مكانة من

وفيه إشارة إلى موسى عليه السالم, ثم يأتي ما هو أكثر نفاسة وهو البلد األمين مكة بلد بي  هللا الحرام وفيها 

 اإلشارة إلى الرسول الكريم, فهي أعلى نفاسة من كل المذكورات!
لسورة تحتم علينا أن نجعل القسم بالتين والزيتون من باب ولكن ااألولى األخذ على الظاهر ونحن أخذنا به,  200

وتتبع معي السورة فستعلم أن المسلك الذي سلكه المفسرون هو المسلك السليم الواجب في تعاملهم  اإلشارة,

"وطور سينين وهذا البلد  :مع القَسم األول, فإذا نحن نظرنا في المقسمين بهما بعد هذا القسم وجدنا قوله تعالى

ألمين" وطور سينين هو الجبل الذي كلم هللا موسى عليه, والبلد األمين هي مكة, فما هو الرابط بين هذه ا

األشياء؟ ال يوجد وجه صريح للترابط إال القول بأن التين والزيتون أيضا إشارة إلى أنبياء كما أشار طور سينين 

القول بأن التين والزيتون إشارة إلى األنبياء مثل إلى موسى والبلد األمين إلى الكعبة والرسول الخاتم! فيكون 

اآليتين التاليتين ليس من باب التكلف بل هو المفترض. وليس  المسألة محاولة توفيق أو تلفيق, وإنما النص 

"فما  :"والتين والزيتون" فهو قوله تعالى :الحاتم بذلك, أما الدليل القاطع على وجود اإلشارة في قوله تعالى

عد بالدين", فاهلل تعالى بعد أن تكلم عن حال اإلنسان, خاطبه قائال: فما يكذبك بعد بالدين؟ فيفترض أن يكذبك ب

 يكون ما سبق من المقسم به من الدين, حتى يُفّرع هللا عليه بالفاء في "فما".
كذا صدفة! عن على كثير من التيارات الفكرية اإللحادية والتي تقول أن اإلنسان ُخلق ه رد ضمنيفي اآلية  201

طريق التطور, فيرد هللا عليهم أنه هو الذي خلق وليس األمر مجرد صدفة! أنشأه هللا تعالى إنشاءا وجعله في 

[" فأن  أيها اإلنسان معتدل القامة, وفي هذا من الفوائد 7أحسن صورة "الَِذي َخلَقََك فََسَواَك فَعََدلََك ]اإلنفطار : 

ميز له عن باقي الدواب, والتي ال استقامة فيها. وكذلك رد بهذه المقسمات بها ما ال يُحصى, كما أن فيها ت

المذكورة على من يقول أن هللا تعالى أكبر من أن يهتم بالعالم فلقد خلقه وتركه أو أن هللا ال يعلم بالجزئيات, 

 فقدم األدلة في المقسمات بها على نفي كل هذه األقوال.
 !لوا مباشرة هذه العمليةبواسطة المالئكة الذين تو 202
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إعراضه عن الوحي  يف الدنيا واآلخرة جزاءا له على 203مث رد اإلنسان إىل أسفل سافلْي
بدأ يف الدنيا ويستمر يف , إال املؤمنْي العاملْي, فلهم أجر غري مقطوعواإلميان واالتباع, 

  . 204هلم يف الدنيا احلياة احلسنة والبقاء على التقومي األحسنو فهم يف أعلى عليْي, اآلخرة, 
 
ُبكَ  َفَما" ينِ  بـَْعدُ  205ُيَكذِه  "(8) 206احْلَاِكِمْيَ  أبَِْحَكمِ  اّللَُّ  أَلَْيسَ ( 7) اِبلدِه

على ما شاء وقدم لذلك من األدلة  سبحانهبعد أن أقسم  207اإلنسان فيخاطب هللا تعاىل
  :قائالما شاء,  واليت هي أقسام

فلقد قلنا لك أننا خلقناك وأنك خملوق  ؟ما الذي جيعلك تكذب ابلدين بعد ما ذكران لك
ألست تقر أيها . يف أحسن صورة وأنك هبذا اخللق معد المتحان واختبار سنحاسبك عليه

فلم تتعجب إذا أرسل لك الرسل ودعاك إىل عبادته؟  ؟اإلنسان أن هللا تعاىل أحكم احلاكمْي

                                                
اختلف المفسرون في المراد من هذه اآلية, فقالوا أنه الرد إلى أرذل العمر! أو المقصود هم الضعفاء أو  203

المرضى الزمنى! وهم بقولهم هذا يسيئون إلى اإلنسان وإلى ربه عزوجل, فاإلنسان في هذه الحالة ليس أسفل 

بهذا الوصف فليس هذا بيده, وإنما هو مما كتبه هللا على البشر, فهل  سافلين, ثم إنه ال يستحق الذم والتوصيف

 .يربطون اآلية باآلية التالية لهايعيبون الخلق أم الخالق؟! ثم هم ال 

أما نحن فنفهم هذه اآلية من خالل سابقتها والحقتها, فلقد قلنا أن المراد من الخلق في أحسن تقويم هو الخلق 

ع توفير االحتياجات وأهمها الروحية "الدين" ثم يأتي بعد ذلك الرد إلى أسفل الحسن المنتصب القامة م

عام؟ ال, ليس هذا الرد لكل الناس بل المؤمنون العاملون للصالحات مستثنون من  الردسافلين, ولكن هل هذا 

م الرحمن لهم, هذا الرد, فيفهم بداهة أن المراد من هذا الرد هو جزاء وعقاب للناس على عدم انتفاعهم بتقوي

المذكورين إشارة -فلقد خلقهم ونصب قامتهم وأرسل لهم الرسل ولكنهم لم يستجيبوا, فبإعراضهم عن رسلهم 

استحقوا أن يكونوا أسفل سافلين! أي أن اإلنسان المعرض عن الوحي في الدنيا هو أقل من  -في أول السورة 

 ة أن يُرّد إلى نار جهنم فهو أسفل سافلين كذلك!الحيوان, فهو أسفل سافلين في الدنيا ومصيره في اآلخر
الناظر في الفكر اإلسالمي يجد أنه يجعل الدين تكليفا يقابله أجر في اآلخرة , أما نحن فنرى أن الدين تكليف  204

, لذا فإنا نرى أن هللا عزوجل يدخلنا الجنة بكرمه وفضله, فلو اكتفى بأن يُدخل العاصين النار وأجر في آن واحد 

أن ال يعاقب المطيعين لكان الدين أجرا كافيا, وهو من تمام فضله ونعمه عليهم, فكفى بالدين منهاجا وتنظيما و

وسعادة للحياة الدنيوية! لذا فإنا نقول أن األجر الغير ممنون بادئ في الدنيا متمثل في حياة سعيدة قويمة هانئة 

اإلنسان انتقل إلى جنات رب العالمين في أعلى عليين على  منتظمة يحكمها الدين, وال ينقطع هذا األجر فإذا مات

عكس من هم في أسفل سافلين. وفي هذه اآلية واآلية السابقة لها رد على من يقولون أن هللا تعالى رحيم ال 

 يعذب خلقه! أو أنه أكبر من أن يعذب خلقه! 
سول؟ فيكون المعنى على االحتمال اختلف المفسرون في المخاطب في هذه اآلية, هل هو اإلنسان, أم الر 205

األول: فما الذي يجعلك تكذب أيها اإلنسان بالدين؟ وعلى الثاني: فال يكذبك بعد أيها الرسول أحد بالدين! والذي 

  يرجحه السياق هو القول األول.
إله, نعم  قلنا ونقول دوما: إن القرآن في كل خطابه لم يخاطب أبدا صراحة المالحدة الذين ال يقرون بوجود 206

لذلك  ,هو يخاطبهم ضمنا ولكن ليس مباشرة, ألن الفكر اإللحادي فكر ساقط غير منطقي ال يستحق المناقشة

, أما أن يحاول إثبات هللا تعالى ابتداءا نية والتذكير بكماالت هللا عزوجلاكتفى القرآن دوما بعرض دالئل الوحدا

ينتطح فيها  التي ال ,األمر )وجود اإلله( من البديهيات العقليةوال ينبغي ألحد فهذا  ,فهذا ما لم يفعله القرآن

 عنزان, وعلى الرغم من ذلك يفعلها المالحدة العباقرة!!!
من الممكن القول أن المخاطب إشارة وتعريضا في هذه اآلية هو المؤمن من أهل الكتاب, الذي لم يؤمن  207

ألنبياء ببعض, وذكّره بالنبوات والنبؤات الواردة في حق بالرسول فعرض هللا تعالى له في أول السورة ارتباط ا

 الرسول ثم قال له: ما يكذبك باإلسالم في شكله األخير على يد محمد ؟
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جب ؟ فإذا كانت إجابتك ببلى وهي حتما كذلك, فال تكذب ابلدين أيف هذا الفعل ع
 وانظر ما فيه وستؤمن إن مل يكن يف قلبك عجب.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سورة العلق                              

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
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 م هللا على اإلنسان واالقَتاب منه.تدور سورة العلق يف فلك القراءة كباب لفتح نع
وتبدأ سورتنا ابألمر ابلقراءة, وكانت سورة التْي قد انتهت ابلسؤال عن حكمة هللا تعاىل, 

 .وكلما تقرأ أكثر سيفتح لك ربك األكرم أكثر, واإلميان ففي كتاب هللا ستجد احلكمة
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
ْنَسانَ  َخَلقَ  (1) َلقَ خَ  الَِّذي َربِهكَ  اِبْسمِ  اقْـَرأْ "  "(2) َعَلقٍ  ِمنْ  اإْلِ

وكما أمر  وأي كتاب تباعا.–بقراءة القرآن أوال  -وكل املسلمْي تباعا–النيب الكرمي  208فتأمر
ابلتسبيح والعبادة وأتبعهما ابلتذكري أبن الرب هو اخلالق, مل تتخلف القاعدة يف آيتنا هذه, 

 تدأ ابسم هللا, الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما.فأمرت اآلية النيب الكرمي ابلقراءة مب
, فهو منذ بدأ 209وتذكر لنيب الكرمي أن اإلنسان املخلوق يف أحسن تقومي خملوق من علق

ويستقل هبا قط, ال يستطيع أن يعتمد على نفسه فخلقه إىل موته معتمد على التعلق بغريه, 
 فتعلق أيها اإلنسان بربك عن طريق قراءة كتابه.

 
ْنَسانَ  َعلَّمَ ( 4) اِبْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي( 3) اأْلَْكَرمُ  َوَربُّكَ  اقْـَرأْ "  "(5) يـَْعَلمْ  ملَْ  َما اإْلِ

فلك من الثواب على القراءة ما يزيد عن ما تتصور, وسُيفتح عليك من فاقرأ وربك األكرم, 
ىل فتوح وعطاءات من هللا العلوم كلما تقرأ أكثر ما مل خيطر لك ببال, فالعلم ابلدرجة األو 

, 210فهو الذي جعل القلم وسيلة للتعلم, به حيفظ اإلنسان ما علم ويبلغه غريهعزوجل, 
م اإلنسان ما مل فالقلم أفضل وسيلة للحفظ والتعلم, فاقرأ وسيأتيك العلم, فاهلل هو الذي عله 

يف ينشأ الكلمات مه كعله  , فاهلل يعلم اإلنسان منذ بدء خلقه, فهو الذي علمه البيان,يعلم
وكفى به وسيلة للتعلم, فبدون مه الكالم بْي الشيء والكلمة, عله  العالقةعن طريق معرفة 

                                                
األمر أمر وجوب, ولقد فصلنا على موقعنا الشخصي وقلنا أن القراءة واجبة على كل إنسان مسلم, استنادا  208

 إلى الموضوع.إلى هذه اآلية, فمن أراد االستزادة فليرجع 
ركز السادة المفسرون قاطبة عند تناولهم لهذه الكلمة على الجانب المادي منها, وهي العلقة التي تكون في  209

نَساُن  َسأُِريكُْم آيَاتِي فاََل تَْستَْعِجلُوِن ]األنبياء  ِمْن َعَجلٍ الرحم, ونسوا أن هذه اآلية هي مثل قوله تعالى: "ُخلَِق اإْلِ

قالوا فيها أن المراد منها العجلة, وليس مادة الخلق! ونحن نقول أنها االثنان, وبهذا نقول أيضا [", والتي 37: 

, واختيار هذا الكلمة تحديدا ليس من -العالقات–هنا, فاإلنسان مخلوق من علق, وهو طيلة عمره قائم بالعلق 

 أجل مناسبة رؤوس اآليات, وإنما إلشارة جلية.   
تدوين العلم الذي يحصل لإلنسان بفضل وفتح الرب األكرم, حتى ال يضيع, فإذا فتح هللا  في اآلية إشارة إلى 210

 عليك من أبواب علمه وكرمه, فكن أن  أيضا كريما وبلغ غيرك وال تبخل بعلمك, وأفضل حافظ له هو القلم.
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فإذا كان هللا هو الذي علمك هذا كله, فلم ال  .البيان والقلم ما كان لينشأ لإلنسان حضارة
  تقرأ القرآن وأتخذ علمه؟! 

 
 :السورة املاضيةمث تقدم السورة اإلجابة على السؤال املطروح يف 

ُبكَ  َفَما" ينِ  بـَْعدُ  ُيَكذِه  :ي", وهاِبلدِه
ْنَسانَ  ِإنَّ  َكالَّ "  "(8) 211الرُّْجَعى َربِهكَ  ِإىَل  ِإنَّ  (7) اْستَـْغىَن  َرَآهُ  أَنْ ( 6) لََيْطَغى اإْلِ

عن خالقه,  -بعلمه ابلدرجة األوىل–فاإلنسان يطغى عندما يظن أنه كفرد أو جنس استغىن 
سماوات واألرض والذي علمهه, فيظن أنه أوتيه على علم عنده! علم لدين من الذي خلق ال

يف حاجة إىل اخلالق, ويستطيع أن  -من وجهة نظره–لدن نفسه! فلم يعد ال هو وال الكون 
يسري نفسه بنفسه. والعجيب أنه ال ينسى أنه ال يستطيع االستغناء عن املخلوق! ويدعي 

 االستغناء عن اخلالق.
 دةالر فإىل هللا عزوجل  عليه أبنه متحكم فيه, فال يستطيع اإلنسان التفلت أبدا, فريد هللا

, فريجع إىل منزلة أدىن من مىت شاء اليت ينزهلا بكل إنسان يف الدنيا ,الكربىواالنتكاسة 
ويف اآلخرة بصلوه النار, جزاء إعراضه عن الدين وظن االستغناء  فال ينفعه علمه, احليوان,

  عن اخلالق.
 

 وبعد أن تكلمت السورة عن ا
ُ
تتكلم عن ذلك املعاند عرض عن الكتاب وعن الدين, مل

 احملارب للدين وللمؤمنْي, فتقول:
 "(10) 212َصلَّى ِإَذا َعْبًدا( 9) يـَنـَْهى الَِّذي أََرأَْيتَ "

                                                
ا أن المراد عامة المفسرين على أن الُرجعى مصدر مثل أي مصدر! فهو بنفس معنى مرجع ورجوع! وقالو 211

والرجوع غير المرجع, ووضعهما كالهما كمقابل للرجعى يضع عالمة استفهام –منها رجوع أو مرجع اإلنسان! 

وبداهة فإن قولهم هذا غير صحيح, ف "فُعلى" ليس  بمعنى "مفعل" -!التفسيركبيرة حول دقة المفسرين في 

حسنى, يسرى, عسرى, كبرى, صغرى, ل: وال "فعول", ف رجعى على وزن فُعلى, وهو يأتي صفة لمؤنث مث

ولقد اجتهدنا في تحديد المراد بالرجعى, واعتمدنا في تحديد المدلول . عظمى, عليا, أولى, أخرى, دنيا, قصوى

على السياق وعلى السورة السابقة, التي قال المولى فيها: "ثم رددناه أسفل سافلين", فكما تحدث هناك عن 

د أسفل سافلين, فكذلك تحدث هنا عن الخلق من علق, ثم الرجعى. ونكرر هذا الخلق في أحسن تقويم ثم الر

 اجتهاد ال نقطع به, وندعو األخوة إلى النظر في الكلمة.
! هاتين اآليتين أقواال عجبا, فبينهم ما يشبه اإلجماع على أن اآلية نزل  في تفسيرللسادة المفسرين في  212

جعلوا "عبدا" النكرة هو النبي الكريم! وأعجب ثم أعجب, فمرة  أبي جهل, الذي كان يتوعد النبي! وهكذا

يجعلون األتقى هو أبابكر وليس النبي, ومرة يجعلون "عبدا" نكرة هو النبي األعظم, على الرغم من أنه إما 

خطاب للنبي, فهل هكذا, فهذا ما ال يُقبل! أضف إلى ذلك أن اآلية  عبدا"عبدهللا" أو "عبده", أما أن يكون 
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املؤمنْي عن قراءة القرآن إذا دخل يف الصالة, فال يريد  أي مؤمن من أرأيت ذلك الذي ينهى
فما أعجب حاله وفعله فإنه طاغ كما ينهى عن السجود هلل عزوجل, ,  سمع القرآنأن ي

 .مستغن
 
 أملَْ ( 13) َوتـََوىلَّ  َكذَّبَ   ِإنْ  أََرأَْيتَ ( 12) اِبلتـَّْقَوى أََمرَ  أَوْ ( 11) اهْلَُدى َعَلى َكانَ   ِإنْ  أََرأَْيتَ "

 "(14) يـََرى اّللََّ  أِبَنَّ  يـَْعَلمْ 
أو كان من اآلمرين  -وهذا فعل قليب–أبن مسع القرآن وآمن به فسواء كان على اهلدى 

أو حىت كذب ابلقرآن وأعرض عنه, أمل يعلم يف كلتا احلالتْي أن  -وهو فعل لساين–ابلتقوى 
ه, لذا يطغى ى ما حيدث يف خلقهللا يرى؟! أم أنه يظن أن هللا غافل عما يفعل فال ير 

 ويتجرب؟! 
 
َتهِ  ملَْ  لَِئنْ  َكالَّ "  "(16) َخاِطَئةٍ  َكاِذبَةٍ   اَنِصَيةٍ ( 15) 214اِبلنَّاِصَيةِ  213لََنْسَفَعنْ  يـَنـْ

وعن النهي عن قراءة وعن ظنه أنه استغىن عن خالقه, فإن مل ينته هذا اإلنسان عن طغيانه 
تلك الناصية  طاغ, متكربفلنأخذن ابلناصية ولنجرنه هبا هو وكل القرآن والسماع إليه, 

املغَتة , اخلاطئة يف أفعاهلا, السجود هلل عزوجل رفوعة كربا, الرافضةاملالكاذبة يف توجهها 
 بعلمها, الظانة استغناءها بنفسها وابلبشر أمثاهلا.

 
 "(19) َواْقََتِبْ  َواْسُجدْ  ُتِطْعهُ  اَل  َكالَّ   (18)216الزَّاَبنَِيةَ  َسَندْعُ ( 17) 215اَنِديَهُ  فـَْلَيدْعُ "

                                                                                                                                       

لم تقل أن ذلك الشخص كان ينهى عن الصالة, فتأمل! وإنما كان كون هو المخاطب والمحكي عنه؟! كما أنها ي

ينهى عبدا عن شيء إذا صلى, ويظهر لنا من خالل سياق السورة وتكرار األمر بالقراءة أنه كان ينهى عن 

 قراءة القرآن والسجود.
وفي كتاب الخليل: )...(  أللوان، واآلخر تناُول شيٍء باليد.السين والفاء والعين أصالن: أحدهما لوٌن من ا 213

 بيده فأقيماهُ"، أي ُخذا بيده. "اسفَعاكان عُبيد هللا بن الحسن قاضي البصرة مولعاً بأن يقول: 
ِ َربِّي وَ  214 َّ َربِّكُم الناصية هي مقدم الرأس وأعاله, وهي محل التوجيه والتحكم في الدواب: "إِنِّي تََوَكْلُ  عَلَى 

ْستَقِيٍم ]هود : َما ِمن َدآبٍَة إاِلَ هَُو آِخذٌ بِنَاِصيَتَِها إَِن َربِّي َعلَى ِص   ["56َراٍط مُّ

 حول هذه الكلمة فليراجع.طيب في القرآن كالم  اإلعجاز العلميوألصحاب 
ى بلٍل في الَشيء. فاألّول النون والدال والحرف المعتل يدلُّ على تجمُّع، وقد يدلُّ علجاء في المقاييس: " 215

ومنه دار النَْدوِة بمّكة، ألنَهم كانوا يَنْدُون  المجلس يَنْدُو القوُم حوالَيْه؛ وإذا تفَرقوا فليس بَنِدّي.النَادي والنِّدّي: 

 " اهـ فيها، أي يجتمعونَ 
ناِت رجليها عند الحلب، فالَزبُْن َزبَنَِ  الناقة إذا ضرب  بثَفِ "الزبن أصل يدل على الدفع, و جاء في اللسان:  216

بالثَفِنات، والركض بالرْجل، والَخْبط باليد. ابن سيده وغيره: الَزبُْن دفع الشيء عن الشيء كالناقة تَْزبُِن ولدها 
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جيتمع هبم وجيالسهم وحيسبهم مصدر عزه وقوته, فليدع ذلك املغَت بعلمه أولئك الذين 
 فسندع حنن مالئكة تدفعه وتصده هو ومن معه عن ما يريدون.

وذلك كما , واالقَتاب تم السورة بنهي الرسول واملؤمنْي عن طاعته, وأتمر ابلسجودمث ختُ 
  "(8) فَاْرَغبْ  رَبِهكَ  َوِإىَل ( 7) فَاْنَصبْ  فـََرْغتَ  فَِإَذاجاء يف قوله تعاىل: "

فال تطع ذلك املغرور املتكرب الطاغي, واقرأ القرآن واسجد هلل عزوجل واقَتب منه تزداد فتحا 
 وعلما.

السورة ابألمر ابلقراءة, وختمت ابألمر ابلسجود واالقَتاب, فكأن  وكما نرى فقد بدأت
 .القرب إىل عالم الغيوب قراءة القرآن هي ابب

         رة القدرسو                                 
 بسم هللا الرمحن الرحيم                          

 
أكرب نعمة على اإلنسان وفتح ابب القرب إنزال  وقتعظمة  تدور سورة القدر يف فلك

 .(القرآناألكرب )
 

وكانت سورة العلق قد أمرت بقراءة القرآن وابلسجود واالقَتاب, وتبدأ سورة القدر ابلتعريف 
  أُنزل فيها هذا القرآن:ابلليلة اليت

َلةِ  يف  أَنـْزَْلَناهُ  ِإانَّ " َلةُ  َما 217أَْدرَاكَ  َوَما( 1) اْلَقْدرِ  لَيـْ َلةُ ( 2) اْلَقْدرِ  لَيـْ  أَْلفِ  ِمنْ  َخرْي   اْلَقْدرِ  لَيـْ
 "(3) َشْهرٍ 

                                                                                                                                       

لحلب: َدفَعَْ  وَزبَن الشيَء يَْزبِنُه َزبْناً وَزبََن به وَزبَنَ  الناقة بثَفناتِها عند ا عن ضرعها برجلها وتَْزبُِن الحالب.

 بهم" اهـ وناقة زبُون: َدفُوع، وُزبُنَتاها رجالها ألَنها تَْزبِنُ  وَزبَنَْ  ولدها: دفعته عن ضرعها برجلها. بها.

إذا فاألصل يدور في الدفع, فما عالقة هذا بالمالئكة؟ لذا اختلف المفسرون في المراد عند تناولهم لهذه اآلية, 

 هذا االختالف والحيرة, فيقول: ظهر اإلمام الفخر الرازيويُ 

"المسألة الثانية: قال أبو عبيدة والمبرد: واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته وهو متمرد من إنس  

أو جن، ومثله في المعنى والتقدير عفرية يقال: فالن زبنية عفرية، وقال األخفش: قال بعضهم واحده الزباني، 

مثل أبابيل وعباديد  هذا من الجمع الذي ال واحد له من لفظه في لغة العربال آخرون: وقال آخرون: الزابن، وق

فالمراد مالئكة العذاب، وال شك أنهم مخصوصون بقوة شديدة. وقال مقاتل: هم خزنة جهنم أرجلهم  وبالجملة

ئكة الغالظ الشداد، في األرض ورؤسهم في السماء، وقال قتادة: الزبانية هم الشرط في كالم العرب, وهم المال

 ومالئكة النار سموا الزبانية ألنهم يزبنون الكفار أي يدفعونهم في جهنم." اهـ

 وهللا أعلم بمراده من الكلمة, فال نجزم بالمعنى.
 "ما أدراك" تشير إلى أنه لم يوجد أحد قد أدراك قبل :ما يدريك" في القرآن"الفرق بين "وما أدراك" و 217

 ير إلى أن أحداً لم يدرك في الماضي وأن أحداً لن يدريك في المستقبل.و"ما يدريك" تش, اآلن
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والذي هو هدى  ابب القرب من هللا عزوجل وابب الفتوحات العلمية , الذي هوفهذا القرآن
زلته املالئكة يف ليلة القدر, وليلة القدر هذه ليست ليلة عادية, وإمنا هي ليلة عظيمة للناس أن

 أَْمرٍ  ُكلُّ   يـُْفَرقُ  ِفيَها", ألن تلك الليلة: , فهي خري من ألف شهرالقدر! عند هللا عزوجل
 "[ 4:  الدخان]  "َحِكيمٍ 

كما أوجب هللا -داية للناس, ففي هذه الليلة اليت تقدر فيها املقادير أنزل القرآن الكرمي, ه
َنا ِإنَّ تعاىل على نفسه يف الليل: " ليقرأ اإلنسان وليسجد وليقَتب من   -"(12) لَْلُهَدى َعَليـْ

 هللا عزوجل.
 
 "(5) اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحىتَّ  ِهيَ  َساَلم   (4) أَْمرٍ  ُكلهِ   ِمنْ  َرهبِهِمْ  ِبِِْذنِ  ِفيَها َوالرُّوحُ  اْلَماَلِئَكةُ  تـَنَـزَّلُ "

ففي هذه الليلة اليت تقدر فيها املقادير تنزل املالئكة ِبذن رهبم من كل أمر من األمور اليت 
هذه الليلة سالم هي, فال حتمل أذى أو ضر أو خوف للناس, حىت مطلع و  ستقع وتكون.

 فإذا كانت الليلة اليت أنزل فيها القرآن سالم, فما ابلنا ابلقرآن نفسه؟! الفجر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 سورة البينة                               
 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
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, الذي قسم الناس إىل مؤمنْي (كتابرسول )النيب واللحجية اتدور سورة البينة يف فلك 
 .وكافرين

سورة البينة تفرق الذين أوتوا ت عن زمن نزول القرآن, وهنا تربط دثوكانت سورة القدر قد حت
 فبه صار الناس مؤمنْي وكافرين: ,الكتاب ِبجيئه

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

َفكِهْيَ  218َواْلُمْشرِِكْيَ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َيُكنِ  ملَْ "  (1) 220اْلبَـيِهَنةُ  أَتْتِيَـُهمُ  َحىتَّ  219ُمنـْ
ُلو اّللَِّ  ِمنَ  َرُسول   َرةً  ُحًفاصُ  221يـَتـْ  "(3) قـَيِهَمة   ُكُتب    ِفيَها( 2) ُمَطهَّ

فتبْي أن الكافرين من أهل الكتاب ومن املشركْي ما هم بتاركي كفرهم وال منخلعْي منه حىت 
 أتتيهم البينة, على أن ما هم فيه ابطل, وتقدم هلم احلق من هللا عزوجل.

تلو صحفا مطهرة عن الباطل , يقول أنه مرسل من هللا تعاىل, ي222وهذه البينة هي رسول
 .وعليه قائمة ابحلق 223والقبح والشرك, وهذا الصحف حتتوي كتبا

                                                
في اآلية إشكال كبير للمفسرين, وذلك ألنها تقول بأن من المشركين من هو كافر, ومن ليس بكافر, وليس  218

مشركا  فيها أي إشكال بعون هللا لمن يفرق بين الكلمات المختلفة وال يضعها في سلة واحدة, فقد يكون الكافر

وقد ال يكون, وقد يكون المشرك كافرا وقد ال يكون, فالكافر هو اإلنسان الذي يعرف الحق ويعانده ويكتمه, لذا 

 فقد يكون هناك مشركون غير كافرين, ألن الحق لم يظهر لهم. وفي المسألة تفصيل كبير ليس هذا موضعه.
 زي: كما أورد اإلمام الفخر الرا–الفك معروف, ومن مدلوالته  219

االنفكاك هو انفراج الشيء عن الشيء وأصله من الفك وهو الفتح والزوال، ومنه فكك  الكتاب إذا أزل  "

أال ترى أن ضد قوله: انفك الرهن، ومنه  ,ختمه ففتحته، ومنه فكاك الرهن وهو زوال اإلنغالق الذي كان عليه

ه بعد التحامه به، كالعظم إذا انفك من فكاك األسير وفكه، فثب  أن انفكاك الشيء عن الشيء هو أن يزيل

 " اهـمفصله، والمعنى أنهم متشبثون بدينهم تشبثاً قوياً ال يزيلونه إال عند مجيء البينة.
لم تأت "البينة" معرفة في القرآن كله إال في هذه و ذلك مثل قولي: لم أكن تارك اللهو حتى يجبرني أبي. 220

إشارة إلى ما هو موجود في كتب  -وهللا أعلم-ومجموعة. وفيها  السورة, وما عدا ذلك فهي منكرة, مفردة

 األقدمين من قدوم الرسول األعظم بالشريعة الخاتمة الناسخة. 
في اآلية دليل على ما نقول به من أن الرسول الكريم كان قارئا, ولقد الحظ اإلمام الفخر الرازي هذه النقطة,  221

المطهرة إلى الرسول مع أنه كان أمياً؟ قلنا: إذا تال مثالً المسطور فإن قيل: كيف نسب تالوة الصحف فقال: "

في تلك الصحف كان تالياً ما فيها, وقد جاء في كتاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السالم كان يقرأ من 

 " اهـ.ولعل هذا كان من معجزاته صلى هللا عليه وسلمالكتاب، وإن كان ال يكتب، 

 .ح قارئا بأمر هللا تعالى: "اقرأ"ي الكريم لم يكن قارئا قبل البعثة وأصبوالذي نراه أن النب
عامة المفسرين على أن المراد من البينة هي الرسول, ثم أخذوا يبينون كيف أن الرسول بينة!, ومن ذلك  222

 ما قاله اإلمام الفخر الرازي: 

هاية الجد في تقرير النبوة والرسالة، ومن "أن ذاته كان  بينة على نبوته، وذلك ألنه عليه السالم كان في ن

كان كذاباً متصنعاً فإنه ال يتأتى منه ذلك الجد المتناهي، فلم يبق إال أن يكون صادقاً أو معتوهاً؛ والثاني: معلوم 

البطالن ألنه كان في غاية كمال العقل، فلم يبق إال أنه كان صادقاً؛ الثالث: أن مجموع األخالق الحاصلة فيه كان 

بالغاً إلى حد كمال اإلعجاز، والجاحظ قرر هذا المعنى، والغزالي رحمه هللا نصره في كتاب المنقذ، فإذاً لهذين 

 الوجهين سمي هو في نفسه بأنه بينة." اهـ

وال اعتراض على ما يقولون, إال أننا نقول أن البينة ليس  مجرد الرسول, وإنما الرسول الذي يتلو صحفا 

 الرسول والصحف مجتمعان. مطهرة, فالبينة هي
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 "(4) 224اْلبَـيِهَنةُ  َجاَءهْتُمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِكَتابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  تـََفرَّقَ  َوَما"

ن عادة أهل فإن موهي ابلدرجة األوىل عنصر هداية وتوحيد, وعلى الرغم من أن البينة بينة! 
عندما َيتيهم أي الكتاب, الذين أوتوه, أال جيتمعوا عليها, وإمنا يتفرقوا وخيتلفوا بشأهنا, 

ظلما وعدواان وبغيا من  فمنهم من يؤمن هبا ويتبعها ومنهم من يعارضها وال يؤمن هبارسول, 
 عند نفسه:

ُ النَِّبيِهَْي " رِيَن َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب اِبحلَْقِه َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اّلله ِليَْحُكمَ ُمَبشِه
بـَْغياً ِمن بـَْعِد َما َجاءهْتُُم اْلبَـيِهَناُت  َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ  بَْْيَ النَّاِس ِفيمَا اْختـَلَُفواْ ِفيهِ 

نَـُهمْ  ُ الَِّذيَن آَمنُ  بـَيـْ ُ يـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط فـََهَدى اّلله واْ لَِما اْختَـَلُفواْ ِفيِه ِمَن احلَْقِه ِبِِْذنِِه َواّلله
 "[213مُّْسَتِقيٍم ]البقرة : 

فليست البينة نفسها سبب االختالف, وإمنا البغي والكرب املوجودان يف النفس هو سبب 
 اخلالف.البينة زع البغي لرفعت االختالف, ولو نُ 

 
ينَ  َلهُ  خُمِْلِصْيَ  اّللََّ  225لِيَـْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا اَومَ "  َوَذِلكَ  الزََّكاةَ  َويـُْؤتُوا الصَّاَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَـَفاءَ  الدِه

 "(5) اْلَقيِهَمةِ  ِدينُ 
الرسل أبي أمر إال من وليس هلؤالء مربر أو عذر يف تفرقهم, فما أمرهم الرسول ومن سبقه 

ُجيعا, وهي أن يعبدوا هللا خملصْي له الدين, فال  اية إرسال الرسللغاية معروفة, وهي غ
ويقيموا الصالة يشركون به غريه ولكي يَتكوا كل األداين ويستقيموا على دين هللا تعاىل, 
 متقربْي هبا إىل رهبم, ويؤتوا الزكاة, مطهرين أنفسهم من البخل واألوساخ.

 

                                                                                                                                       
ليس المقصود من الكتاب المعنى المعاصر, وهو مجتمع الورق المغلف, وإنما المعنى الموجود في كتب  223

يدلُّ على الثراث, مثل قولنا: كتاب الصالة, أي فصل الصالة الجامع للمسائل المتعلقة بها, وذلك ألن الكتب أصال 

 جمع شيٍء إلى شيٍء. ومن ذلك الكتيبة.
َولََما هذه آخر آية ورد فيها "الذين أوتوا الكتاب", وأول آية وردت في القرآن تفصل هذه اآلية, فتقول: " 224

ٌق لَِّما َمعَُهمْ َجاءهُْم  ِ ُمَصّدِ َّ ْن ِعنِد  ِ َوَراء ظُُهوِرهِ  َرسُوٌل ّمِ َّ َن الَِذيَن أُوتُواْ اْلِكتَاَب ِكتَاَب  ْم )البينة( نَبَذَ فَِريٌق ّمِ

 ["101َكأَنَُهْم الَ يَعْلَُموَن ]البقرة : 
يفهم كثيرون اآلية  هكذا: "وما أمروا إال أن يعبدوا هللا ......", وكن  منهم! وكن  أتساءل: كيف يكون من  225

قبلنا أو نكون نحن لم نؤمر إال بهذه األوامر الثالثة, فهناك الكثير من األوامر األخرى؟! والعلة في األفهام 

 يمة وقلة التدبر!السق
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 اْلرَبِيَّةِ  َشرُّ  ُهمْ  أُولَِئكَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  َجَهنَّمَ  اَنرِ  يف  َواْلُمْشرِِكْيَ  ْلِكَتابِ ا َأْهلِ  ِمنْ  َكَفُروا  الَِّذينَ  ِإنَّ "
(6)"  

, ومن يف انر جهنم خالدا فيها, جزاءا وفاقا له على كفره وبغيهفمن كفر ابحلجة البينة فهو 
 دخلها فهو شر الربية.

 
 َجنَّاتُ  َرهبِهِمْ  ِعْندَ  َجزَاُؤُهمْ  (7) 226اْلرَبِيَّةِ  َخرْيُ  ُهمْ  أُولَِئكَ  اتِ الصَّاحلَِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ "

ُهمْ  اّللَُّ  َرِضيَ  أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَ  اأْلَهْنَارُ  حَتِْتَها ِمنْ  جَتْرِي َعْدنٍ   َخِشيَ  لَِمنْ  َذِلكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعنـْ
 "(8) َربَّهُ 

ا وعملوا الصاحلات هم يف الدنيا خري الربية, فهم خري ألنفسهم مث تقرر اآلايت أن الذين آمنو 
جبنات إقامة, جتري زوجل على ذلك ولغريهم, فخريهم يصل إىل خلق هللا, وسيجازيهم هللا ع

هللا تعاىل رضي عنهم, ورضوا عنه, وذلك  من حتتها األهنار, وهلم غري ذلك من الكرم واملنة أن
 ملن خشي ربه.

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

                                                
إال في هذه السورة, وهي تحتاج إلى بحث مطول حتى   -وكذلك: "القيمة"-لم ترد كلمة "البرية",  226

 يُستخرج مدلولها الدقيق.
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 سورة الزلزلة                               
 بسم هللا الرمحن الرحيم                           

 
 تدور سورة الزلزلة يف فلك بينة اليوم اآلخر: كتب األعمال.
, حجة هللا على عباده, وتتحدث وكانت سورة البينة قد تكلمت عن بينة الدنيا وهي القرآن

حيث تبطل حجج وجدل كل األثقال, وهي كتب أعمال الناس, إخراج زلة عن سورة الزل
 ففي ذلك اليوم يرى اإلنسان ما قدمت يداه بعينيه, فكيف اْلدال والدفع؟! جمادل.
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انتهت السورة املاضية "البينة" بذكر حال الناس يف الدار اآلخرة كجزاء عادل هلم على 

 موقفهم من البينة بقوله تعاىل: 
 َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أْولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلرَبِيَّةِ   الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَْي يف اَنرِ ِإنَّ "

ْم َجنَّاُت عَ  أْولَِئَك ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَّةِ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاتِ  ْدٍن جَتْرِي َجزَاُؤُهْم ِعنَد َرهبِِه
ُهمْ  ِمن ُ َعنـْ  "َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك لَِمْن َخِشَي َربَّهُ  حَتِْتَها اأَلهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً رَِّضَي اّللَّ

والذي يتحقق بعده املشهد -وتبدأ هذه السورة الكرمية بذكر مشهد سابق هلذا املشهد, 
...", فيكون ما ورد يف السورة املاضية  األَْرُض زِْلزَاهَلَاِإَذا زُْلزَِلِت وهو قوله تعاىل: " -السابق

 متوقفا على ما سريد يف هذه السورة.
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
ْنَسانُ  َوقَالَ  (2) 228أَثـَْقاهَلَا اأْلَْرضُ  َوَأْخَرَجتِ  (1) زِْلزَاهَلَا اأْلَْرضُ  زُْلزَِلتِ  227ِإَذا"  هَلَا َما اإْلِ
(3)" 

                                                
من غير المألوف ابتداء الكالم ب "إذا", وهذا ألن أسلوب القرآن غير أسلوب البشر والعرب في السرد,  227

ورة إال أنها مرتبطة بما قبلها. ونلحظ مجيء الفعل بعد "إذا" مباشرة, فلم وألنها وإن كان  أول كلمة في الس

تقل اآلية "إذا األرض زلزل ", كما هو الغالب في مثل هذه اآليات, والتي يأتي فيها الفعل في آخر اآلية )الحظ 

لى الحدث وليس على هذا في آيات المرسالت والتكوير واالنفطار واالنشقاق(, وذلك ألن التركيز في هذه اآلية ع

[", فالمراد لف  انتباه السامع 1الجرم, أما في اآليات األخرى مثل قوله تعالى: "إِذَا الَسَماء انَشقَْ  ]االنشقاق : 

 إلى السماء وعظمتها وقدرها, وكيف ستنشق على الرغم من كل هذا!
ن المراد من األثقال إما البشر أنفسهم اختلف المفسرون في المراد من األثقال, إال أن المشتهر في ذلك هو أ 228

 أو الكنوز! ونورد هنا ما ذكره اإلمام األلوسي في تفسيره حول هذه اآلية:

كنوزها وقال النقاش والزجاج ومنذر بن سعيد: أن  موتاها}َوأَْخَرَجِ  االرض أَثْقَالََها{ فقد قال ابن عباس: أي "

قتصر بعضهم على تفسير األثقال بالكنوز, مع كون المراد وروي عن ابن عباس أيضاً. ).....( وا وموتاها

بالوق  وق  النفخة الثانية, وقال تخرج األرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف فيتحسر العصاة إذا 

نظروا إليها, حيث عصوا هللا تعالى فيها ثم تركوها ال تغنى عنهم شيئاً ).....( وأياً ما كان فاألثقال جمع ثقل 

مصون, وتجوز به ههنا على سبيل االستعارة  متاع المسافر وكل نفيس :وهو على ما في القاموس ,التحريكب

عن الثاني, وجوز أن يكون جمع ثقل بكسر فسكون بمعنى حمل البطن على التشبيه واالستعارة أيضاً كما قال 

ومنهم من فسر األثقال االستعارة الشريف المرتضى في الدرر وأشار إلى أنه ال يطلق على ما ذكر إال بطريق 

وإظهار األرض في موقع االضمار لزيادة التقرير وقيل لإليماء  ,ههنا باألسرار وهو مع مخالفته للمأثور بعيد

والظاهر أن اخراجها ذلك مسبب عن  ,إلى تبديل األرض غير األرض أو ألن إخراج األرض حال بعض أجزائها

 فيه من الغار ونحوه " اهـ الزلزال كما ينفض البساط ليخرج ما

", وذلك ألنه من َوقَاَل اإلنَساُن َما لََها ونحن نستبعد أن يكون المراد من األثقال هو الموتى, وذلك لآلية التالية 

المفترض أن اإلنسان شاهد الموقفين السابقين فقال ما لها, أما أن يكون في باطن األرض, فهذا معناه أنه لم 

 يشاهد شيئا!

وألن اإلنسان يتساءل تبعد كذلك أن يكون المراد من األثقال الكنوز, ألن الكنوز ليس  أثقال األرض, كما نس
  .عندما يرى هذا الموقف: ما لها, فيفترض أن ما يراه يكون غريبا جدا حتى يسأل هذا السؤال
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عرض مشهد عظيم من مشاهد هذا اليوم وهو زلزلة األرض كلها, فعندما تزلزل فتبدأ السورة ب
األرض زلزاهلا, ذلك الزلزال الشامل الذي يزلزل األرض كلها, وليس كزالزلنا, واليت تقع يف 

 جزء دون آخر, ذلك الزلزال املرتبط ابلساعة:
", ذلك الزلزال الذي ال [1]احلج :  سَّاَعِة َشْيء  َعِظيم  ِإنَّ َزْلَزَلَة الاَي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكْم "

ويرى اإلنسان  خترج األرض كتب األعمال, وعندما  يَتك شيئا على حاله وإمنا يرفع وخيفض.
كتب األعمال بشكل غري مألوف وال معروف, وعندما يتعجب اإلنسان من هذه الكتب 

 اليت خترج من األرض, وتتطاير.
 
 "(5) هَلَا أَْوَحى َربَّكَ  أِبَنَّ ( 4) 229َأْخَباَرَها دِهثُ حتَُ  يـَْوَمِئذٍ "

ابلتحديث ِبا فيها, وهنا  230خُترج الكتب وتعلن الناس أبن الرب أوحى هلاففي هذه اليوم 
فيه الكتب  ؤتىيعلم الناس أنه قد حان وقت كشف املستور, فيصدرون إىل املكان الذي ست

 وتُعرض.

                                                                                                                                       

ع من األرض, تمهيدا وكنا قد ملنا إلى أن المراد من األثقال هو الجبال الرواسي, ويكون إخراجها بأن تخل

ثم ظهر لنا فيها , لتسييرها ونسفها, إال أننا رأينا أن هذا المعنى ال ينسجم مع سياق اآليات, فعدلنا عن هذا القول
. ففي هذا اليوم كتب األعمال بحمدهللا وعونه قول آخر مناسب لسياق اآليات, وهو أن المراد من األثقال هو

 له )الحظ أن الكتاب يُخرج واألثقال كذلك(: لكل إنسان كتاب جامع ألعما يُخرج

ً  نُْخِرجُ َوكَُل إِنَساٍن أَْلَزْمنَاهُ َطآئَِرهُ فِي عُنُِقِه وَ "  ["13]اإلسراء :  لَهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِكتَاباً يَْلقَاهُ َمنشُورا

ة, من الممكن وليس هذه الكتب مثل كتبنا, من أنها مكونة من صفحات وغالف, وإنما هي كتب أخرى عجيب

تشبيهها بعارضات الصور ثالثية األبعاد, كتب سجل  بالصوت وبالصورة كل ما اقترفه اإلنسان وتعرضه له! 

 وبهذا يرى اإلنسان ما قدم  يداه فعال )توصيف الكتب هذا مأخوذ من فهمنا آليات عدة في الكتاب الكريم(

ل, وليس هذا النع  بمستغرب, فإذا نحن نظرنا في وهذه الكتب التي هي تاريخ اإلنسان تستحق أن توصف بالثق

َولَيُْسأَلَُن يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعَما َكانُوا يَْفتَُروَن  َولَيَْحِملَُن أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَاالً َمَع أَثْقَالِِهمْ  كتاب هللا تعالى ألفيناه يقول: "

 العنكبوت. الخطايا واألعمال هي أثقال بنص سورة[", ف13]العنكبوت : 

تتطاير أمامه وتخرج من األرض, يعجب منها  -وهللا أعلم بكيفيتها وهيئتها–فإذا رأى اإلنسان كتب األعمال 

ويستغرب ويسأل: مالها. أما أن يتعجب من زلزلة أو أي حدث طبيعي يوم القيامة مهما كان عظيما فهو 

 زلزلة؟!مستبعد, فماذا ينتظر اإلنسان في هذا اليوم حتى يتعجب من ال
عامة المفسرين على أن عود الضمير في "أخبارها" على األرض, ثم اختلفوا في كيفية التحديث باألخبار,  229

 :والذي قال فيه ,ونذكر هنا ما أورده اإلمام الفخر في تفسيره! وذلك ألن األرض ال تتحدث

بي مسلم يومئذ يتبين لكل أحد السؤال الثاني: ما معنى تحديث األرض؟ قلنا: فيه وجوه: أحدها: وهو قول أ"

حدث  بذلك، كقولك الدار تحدثنا بأنها كان  مسكونة, فكذا انتقاض األرض بسبب الزلزلة  فكأنهاجزاء عمله 

أن هللا تعالى يجعل األرض حيواناً تحدث أن الدنيا قد انقض  وأن اآلخرة قد أقبل . والثاني: وهو قول الجمهور: 
)!!!(, فحينئذ تشهد لمن أطاع وعلى من عصي، قال عليه السالم:  ما عمل أهلهاعاقاًل ناطقاً ويعرفها جميع 

ثم تال هذه اآلية, وهذا على مذهبنا غير بعيد ألن البنية « أن األرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عمل عليها»

ها الحياة عندنا ليس  شرطاً لقبول الحياة، فاألرض مع بقائها على شكلها ويبسها وقشفها يخلق هللا في

 ـوالنطق"اه

, فالحديث في اآلية السابقة عن األثقال, والتي هي كتب األعمال, فال عجب أن تحدث الكتب وعلى قولنا ال إشكال

 بما فيها من أخبار.
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 َوَمنْ ( 7) يـَرَهُ  َخرْيًا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ  َفَمنْ  (6) َأْعَماهَلُمْ  231ِلرُيَْوا َأْشَتااتً  النَّاسُ  َيْصُدرُ  يـَْوَمِئذٍ "

 "(8) يـَرَهُ  َشرًّا َذرَّةٍ  ِمثْـَقالَ  يـَْعَملْ 
ليشاهدوا أبعينهم أعماهلم, اليت اقَتفوها يف الدنيا, وسريى , فرقا فرقافيومها يصدر الناس 

ا كان أو شرا, فهذا الكتاب ال يغادر كبرية وال صغرية إال اإلنسان كل ما عمله, خري 
 نة أقوى من هذه البينة؟!أحصاها, وكل ما عملوه حمضر, وال يظلم ربك أحدا, فهل هناك بيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
" سببية, أي تحديثها بسبب إيحاء ربك لها, إال أننا بِأََن َربََك أَْوَحى لََهاعامة المفسرين على أن الباء في: " 230

ٍض قَالُواْ ى أن هذه الجملة مماثلة لقوله تعالى: "َوإِذَا لَقُواْ الَِذيَن آَمنُواْ قَالُواْ آَمنَا َوإِذَا َخالَ بَْعُضُهْم إِلََى بَعْ نر

ُ َعَلْيكُمْ  َّ ثُوَنُهم بَِما َفتََح  وكُم بِِه ِعنَد َربِّكُْم أَفاَلَ تَعْقِلُوَن ]البقرة :  َأتَُحّدِ  ["76لِيَُحآجُّ

والمالحظ أن "أوحى" تتعدى ب "إلى", وذلك كما جاء في -تحدث بأن ربك أوحى لها,  -كتب األعمال–فاألثقال 

عندما يكون الحديث عن مستقبِل الوحي,  إلىالقرآن كله, إال في هذه اآلية فقد تعدت بالالم, وذلك ألنها تتعدى ب 

ن الحديث عن غير ذلك فيتغير حرف الجر, وذلك كما حتى ولو كان غير عاقل, كما جاء مع النحل, أما عندما يكو

كل سماء أمرها", فهنا الحديث عن محل الوحي, وهنا في سورة الزلزلة  فيجاء في قوله تعالى "وأوحى 

 أوحى إلى األرض من أجل األثقال. -وهللا أعلم–الحديث عن الغاية من الوحي, فاهلل 
لم يقبلوا برؤية  -غفر هللا لهم ولنا–لكن السادة المفسرين اآلية واضحة في أن الناس سيرون أعمالهم, و 231

 فقال اإلمام األلوسي:وأولوها!  األعمال, وذلك لخلفيتهم المعرفية العلمية القاصرة,

مضاف, أو  حذفخيراً كان أو شراً, فالرؤية بصرية والكالم على  ليبصروا جزاء أعمالهم"}لّيَُرْواْ أعمالهم{ أي 

وقال آخر: ال حاجة إلى عمال عما يتسبب عنها من الجزاء وقدر بعضهم كتب أو صحائف على أنه تجوز باأل

 " اهـالتأويل واألعمال تجسم نورانية وظلمانية بل يجوز رؤيتها مع عرضيتها. وهو كما ترى

, وغيرهما من اآليات, أن اإلنسان سيرى أعماله 30أما نحن فنجزم من خالل هذه اآلية وآية آل عمران 
, فإذا كان اإلنسان قد نجح في تصوير األحداث وحبسها في شرائط وإسطوانات, تعرضها يوم القيامة محضرة

الحقا, فإنا نجزم أن العرض الذي سيراه اإلنسان عرضا أكثر دقة وطبيعية, حيث سيرى اإلنسان أعماله وما 

 اقترف  يده, وهللا أعلم بطريقة العرض والتخزين.

ذرة خيرا يره في اليوم اآلخر, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره في اليوم اآلخر. فليس فمن يعمل في الدنيا مثقال 

الحديث بحال عن رؤية جزاء األعمال, وإنما الحديث عن األعمال نفسها, والتي يراها اإلنسان في اليوم اآلخر 

 رأي العين.
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 سورة العادايت                               
 بسم هللا الرمحن الرحيم                           

 
 , على الرغم من إقامة البينة عليه.ورة العادايت يف فلك كفران اإلنسان لنعم هللا تعاىلتدور س

وكانت السوراتن السابقتان قد دارات حول حجة هللا على عباده يف الدنيا واآلخرة املسجلة, 
وهي كتب الوحي واألعمال, فإن هذه السورة تعرض لكفران اإلنسان لنعم هللا عليه, اليت 

اإلنسان مث يكفر ابهلل! فتعرض السورة مشهد السحب العادايت املنزالت املاء,  يغرق فيها
واإلنسان على هذه النعم شهيد وحلب اخلري شديد وعلى الرغم , الذي هو قوام حياة اإلنسان

 .من ذلك يعرض! وينسى املوت ونزع النفس, وال يتخذ لذلك العدة, للقاء اخلبري
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
( 4) نـَْقًعا ِبهِ  فَأَثـَْرنَ ( 3) ُصْبًحا فَاْلُمِغريَاتِ ( 2) َقْدًحا فَاْلُموراَِيتِ  (1)232َضْبًحا اْلَعاِداَيتِ وَ "

 "(5) َُجًْعا ِبهِ  فـََوَسْطنَ 
                                                

أن العاديات ليس لها أي عالقة المشهور بين المفسرين أن أول السورة حول الخيل أو الجمال, ولكنا نرى  232

 ال بالخيل وال باإلبل, ونبدأ في تحليل األلفاظ لنبين لماذا رفضنا القول السائد:

فهل من الممكن أن تكون بمعنى الطامة أو الظالمة أو العاديات جمع عادية, والعادية اسم فاعل مؤنث من عدو, 

الى ال يقسم بما فيه ضرر وظلم للناس وإنما ينبهم إلى ما الغاشية؟ هذا المعنى غير مراد على اإلطالق, فاهلل تع

العادية كلمة كثيرة المعاني ولكنها تدور كلها بين سرعة الحركة واالعتداء! فما هو المراد من وفيه كل الخير. 

ن العاديات في هذه السورة عند استبعاد مدلول االعتداء؟ المالحظ أن السادة المفسرين قاطبة يكادون يجمعون أ

المراد من العاديات هو الخيل أو اإلبل ويستندون في ذلك إلى ما ورد في األثر المشهور عن سيدنا على وابن 

 عباس, وعن رجوع ابن عباس لقول اإلمام علي. 

 وقيل أن المراد من ذلك الخيل, وهذا ما رجحه اإلمام الفخر الرازي في تفسيره, حيث قال:

، واستعمال هذا الضبح ال يكون إال للفرسوذلك ألن دي أن المراد هو الخيل، واعلم أن ألفاظ هذه اآليات تنا" 
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اللفظ في اإلبل يكون على سبيل االستعارة، كما استعير المشافر والحافر لإلنسان، والشفتان للمهر، والعدول 

 بل، ... " اهـ من الحقيقة إلى المجاز بغير ضرورة ال يجوز، وأيضاً فالقدح يظهر بالحافر ماال يظهر بخف اإل

 فإذا نظرنا في المقاييس بحثا عن "ضبح" وجدناه يقول: 

َضبََح "الضاد والباء والحاء أصالِن صحيحان: أحدهما صوٌت، واآلَخُر تغيُُّر لون من فعِل نار. فاألََول قولُهم:  
بَاح، وهو ضابح. قال: دعوُت ربِّي وهو ال  الّثعلبُ  يَُخيُِّب بأَن فيها ضابحاً ثعَيِلب , فأَما يَْضبَح َضْبحاً. وَصْوتُهُ الضُّ

[. فيقال هو صوُت أنفاسها، وهذا أقيَُس، )....( وأَما األصل الثاني 1قولُه تعالى: } َوالعَاِديَاِت َضْبحاً { ]العاديات 

ْبح: الَرماد. ، التي كأنها اروالحجارة المضبوحة هي َقَداحة النّ  فالَضْبح: إحراُق أعالي العُود بالنار. والّضِ

 اهـ"  محترقة. قال: والمْرَو ذَا القََداحِ مضبوَح الِفلَق , ويقال االنضباح تغيُُّر اللون إلى السواد.

 فإذا كان هذا هو المعنى اللغوي العام لهاتين الكلمتين فما هو المراد من هذه اآليات ؟

وال بد يات" ولكنه خصصه بمخصصات عدة, المالحظ في هذه اآلية أن هللا عزوجل استعمل وصفا عاما "العاد
وهذا ما ال نجده بأي حال  لمن يستخرج معنى العاديات أن يثب  تطابق هذه األوصاف مع المدلول تطابقا كليا,

في أقوال المفسرين, فإذا نحن طبقنا منهج المفسرين في التجزئة والتقطيع فيمكننا القول: نجد أن  الوصف من 

فمن الممكن أن يتناسب هذا الوصف ينطبق على معداتنا الحربية الحديثة  ك االعتداء, فلأول السورة يدور في 

فمعداتنا هي التي تضبح )تحدث أصواتا وتغير لون من فعل نار فتخرج أكثر منه انطباقا على الخيل والجمال , 

القول, ألنه يؤدي إلى  ولكنا ال نقول بهذادخانا( وهو توري أقداحا وتغير صبحا وتثير النقع وتتوسط الجمع!  
  تجزئة اآليات وتقطيعها وعدم وجود أي معنى إجمالي متصل من أول السورة إلى آخرها.

لها هي السحب العاديات المرادة في هذه اآليات من خالل التوصيف الرحماني  إذا فما هو المراد من العاديات؟
أي معنى آخر فلن نجد تطابقا كليا, أما مع السحب  ألننا إذا طبقنا باقي األوصاف على ,الثقال المحملة الممطرة

فستجد تطابقا تاما كاشفا لأللغاز التي أوقعنا فيها المفسرون عند قولهم باألقوال األخرى, وابدأ معي عزيزي 

 القارئ في تتبع هذه األوصاف:

حال السحب الثقال  العاديات ضبحا: الضبح كما قلنا "صوت وتغير لون" كما جاء في المقاييس, فإذا نظرنا في

حال عدوها وجدنا معها صوتا وهو صوت الريح الناقل لها وكذلك صوت الرعد الخارج منها, كما أن فيها تغير 

فالسحب تتغير ألوانها وكلما أثقل  السحب اتجها لونها إلى اللون الداكن, إذا فهذه هي العاديات ضبحا  ,لون

 الرعود والبروق.السحب المثقلة المحملة باألمطار والمليئة ب

ثم يخصصها هللا عزوجل بوصفين آخرين )ال بد أن يتطابقا تماما مع السحب كذلك( والوصف األول منهما أنها 

 بعد أن كان  عادية ضبحا أنها أورت قدحا.

فجعلوا  ,والمالحظ أن المفسرين قاطبة غفلوا عن حرف الفاء , فلم يشر أحد منهم إلى فائدته في هذه السورة

 "والعاديات ضبحا والموريات قدحا", أما نحن فنراعي حرف الفاء ونجعله لترتيب الوصف, أي أنها مراد هللا

 عاديات فموريات فمغيرات, وهكذا. ولكن ما هو اإليراء وما هو القدح ؟

نه: هذان اللفظان من األلفاظ المستعملة والمعروفة وسنُذكّر القارئ الكريم بمعنيهما الذي ربما قد غفل أوذهل ع

[" فاإليراء معروف وهو إخراج 71]الواقعة :  اَلتِي تُوُرونَ لقد قال هللا تعالى في كتابه الكريم: "أَفََرأَْيتُمُ النَاَر 

النار, وهو يختلف في المعنى عن اإليقاد, فاإليراء إخراج نار عن طريق احتكاك وليس عن طريق اإلشعال 

إشعال عود الثقاب يعتبر ضرب من اإليراء, وعندما يوضع الثقاب المباشر, ويمكننا أن نسهل األمر للقارئ: 

 المحترق في الورق مثال فهذا إيقاد وإشعال! ضرب حجرين ببعضهما هو نوع من اإليراء.

 وقََدَح بالَزْنِد يَْقَدُح قَْدحاً واْقتََدح: رام اإِليراَء به.القدح معروف المعنى, وجاء في لسان العرب " )......( 

 به ْقَدُح والِمْقداُح والِمْقَدَحةُ والقََداُح، كله: الحديدة التي يُْقَدُح بها؛ وقيل: القََداُح والقََداحة الحجر الذي يُْقَدحُ والمِ 

 النار؛ وقََدْحُ  الناَر. األَزهري: القََداُح الحجر الذي يُورى منه النار؛ قال رؤبة: والَمْرَو ذا القََداحِ َمْضبُوَح الفِلَقْ 

 ........ " اهـوالقَْدُح: قَْدُحك بالَزنْد وبالقََداح لتُوِرَي؛ األَصمعي: يقال للذي يُْضَرُب فتخرج منه النار قََداحة .

إذا فالسحب توري عن طريق القدح وهو االحتكاك إلخراج النار وهذا ما يقول به العلم الحديث, فهناك سحب 

ك يحدث اإليراء فينزل المطر ويظهر البرق! وتذكر أن هذا وصف ذات شحن سالبة وأخرى موجبة وعند االحتكا

ثاب  لهما فالسحب ال محالة عادية, فهي ال تقف, بخالف أي حيوان, كما أنها تحتك دوما وتخرج برقا, فهذا من 

وظائفها في النظام الطبيعي, لذلك استخدم هللا عزوجل معها الوصف االسمي "موريات", وعلى القول اآلخر 

 عملية القدح من الصفات المالزمة للخيل أو لإلبل, وهذا ما ال يكون!! يصبح

 وقارن عزيزي القارئ بين هذا القول وبين من يقول أن المراد من ذلك هو:

فاعلم أن اإليراء إخراج النار، والقدح الصك, تقول: قدح فأورى وقدح فأصلد، ثم في تفسير اآلية وجوه؛ "

رب الخيل بحوافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا قدح، وقال مقاتل : أحدها: قال ابن عباس: يريد ض

 يعني الخيل تقدحن بحوافرهن في الحجارة ناراً كنار الحباحب. " اهـ 

السحب هي الشيء ثم ننتقل إلى التوصيف الرحماني الثاني لحالة السحاب وهي أنها بعد ذلك تغير صبحا! و
 أما ما عداها فال يمكن له ذلك وال يتحقق فيه أبدا . بحا!الوحيد الذي يمكن أن يغير ص
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فيقسم هللا تعاىل ابلسحب الثقال املتحركات حركة سريعة, واليت دكن لوهنا واسود لكثرة ما 
من خالل هذا االحتكاك يكون برق, و  ,فتوري جتتمع فتحتكواليت , حتمله من أمطار

وبذلك تضيء هذه السحب وتصبح صبحا, وهبذا االحتكاك والقدح تثار ذرات املياة 
املوجودة والراكدة يف السحب فتنزل فتتوسط أي ُجع كان من نبات أو حيوان أو بشر! 

 وعلى الرغم من ذلك يكون رد اإلنسان هو اْلحد والنكران.
 
نْ  ِإنَّ "  "(8) َلَشِديد   اخلَْرْيِ  حِلُبهِ  َوِإنَّهُ ( 7) َلَشِهيد   233َذِلكَ  َعَلى َوِإنَّهُ ( 6) َلَكُنود   لِرَبِههِ  َسانَ اإْلِ

                                                                                                                                       

فإذا نحن نظرنا في أقوال السادة المفسرين وجدناهم يقولون: "يعني الخيل تغير على العدو وق  الصبح، 

وكانوا يغيرون صباحاً ألنهم في الليل يكونون في الظلمة فال يبصرون شيئاً، وأما النهار فالناس يكونون فيه 

. وأما الذين  أما هذا الوق  فالناس يكونون فيه في الغفلة وعدم االستعدادعدين للمدافعة والمحاربة، كالمست

 حملوا هذه اآليات على اإلبل ، قالوا : المراد هو اإلبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى" اهـ 

لم يعد له فائدة, ويعني أنه لو أغارت فعلى فهمهم هذا فإن هللا تعالى يقسم بحدث انقرض منذ مئات السنين و

بغض النظر عن كونه فعل ضرر وظلم وغدر فليس هذا من القتال في اإلسالم في نهارا أو ليال فال عبرة فيها! 
, حيث ينبغي علينا أن نعلم المقاتل بقتالنا له وال نأخذه هكذا غيلة,  فكيف يقسم هللا عزوجل بالفعل الحرام شيء

أن الخيل أو اإلبل ال يمكن أن تغير صبحا أبدا!, من الممكن أن تغير بالصبح أو في الصبح أو  ثم إن المالحظ ؟!!

صباحا, أما أن تغير صبحا فهذا معناه أنها هي أصبح  كالصبح! وليوضح لي السادة المفسرون كيف يتحول 

 الخيل إلى النور واإلحمرار! 

ن المعنى هو أن السحب المثقلة بعد عدوها واحتكاكها أما في حالة القول أن المراد من ذلك هو السحب فيكو

وايراءها تغير أي تسرع, مضيئة عن طريق البرق وبذلك تكون هي نفسها صبحا بغض النظر عن الوق  التي 

تغير فيها! كما أنها ببرق أو بدونه من الممكن اعتبارها صبحا ألن السحب تكون في الغالب بيضاء فمن الممكن 

 هذا المنظور أيضا كالصبح! النظر إليها من 

ثم بعد ذلك انتقل هللا عزوجل إلى وصف فعل هذه العاديات, فبعد أن كان يصف حالها وتنقله وتغيره انتقل إلى 

وصف فعلها, فقال: "فأثرن به نقعا", وتحير المفسرون في مسألة عود الضمير في هذه اآلية "فأثرن به" 

إذا نحن نظرنا في اآليات وجدنا أن اإلمكانية فيها أقواال عجيبة, فوفي اآلية التالية "فوسطن به", فقالوا 

كما -أي أن السحب المغيرة تثير بهذا القدح والذي يترتب عنه  ,""قدحاالوحيدة لعود الضمير هو قوله تعالى 

من برق )مغيرات صبحا( فالعاديات أثارت بالقدح نقعا وهو الماء المنقوع والموجود في السحاب بشكل  -قلنا

"فوسطن به  :األشكال, فمن خالل هذا القدح يثار النقع! ثم بعد ذلك تأتي النتيجة المنطقية وهي قوله تعالى

جمعا" أي أن النقع, والذي هو المطر, الذي أنزل من السحاب, يتوسط الجمع أي جمع كان, فنرى أن الماء 

القول أن المراد من النقع المثار هو الماء  ينزل ويصل إلى أي جمع ال يحجزه حاجز فيعُمه وينفعه, ومن الممكن

الموجود على األرض فعندما ينزل الماء من السماء يزيد الماء الموجود على األرض فيسيل فيتوسط الجمع 

 ومن المعروف أن الماء أو السوائل عامة ال تكون في األطراف أو المرتفعات وإنما تتوسط بين العوالي!
في "إنه", فمنهم من قال أن الضمير يعود على اإلنسان, ومنهم من قال أنه  اختلف المفسرون في الضمير 233

يعود على هللا تعالى. والعجيب أنهم لم يختلفوا تقريبا حول "ذلك" فقالوا أن المراد من ذلك هو الكنود! بحجة 

 أن العود هو على أقرب المذكورات! 

سان ألن الحديث عنه في اآلية السابقة وكذلك في والذي أراه أن الضمير في "إنه" ال بد أن يعود على اإلن

التالية, فمن األولى أن يستمر الكالم على وتيرة واحدة بدال من القول بوجود القطع واالعتراض, فما الدليل على 

قطع الكالم وعلى أن هذه الجملة جملة اعتراضية, حتى نعود بالضمير على هللا عزوجل؟ كما أن عود الضمير 

عم هللا وهللا فاإلنسان شهيد على نِ  ,نسان أولى ليقابله في آخر السورة "إن ربهم بهم يومئذ لخبير"هنا على اإل

خبير بعباده! وكذلك أرى أن المراد من "ذلك" هو اآليات السابقات والنعم التي أغدقها هللا عليه, وبهذا يستقيم 

والتالية تنبه على أنه شهيد على هذه  ,عليها المعنى فاآلية السابقة تتحدث عن كفر اإلنسان للنعمة وعدم شكره

 وعلى الرغم من ذلك فهو ال يشكر! ,النعم
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, على الرغم من أنه على فاإلنسان كثري اْلحد والنكران حلق هللا فال يشكره على ما قدمه له
 .ما ينعم هللا عليه به شهيد, وعلى الرغم من كونه حمبا للخري

فهو يكفر نعمة هللا نبه املوىل سبحانه هبذه اآلايت الثالث على تناقض فعل اإلنسان,وي
وينكر فضله عليه على الرغم من وضوحه أمام عينيه مث على الرغم من ذلك هو حمب شديد 

 للخري , فكيف يتفق هذا مع تصرفه ؟ 
رث شرا فال خري فيه, بل إن اخلري كل اخلري هو يف استمراره, أما اخلري القليل املنقطع الذي يو 

هو ابتالء وأذى وشر, فإذا كان اإلنسان حمبا للخري حقا فعليه أن يفعل العكس, وهو أن 
 .يشكر هللا على نعمائه وبذلك يستمر اخلري الذي حيبه ويصبح من الفائزين يف الدنيا واآلخرة

 
ُمْ  ِإنَّ ( 10) الصُُّدورِ  يف  َما َوُحصِهلَ ( 9) اْلُقُبورِ  يف  َما بـُْعِثرَ  ِإَذا يـَْعَلمُ  أََفاَل "  خَلَِبري   يـَْوَمِئذٍ  هِبِمْ  َرهبَّ
(11)"  
 

إىل أن مصريه ري املستكثر يف ُجعه الدافع للشر, فينبه هللا تعاىل هذا اإلنسان احملب للخ
 .234, وهو يعلم كيف تتفتتوآخرته هي إىل املوت والدفن يف القرب مع غريه من األموات

ومن موته أمامه,  235سان إىل ما يراه من استخراج نفس أخيه اإلنسانكما ينبه الرُب اإلن
وكيف أنه سيكون ويصري إىل ما صار إليه, فنفسه ستؤخذ وجتمع وهو سيصري إىل الَتاب 

 .ويبعثر
                                                

عامة المفسرين يرون أن هذا حادث يوم القيامة, ولكني أرى أن هذا التوصيف في الدنيا يراه اإلنسان  234

ن لدفن أي عزيز أو عندما فنرى أن هللا تعالى يذكر اإلنسان بحال من يراه في القبور, فعندما يذهب اإلنسابعينه, 

تُنقل المقابر, أو ألي سبٍب كان يكون اإلنسان في المقابر, يرى عملية البعثرة لما في القبور حيث تُحرك عظاما 

وتوضع جثث أو تنقل تماما أو أو ..., وهنا يتناسب استعمال "ما" مع ما في القبور, ألنها عبارة عن عظام 

 فيخرج الناس من األجداث سراعا كما هم أناسا بالغين!  نخرة وجثث عفنة, أما يوم القيامة
 اختلف المفسرون في المراد من تحصيل ما في الصدور, فقيل كما جاء في تفسير اإلمام الفخر الرازي:  235

قال أبو عبيدة، أي ميز ما في الصدور، وقال الليث: الحاصل من كل شيء ما بقي وثب  وذهب سواه، "

 ل واالسم الحصيلة, قال لبيد: والتحصيل تمييز ما يحص

 .إذا حصل  عند اإلله الحصائل ...وكل امرىء يوماً سيعلم سعيه 

وفي التفسير وجوه أحدها: معنى حصل جمع في الصحف، أي أظهرت محصالً مجموعاً. وثانيها: أنه ال بد من 

نه قيل للمنخل: المحصل. التمييز بين الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور، فإن لكل واحد وم

وثالثها: أن كثيراً ما يكون باطن اإلنسان بخالف ظاهره، أما في يوم القيامة فإنه تتكشف األسرار وتنتهك 

 " اهـ [. 9األستار، ويظهر ما في البواطن، كما قال: }يَْوٍم تبلى السرائر{ ]الطارق : 

, وهذا يكون في الدنيا, فما هو هذا الحدث -للسانكما يقول ا–والذي أراه أن التحصيل هو الجمع واالستخراج 

الذي يكون في الدنيا؟ إنه بداهة ساعة الموت, عندما تأتي المالئكة لتأخذ وتستخرج ما في الصدور وهو نفس 

 اإلنسان. أما على قولهم بأن هذا يكون في اآلخرة فال مناسبة فيه وال تخريج منطقي لزعمهم!
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, وخاصة يف هذا اليوم العسري ,يعرف هللا تعاىل اإلنسان ِبحاطته به يف ُجيع أحواله كما  
وكما جاء يف -ويصري إىل الَتاب, وهذا الغري بداهة  يعرض لإلنسان صورة من ميوتف

وهم الذين ميوتون ويراهم اإلنسان حْي ذلك  ,ُجع وغائب فالناس كثرية يف القبور -اآلايت
 ! لذلك يقول هللا تعاىل لإلنسان:رى اإلنسان نفسه وإمنا يراه غريهأما عند املوت فال ي

ي احلياة الوحيدة, وأهنم ِبوهتم قد انتهى اخلري ال حتسب أن حياتك يف هذه الدنيا أو حياهتم ه
والشر ابلنسبة هلم! بل هناك حياة بعد املوت, وأنت وغريك عند موتكم وعند كونكم يف 

 قبوركم فإين خبري بكم حميط بكم مطلع عليكم! 
لذلك فإنه من املنطقي جدا أن يستعمل هللا تعاىل ضمري اْلمع وضمري الغائب من أجل 

 صورة لإلنسان! توصيل هذه ال
 

املوت تبدأ التالية والذي هو مشهد وكما ختمت هذه السورة ِبشهد حتصيل األنفس والقبور, 
 ابلقرع الذي يوقظ املوتى!

 
 
 
 سورة القارعة                             

 بسم هللا الرمحن الرحيم                        
 

 ْلزاء.ا بدء ةعلناملتدور سورة القارعة يف فلك الصيحة 
 يف  َما َوُحصِهلَ وكانت سورة العادايت قد انتهت ابحلديث عن مشهد نزع األنفس: "

, وتبدأ سورة القارعة ابحلديث عن الصيحة العظيمة, اليت يفزع معها الناس ويقوموا "الصُُّدورِ 
زن, تو  -كما يف الزلزلة–وبعد أن يرى الناس أعماهلم . من قبورهم, ومن شدهتا تنتفش اْلبال

 فإما أن تثقل أو ختف.
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 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

 "(3) 238اْلَقارَِعةُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما( 2) 237اْلَقارَِعةُ  َما( 1) 236اْلَقارَِعةُ "
                                                

لى يجد أن األسلوب المستعمل في بداية هذه السورة مطابق لألسلوب الوارد في الناظر في كتاب هللا تعا 236

سورة الحاقة, حيث تبدأ السورة بقوله تعالى "الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة" ثم نفاجأ بأن هللا تعالى 

لحاقة والقارعة, يربع هناك بقوله: "كذب  ثمود وعاد بالقارعة" ولم يقل بالحاقة! إذا فهناك عالقة بين ا

فِإذَا وإشارة إلى أن الحاقة هي القارعة! فإذا نحن واصلنا القراءة في نفس السورة وجدنا أن هللا تعالى يقول: " َ

]الحاقة :  ةُ فَيَْوَمئٍِذ َوقَعَِ  الَْواقِعَ فَُدَكتَا َدَكةً َواِحَدةً  اأْلَْرُض َواْلِجبَالُ نَْفَخةٌ َواِحَدةٌ َوُحِملَِ   نُِفَخ فِي الصُّورِ 

 لذا فيمكننا اإلجابة على السؤال: متى تقع الواقعة؟ من خالل سورة الحاقة.–[ 15,14,13
طالما أن هللا عزوجل استعمل هذا األسلوب فهو يعني أن المتحدث عنه يفوق تصورات البشر, ولكن هذا ال  237

 وجدنا ابن منظور يقول:للسان يمنع من الرجوع إلى المعاجم لنأخذ تصور عن "القرع"! فإذا نظرنا في ا

ٍر ).....(  القََرعُ: قََرعُ الرأْس وهو أَن يَْصلََع فال يبقى على رأْسه شعر، " وفي الحديث: أَنه لما أَتى على محّسِ

ِحْلِم أَي وقََرعَ الشيَء يَْقَرعُهُ قَْرعاً: ضربه. األَصمعي: يقال العَصا قُِرَعْ  ِلِذي ال قََرَع راحلته أَي ضَربها بِسْوِطه.

داُد؛ عن أَبي نصر.)......(  والِمقْرعةُ خشبة تُْضَرُب بها البغالُ والحمير،).....(  إِذا نُبِّه اْنتَبَه؛  واألَقاِرعُ: الّشِ

والقاِرعةُ من شدائِد الدْهِر وهي الداِهيةُ؛ قال رؤبة: وخاَف َصْدَع القارعاِت الكَُدِه قال يعقوب: القاِرعةُ هنا كل 

وقوله تعالى: وال يزال كفروا تصيبهم بما صنعوا قاِرعةٌ؛ قيل في التفسير: َسِريّةٌ من ).....(  ديدِة القَْرعِ،َهنٍة ش

َسرايا رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، ومعنى القارعة في اللغة النازلةُ الشديدة تنزل عليهم بأَمر عظيم، 

وارعُ الدْهِر أَي أَصابتهم، ونعوذ باهلل من قَواِرعِ فالن  ويقال: قََرَعتْهم ولذلك قيل ليوم القيامة القارعة.
قَ

ولواِذِعه وقَواِرِص لسانه. )...( األَصمعي: يقال أَصابته قارعة يعني أَمراً عظيماً يَْقَرعُه. ويقال أَنزل هللا به 

وفي الحديث:  تَدعُ ماالً وال غيره.قَْرعاَء وقارعةً وُمْقِرعةً، وأَنزل هللا به بَْيضاء وُمبَيِّضةً؛ هي المصيبة التي ال 

والُمقاَرعةُ:  والقُْرعةُ السُّْهمةُ.).....(  أُقسم لَتَْقَرَعّن بها أَبا هريرة أَي لَتَْفَجأنَه بذكرها كالّصّك له والضرْب.

 ء في شيء يقتسمونه.وقد اقْتََرَع القومُ وتقاَرعوا وقاَرع بينهم، وأَْقَرعَ أَْعلى، وأَْقَرْعُ  بين الشركا الُمساَهمةُ.

  ." اهـأَصحابه. ويقال: كان  له القُْرعةُ إِذا قَرع

والناظر في المقاييس يجد أن ابن فارس يذكر أن مرجع عامة باب "ق رع" هو الضرب, ولكن هذا المعنى ال 

اللفظة  يجمع كل المعاني الواردة في الباب ومن أهمها "القَرع" المعروف بيننا, فما هو المعنى الجامع لهذه

فإذا   الذي يستأصل مصابه استئصاال شديدا.الصادم األمر الشديد المباغ  إذن؟ الذي يظهر لي أن القرع هو 

فهمنا )القرع( بهذا المعنى وجدناه شامال لكل المعاني الواردة في اللسان, وتتبعها فستجدها داخلة تح  هذا 

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم" فهي داهية  "تصيبهم :المعنى, وأهمها الواردة في كتاب هللا تعالى

 مباغتة تنزل بهم عذابا أليما.
هذا الوصف قد ينطبق على أشياء عديدة, فهل المراد منه اليوم اآلخر كله, فيكون وصفا له, أم أنه وصف  238

 لحدث معين فيه؟ 

: "يوم يكون الناس كالفراش إذا نحن نظرنا في وصف القارعة في هذه السورة وجدنا الرب العليم يقول

 -لوجود الفاء-أما باقي ما ورد في السورة فهو تال متفرع لذلك  , المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش"

أن المراد من القارعة هو  -وهللا أعلم–أما من .... ". فما هو الشيء المناسب لهذين الوصفين؟ الذي نراه ف"

ي يوم )وق ( الخروج. واستخرجنا هذا المعنى من خالل المعاني اللغوية الصيحة التي تبعث الناس وتوقظهم ف

للفظ, ومن خالل القرآن نفسه, فالصيحة أمر شديد مباغ  مرتبط بصوت. والصيحة تأتي فجأة وهي جد عظيمة, 

 كما أنها صوت فتكون جامعة لمعان القرع. 

ارتبط بالبشر, وكيف أنهم يكونون في ذلك الوق  فإذا تركنا اللغة ونظرنا في السورة الكريمة وجدنا أن القرع 

كالفراش المبثوث, وأن الجبال تكون كالعهن المنفوش. فإذا نحن نظرنا في بعض السور التي ورد فيها ذكر 

ُموَن ]يس : الصيحة وجدنا التالي: " ْ  إاَِل َصْيَحةً [, "إِن َكانَ 49َما يَنظُُروَن إاَِل َصْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخذُهُْم َوهُْم يَِخّصِ

[, 42]ق :  ذَِلَك يَْومُ اْلُخُروجِ [, "يَْوَم يَْسَمعُوَن الَصْيَحةَ بِاْلَحّقِ 53]يس :  هُْم َجِميٌع لََديْنَا ُمْحَضُرونَ َواِحَدةً فَِإذَا 

 ["18أَفَْواجاً ]النبأ :  فَتَأْتُونَ فِي الصُّوِر  يُنفَخُ "َيْوَم 

الناس وانتشارهم بأشكال مختلفة مرتبط بالصيحة أو النفخ في البوق أو فنالحظ في هذه السور أن خروج 

الدعوة, وهذا يكون بداهة في أول اليوم اآلخر, والذي سماه القرآن الكريم "يوم الخروج", فيكون هذا مرجحا 

كر بعد تكذيب لما نقول به. بل وإذا ذهبنا إلى سورة الحاقة والتي تبدأ بنفس األسلوب التشويقي المثير, نجدها تذ

ونالحظ أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي قدم فيها ذكر ثمود على عاد مقترنين –ثمود وعاد بالقارعة 
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. هافتتحدث عن الصيحة العظيمة, اليت ليس هلا شبيه أو مماثل, واليت ال يستطيع أحد تصور 
صاحب هذه الصيحة وما يَتتب عليها, مث تكمل السورة املشهد للقارئ, فتذكر له ما ي

 فتقول:
 
ثُوثِ  َكاْلَفرَاشِ   النَّاسُ  َيُكونُ  يـَْومَ " ُفوشِ  َكاْلِعْهنِ   اْْلَِبالُ  َوَتُكونُ ( 4) اْلَمبـْ  "(5) 239اْلَمنـْ

وتنقلهم من مكان إىل مكان بدون توجه واضح  ففي هذا اليوم يكون الناس يف حريهتم 
كالعهن, الذي فكك من بعضه حىت انتفش,   241ْلبالوتكون ا, 240كالفراش املنتشر املتفرق

 ومل يعد هناك ترابط قوي بْي أجزائه.
 
 "(7) 242رَاِضَيةٍ  ِعيَشةٍ  يف  فـَُهوَ ( 6) َمَوازِيُنهُ  ثـَُقَلتْ  َمنْ  فََأمَّا"

                                                                                                                                       

"فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية" ومن  :تقول -)ثمود وعاد( ومفترقين, بذكر حال كل منهما, فذكرت ثمود أوال!

لقولنا. فمن المعلوم أن الطاغية هي الداهية واألمر الشديد المعلوم أن ثمود أهلك  بالصيحة! فيكون هذا مرجحا 

المجاوز للحد, وهي ال تأتي إال وصفا لموصوف, فال يوجد شيء اسمه طاغ أو طاغية, بل هناك حاكم طاغ أو 

أمطار طاغية أو دول طاغية ..... إلخ. ونالحظ أن هللا تعالى لم يذكر في هذه السورة موصوفا سابقا للطاغية إال 

لقارعة, فما المانع من أن يكون المراد من ذلك: "فأما ثمود فأهلكوا ب )القارعة( الطاغية؟ فيكون هذا نصا ا

على أن الصيحة قارعة. وبغض النظر عن هذا, فإذا كان  الصيحة وصف  صراحة في الحاقة بأنها طاغية, فما 

 المانع من أن توصف في سورة القارعة ب "القارعة"؟
 ف ذو األلوان, والنفش معروف وهو  فك الصوف عن بعضه بعضا حتى ينتفش.العهن هو الصو 239
التشبيه بالفراش تشبيه عجيب, ال أعتقد أن أحدا شبه به الناس قبل القرآن. وفي هذا التشبيه إشارة بديعة  240

ندما كن  عجيبة لحال الناس في ذلك اليوم, ففي هذا تلميح بديع إلى حالة الحيرة والتردد عند الناس. فأنا ع

فبخالف أن  -وذلك من خالل هيئة حركته-أتابع حركة الفراشات وأنا صغير كن  أعتقد أن الفراش متردد!, 

الفراش ال يطير في اتجاه محدد وإنما يطير في اتجاهات مختلفة, فالمرء يشعر بوجود رعشة أو ذبذبة معينة 

وكذلك يكون حال الناس يوم الخروج, ال في حركة وطيران الفراش, مما يورثك شعورا بالحيرة والتردد, 

يعرفون إلى أين يذهبون, فال يأخذون اتجاها معينا بل يضطربون فيتقدمون ويتأخرون ويشرقون ويغربون, 

 وهكذا حيرة وقلق واضطراب.
العالقة بين الناس والجبال في هذه السورة أنه بالقرع يحدث التفرع والتشت  والتطاير, فنجد أن البشر  241

كالعهن  -بعد الدك–ا كالفراش المبثوث والمتطاير في كل اتجاه بال نظام وال هدف, وكذلك تكون الجبال أصبحو

المنفوش القابل للتطاير في كل اتجاه, فال يوجد أي ملجأ أو وزر لإلنسان يرجع إليه أو يحتمي به, فليس أمام 

   .... اإلنسان إال الحساب فيحاسبه هللا عزوجل على ما قدم, فأما من ثقل
المشتهر بين عامة المفسرين تفسيرهم!! "راضية" ب "مرضية"!, ولقد ذكر اإلمام القرطبي رأيا حاول  242

 تجاوز هذا المأزق, فقال: 

: "عيشة راضية" أي فاعلة للرضا، وهو اللين واالنقياد ألهلها. فالفعل للعيشة ألنها أعط  الرضا من وقيل"

 شة كلمة تجمع النعم التي في الجنة، فهي فاعلة للرضا، ......" اهـنفسها، وهو اللين واالنقياد. فالعي

لقد تخيّلواَ أَن العيشة هي اسٌم لشيٍء ال حقيقة له، أو هي اسٌم منفصٌل عن العائش أو هي اسٌم لجماٍد، فال يمكن 

تضّمن العائش أَن تكون )راضية( ألنَها غير عاقلة، وعليه فهي مرضية من قبل العائش. لكن هذه المفردة ت

ألنَها مرتبطة به فهي ليس  كأّيِ لفٍظ آخر، مثل )بستان( يموت صاحبه ويبقى هو، ألَن العيشة تنتهي بالعائش، 

فهي اسٌم لحياة الكائن الحي العاقل وقد اقترن  قرآنياً بالَخْلِق ذوي العقول والشعور والتمييز. فيمكن أَن تقول 

اضيةً. والتعبير األول معناه أَن العائش راٍض عن العيشة، ولكن ليس عاش الرجل عيشةً مرضيةً وعيشةً ر

بمقدوره عدم االهتمام بها، ألنّك بهذا التعبير قد فصلته عنها. فعيشتُهُ صارت مقابلةً له.. وإذن فهو ينظر لها 

لعيشة هي )عاش الرجل عيشةً راضيةً ( فقد صارت ا :ويهتمُّ بها وإن كان راضياً بها!. ولكن حينما تقول
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, فسيكون من أهل اْلنة, حيث يتقلب يف عيشة فاإلنسان الذي حوسب وثقلت موازينه
 راضية.

 
 "(11) َحاِمَية   اَنر  ( 10) ِهَيهْ  َما أَْدَراكَ  َوَما( 9) َهاِويَة   243فَأُمُّهُ ( 8) َمَوازِيُنهُ  تْ َخفَّ  َمنْ  َوأَمَّا"

فمآله ومرده إىل السقوط وإىل هاوية  وعلى الطرف اآلخر هناك من حوسب فخفت موازينه,
 عظيمة, ال يستطيع اإلنسان تصورها, فأمه هذه انر حامية, ال تطاق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

الراضية فخرج بذلك عن االهتمام بها خروجاً كامالً وصارت هي المهتمة به!. وال توجد في الحقيقة عيشة على 

 هذا النحو األخير إالَ تلك التي يعطيها الربُّ العظيمُ لعباده الذين رضَي عنهم.
قال الخليل: كلُّ شيٍء يُّضمُّ ( والجماعة والدين ).... األصل، والمرِجع"أّم" كما جاء في المقاييس: "هي  243

 " اهـومن ذلك أُمُّ الرأس وهو الّدماغ. إليه ما سواه مما يليه فإّن العرَب تسّمي ذلك الشيَء أُّماً.

وفي استعمال "األم" إشارة إلى أن أصل هؤالء وطباعهم نارية, فكأنهم بدخولهم النار قد ُردوا إلى ما كانوا منه 

 صلهم وما يناسبهم.في الدنيا, فعادوا إلى أ
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 سورة التكاثر                              

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

يف فلك إلتهاء اإلنسان بنعم هللا, وكيف أن هذه الغشاوة سَتفع وسيعلم التكاثر سورة تدور 
 اليقْي.

سورة التكاثر  , أماوتعد سورة القارعة استكماال للمشهد املذكور يف آخر سورة العادايت
فتبْي السورة أن فتعد استكماال للمحور الرئيس لسورة العادايت وهو كفران نعمة هللا, 

ولكن هذه الغفلة وااللتهاء لن يستمرا وسريفعان, ولو علمنا , التكاثر قد أهلاان لدرجة عظمى
ل عن النعيم وسنراها عْي اليقْي يف اآلخرة, وهناك سنسأ, علم اليقْي لرأينا اْلحيم يف الدنيا

 الذي غمران هللا عزوجل به, فما أدينا حقه.
, وتبدأ السورة بقوله تعاىل: "(11) َحاِمَية   اَنر  وكانت القارعة قد انتهت بقوله تعاىل: "

 ", فكأهنا تقول: دخلتم النار ألنه أهلاكم التكاثر.(1) التََّكاثـُرُ  أهَْلَاُكمُ "
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
 "(2) 245اْلَمَقاِبرَ  ُزْرمتُُ  َحىتَّ ( 1) ًُ 244التََّكاثُر أهَْلَاُكمُ "

                                                
على الرغم من وضوح المعنى فقد أورد المفسرون في تفسيرهم لمعنى التكاثر, احتماالت ال تتناسب مع  244

 السياق بأي حال, مثلما ذكره اإلمام الفخر الرازي في تفسيره حيث قال: 

ادلوا مالهم من كثرة المناقب، بكثرة المال والجاه والمناقب يقال: تكاثر القوم تكاثراً إذا تع التباهيوالتكاثر "

وقال أبو مسلم: التكاثر تفاعل عن الكثرة والتفاعل يقع على أحد وجوه ثالثة يحتمل أن يكون بين اإلثنين فيكون 

تقول: تكاره  على كذا إذا فعلته وأن  كاره، وتقول: تباعدت عن األمر إذا تكلف   تكلف الفعلمفاعلة، ويحتمل 

كما تقول: تباعدت عن األمر أي بعدت عنه، ولفظ الفعل بنفسه  ، ويحتمل أيضاً العمى عنه, وتقول: تغافل

التكاثر في هذه اآلية يحتمل الوجهين األولين، فيحتمل التكاثر بمعنى المفاعلة ألنه كم من إثنين يقول كل واحد 
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فما من إنسان إال وهو مشغول بشكل من أشكال فاهلل يقول للناس أنه أهلاهم التكاثر, 
التهائنا لدرجة عظيمة, ووصلت غفلتنا  وكرب تكاثر املال أو العيال أو .... التكاثر ال حمالة!

حت املقابر جمرد مزارات فلم تعد حمل عظة وأتثر وتذكري , وأصبعن اآلخرة إىل أننا زران املقابر
 !ابآلخرة

فلم يعد املوت دافعا لنا إىل التفكر يف اآلخرة وإمنا أصبح حالة عادية! وحداث مألوفا يف حياة 
فكل إنسان مشغول بتكاثره ويظن أن املوت لن َيتيه أو أنه اإلنسان ال ينشغل به ابله, 

َييت اْلميع فينهي هذا التكاثر وتبدأ مرحلة التفتت واالحنالل , ولكن املوت سيكون استثناء
 واإلضمحالل! 

 

                                                                                                                                       

حتمل تكلف الكثرة فإن الحريص يتكلف [ وي 34منهما لصاحبه: }أَنَاْ أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ نَفَراً{ ] الكهف : 

 جميع عمره تكثير ماله " اهـ 

والقول أن التكاثر بمعنى الكثرة فقط مردود بداهة, ألن هناك فارق في المبنى بين االثنين, لذا فال اعتبار لهذا 

انا, والشيء الذي القول, وأما مسألة أن التفاعل بمعنى التكلف فقول ُمتكلف! ألن هللا تعالى يقول أن التكاثر أله

 يلهي يكون موافقا لطبيعة اإلنسان حتى أنه يلهيه عن غيره من األشياء بخالف الشيء الُمتكلَف!

فاهلل تعالى يخبرنا في هذه اآلية بجانب نفسي عظيم من جوانب النفس اإلنسانية,  وهو أن االستكثار مما جبل 

ر قبل الرجل الكبير! فنجد أن الطفل على الرغم من أنه عليه اإلنسان في طبعه! ونجد هذا الطبع في الطفل الصغي

قد يكون في يده لعبة أو لعبتان إال أنه يريد أن يأخذ اللعب األخرى الموجودة مع باقي األطفال أو يريد أن يجمع 

ن باقي اللعب الموجودة والمتناثرة في الغرفة لتكون تح  يده. فالتكاثر مما فطر هللا الناس عليه, ألن اإلنسا

يشعر في ذاته دوما وأبدأ بالنقص, فيحاول أن يجبر هذا النقص ال شعوريا عن طريق االستكثار مما قد يتملك, 

ويدخل تح  هذه اآلية كل أشكال وتحركات اإلنسان منذ أن وجد على ظهر هذه عله يجبر نقصه, وأنى له هذا! 
يريد أن يزيد ماله فيتجر, ويريد أن يصير ذا فاإلنسان يريد أن يتكاثر فيبحث عن المرأة والعيال, و البسيطة,

منعة فيبحث عن األعوان واألصدقاء والمعارف, ويريد أن يزيد قوته وعافيته عن طريق منع أسباب المرض! 

ويريد أن يزيد من علمه الدنيوي, وبهذا نجد أن هذه اآلية شمل  كل ما يقوم به اإلنسان منذ مولده إلى موته, ال 

ة, فاإلنسان في رحلة تكاثر, وإن لم يكن مكاثرا في أي مجال كان إنسانا خامال ال غرض له في يجاوزها قدر أنمل

 هذه الحياة!
المعنى المتبادر إلى الذهن من زيارة المقابر هو زيارة المقابر! ولكنا نجد أن بعض المفسرين ذكروا أن  245

اآلية أن اآلية استعمل  مفردة "المقابر"  المراد من زيارة المقابر هو الموت! وأول ما يلحظه المرء في هذه

خمس مرات في  "وليس "القبور", وهي لم تستعمل إال في هذه السورة فقط, وما عدا ذلك وردت "قبور

 القرآن كله.  

وهو بنو اإلنسان, فلم نجعله من باب المجاز؟! ولقد نسب هللا عزوجل الفعل حقيقة إلى فاعله وهو المخاَطب 

 يزور القبر وإنما يُدخل فيه ويُحمل إليه. ثم كيف ننزع هذه الكلمة من السياق ونقول أن فاإلنسان المي  ال

المراد من الخطاب في أول السورة هو كل البشرية أما في هذه اآلية فالمراد منها من مات منهم؟! فما الدليل 

"كال سوف  :ماضيتين فتقولعلى التخصيص؟ ثم إن اآلية التالية تعود فتخاطب نفس المخاطبين في اآليتين ال

تعلمون", فهل هذا الخطاب في هذه اآلية واآليات التاليات إلى آخر السورة لألموات و األحياء أم أنها لألحياء 

 فقط؟! 

ثم إن السياق العام يوجب أن يكون الفعل الموصوف به اإلنسان على سبيل المبالغة في اللهو والغفلة هو من  

فلون لدرجة أن المقابر أصبح  مزارات بالنسبة لكم! أما أن يقال: ألهاكم التكاثر حتى فعل اإلنسان, أي أنكم غا

متم كال سوف تعلمون! فال يستقيم المعنى بحال , ثم إن الفعل الوارد في الجملة هو فعل ماض مخبر عما حدث 

هذا الخطاب مثل قولي  من اإلنسان فعال, فكيف أخاطب اإلنسان بفعل لَّما يحدث له بعد بصيغة الماضي؟ فيصبح

 لمن لم يدخل االمتحان بعد: ألهاك اللعب حتى أنك رسب !
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 مث ينبه هللا عزوجل هؤالء الغافلْي, فيقول:
 "(4) 246تـَْعَلُمونَ  َسْوفَ  َكالَّ   مُثَّ ( 3) تـَْعَلُمونَ  َسْوفَ  َكالَّ "

تستمر بل أن هذه الغفلة عن حال اإلنسان وغايته يف الدنيا وكذلك الغفلة عن اآلخرة لن 
وسيتكرر هذا العلم,  وسيعلم اإلنسان كيف هو حاله يف الدنيا وكيف هي اآلخرة! ,سَُتفع

 !مؤكدا ملا جاء يف العلم األول
 
 
 "(6) 248اْلَِْحيمَ  َلََتَُونَّ ( 5) 247اْلَيِقْيِ  ِعْلمَ  تـَْعَلُمونَ  َلوْ  َكالَّ "

الكامل املتيقن, بل هو علم  مث ينبه هللا تعاىل فيقول: إن علمكم هذا ليس هو من ابب العلم
ملا بقى  وآمنتم به حق اإلميان, ولو علمتم علم ما يف القرآن,مل يصل إىل مرحلة اليقْي بعد, 

                                                
هذه السورة مكية, وأنا أجزم بدون علم بتاريخ نزولها أنها من أول ما نزل من القرآن, فهي تعد بأن هللا  246

هللا وعّرف به  سيكشف هذا اإللهاء وأن هذا الكشف سيتكرر وهذا ما حدث فعال, فنزل القرآن وتتابع حتى أتمه

البشر مراد هللا عزوجل منهم فكان هذا أول علم, وبالنسبة لنا فأول علم يكون ويحدث مع قراءة القرآن أما العلم 

اآلخر الذي سيحدث بعد فترة فهو إما عند الموت أو في اليوم اآلخر! وقيل أن المراد من ذلك أن الحدوث األول 

ولكن هذا القول بعيد, فلو كان المراد من العلم األول هو حدوثه عند  سيكون عند الموت والثاني يوم القيامة!

ساعة الموت فال فائدة منه وال من تكراره فإن اإلنسان مي  ثم بعد ذلك مبعوث ليحاسب, فماذا ينفعه العلم إذا 

آن, وأن العلم في االرتفاع عن هذا االلتهاء؟ أما مع القول بأن المراد من العلم األول هو العلم عن طريق القر

 الثاني يكون عند الموت أو البعث فيجده مطابقا للقرآن فيكون هناك فائدة من العلم.
العين والالم والميم أصٌل صحيح واحد، يدلُّ على أثٍَر بالشيء يتميَُز به عن العلم كما جاء في المقاييس: " 247

 " اهـ  المة.غيره. من ذلك العاَلمة، وهي معروفة. يقال: َعلَم  على الشيء ع

 واختلف السادة المفسرون في المراد من علم اليقين, فقالوا كما أورد اإلمام الفخر الرازي في تفسيره: 

وجهان أحدهما: أن معناه علماً يقيناً فأضيف الموصوف إلى الصفة، كقوله تعالى: }َولََداُر األخرة{ ] يوسف : "

لثاني: أن اليقين ههنا هو الموت والبعث والقيامة، وقد سمي [ وكما يقال: مسجد الجامع وعام األول,  وا 109

وألنهما إذا وقعا جاء اليقين، وزال  ,[ 99الموت يقيناً في قوله: }واعبد َربََك حتى يَأْتِيََك اليقين{ ] الحجر : 

لهكم التكاثر الشك فالمعنى لو تعلمون علم الموت )!!!( وما يلقى اإلنسان معه وبعده في القبر وفي اآلخرة لم ي

 والتفاخر عن ذكر هللا" اهـ 

ونحن ال نوافق اإلمام الفخر فيما ذكره, ونقول: نالحظ أن هللا تعالى أخبر أننا سوف نعلم, وكرر هذا الخبر, ثم 

 عاد فأخبرنا أننا لو علمنا علم اليقين؟ فهذا يعني أننا ال نعلمه, فما هو هذا العلم اليقيني؟ 

فالناظر يعرف أن العلم الوحيد, الذي يحتوي اليقين من حيث صحته !  القرآن الكريم لموهللا أععلم اليقين هو 

 وثبوته وثباته, هو القرآن الكريم؛ فكل ما جاء فيه هو من اليقين لذلك فهو علم اليقين!
العجيب أن السادة المفسرين متفقون أو يكادون على أن جواب "لو" محذوف وليس هو "لترون  248

ال نقول بوجود أي محذوف في  , ونحنا مبني على التأصيل الفاسد بوجود محذوف في القرآنوهذالجحيم", 

 القرآن, لذا فإنا نقول أن الجواب هو "لترون الجحيم".

ونالحظ أن هللا تعالى قال "لترون الجحيم" ولم يقل "لترون الجنة" مثال, وفي هذا إشارة إلى أن من َعلم ِعلم 

قيقتها, ورأى فيها جحيما حاجبا لإلنسان عن الجنة وعن هللا عزوجل وأن النعيم القرآن رأى الدنيا على ح

الحقيقي هو في الجنة عند هللا عزوجل, لذلك قال: لترون الجحيم! وال يعني هذا أن الدنيا شر وإنما ألن اإلنسان 

مصاعب والمتاعب والمشاق في جحيم. فالدنيا مليئة بال -مقارنة بما في الجنة-مهما كان ُمنعّما في الدنيا فهو 

فالدنيا جحيم مرفوع في اليوم اآلخر,  ,"الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" :فهي جحيم , لذلك ورد في الحديث

 إما إلى الجحيم الحقيقي أو إلى النعيم الُمدام!
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فاإلنسان الذي يعلم علم اليقْي  .الذي ُحدثتم عنه يف الدنيا عندكم أي شك ولرأيتم اْلحيم
نيه, يف كل فعل يفعله أو قول يرى اْلحيم عقال )والرؤية صنفان بصرية وعقلية( ماثال أمام عي

يتفوهه, من خالل وصفها يف القرآن الكرمي ويعلم كم هي عقاب أليم شديد للغافلْي فيكون  
 كل مهه هو النجاة منها فيبتعد عن الغفلة واللهو.

 
َا مُثَّ "  "(8) 249النَِّعيمِ  َعنِ  يـَْوَمِئذٍ  لَُتْسأَُلنَّ  مُثَّ ( 7) اْلَيِقْيِ  َعْْيَ  َلََتَُوهنَّ

أن ما رأيناه عقال يف الدنيا )إذا علمنا علم اليقْي ومل نكن من الالهْي تم هللا تعاىل بقوله وخي
رأينا اْلحيم يف القرآن أبوصاف  ولقدالغافلْي( سنراه يف اآلخرة حقيقة ماثلة أمام أعيننا, 

أيناها وسنأيت يوم القيامة فنجد اْلحيم هي عْي اليقْي, نفس ما ورد يف القرآن وكما ر  ,معينة
املسكثرون  وبعد هذه الرؤية فإنكم أيها. , فال شك فيها وال جدالبعقولنا يف الوصف القرآين

 .الالهون الغافلون مسؤولون عن النعيم
  

 
 
 
 
 
 

 سورة العصر                            
 بسم هللا الرمحن الرحيم                       

 .بسبب التهائه لإلنسان تدور سورة العصر يف فلك مشول اخلسران
وكانت سورة التكاثر قد تكلمت عن التهاء اإلنسان ابلتكاثر, فبينت سورة العصر أن هذا 

 الذين ..... الفعل هو انغماس يف اخلسران, إال 
                                                

النعيم, فإن كان  ليس في اآلية أي إشارة أو ذم للنعيم, وإنما كل ما هنالك أن هللا تعالى يقول أننا سنسأل عن 249

 من حالل بال سرف وال كبر وال إلهاء فال حرج, وإن كان غير ذلك ففيه كل الحرج! 

فليكن فعلكم للتكاثر ُمرتَهن بأنكم ستسألون عنه يوم القيامة, فليس األمر هكذا متروك, وإنما له عاقبة وسؤال 

 دب.أما من أمن العقوبة أساء األ ,وعقاب, فمن عرف العقاب أحسن العمل
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ْنَسانَ  ِإنَّ ( 1) 250َواْلَعْصرِ "  تـََواَصْواوَ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا َآَمُنوا الَِّذينَ  ِإالَّ ( 2) ُخْسرٍ  َلِفي اإْلِ

 "(3) 251اِبلصَّرْبِ  َوتـََواَصْوا اِبحلَْقهِ 
على أن اإلنسان لفي خسر, فليس هناك أي زمن األخري قبل انتهاء اليوم لاب يقسم هللا تعاىل 

فرصة للتصحيح, إال الذين آمن وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا ابلصرب, فبهذا 
 يفوز ُجعهم يف العصر وبعد الغروب.

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
لم ترد مفردة "العصر" في القرآن, إال في هذا الموضع, واختلف المفسرون في المراد من "العصر", فقيل  250

النفس إلى جعل  تميلأنه صالة العصر! وقيل أنه وق  العصر المعروف, وقيل أنه بمعنى الزمن أو الدهر. وال 

على ظهر الكوكب,  عصر اإلنسانالعصر أن المراد من  ونرىالعصر داال على الزمن كله ماضيه ومستقبله 

وستستمر إلى  ,والذي هو عصر أمة اإلسالم, فلقد أت  أمة اإلسالم في آخر يوم الدنيا, والذي هو فترة العصر

غروب وانتهاء هذا اليوم وبدء اليوم اآلخر, فهي األمة األخيرة في الوق  األخير, ففيها إشارة إلى قرب انتهاء 

ل من لم يدخل في هذه األمة, فعلى اإلنسان المسارعة في العمل قبل أن تضيع الفرصة. اليوم, وإلى هالك وضال

مع –وفي هذا إشارة إلى مثَل ملكوت السماوات الوارد في إنجيل متى في اإلصحاح العشرين, والذي ورد بمعناه 

 عند البخاري, والذي قال فيه الرسول:  -اختالف

رجل استأجر أجيراً، فقال: من يعمل من الفجر إلى الظهر بقيراط، فعمل   إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم مثل» 

اليهود، ثم قال: من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط، فعمل  النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى 

: )!!( المغرب بقراطين، فعملتم أنتم، فغضب  اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عمالً وأقل أجراً! فقال هللا

 «.وهل نقص  من أجركم شيئاً ، قالوا: ال، قال: فهذا فضلي أوتيه من أشاء، فكنتم أقل عمالً وأكثر أجراً 
فيها إشارة بديعة, فأن  أخي لن تصبر طويال, فنحن بعد العصر وسرعان ما سيأتي الغروب, وبعده ستنال  251

 الجزاء الحسن.
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 سورة اهلمزة                                 
 بسم هللا الرمحن الرحيم                          

 
 .ابلتحطيم من حيطمتوعد ذكر مثال خلسران اإلنسان, بتدور سورة اهلمزة يف فلك 

سان إال الذين آمنوا وعملوا إذا كانت السورة املاضية تدور يف فلك خسران عامة اإلن
الصاحلات, وأتوا بصنف من األعمال الصاحلة اللسانية وهو التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب. 

فتبدأ هذه السورة بتابع للسورة املاضية كلها ومعكوس خامتتها. فتبدأ بقوله تعاىل "ويل لكل 
وا ِبذموم من أقوال اللسان " فهؤالء من اإلنسان اخلاسر على مر العصور, ألهنم أتمهزة ملزة

 وهو اهلمز واللمز بدال من التواصي ابحلق والتواصي ابلصرب! 
 

 تبدأ السورة بقوله تعاىل:
َدهُ  َمااًل  َُجَعَ  الَِّذي( 1) 252لَُمَزةٍ  مهَُزَةٍ  ِلُكلهِ  َوْيل  "  "(3) 253َأْخَلَدهُ  َماَلهُ  َأنَّ  حَيَْسبُ  (2) َوَعدَّ

                                                
 مز واللمز, ومن ذلك ما أورده اإلمام الفخر الرازي, حيث قال:اختلف  أقوال المفسرين في تحديد معنى اله 252

[ واللمز: الطعن والمراد الكسر من  11المسألة الثانية: الهمز: الكسر قال تعالى: }َهَماٍز َمَشاء{ ] القلم: "

[, )...(  11أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم، قال تعالى: }َوالَ تَْلِمُزواْ أَنفَُسكُْم{ ] الحجرات: 

وللمفسرين ألفاظاً أحدها: قال ابن عباس: الهمزة المغتاب، واللمزة العياب؛ وثانيها: قال أبو زيد: الهمزة باليد 

واللمزة باللسان؛ وثالثها: قال أبو العالية: الهمزة بالمواجهة واللمزة بظهر الغيب ورابعها: الهمزة جهراً 

 الهمزة واللمزة الذي يلقب الناس بما يكرهون " اهـواللمزة سراً بالحاجب والعين, وخامسها: 

الهاء والميم والزاء كلمةٌ تدلُّ على َضغٍْط وعَْصر. "فإذا رجعنا إلى مقاييس اللغة وجدنا ابن فارس يقول: 

َزى: ومنه الَهمز في الكالم، كأنَه يَْضغَط الحرف. ويقولون: همَز بِِه األرض.وقوٌس َهمْ  وهَمْزت الَشيَء في كفِّي.

  قال: شديدةُ الَدفعِ للَسهم. والهَماز: العَيَاب، وكذا الُهَمَزة.

 ً َي إذْ القَيتَنِي كِذبا  وإْن أُغيَْب فأن  الهامُز اللَُّمَزهْ     تُْدِلي بُوّدِ

  " اهـ.الَشيطان كالُموتَة تَغِلُب على قَْلب اإلنسان تَذهب به َوهْمزُ 

ت, يمكننا تحديد معناها في المعنويات, فنقول أن الهمز قريب من استعمالنا فإذا خبرنا استعمالها في المجسما

لكلمة الطعن في لغتنا المعاصرة, أي ويل لمن يطعنون الناس ويذمونهم بألسنتهم فتكون كلماتهم كالسهام أو 

 الرماح التي تخترق جسم اإلنسان. 

وقُل َرّبِ أَعُوذُ بَِك ي أشكال مختلفة مثل قوله تعالى:"َفإذا نظرنا في كتاب هللا تعالى وجدناه يستعمل هذه الكلمة ف

َهَماٍز وقوله: "[, أي أعوذ بك مما يوسوسون به من أفكار وظنون, 97ِمْن َهَمَزاِت الَشيَاِطيِن ]المؤمنون : 

 [", فهؤالء يضرون الناس بكالمهم الذي يحمل سهام العيب. 11َمَشاء بِنَِميٍم ]القلم : 

 وجدنا أن المعنى قريب, فابن فارس يقول في المقاييس: اللمزةفي  فإذا نظرنا

اللَْمز، وهو العَيب. يقال لََمَز يَلِمُز لَْمزاً. قال هللا تعالى: َوِمنُْهْم َمْن الالم والميم والزاء كلمةٌ واحدة، وهي  "

 ." اهـأي َعيَاب[. ورجل لََماٌز ولَُمَزة، 58يَْلِمُزَك في الَصَدقاِت ]التوبة 
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عهان ذمام يف الناس, ذلك الذي يعيب الناس وينقص من فيتوعد هللا سبحانه وتعاىل كل ط
أقدارهم ومما يفعلون, فال يعدها شيئا طاعنا يف نواايهم, ذلك الذي ُجع األموال وكثهرها 

لم يقتصر على صنف واحد من أصناف املال وإمنا ُجع منها الكثري, فجمع املال ونوهعها, ف
 هعظم عند ذلك الذيناف املتموالت! والعقار واألنعام والذهب والفضة و كثري من أص

  .حيسب أن ماله أخلدهمقدار ماله وغناه لدرجة أنه 
 
َبَذنَّ  َكالَّ "  "(6) اْلُموَقَدةُ  اّللَِّ  اَنرُ ( 5) احْلَُطَمةُ  َما أَْدرَاكَ  َوَما( 4) 254احْلَُطَمةِ  يف  لَيُـنـْ

                                                                                                                                       

ولكنا نرى أن الفرق بين الهمز واللمز هو أن الهمز الطعن والذم صريحا كان أو إيحاءا, أما اللمز فهو العيب 
وأخذنا هذا التحديد من معكوس المعنى, فالزمل يدل على الحمل والتغطية  ,بالنقص والحط والتقليل من القدر

ن المالبس, ومنه المزاملة أي المعادلة على البعير. والتعادل, ومن ذلك المزمل أي الذي يغطي نفسه بكثير م

فإذا نحن عكسنا هذا المعنى وجدنا أن اللفظ يكون بمعنى الحط والتقليل من الشأن, أي أن أحط من قدر اإلنسان 

 ومن فعله كأنه ال يساوي شيئا!

الفعل مالزم لهم ال ينفصل  ليدل على أن هذا ونالحظ أن هللا تعالى استعمل صيغة "ُفعَلة" والتي تفيد المبالغة

فبدال من أن يكون عنهم, فليس الوعيد لمن همز مرة أو لمز أخرى, وإنما الوعيد لمن صار هذا حاله وديدنه, 
يعيب هذا ويقلل من شأن ذاك,  لسان عون يوصي الناس بالحق وبالصبر وبالمرحمة أصبح لسان سلق,

على الفرد والمجتمع, فاإلنسان يحتاج لمن يشكر له فعله, ويعرض بفعل ونية اآلخرين, وفي هذا الخطر العظيم 

 ال العكس حتى ال يحبط ويترك العمل.
 أن هذه اآلية خبرية على سبيل اإلنكار والتعجب! الذي أراه واستشعره من هذه اآلية منذ صغري 253

ال يظن أن المال سيحقق  إشارة إلى أن هذا اإلنسانيخلده, ولم يقل:  أخلدهونالحظ في اآلية أن هللا تعالى قال: 

له هذا وإنما حققه له فعال! فهو في حياته من الخالدين الذين ال يموتون! واآلية تشير إلى جزء هام في نفسية 

أباطرة المال, وهي نسيانهم التام للموت وظنهم الخاطر أنهم سيخلدون, فهم وإن كانوا يعلمون أنهم سيصدق 

هذا ويتصرفون على أساس أنهم مخلدون أبدا, ونالحظ نفس هذه الحالة  عليهم الموت ال محالة, ولكنهم ينسون

النفسية عندهم في سورة البلد, حيث يظنون أيضا أن لن يقدر عليهم, أحد ألنهم أهلكوا ماال لبدا! فهم يحسبون 

فبذلك هم  أنهم وإن ماتوا جسدا فلقد خلدهم الموت في ذاكرة الناس, وال يزالون يذكرونهم دوما بعظيم أفعالهم,

من الخالدين الذين ال ينسون, وينسون أن الخلود الحقيقي هو في العمل الصالح وفي الشهادة, وبهما ينال 

 اإلنسان الحياة الحقيقية عند هللا, ويحصل على الثناء الخالص والذكر الدائم من الناس.
م يدل على التكسير, فكيف تكسر الحطمة كلمة غريبة االستعمال بالنسبة للنار, ألنه من المعروف أن الحط 254

؟! ننظر أوال في أقوال المفسرين, من خالل ما ذكره اإلمام الرازي في النار, فالمفترض فيها أن تحرق أو تأكل

 تفسيره:

وأما }الحطمة{ فقال المبرد: إنها النار التي تحطم كل من وقع فيها ورجل حطمة أي شديد األكل يأتي على زاد "

، ويقال: شر الرعاء الحطمة، يقال: راع حطمة وحطم بغير هاء كأنه يحطم في اللغة الكسر وأصل الحطمالقوم، 

قال المفسرون: الحطمة اسم من أسماء النار وهي الدركة الثانية من ، يكسرها عند سوقها لعنفهالماشية أي 

االتحاد في الصورة, كأنه ، )....( واعلم أن الفائدة في ذكر جهنم بهذا االسم ههنا وجوه: أحدها: دركات النار

تعالى يقول: إن كن  همزة لمزة فوراءك الحطمة. والثاني: أن الهامز بكسر عين ليضع قدره فيلقيه في 

الحضيض فيقول تعالى: وراءك الحطمة، وفي الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك في حضيض جهنم لكن 

الثالث: أن الهماز اللماز يأكل  .سراً ال تبقي وال تذرالهمزة ليس إال الكسر بالحاجب ، أما الحطمة فإنها تكسر ك

 والحطمة أيضاً اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد واللحم" اهـ ,لحم الناس

  العالقة بين النار والحطم.  -وعامة المفسرين كذلك–ولم يوضح اإلمام الفخر الرازي 

 لحطم, وجدنا ابن منظور يقول:ونثني بالمعاجم, فإذا نحن نظرنا في اللسان بحثا عن معنى ا

َحَطمهُ يَْحِطُمهُ َحْطماً الكسر في أي وجه كان، وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاَصةً كالعَْظم ونحوه.  الَحْطُم:"

والحْطَمةُ والُحطاُم: ما تََحَطَم من ذلك. األَزهري: الُحطاُم ما تَّكّسَر من  أي كسره، وَحَطَمهُ فاْنَحَطم وتََحَطم.
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ظن يف نفسه اخللود ابلذكر أن هذا اإلنسان الذي , معرفهم ريد هللا تعاىل على هؤالء الوامهْيف
عظيمة خطرية, أكرب مما  , فهييف احلطمة, وما أدراك ما احلطمةَتك ويهمل والشهرة سيُ 

وعظمة خلق هللا على قدر عظمته! فكيف انر منسوبة إىل هللا, , املوقدة انر هللاإهنا . تتصور
 من يكون فيها وتكسره. إهنا انر خمتلفة فهي حتطم هذه النار العظيم املوقدة واليت ال تنطفأ؟!

 
َا( 7)255 اأْلَْفِئَدةِ  َعَلى َتطَِّلعُ  الَّيِت " َدةٍ  َعَمدٍ  يف ( 8) ُمْؤَصَدة   َعَلْيِهمْ  ِإهنَّ  "(9) ممَُدَّ

                                                                                                                                       

كل شيء، وقيل: ال  ( الَحْطَمُة والُحْطَمُة والحاطوم: السنة الشديدة ألنها تَْحِطمُ ليَبيس، والتَْحطيُم التكسير )....ا
 " اهـتسمى حاطوماً إال في الَجْدب المتوالي.

مثل وقبل أن نذكر العالقة بين النار والحطم ال بد أن نركز على الفارق بين الحطم والكسر, فالكسر معروف وهو 

قولنا: كسرت المائدة, أما التحطيم فهو التكسير إلى قطع صغيرة؛ وذلك مثل قولنا: حطم  الزجاج أو الخبز 

الجاف, وتصور الفارق بين الهيئتين في المائدة والزجاج تعرف الفارق بين المعنيين. إذا فالنار حطمة, ولكن 

 كيف؟

, ُفعلةالسورة قوله "همزة لمزة", وهي على وزن كما الحظ  عزيزي القارئ فلقد ذكر هللا تعالى في أول 

والذي يفيد الشدة والمبالغة في التوصيف, وهنا استعمل هللا عزوجل نفس الوصف مع النار, أي أنها تكسر 

وكون النار حطمة شيء منطقي, فالمواد إذا وضع  تكسيرا شديدا, فيتحول من هذا التحطيم الكفار إلى فتات! 
أو تتيبس مثل الفخار! ونحن إذا وضعنا في النار أي مادة قابلة للتيبس في  -مثل الزجاج-رفي النار إما أن تنصه

النار مثل الطين, فإنها من شدة الحرارة تتحجر, ومع ازدياد الحرارة فإنها ال تتوقف عند هذا التحجر وإنما يصل 
  .األمر إلى مرحلة التفت  والتحول إلى تراب حار مرة أخرى

مع هذا الصنف من الكفار, فهؤالء ستوقد عليهم النار في أماكن مخصوصة حتى تصل وهذا ما سيحدث 

 أجسادهم إلى درجة عظيمة من التيبس, ومع استمرار اإليقاد, فإن أجسادهم اليابسة ال بد أن تتفت  "تتحطم".
نى الشي ولكن الذي ال يعرفه كثير من العرب المعاصرين أن الفأد أساسا بمعالفؤاد معروف ومشتهر,  255

 وفي هذا يقول ابن منظور في اللسان: -وهذا مناسب بداهة للمشهد العام الذي تقدمه السورة-, والتوقد

والَفئِيُد: ما فأَد الخبزة في الَملَة يَْفأَُدها فَأْداً: شواها. وفي التهذيب: فأَْدُت الُخْبَزةَ إِذا َملَْلتَها وَخبَْزتَها في الَملَِة. "
وإِذا شوي اللحُم فوق الجْمِر، فهو ُمْفأٌَد وفئيد. واألُفُؤوُد: الموضع الذي تُْفأَُد فيه. وفَأََد  على النار. شُِوَي وِخبِزَ 

ولحم  اللحَم في النار يَْفأَُده فَأْداً وافْتَأََده فيه: شواه. والِمْفأََدةُ: الَسفُّوُد، وهو من فأَدت اللحم وافتأَدته إِذا شويته.

 . والفِئد: الخبز المفُؤود واللحم الَمْفُؤود." اهـفَئِيٌد أَي مشويٌّ 

واختلف المفسرون في المراد من االطالع على األفئدة, فقال بعضهم أنها تأكل الجسد حتى إذا وصل  إلى الفؤاد 

توقف ! وقال بعضهم أن المراد من ذلك أنها تدخل الجوف حتى تمس الفؤاد. ولكنا نرى أن السادة المفسرين قد 

وا النجعة إذ استعملوا الفؤاد بمعنى القلب! فالقلب عضو في جسد اإلنسان, أما الفؤاد فهو دور هذا العضو, أبعد

 كيف فرق القرآن بينهما: لنعرفكما أن السمع هو دور األذن والبصر هو دور العين, ولننظر في القرآن 

ن بُطُوِن أَُمَهاتِكُْم الَ تَعْلَُمونَ  ُ أَْخَرَجكُم ّمِ َّ لَعَلَكُْم تَْشكُُروَن ]النحل :  اْلَسْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ  َشْيئاً َوَجعََل لَكُمُ "و 

 أُّمِ فَُؤادُ[", "َوأَْصبََح 78قَِليالً َما تَْشكُُروَن ]المؤمنون :  الَسْمَع َواأْلَبَْصاَر َواأْلَْفئَِدةَ [", "َوهَُو الَِذي أَنَشأَ لَكُُم 78

 ["10ِلتَكُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ]القصص :  قَْلبَِهااِرغاً إِن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَن َربَْطنَا َعلَى ُموَسى فَ 

فنالحظ أن هللا تعالى يذكر الناس بنعمه عليهم وكيف أنه منحهم السمع والبصر واألفئدة, فيفهم من هذا بداهة 

ب ودوره, أي أن القلب خلق ليتفئد, كما كان  األذن للسمع. ويظهر أن الفؤاد ليس عضوا وإنما هو وظيفة القل

 الفرق الكبير بين االثنين في آية القصص.

, فالمفسرون فهموا أن المراد من األفئدة القلوب, وقالوا أنها فعلى هذا الفهم ال بد أن يختلف تصورنا لهذه اآلية

فؤاد أساسا ليس مادة وإنما هو "مجرد", فكيف تتطلع خص  بالذكر ألنها موطن العقائد, أما نحن فنقول أن ال

 النار على األفئدة؟

أن هللا تعالى ذكر وصفا ضروريا للنار وهو قوله "تتطلع على األفئدة",  -في تناولنا لهذه السورة–قلنا مسبقا 

ول: "إَن الَِذيَن ؟ إذا نحن نظرنا في كتاب هللا تعالى عند وصفه للنار, وجدناه يقفلم قلنا أن هذا الوصف ضروري

َ َكاَن عَِزيزاً  كُلََما نَِضَجْ  ُجلُوُدهُْم بََدلْنَاهُْم ُجلُوداً َغْيَرَهاَكفَُرواْ بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصلِيِهْم نَاراً  َّ ِليَذُوقُواْ اْلعَذَاَب إَِن 

 [" 56َحِكيماً ]النساء : 
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ويعطي هللا هذه احلطمة وصفا ضروراي, وهي أهنا تتطلع على األفئدة, فتعرف ما يف قلوب 
 من فيها, وعلى أساس ذلك يعذبون. 

"إهنا عليهم زوجل مقدار الضيق والعذاب الذي يكون فيه هؤالء فيقول: مث يوضح هللا ع
يعانون فهم هذه النار مؤصدة عليهم فليس هناك خمرج هلم منها, ف مؤصدة يف عمد ممددة"

 من شدة حرارة النار, فكيف حال من بداخلها؟! 256داخل عمد تتمددويقاسون حرها, 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

ا نضج  تغير حتى يذوقوا العذاب, فكيف يذكر هنا أن ففي هذه اآلية نص على أن جلود الكافرين تنضج, وكلم

 النار سيحطم؟ فهل ستحرق أم ستحطم؟

فهذا النار تكشف ما في قلوب من فيها, وتعرف سبب من أجل هذا كان الوصف باإلطالع على األفئدة ضروريا, 

فيكون لكل منهم  , فهذا عوقب من أجل كفره, وذلك من أجل نفاقه وهذا من أجل همزه ولمزه,عقوبة من فيها

فالتحطيم خاص بهذا الصنف من الناس ال يتعداهم إلى غيرهم من الذين يعذبون بالحرق  نصنف من العذاب. إذ

 فقط! ومسألة اطالع النار على القلوب ليس غريبا, فاهلل تعالى ينسب إلى النار صفات العاقل, فيقول:

َجَهنََم َهِل نَقُوُل لِ , "يْوَم ["8يَأْتِكُْم نَِذيٌر ]الملك : فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم  كُلََما أُْلِقيَ  تََميَُز ِمَن اْلغَْيظِ "تََكاُد 

[" وغير ذلك من الصفات التي تشير إلى كونها تعقل, وهنا يضيف هللا 30َهْل ِمن َمِزيٍد ]قـ :  َوتَقُولُ اْمتأََلِْت 

حسب ما أضمر  ,ما في قلوب المعذبين فيها, فينال كل منهم ما يستحقتعالى لها وصفا جديدا وهي أنها تكشف 

 في فؤاده!
 سبب  هذه اآلية حيرة كبيرة للمفسرين, فلم يتصوروا كيفية كون األعمدة ممددة!  256

 فقال اإلمام الفخر الرازي عند تناوله لهذه اآلية:

لبناء، يقال: عمود البي  للذي يقوم به المسألة الثانية: العمود كل مستطيل من خشب أو حديد، وهو أصل ل"

البي . المسألة الثالثة: في تفسير اآلية وجهان؛ األول: أنها عمد أغلق  بها تلك األبواب كنحو ما تغلق به 

الدروب، وفي بمعنى الباء أي أنها عليهم مؤصدة بعمد مدت عليها، ولم يقل: بعمد ألنها لكثرتها صارت كأن 

اني: أن يكون المعنى: إنها عليهم مؤصدة حال كونهم موثقين: فى عمد ممدة مثل الباب فيها. والقول الث

 المقاطر التي تقطر فيها اللصوص" اهـ

, أي أنها غير منصوبةأمران: أولهما هو أن هذه األعمدة ممدودة  والذي نراه أن المراد من كون األعمدة ممددة

 , أما هذه األعمدة فممدودة.فمن الشائع أن يكون العمود منصوبا وعليه يستند شيء

, فهذه األعمدة لتعرضها للنار والمأخوذ من التضعيف في الكلمة فهو أن هذه األعمدة تتمددوأما المدلول الثاني 

الشديدة تتمدد بفعل الحرارة. وبهذا يظهر أمامنا شكل آخر لتأثير النار فيما هو فيها, فهذه األعمدة تتمدد ومن 

ن! وبهذه اآلية يمكننا أن نفهم شكل العذاب الرهيب الذي سيكون فيه هؤالء الهمزة فيها ييبسون حتى يتفتتو

هم محبوسون أو محاطون بالنار داخل عمد ممددة, تتمدد بفعل النار, والنار المؤصدة مؤصدة بالعمد فاللمزة, 

دة تتمدد بفعل النار فما فال مخرج لها فتنصب عليهم وتتركز فال تنفيس وإنما إيقاد حتى التفت , وإذا كان  األعم

  بالنا بمن داخلها!
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 سورة الفيل                               
 بسم هللا الرمحن الرحيم                           

 
 سورة اهلمزة. للتحطيم املذكور يف مثالذكر تدور سورة الفيل يف فلك 

حيدث يف النار,  -تكسري إىل قطع صغرية جدا–فإذا كانت سورة اهلمزة تكلمت عن حتطيم 
ملستغرب, فتأيت سورة الفيل لتقدم الدليل على ذلك يف الدنيا, وهو ما حدث فإن هذا من ا

ألصحاب الفيل, فلقد أرسل هللا عليهم طريا أاببيل ترميهم حبجارة حارقة جعلتهم كعصف 
 مأكول, تناثر وتطاير يف اهلواء, فهل ُيستغرب وقوع ذلك يف اآلخرة؟!
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فمن  يبيات اليت ذكرها يف سورة اهلمزة,سورة الفيل هي أتكيد واقعي من القرآن على الغو 
عادة القرآن أنه إذا ذكر غيبا أن يذكر منوذجا مبسطا مصغرا له يف الدنيا, يُعرف القارئ أنه 

 !قد رأى وعرف عينة منه يف الدنيا فما ابله ِبا يف اآلخرة
 
 "(2) 258َتْضِليلٍ  يف  َكْيَدُهمْ   جَيَْعلْ  أملَْ ( 1) اْلِفيلِ  أبَِْصَحابِ  َربُّكَ  فـََعلَ  257َكْيفَ   تـَرَ  أملَْ "

فاهلل عزوجل يسأل النيب الكرمي سؤاال تقريراي عن رؤيته كيفية فعله أبصحاب الفيل, وكيف أنه 
أرادوا أن يهدموا  استدرجهم من حيث ال يعلمون, فأوردوا أنفسهم املهالك أبيديهم, عندما

 .الكعبة, ليحولوا الناس إىل بنائهم
 
يلٍ  ِمنْ  حِبَِجارَةٍ  تـَْرِميِهمْ ( 3) 259َأاَببِيلَ  َطرْيًا مْ َعَلْيهِ  َوأَْرَسلَ "  261َكَعْصفٍ   َفَجَعَلُهمْ ( 4) 260ِسجِه

 ( 5) َمْأُكولٍ 
                                                

نالحظ أن هللا تعالى قال: "كيف" ولم يقل "ما", فهذا يؤكد أن محور السورة يدور حول الكيفية, كيفية  257

 اإلهالك, وهذا يؤكد ما قلنا به أن السورة تفصيل للسورة الماضية.
على معالجٍة لشيء بشّدة، ثم يتّسع الباب، وكلّه  الكاف والياء والدال أصٌل صحيح يدلُّ جاء في المقاييس: " 258

: الكيد: المعالجة. قالوا: وكلُّ شيٍء تُعاِلُجه فأن  تَِكيُده. هذا هو األصل في راجٌع إلى هذا األصل. قال أهُل اللُّغة

ون الَمكر كيداً. قال هللا تعالى: أْم يُِريدُوَن َكْيداً ]الطور  يَكيدُ بِنَفسِه، أي يجوُد  ويقولون: هو [.42الباب، ثم يسمُّ

ً  والكَيد الحرب، يقال: خرجوا ولم يلقَْوا كيداً، )....( بها، كأنَه يُعاِلجها لتخُرج.  " اهـ.أي حربا

 يفهم عامة المفسرين "تضليل" على أنها "ضالل"! ومن ذلك قول اإلمام الفخر الرازي:و

يقال: ضلل كيده إذا جعله ضاالً ضائعاً ونظيره قوله  المسألة الثالثة: }فِى تَْضِليٍل{ أي في تضييع وإبطال,"

تعالى: }َوَما ُدَعاء الكافرين إاِلَ فِى ضالل{ )....( بمعنى أنهم كادوا البي  أوالً ببناء القليس, وأرادوا أن يفتتحوا 

بإرسال  أمره بصرف وجوه الحاج إليه، فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه ، ثم كادوه ثانياً بإرادة هدمه فضلل

 " اهـالطير عليهم

وهذا مردود, ألن "ضالل" من "ضل", و "تضليل" من "ضلّل", وشتان بين االثنين, ثم ما هو مدلول "في" 

في اآلية؟! أنا أفهم اآلية كما نستعمل جملة الدعاء الشهيرة: "واجعل كيدهم في نحورهم", أو "جعل  

م في تضليل, )بدال من أن يكون كيدهم مثال تقتيل(, فهم اجتهادي أو تنافسي في رياضة" أي أن هللا جعل كيده

, وهذا الفعل بداهة من وجوه تضليل الناس.  -ولم يقصدوا التعرض ألهل مكة-أتوا يريدون هدم الكعبة فقط 

وهذا من كيد هللا عزوجل بهم. )الحظ أنهم يكيدون أصال, فجعل هللا كيدهم في كذا, ال أن هللا هو من جعلهم 

 تداءا( يكيدون اب
أن سبب التنكير في "طيرا", أنها كان  صنفا واحدا وليس صنوفا مختلفة, كما  -وهللا أعلم–نحن نرى  259

 يمكن أن تكون هذه الطيور غير معروفة.  

وأما "أبابيل" فال نزيد فيها عن السادة المفسرين, ونقف نفس الموقف غير قادرين على الجزم بمدلول محدد, 

 ه اإلمام الفخر الرازي بشأن األبابيل:ونعرض لغيرنا ما قال

ما األبابيل؟ الجواب: أما أهل اللغة قال أبو عبيدة: أبابيل جماعة في تفرقة، يقال: جاءت الخيل أبابيل أبابيل "

من ههنا وههنا، وهل لهذه اللفظة واحد أم ال؟ فيه قوالن: األول: وهو قول األخفش والفراء: أنه ال واحد لها 

طيط والعباديد، ال واحد لها. والثاني: أنه له واحد، ثم على هذا القول ذكروا ثالثة أوجه؛ أحدها: وهو مثل الشما

زعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة، وفي أمثالهم: ضغث على إبالة، وهي الحزمة 

كسائي: كن  أسمع النحويين يقولون: الكبيرة سمي  الجماعة من الطير في نظامها باإلبالة؛ وثانيها: قال ال

إبول وأبابيل كعجول وعجاجيل؛ وثالثها: قال الفراء: ولو قال قائل: واحد األبابيل إيبالة كان صواباً كما قال: 

 " اهـدينار ودنانير .

This file was downloaded from QuranicThought.com



أخذت هذه الطري  ,شديدة عظيمة اخللقة فأرسل هللا عزوجل عليهم طريا أسرااب متتابعة
نثر, فال عثر و فجعلهم سبحانه كعصف أكلت منه الدواب وبُ  ترميهم حبجارة كبرية حارقة.

 يهتم به أحد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

 وندعو أهل الخبرة ليدلو بسْجلهم في الكلمة!
صغيرة جدا! فكان أصغرها مثل العدسة العجيب أن كثيرا من المفسرين مصرون على أن الحجارة كان   260

 وأكبرها مثل الحمصة! ولس  أدري هل تسمى هذه األحجام حجارة أم حصي؟!!

ولي وقفة مع "سجيل" التي لم يشف المفسرون فيها صدورنا, فإذا نحن نظرنا في أقوالهم, ال نجد تحديدا أو 

 قوال واضحا فيها, ومن ذلك قول اإلمام األلوسي:

صفة حجارة أي كائنة من طين متحجر معرب سنك كل, وقيل هو عربي من السجل بالكسر وهو  "}ّمن ِسّجيٍل{

, ففيه استعارة مكنية ومعنى كون الحجارة من الدلو أنها متتابعة كثيرة كالماء الذي يصب من الدلوالدلو الكبيرة 

ميع ذلك ابتدائية, وقيل ومن في ج والمعنى من مثل شيء مرسلوتخييلية, وقيل من االسجال بمعنى اإلرسال 

والمعنى من جملة من السجل وهو الكتاب, أخذ منه السجين وجعل علماً للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار, 

 " اهـ العذاب المكتوب المدون فمن تبعيضية

عن  فبعد كل ما كتبه اإلمام األلوسي ال يخرج المرء بأي تصور واضح. فإذا قصدنا المعاجم علها تعطينا تصورا

 اصل الكلمة, ألفينا ابن فارس يقول في المقاييس: 

 وهو الَدلو العظيمة.الَسْجل، . من ذلك على انصبابِ شيٍء بعد امتالئِهِ السين والجيم والالم أصلٌ واحٌد يدلُّ "

 ..."اهـ .ويقال للَضْرع الممتلئ َسْجل ويقال َسَجل  الماَء فانسَجَل، وذلك إذا َصبْبَته.

ل صيغة مبالغة من السجل, مثل سكير صيغة مبالغة من السكر, أي أن هذه الحجارة من شيئء ونقول: سجي

؟! فهل يمكننا أن نقول أن المراد من السجيل هو البركان -كما ورد في الذاريات-كثير الصب وهو من الطين, 

ضفافه, وهي تكون  فأوصاف البركان تتشابه تماما مع المعروض في اآليات, فهو ممتلئ بالحمم يسجلها على

سائلة في أول أمرها ثم تصبح بعد ذلك حجارة جافة, فهل تكون الحجارة التي ُرمي بها أصحاب الفيل كان  

 حجارة من بركان من البراكين؟! هللا أعلم, هذا اجتهاد منا في فهم السجل.
أنه فتات صغير  العصف معروف وهو ما تعصفه الريح, سواء كان تبنا أو بواقي أوراق الشجر, المهم 261

 تذروه الرياح.
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 سورة قريش                            

 بسم هللا الرمحن الرحيم                      
 

 تدور سورة قريش يف فلك تعليل ما فعله هللا يف سورة الفيل.
فإذا كان هللا قد حتدث عن إهالك أصحاب الفيل, فإنه يبْي يف سورة قريش أن فعله هذا  

وما يصدق على –. وكيف أن عليهم أن يعبدوه مقابل ما يقدمه هلم إليالف قريش. كان
 -قريش يصدق على كل البشر واخللق

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

ياَلفِ " َتاءِ  رِْحَلةَ  ِإياَلِفِهمْ  (1) 263قـَُرْيشٍ  262إلِِ  "(2) 264َوالصَّْيفِ  الشِه
                                                

262  ً ! فإذا نحن نظرنا إلى األصل الذي األلف أصل يدلُّ على انضمام الشيء إلى الشيء، واألشياء الكثيرة أيضا

أتى منه ال "إيالف" وجدنا أنه "آلف" وهو بمعنى التصيير ألفا, واأللف في اللغة تأتي بمعنى العدد المعروف 

ا نعرف فإن األلف هو آخر األعداد العربية ثم بعد ذلك يُكرر, فيقال ألف ألف و ألف وكذلك إشارة إلى الكثرة, فكم

 ألف ألف وهكذا! فيكون المراد وهللا أعلم أن هللا فعل ذلك لتكثير قريش ألوفا مؤلفة. 

فالمراد من اإليالف هو التكثير عن طريق ضم الشيء إلى بعضه مع وجود التوافق والتآلف بين المضموم 

 موم إليه, فإذا لم يكن هناك توافق ال يسمى تأليفا!والمض
كما هو معلوم هو اسم قبيلة  قريشما المراد من قريش؟ قد يعجب القارئ عندما يقرأ هذا السؤال, ألن  263

ولكن األسماء المذكورة في القرآن لها الرسول الكريم. ونحن نعرف ونقر أن قريش هو اسم قبيلة الرسول, 
فإذا نحن يث تتطابق مع الدور والغرض الذي جاءت من أجله على الرغم من كونها أسماء! داللتها المستقلة ح

 نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:

ع. فالقَْرش: الجمع، يقال تَقََرشُوا، إذا تجَمعوا. " القاف والراء والشين أصلٌ صحيح يدلُّ على الجمع والتجمُّ

ي  بذ ون مواِشيَهم. ويقال: تقاَرَش  ويقولون: إَن قُريشاً سّمِ شة الَسنة الَمْحل، ألَن النّاَس يضمُّ لك. والُمقَّرِ

ماح في الَحْرب، إذا تداَخَل بعُضها في بعض." اهـ   الّرِ

وفي اللسان: "القَْرُش: الجمع والكسُب والضم من ههنا وههنا يضم بعضه إِلى بعض. ابن سيده: قََرَش قَْرشاً 

ا وهنا، وقََرَش يَْقِرُش ويَقُْرُش قَْرشاً، وبه سمي  قَُريش )......( وقيل: سمي  بذلك لتَْجِرها َجَمَع وضَم من هن

وتكسُّبها وَضْربِها في البالد تَبْتَغي الرزق، وقيل: سمي  بذلك ألَنهم كانوا أَهَل تجارة ولم يكونوا أَصحاَب َضْرع 

 " اهـ عُه.وزْرع من قولهم: فالن يَتَقََرُش الماَل أَي يَْجمَ 

فقريش اسم لقبيلة ولكنه أيضا متطابق مع مدلوله؛ فهو يدل على الضرب في األرض والتجارة واالكتساب,  نإذ

وهذا هو الوصف الذي جاء في السورة لهذه القبيلة, حيث أنها تتجر وتكتسب. فتأمل تطابق المعنى مع المراد 

 اإلشاري لالسم!
! وكانوا رحلة بالشتاء إلى اليمن ألن اليمن أدفأ وبالصيف إلى الشام رحلتان,من المعروف أنه كان لقريش  264

,  يتجرون ويكتسبون في هاتين الرحلتين ألنهم أهل قرش! ولي في مسألة رحلة الشتاء والصيف هذه قول آخر
 حيث أرى أن المراد من رحلة الشتاء والصيف هو تلك الرحلة الكونية التي يقوم بها كال من الشتاء والصيف

في دورانهم وانتقالهم حول األرض, فهما في رحلة واحدة يتبع بعضها بعضا, وهذه رحلة زمانية تتكرر كل عام 
 فلم ولن تنقطع إلى قيام الساعة. 

والذي يرجح هذا القول هو قوله تعالى "رحلة" وأنه لم يقل "ارتحال", والرحلة هي عملية االنتقال نفسها, 

رحلتي" ومن المعروف أن رحلتي الشتاء والصيف القريشيتين كانتا منفصلتين, كما أنه قال "رحلة" ولم يقل "

بخالف رحلة الشتاء والصيف المتصلتين بالفصلين البينيين الخريف والربيع! وهي وإن كان  للعالم كله, إال أن 
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وأتليفهم وتوافقهم, حيث  ,ري قريشفاهلل يقول أنه فعل ما فعل أبصحاب الفيل من أجل تكث
 يكثرون ويزيدون برحلة الشتاء والصيف.

 
  "(4) َخْوفٍ  ِمنْ  َوَآَمنَـُهمْ  ُجوعٍ  ِمنْ  َأْطَعَمُهمْ  الَِّذي( 3) اْلبَـْيتِ  َهَذا َربَّ  فـَْليَـْعُبُدوا"

, فإذا كان هللا هو الذي "ليعبدوافلذلك َييت الربط املنطقي بعد ذلك وهو قوله تعاىل "
لقهم هم وغريهم وكثهرهم وأوجد هلم اختالف الزمان وما فيه من فوائد وأمهية يف التجارة خ

  والكثرة فمن الواجب عليهم أن يعبدوه!
 

ونالحظ أن هللا تعاىل قال "رب هذا البيت" ومل يقل "هللا أو الرمحن" وذلك وهللا أعلم الرتباط 
ت فحفظه هللا وصانه, فعليهم أن يعبدوا حيث أراد أبرهة هدم البي ,السورة ابلسورة املاضية

 رب هذا البيت, الذي كرموا من أجله وبه شرفهم وعزهم.
أهم احتياجْي من هم سبجانه أبنه كفل هلم يذكر ف, مث يواصل هللا تعاىل ذكر نعمه عليهم

توفر له هذان العنصران األساسيان  ومناحتياجات اإلنسان األساسية ومها الطعام واألمن, 
 !265"التقديس" والعبادة :ن يقوم ابلعنصر الثالث وهوفعليه أ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

الف المناخ هذا هللا تعالى يُذكر قريشا بنعمه عليهم, فيذكرهم بنعمة اختالف المناخ حرا وبردا, وكيف أن اخت

يساعد على إنبات ثمار وزروع وأطعمة مختلفة, كما يؤدي إلى اختالف السلع وتنوعها, فلو ظل الناس في جو 

 واحد لكان  هناك سلعة واحدة ثابتة ال تتغير!
المادي, حيث أت   ماسلويمكننا القول أن سورة قريش حوت ترتيبا عجيبا لحاجات اإلنسان سبق  به ترتيب  265

ين األساسيين وهما الطعام )الركن البيولوجي( واألمن )الركن النفسي(, وجعل  التقديس ناتجا منطقيا بالركن

 لهما.
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 سورة املاعون                             

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

 .وتوعده عالمات املكذب ابلدين تدور سورة املاعون يف فلك
خلقه أبن أطعمهم وآمنهم, فتحدثت وكانت سورة قريش قد تكلمت عن نعمة هللا على  

ومل يقتصر األمر على التعامل  السورة هنا عن كيف أن اخللق ال يقومون ابملماثل مع إخواهنم.
وإمنا تعداه إىل العالقة مع اخلالق, فهم يصلون وهم ساهون ويراءون الناس يف , مع اخللق

 أعماهلم, ومينعون وصول املعوانت إىل احملتاجْي.
 

 ة بقوله تعاىل:تبدأ السور 
ينِ  ُيَكذِهبُ  الَِّذي 266أََرأَْيتَ "  َطَعامِ  َعَلى حَيُضُّ  َواَل ( 2) اْلَيِتيمَ  267َيدُعُّ  الَِّذي َفَذِلكَ ( 1) اِبلدِه

 "(3) 268اْلِمْسِكْيِ 
                                                

تبدأ السورة باستفهام غير منفي, ألنه يسأل عن شيء غير ظاهر وقد ال ينتبه إليه الرسول أو المؤمن,  266

 فبهذا السؤال ينبهه ويعطيه إجابه عنه ويعرفه به.
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فليس الدين جمرد مظاهر وشعائر  فتنبه الرسول الكرمي إىل عالمة وأمارة املكذب ابلدين,
فإميانه يؤدي ال حمالة إىل مراعاة اآلخر والعطف عليه, أفعاله,  تؤدى, وإمنا يظهر إميانه يف

وكذلك يظهر تكذيبه يف أفعاله ويف قسوته, فإذا كان ممن يغلظ معاملة اليتيم وال حيض على 
 طعام املسكْي, فهو من املكذبْي وإن كان ممن يؤدون الشعائر وحيافظون على املظاهر.

 
 َومَيْنَـُعونَ ( 6) يـُرَاُءونَ  ُهمْ  الَِّذينَ ( 5) َساُهونَ  َصاَلهِتِمْ  َعنْ  ُهمْ  ِذينَ الَّ ( 4) لِْلُمَصلِهْيَ  فـََوْيل  "

  "(7) 269اْلَماُعونَ 
مث يتوعد هللا عزوجل أولئك املؤدين للشعائر, والذين يؤدوهنا فقط كطقوس ال أكثر, فهم 

لناس, ويف اخلفاء وإمنا يراءون ا ,تغون هبا وجه هللاال يبم ساهون عنها وال يستشعروهنا, مث ه
 كان يسريا ال يُذكر, كاألوعية.  وهم مانعون للخري حىت ول

 
 

                                                                                                                                       
وفي التنزيل:  : "َدَعه يَُدعُّه َدعًّا: َدفَعَه في َجْفوة، وقال ابن دريد: َدَعه َدفَعَه َدْفعاً عنِيفاً.جاء في اللسان 267

ره أَبو فذلك الذي يَدُعُّ اليَتيم؛ أَي يَْعنُُف به عُنْفاً َدْفعاً وانْتِهاراً، وفيه: يوَم يَُدعُّون إِلى نار جهنَم َدعًّا؛ وبذلك فس

 " اهـوفي الحديث: اللهم ُدَعها إِلى النار َدعًّا. عُون َدْفعاً َعنِيفاً.عبيدة فقال: يُْدفَ 
 نالحظ استمرار الحديث عن اليتيم والمسكين, كما في الفجر والبلد والضحى. 268
 اختلف المفسرون في المراد من الماعون, ويعرض اإلمام الفخر هذا االختالف, فيقول: 269

كر وعلي وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير فيه أقوال: األول: وهو قول أبي ب"

من قرأ سورة أََرأَْيَ  غفر هللا له إن كان للزكاة »وعكرمة وقتادة والضحاك: هو الزكاة، وفي حديث أبي: 

قول وذلك يوهم أن الزكاة، وألن هللا تعالى ذكره عقيب الصالة ، فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة وال« مؤدياً 

الثاني : وهو قول أكثر المفسرين، أن الماعون اسم لما ال يمنع في العادة ويسأله الفقير والغني ، ينسب مانعه 

إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم، ويدخل فيه الملح والماء 

ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك، « والملح ثالثة ال يحل منعها، الماء والنار»والنار. فإنه روي: 

أو يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم، وأصحاب هذا القول قالوا: الماعون فاعول من المعن. وهو الشيء 

 والقول الثالث: قال الفراء: سمع  بعض العرب يقول: الماعون هو الماء." اهـ القليل )...(

 ابن فارس يقول: فإذا نظرنا في المقاييس وجدنا 

 وماٌء معيٌن. وَمعَن الماُء: َجَرى. .الميم والعين والنون أصٌل يدلُّ على سهولٍة في جريان أو جري أو غير ذلك"

 ومن الباب أمعََن الفرُس في َعْدِوه. والَمْعنة ماٌء قليل يجري. ومجاِري الماء في الوادي ُمعْناٌن، كذا قال أبو بكر.

وكأل َمْمعوٌن: َجَرى فيه الماء.  األرُض: َرِويَْ . وأمعن  ورجل َمعٌْن في حاجته: َسْهل.  به.وأْمعََن بحقِّي: ذَهبَ 

  " اهـ .....

فكما رأينا فأكثر ما أورده ابن فارس يدور حول الماء, وفي الكتاب العزيز نجد قوله سبحانه: "قُْل أََرأَْيتُْم إِْن 

 ["30بَِماء َمِعيٍن ]الملك : م أَْصبََح َماُؤكُْم َغْوراً فََمن يَأْتِيكُ

فيرجح هذا أن يكون للماعون عالقة بالماء. والماعون اسم على وزن "فاعول" وهي من األوزان التي عدها  

 الصرفيون في اسم اآللة, مثل: ساطور وناطور. 

أن  - أعلموهللا–ولقد قال المفسرون أن الماعون هو اسم لما ال يُمنع عادة, ولكنا نخصص فنقول: نحن نرى 

ومشهد السيدات الحامالت -الماعون كان في األصل اسم لإلناء الذي يوضع فيه الماء المأخوذ من المعين, 

 ثم أُطلق بعد ذلك على عامة اآلنية.  -ألوعية الماء بعد ملوها من النهر معروف ومثب  في لوحات شهيرة

 ", وال نكاد نستعمل المفرد.ونحن في مصر نستعمل الكلمة في الجمع فقط, فنقول: "مواعين
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 سورة الكوثر                             
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 بسم هللا الرمحن الرحيم                        
 .والنصرة تدور سورة الكوثر يف فلك شكر نعمة هللا تعاىل على القرآن

ورة املاعون تكلمت عن السهو يف الصالة واملراءة يف األعمال, واإلغالظ يف معاملة وكانت س
فتتحدث سورة الكوثر عن معكوس هذه األوصاف, فتأمر ِبخالص النية يف اليتيم والبخل, 

, ألن هللا تعاىل -والذي سيصل إىل اليتيم واملساكْي واحملتاجْي-الصالة والعبادة والذبح هلل, 
 .ونصره فبَت مبغضيه املعادين له ونصره عليهم -القرآن–لكرمي الكوثر أعطى النيب ا

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

َناكَ  ِإانَّ "   "(1) 270اْلَكْوثـَرَ  َأْعطَيـْ
                                                

الكوثر يدل على الكثرة, وهو موجود في صيغة "فوعل" وهي صيغة غير مألوفة استعماال, فما هو مدلول  270

 ؟فوعل

الذي يُتفرع عنه  -بالمعنى الطبيعي الموردي وليس اللغوي -صيغة فوعل صيغة تدل على األصل والمصدرية  

"إنا أعطيناك الكثرة أو الكثير" لكان هذا ال يدل على أن الرسول  :ل الكريموينبع منه! فلو قال هللا تعالى للرسو

هو أكثر من أخذ  أو على عظم ما أعطاه, بل ال يمنع أن يكون هناك من أُعطى أكثر منه, فالكثير كثير وجوده, 

هذا مقارنة بين  "إنا أعطيناك أكثر" لكان في :فقد يكون معك كثير ومعي كثير وال يوجد ما يمنع هذا. ولو قيل

النبي الكريم وغيره, وفي هذه الحالة ال يوجد ما يمنع أن يكون هناك من يقاربه, ولكن الرسول الكريم زاد عنه 

: إنا أعطيناك ما  في بعض الجوانب! أما عندما يقول الرب القدير للنبي الرحيم أنه أعطاه الكوثر فكأنه يقول له
 فما هو الكوثر؟ ألصل, وما عداك فهو آخذ للفرع!لم نعط أحدا من البشر فلقد ُأعطي  ا

اختلف العلماء في المراد من الكوثر وحق لهم أن يختلفوا فهو لفظ عام أصل! فقيل أن الكوثر نهر في الجنة, 

وبداهة سيكون للنبي الكريم بعد موته, وهذا القول مستبعد بعض الشيء لكون النبي الكريم لم يأخذه, فكان من 

"أعطيناك" مع نهر فبعيدة بعض الشيء, كما أنه  :أما أن يقول ,"إنا وهبناك أو جعلنا لك" :قالاألولى أن يُ 

يطلب إليه أن يصلي لربه وينحر كرد فعل على هذا العطاء, وعلى الرغم من أن وعد هللا متحقق ال محالة, وهو 

ا, فال يعد بعطاء شيئ في اآلجل ثم أصدق مما يراه اإلنسان بعينيه التي في رأسه, فإن هللا تعالى أكرم منا كلن

يطلب الشكر عليه في العاجل. كما أن الصيغة الواردة في اآلية هي صيغة الماضي, فاألولى هو حمل الزمن 

عليه, إال أن يدل دليل في النص نفسه على أنه في غير ذلك. إذا فكون الكوثر نهر في الجنة بعيد, وكذلك لنفس 

؛ من أن المراد من الكوثر هو الذرية الكثيرة التي جاءت للنبي الكريم عن طريق األسباب يبعد ما قاله الشيعة

ابنته فاطمة رضي هللا تعالى عنها وعن زوجها, حيث قالوا أن المراد من الكوثر هو الذرية, وهذا يقابل ما جاء 

وثر! ولكن هذا أيضا بعيد في آخر السورة وهو قوله تعالى "األبتر", فإذا كان شانئ النبي األكرم أبتر فإنه ذو ك

لكونه لم يتحقق في زمن النبي الكريم كما أنه لم يُعطه! وقيل أن المراد من الكوثر النبوة, وقيل وقيل, ولكن 

األوصاف كلها ال تنطبق مع عنصر األصلية والثبات اللذان ينبغي توفرهما وحصولهما في الكوثر, وهذا ما ال 

الغيبية التي ذكروها ال يمكن التحقق من صدقها في الدنيا, فال تكون وجه يكون فيما ذكروه, كما أن المعاني 

إثبات, فما المعنى أن يقول الرسول ألهل مكة: إن هللا أعطاني نهراً في الجنة أو الشفاعة أو .... , فهل رأوا من 

 ن الكوثر؟ذلك شيئا؟ فإذاً لم يتحقق التطابق بين المعاني المذكورة وبين الكوثر, فما هو المراد م

, فهو الذي ينطبق عليه وصف الكوثر أيما انطباق الذي نراه وهللا أعلم أن المراد من الكوثر هو القرآن الكريم

فهو أصل الخير وِجماعه, كما أنه في استمرار و زيادة إلى يوم القيامة فال ينقطع وال يذهب, فهو وإن ثب  مبناه 

ا مر الزمان اكتشف الناس معان عظيمة لهذا الكتاب الرباني, فإذا إال أن معانيه في ظهور وجالء وزيادة, وكلم

حدث وأخطأ بعض الناس في تأويله يظل كما هو بدون تأثر إلى أن يظهر تأويله السليم بإذن الرب العليم. 

ا لذلك كان من األولى حمله هنا عليه, فكم والناظر يعلم أن أكبر نعمة أنعمها هللا على رسوله كان  هي كتابه,

قال هللا تعالى في سورة الضحى "وأما بنعمة ربك فحدث" أي فحدث بالقرآن وال تخف. فالنبي أُعطى القرآن في 

الماضي وليس في المستقبل, فهو متفق مع زمن اآلية, كما أنه كان مستمرا في الزيادة في زمن النبي الكريم, 

   به قلب الرسول الكريم. فهو لم يُعطه مرة واحدة وإنما أُنزل على مرات متفرقات ليثب
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, ولقد صدق على يد املالئكة الكوثرالقرآن فاهلل تعاىل يذكر نعمته للرسول الكرمي أبنه أعطاه 

ىت وفاة الرسول الكرمي, فاستمر الكوثر يف الزايدة حىت مت فلم يقدر أحد من هذا اخلرب ح
ْليَـْوَم ا" :يف آخره نزل قوله تعاىلالعرب على قتل الرسول حىت يضيع القرآن أو ينقص, و

س فثبت أن الكوثر أُعطي كامال وكل النا ,...."ِنعَْميِت َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم 
صادقا يف  –وال زال  –على ذلك شاهدون, فثبت ابلواقع واملشاهدة أن اخلرب األول كان 

 وقته وبعده حىت قيام الساعة.
 
  "(3) 272اأْلَْبََتُ  ُهوَ  َشانَِئكَ  ِإنَّ ( 2) َواحْنَرْ  لَِربِهكَ  271َفَصلهِ "

                                                
نالحظ أن هللا تعالى جعل الصالة كرد فعل للعطاء مع أننا نتكلم من أول السورة على الشكر! ألن الصالة  271

تشتمل الشكر ومعان أخرى كثيرة ال يحيط بها الشكر, فقد يُسدي إلّي إنسان خيرا فأشكره, أما هللا تعالى عندما 

فهو ال ينتطر منه الشكر وإنما ينتظر منه ردا يكون بقدر مقدار النبوة وبمقدار يعطي النبي وعندما يأمره بالرد 

المعطي! فالنبي بصالته لربه يعلن خضوعه وعبوديته للرب القدير وأنه لم يخرج عن ذلك النطاق فهو ال يزال 

الرسول الكريم  تغناءكما أن في الصالة إشعار لعدم اسذلك العبد الراجي رحمة ربه العابد له, الباسط يديه له . 

معاذ  –عن ربه, فلربما يظن ظان أن الرسول الكريم إذا أُعطي أصل الخير فشكر, أنه ربما يستغني عن ربه 

 ولكن بالصالة يقدم الرسول البراهين على احتياجه لربه ولعبوديته له في كل حال. –هللا

"فصل وانحر لربك", وليس لهذا األمر عالقة  :ولم يقل ," فََصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر" :كما نلحظ أن هللا تعالى قال

بالفاصلة أو ما شابه, وإنما ارتباط هذا الترتيب بالمعنى المراد, فلما قال هللا تعالى "فََصّلِ لَِربَِّك َواْنَحْر" عُلم أن 

فصل وانحر لربك" , ولو قال "ولكنه يصل إلى الناسالصالة ال تكون إال هلل تعالى, أما النحر فيكون هلل تعالى 

لكان معنى هذا أال يصل شيء من الذبائح إلى الناس, وهذا ما ال يريده هللا تعالى وال يرضاه وإنما هو يريد 

َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولَِكن يَنَالُهُ التَْقَوى ِمنكُْم َكذَلَِك  :الشكر والتقوى من الناس, لذلك قال تعالى ََ " لَن يَنَاَل 

ِر الُْمْحِسنِيَن ]الحج : َسخَ  َ عَلَى َما َهَداكُْم َوبَّشِ ََ  [".37َرَها لَكُْم لِتَُكبُِّروا 
نزول مختلفة, ولم يتفقوا على  -مناسبات–لّما كان  اآلية خطابا للرسول الكريم ذكر المفسرون لها أسباب  272

 في تفسير اإلمام الفخر الرازي : سبب نزول واحد, واألسباب كثيرة أشهرها الرواية التالية  كما جاء 

وروى أيضاً أن العاص بن وائل كان يقول: إن محمداً أبتر ال ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره "

 " اهـ  واسترحتم منه

تقدم قانونا عاما في وبغض النظر عن صحة هذا السبب أو غيره من األسباب التي ذكروها, فإن اآلية عامة 
"إن شانئك هو  :فاآلية تقول للنبي الكريم مع الرسول الكريم ونبوءة صدقها الزمان وال يزال يصدقها.التعامل 

األبتر" والكلمة الوحيدة التي قد تغيب عن القارئ في هذه السورة هي قوله تعالى "شانئك", فما هو الشنآن؟ 

 إذا نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:

ز؛ ومنه اشتقاق  الشين والنون والهمزة" أصٌل يدلُّ على البِغضة والتجنُّب للشيء. من ذلك الَشنُوَءة، وهي التقزُّ

 " اهـ  ويقال: َشنَِئ فاُلٌن فالناً إِذا أَبغََضه.  أَْزد َِشنوءة.

ِ شَُهَداء  بِاْلِقْسِط َوالَ يَْجِرَمنَكُْم َشنَآُن قَْوٍم والشنآن وارد في كتاب هللا تعالى: "يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُواْ كُونُواْ قََواِميَن ّلِِلّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ]الما َّ َ إَِن  َّ  ["8ئدة : َعلَى أاَلَ تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ هَُو أَْقَرُب ِللتَقَْوى َواتَقُواْ 

ال, أما البغض القلبي فليس ألحد إذا فالشنآن بمعنى البغض, ولكنه ال يكون إال في البغض الظاهر المؤيد باألفع

 إطالع عليه إال ربه, كما أنا ال نحاسب الناس على ما في قلوبهم.

 وهو معروف, وهو كما جاء في المقاييس : أما األبتر فهو من البتر, 

ال عِقب  " الباء والتاء والراء أصلٌ واحد، وهو القطع قبل أن تتَمه. والسيُف الباتر القََطاع. ويقال للرُجل الذي

 له أَبتَر. وكلُّ من انقطع من الَخيْر أثُره فهو أَبْتَر. .... " اهـ

ونحن نرى أن المعنى أشمل مما ذكره المفسرون, فاإلنسان الذي يبغض الرسول الكريم ويُظهر هذا الشنآن فإن 

و القطع قبل التمام, فال هللا تعالى يجعله هو األبتر أي الذي ال نصير له وال معين, و البتر كما جاء في اللغة ه
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ه أن ُيصلي هلل فيأمر  ,هااَيمره بشكر نعمته اليت أعط ,وبعد أن ذكر هللا تعاىل لنبيه نعمته

تعاىل فقط فال يصلي ألي معبود آخر, كما أن عليه أن يراعي هللا عزوجل يف صالته هذه 
 فال يُراءي هبا أحدا! 

 
والنحر معروف وهو الذبح هلل تعاىل, فالرسول يعلن  ,وبعد أن يصلي الرسول لربه يقوم فينحر

وهناك النحر وهذا فعل  , ربهفهذا فعل بينه وبْي  ؛: الصالةاثنْي ومهاشكره لربه بشكلْي 
وبذلك جيعلهم هم  ,ويوضح هلم به مقدار فضل هللا تعاىل عليه ,علين يظهره الرسول للناس

 أيضا حيمدون هللا تعاىل ويشكرون على نعمه وآالئه.
وكما أنعم هللا عليك ابلعطاء, ينعم عليك ابملنع, فيمنعك فال يصل إليك أحد ابلسوء, ومن 

ؤ منه, أما أنت فقد أعطيت تك هو الذي ال يتم له خري, مث يهلك متربَ يبغضك ويظهر عداو 
 اخلري كله, أعطيت الكوثر!

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       

وفي هذا التحديد لمعنى البتر الرد على يحصل لهذا الشانئ تمام نعمة وكمالها بل تنقطع عنه وال تستمر أبدا. 
وهذا االعتراض هو على قول المفسرين  من يقول أن هناك من يشنأ الرسول وهو ليس مقطوعا من الخير.

خذ بالمعنى اللغوي األصل للكلمة وهو االنقطاع قبل التمام فال تتم الذين جعلوه ممنوعا من كل خير, أما نحن فنأ

عليه النعمة في حياته بل تبتر, كما أنه هو نفسه يصير أبترا تماما بعد موته فينقطع عن ذكره وأثره أي وجه 

 ربيه! من وجوه الخير بل يُنسى ويهمل في مزابل التاريخ, وهذا ما حدث بالفعل مع معاندي النبي الكريم ومحا

فمن كان يضمن للرسول أن ال يموت قبل والناظر في التاريخ يجد أن هذه النبوءة تحقق  وال تزال تتحقق , 

اكتمال رسالته ومن يضمن للرسول استمرار هذا التحقق بعد موته وعدم اندثار دينه الذي أتى به وذهابه طي 

ناك ضامن بشري لذلك, ولكن إن هذه نبوءة النسيان في صفحات التاريخ, كما ضاع من قبله من ضاع؟! ليس ه

 وفي هذا التحقق إثبات لصدق السورة وآية على رحمانيتها. ربانية وال بد من تحققها كما أخبر بها,
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 سورة الكافرون                             

 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

 .رين ومتيز األداينعن الكاف االختالفالن عإتدور سورة الكافرون يف فلك 
وإعالن اندحار اإلخالص هلل عزوجل وإفراده ابلعبادة, وكانت سورة الكوثر قد تكلمت عن 

وأتيت سورة الكافرون فتعلنها صراحة, براءة مما سوى دين هللا من املخالفْي وظهور اإلسالم, 
 :ن أبدااإلميا , ولن يتحول الكافرون إىلاألداين, فلكٍل دينه, فال إكراه يف الدنيا

, وسيظل الرسول "[6ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َسَواء  َعَلْيِهْم أَأَنَذْرهَتُْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم الَ يـُْؤِمُنوَن ]البقرة : "
 على إخالصه هلل تعاىل ولدينه.

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

 "(2) تـَْعُبُدونَ  َما َأْعُبدُ  اَل ( 1) 273اْلَكاِفُرونَ  أَيُـَّها ايَ  ُقلْ "
                                                

نحن كمسلمين حفظنا القرآن من صغرنا ال نستغرب هذا الخطاب, ولكن العالم باللغة وبطبع اإلنسان يعلم أن  273

طب وإغالظ في القول, فعندما يقول اإلنسان آلخر: يا أيها الفاسق أو الكافر, في هذا الخطاب شدة على المخا
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فسينفر منه ولن يستمع إليه, ولقد أطال اإلمام الفخر الرازي, في تفسيره مفاتح الغيب, النفس في تبرير هذه 

سبيل ربك بالحكمة الكلمة وذكر لها من الوجوه العشرات, حتى نقبل أن هللا العلى العظيم الذي قال: "ادع إلى 

والموعظة الحسنة", والذي قال: "وجادلهم بالتي هي أحسن", هو الذي يأمر نبيه بخطاب الكافرين بقوله: 

"قل يا أيها الكافرون", وأخذ يصول ويجول بتبريرات, تُنسيك المشكلة الرئيسة وتأخذ معها االنطباع األكيد أنه 

ولكنه يحاول أن يزيلها بأي حال من األحوال,  –فيها لفطنته!التي أوقع نفسه  –ليس لديه حل لهذا المشكلة 

وهذه المشكلة التي أوقع الفخر الرازي فيها نفسه, والتي تجاوزها كثير من المفسرين بقولهم أن هذا الخطاب 

كان خطابا مخصوصا لكفار معينين من قريش! نابعة من أن السادة المفسرين غفلوا عن معنى الكافر في كتاب 

عزوجل, ولو علموا ذلك لما رأوا أي حرج في مخاطبة الكافر بهذا الشكل وبهذه الطريقة, وهذا اللبس ناتج هللا 

من أنهم ال يُعرفون الكافر تعريفا صحيحا. لذا نبدأ بتعريفنا للكافر حتى نوضح لما أنه من الجائز ومن المقبول 

كافرون". وقبل أن نبدأ بتعريف الكافر , نقدم المعنى أن يأمر هللا تعالى نبيه بخطاب الكافرين بقوله "يا أيها ال

 األساسي لكلمة:   "كفر", فنقول هو كما ورد في المقاييس:

"الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيٌح يدلُّ على معنًى واحد، وهو الَستْر والتَغطية. يقال لمن غّطى ِدرَعه بثوٍب: قد 

 اهـ  ......."ي بسالحه. َكفَر ِدرَعه. والُمَكفِّر: الّرجل المتغطِّ 

فما معنى الكفر في القرآن الكريم؟ إذا نظرنا في أقوال المفسرين عند تفسيرهم لمصطلح الكفر, وجدناهم 

, بأَن ال يعرف هللا أَصالً وال يعترف به )ولقد خانهم التعبير فالذي كفر إِنكارعلى أَربعة أَنحاء: يقولون أن الكفر  

ا! فكيف يكفر بما ال يعرف, فالكفر يكون بعد أن أعرف هللا وأرفض اإليمان به!(, ال يعرف هللا ال يسمى كافر

وكفر جحود وكفر معاندة وكفر نفاق. من لقي ربه بشيء من ذلك لم يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأَما 

ا أنه ال يعترف بوجود قلبه ولسانه وال يعرف ما يذكر له من التوحيد )وهو يقصد هنيكفر بكفر اإِلنكار فهو أَن 

إله( وكذلك روي في قوله تعالى: "إِن الذين كفروا سواء عليهم أَأَنذرتهم أَم لم تنذرهم ال يؤمنون" أَي الذين 

توحيد هللا, وأَما كفر الجحود فأَن يعترف بقلبه وال يقّر بلسانه فهو كافر جاحد ككفر إِبليس وكفر أَُميَةَ بن كفروا ب

ه, يعني كُْفَر الجحود, وأَما كفر المعاندة فهو أَن َكفَُروا بنه قوله تعالى: فلما جاءهم ما َعَرفُوا أَبي الَصْلِ , وم

يعرف هللا بقلبه ويقّر بلسانه وال يَِديَن به حسداً وبغياً, ككفر أَبي جهل وأَضرابه. وفي التهذيب يعترف بقلبه 

لقد علمُ  بأََن ديَن محمٍد من خيِر أَدياِن البَِريَِة ِدينَا لوال ويقّر بلسانه ويأْبى أَن يقبل كأَبي طالب, حيث يقول: و

" بهالَمالمةُ أَو ِحذاُر َمَسبٍَة لَوَجْدتَني َسْمحاً بذاك ُمبِيناً, وأَما كفر النفاق فأَن يقّر بلسانه ويكفر بقلبه وال يعتقد بقل

 اهـ

 تعالى أو يكفر اإليمان! فالكفر كما قلنا هو التغطية ولقد فات السادة المفسرين أن اإلنسان ال يمكن أن يكفر هللا

والستر وهذا محال على هللا تعالى, فكيف يغطي اإلنسان هللا عزوجل, أي: كيف يغطي أحد أو يستر فكرة وجود 

هللا أو اإليمان به عزوجل؟ فسواء أقر اإلنسان بوجود إله أو لم يقر )ال يستطيع أحد من المالحدة أن يدعي أن 

غير موجود يقينا, وأقصى ما لديهم هو اإلدعاء أن فكرة وجود اإلله عنده أضعف من فكرة عدم وجوده(  هللا

فهو في جميع الحاالت مقر باهلل تعالى ولو كفكرة مجردة عند اآلخرين! هذا إذا تغافلنا أو تعامينا عن فطرية 

ية وستر, فال يمكن لإلنسان أن يكفر إال ففعل الكفر هو فعل تغط ناإليمان بالمقدس والموجودة عند كل منا. إذ

 إذا جاءه شيء فغطاه وستره, أما أن يكفر بدون مستور فهذا ما ال يكون!

فليس الكافر ذلك اإلنسان الذي لم يؤمن باهلل تعالى فقط, وإنما هو ذلك اإلنسان الذي عرف الحق وستره وأغلق 

 قلبه دونه, أو ال يريد أن يسمع له بأي حال.

فر الذي ال يؤمن بوجود هللا تعالى فقط, فهناك من الكفار من يقر بوجود هللا تعالى: "إَن الَِذيَن وليس الكا

ِ َوُرسُِلهِ َويُِريُدوَن أَن  يَْكفُُروَن بِاّلِّلِ َوُرسُِلهِ  َّ قُواْ بَيَْن  َويُِريُدوَن أَن  نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض َويقُولُوَن  يُفَّرِ

ً ذُواْ بَْيَن ذَلَِك َسبِيالً أُْولَـئَِك هُُم يَتَخِ  ِهيناً",  فهم مؤمنون باهلل, ولكنهم ال  اْلَكافُِروَن َحّقا َوأَْعتَْدنَا ِلْلَكافِِريَن َعذَاباً مُّ

ثْلُكُْم يُِريدُ أَن ِمن قَْوِمِه َما َهذَا إاَِل بَشَ  الَِذيَن كَفَُروايريدون أن يؤمنوا بكل ما جاءهم من الرسل: "فقَاَل الَْمأَلُ  ٌر ّمِ

ُ يَتَفََضَل َعلَْيكُْم َولَْو  ََ [", فهؤالء مقرون 24أَلَنَزَل َماَلئَِكةً َما َسِمْعنَا بَِهذَا فِي آبَائِنَا اأْلََوِليَن ]المؤمنون :  َشاء 

كنه منكر للقاء اآلخرة, بوجود هللا تعالى, ولكنهم يرفضون الرسول الذي يأتي إليهم. وهناك المقر بوجود هللا ول

وهناك من يرفض التحاكم إلى كتاب هللا تعالى ويعرض عنه, وهناك من يجادل بالباطل, وهناك من يكتم ما آتاه 

هللا من فضله وهناك من يستكبر, وهناك من يصد عن سبيل هللا تعالى, فما هو الوصف الجامع لهؤالء؟ كل 

ثم كفروا, وكفرهم هذا نابع من عنادهم وزيغ قلوبهم, فستروا هؤالء مندرجون تح  مسمى الكفر, فهم عرفوا 

َسَواٌء عَلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم  َكفَُرواْ الحق وغطوه ثم حاربوه, لذلك ختم هللا على قلوبهم فهم ال يؤمنون: "إَِن الَِذيَن 

هو كما قال المفسرون عدم اإليمان باهلل, لكان   [", فلو كان المراد من الكفر6لَْم تُنِذْرهُْم الَ يُْؤِمنُوَن ]البقرة : 

والذين هم كفرة بنص  –القضية الواردة في اآلية قضية كاذبة, فهناك الكثير من المالحدة ومن المسيحيين 

يدخلون في دين هللا تعالى ثم إن إنذار الرسول وباقي المسلمين تبعا له يجدي معهم نفعا, فيدخلون في   -الكتاب

الفهم الخاطئ نابع من تهميش المعنى اللغوي األصلي, فالمعنى كما قلنا هو الستر والتغطية وهم  الدين, وهذا
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وحنن –علم الكافرين املعاندين الرافضْي لإلميان ِبعالن فصل بينه فاهلل تعاىل َيمر نبيه أبن يُ 
وبْي هؤالء الكافرين املناصبْي لنا العداء ابللسان وابْلنان, وإعالن  -معشر املسلمْي تباعا

صطفى لن يعبد أن النيب امل ,من هللا عزوجل هلؤالء الكافرين من اليهود والنصارى ومن غريمها
 الذي يعبدونه. 

 
 274َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَنـُْتمْ  َواَل ( 4) َعَبْدمتُْ  َما َعاِبد   َأانَ  َواَل ( 3) َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَنـُْتمْ  َواَل "
(5)" 

فال بد من الرد عليهم كلهم,  ,الكفار خمتلفي األنواع واألصنافوهذا اإلعالن خطاب إىل 
دون هللا ) يعبد هواه أو أصناما .. إخل ( فهؤالء خاطبهم هللا تعاىل أن فمنهم من يعبد من 

                                                                                                                                       

عرفوا الحق ولم يتبعوه فستروا وغطوا وعاندوا وشاقوا الرسول وأنفقوا أموالهم ليصدوا عن سبيل هللا, لذلك 

 استحقوا الختم من هللا تعالى فهم ال يؤمنون.

ر استحق من هللا تعالى هذا الخطاب وهذا اإلغالظ في القول, فهو إنسان معاند جلب ولما كان هذا هو حال الكاف

على نفسه الوبال, وأردى بنفسه إلى النار ثم هو يؤذي المسلمين والدين والكتاب بأفعاله, وهو ال يرجى إيمانه 

واقعة فال يمكن أن يكون في يوم من األيام, لذا خوطب في هذه اآلية بهذا الشكل, وهو خطاب إعالم بالحقيقة ال

إال بهذا الحال, والتنبيه في هذا الخطاب هو إشارة للمؤمن وللمشرك! فمن الممكن أن يخالط اإليمان شرك: 

ْشِركُوَن", كما أن السورة توضح أن المشرك يمكن أن يؤمن باهلل تعالى  "َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرهُْم بِاّلِّلِ إاِلَ َوهُم مُّ

 ويترك الشرك.
لناظر يجد أن هللا تعالى قال: "ال أعبد ما تعبدون" وقال: "وال أنا عابد ما عبدتم" فما الفارق بين االثنين؟ ا 274

 وهل هناك تكرار في قوله تعالى: "وال أنتم عابدون ما أعبد" الذي ذكر مرتان في هذه السورة؟

عالى, حتى ولو تكررت اآلية بلفظها تامة نحن نؤمن تمام اإليمان ونوقن تمام اليقين أنه ال تكرار في كتاب هللا ت

فسنجد أن السياق يحتم علينا أن لآلية المكررة لفظا, معنى  –وهذا قليل الحدوث جدا في كتاب هللا تعالى –كاملة 

آخر, وننظر لنعرف ما هو الفارق بين قول الرسول: "ال أعبد" وقوله "وال أنا عابد", وكيف أن الفارق بين 

 يوضح لنا الفارق بين اآليتين اآلخريتين وكيف أنه ال تكرار في معناهما .اآليتين هو الذي س

ال أعبد ما تعبدون: ال: دخل  على الفعل المضارع فأفادت االستقبال, كما قال السادة المفسرون, أي أن اآلية 

ليه مهما تقول على لسان النبي المصطفى: لن أعبد ما تعبدون في المستقبل, فأنا ثاب  على ديني مستمر ع

عاندتم وفعلتم, وبغض النظر إذا كان دخول ال على الفعل المضارع يفيد االستقبال أو ال يفيده, فإن الواضح لكل 

ذي عينين أن "ال" دخل  على الفعل, والفعل عامة يفيد التغير بخالف الصيغة االسمية التي تفيد الثبات 

ما تعبدون" أن النبي لن يتغير إلى عبادة آلهتهم فهو ثاب  "ال أعبد  :واالستقرار. فهنا يشير هللا تعالى بقوله

, قائال: "وال أنتم عابدون ما االسميةمستقر على الدين الحنيف! ثم أردف حاكيا حال الكافرين مستعمال الجملة 

أعبد" لكي يوضح لهم أن حالهم ال يتغير, فهم مقيمون أبدا على حالهم, فكما وضحنا أن الكافر تبعا للتوصيف 

استعمل هللا تعالى الرحماني ال يؤمن: "إَِن الَِذيَن كَفَُرواْ َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرهُْم الَ يُْؤِمنُوَن", لذلك 

مع الكافرين الجملة االسمية, التي تخبرهم بثبات حالهم على الكفر أبد الدهر وأنهم لن يؤمنوا. ثم قال الرب 

سان النبي المصطفى: "وال أنا عابد ما عبدتم", فعطف هذه الجملة على األولى أي أني لس  القدير على ل

بعبادتي هللا تعالى اآلن أعبد آلهتكم التي عبدتم, فلس  أنا واحد منكم ممن يعبدون أسماءا سميتموها , كما أن 

", بخالف الجملة عبدتمعابد ما هللا تعالى يشير باستعماله الزمن الماضي في توصيف فعل الكافرين: "وال أنا 

وسماه  ما أتى بأساطير األولين وألف منها دينا جديدااألولى التي قال فيها "ما تعبدون", إلى أن النبي )ص( 

اإلسالم ودعى إلى عبادته, وإنما هو يعبد دينا مختلفا تماما عما قال به آباؤكم من الكافرين؛ فهو يتبع دين هللا 

سالم,  ثم قال حاكيا حالهم: "وال أنتم عابدون ما أعبد" أي ال تظنوا أو تحسبوا أنكم األول األوحد وهو اإل

 تعبدون هللا تعالى فأنتم تخلقون إفكا وتعبدونه من دون هللا.
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اَيسوا فلن يتحول حممد إىل دينكم بل هواثبت على دينه وأنتم كذلك ال تعبدون إهله, مث 
خاطب الفريق اآلخر من أمثال عباد عيسى واملكابرين من اليهود والرافضْي التباع شرع هللا 

ى حال هلم وليس النيب يعبد إهلكم وال أنتم تعبدون إهله, فهو عل تعاىل من املسلمْي! فقال
 .غري احلال اليت أنتم عليها

 
 "(6) ِدينِ  َويلَ  275ِديُنُكمْ  َلُكمْ "

وهي يف نفس  –مث خيتم هللا تعاىل السورة آبية هي مضرب املثل يف التسامح ويف احلرية الدينية 
أنتم معاشر الكافرين لكم دينكم  فهو ف –واقع الوقت أتكيد ملعىن السورة كلها وتقرير حلال 

 فكل من يكفر يصري منكم ويدخل دينكم.  ,حمصور عليكم فقط
 ,فحساب كل منا يف اآلخرة عند هللا عزوجل ,منا إهله وليدع كل منا اآلخر حلاله فليعبد كل  

" فاعملوا ما شئتم إان َمن َشاء فـَْليُـْؤِمن َوَمن َشاء فـَْلَيْكُفْر ف" ابخليار:أما يف الدنيا فنحن 
 عاملون. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورة النصر                              
                                                

نالحظ أن هللا تعالى قال واصفا دعاوي الكافرين الباطلة بالدين! على الرغم من أنهم ال يقبلون باإلسالم وال  275

يعترفون بنا ويقتلونا ويذبحونا ويغتالونا من على األرض اغتياال! فيقول : لكم أيها الكافرون يرضون به وال 

دينكم ولي أنا محمد )ومن على شاكلتي من المسلمين( دين, وفي هذا رد على من يرفض أن يسمي األديان غير 

 اإلسالم "دين", ويسميها: ملة, أو أي تسمية أخرى!
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 بسم هللا الرمحن الرحيم                         
 

 ابلنصر. -حتققت– تدور سورة النصر يف فلك نبوءة
ه بدينه, كان هللا قد أعلن على لسان نبيه يف سورة الكافرون براءته من الكافرين, واعتدادإذا  و 

يف حياة  وسيدخل الناس يف دين هللا أفواجا ,فيعطيه يف النصر نبوءة, أن هذا الدين سينتصر
 .أن يسبح هللا تعاىل ويستغفرهيه جتاه ذلك والواجب عل وسريى ذلك بعينه, ,النيب الكرمي

 
 َفَسبِهحْ ( 2) أَفْـَواًجا اّللَِّ  ِدينِ  يف  َيْدُخُلونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ ( 1) َواْلَفْتحُ  اّللَِّ  َنْصرُ  276َجاءَ  ِإَذا"

 "(3) 277تـَوَّاابً  َكانَ   ِإنَّهُ  َواْستَـْغِفْرهُ  َربِهكَ  حِبَْمدِ 
 

ُ ذكر نبيه أن النصر أوال وأخريا هو من عند هللا, ألن هللا كتب هذا: "فاهلل تعاىل يُ  َكَتَب اّللَّ
نـَْيا َويـَْوَم يـَُقوُم اأْلَ ِإانَّ لََننُصُر ُرُسَلنَ ", "أَلَْغِلَبَّ َأاَن َوُرُسِلي فإذا ", ْشَهادُ ا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

وابلفعل حدث ذلك, ودخل الناس يف دين هللا أفواجا, جاء ورأيت الناس يدخلون فسبح, 
وعلى الرغم من أتخر وقوع هذا, فلم يقع إال يف آخر حياة الرسول األكرم, إال أنه حدث 

 .أشارت إليه السورة الكرمية, أبمره ابلتسبيح واالستغفار, وهذا ما ووقع
 
 
 
 
 
 

                                                
وأمر مقابل النصر, ثم نجد بعض الروايات تقول أن السورة نزل  بعد فتح مكة, العجيب أن السورة نبوءة  276

بل وفي آخر حياة الرسول الكريم! وهذه الروايات مردودة, فاآليات تتنبأ عن أمر في المستقبل, وتريد الروايات 

 أن تجعل الحديث عن الماضي!!!!
حياة النبي الكريم, فلقد أُمر النبي بالتسبيح  في اآلية إشارة إلى أن هذا النصر سيتأخر وسيكون في آخر 277

بالحمد واالستغفار بعد النصر ودخول الناس في دين هللا أفواجا, وفي هذا إشارة إلى أنه قد يصدر عنه في أثناء 

الدعوة والتبليغ ما يستوجب ذلك, ثم فيه إشارة إلى تمام رسالته واالنتهاء من الدور المكلف به, واالنشغال 

 ن هللا عزوجل, مما يشعر بدنو األجل.بالقرب م
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 سورة املسد                              
  بسم هللا الرمحن الرحيم                        

 
 .عاندينكافرين املهالك كبار التدور سورة املسد يف فلك 

خسران زعيم الك و سورة النصر, وهنا خيربه هب وكان هللا تعاىل قد وعد النيب الكرمي ابلنصر يف
, -سواء كان عمه أو أي مسعر لنار احلرب على املسلمْي-من زعماء العناد وهو أبو هلب, 

 هالكه هو ومن يسانده ويعاونه يف أذى الرسول واملؤمنْي:
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

 هَلَبٍ  َذاتَ  اَنرًا َسَيْصَلى( 2) َكَسبَ   َوَما َمالُهُ  هُ َعنْ  َأْغىَن  َما( 1) 278َوَتبَّ  هَلَبٍ  َأِب  َيَدا تـَبَّتْ "
(3)" 

                                                
اختلف المفسرون في هذه اآلية اختالفا كبيرا, فهم وإن نجحوا في تقديم مدلول الكلمة, إال أنهم احتاروا في  278

إسقاطها, فلقد قالوا أن التباب هو الهالك أو الخسران المفضي إلى الهالك. وال غبار على قولهم هذا. فإذا نحن 

 روس للزبيدي, ألفيناه يقول:نظرنا في تاج الع

: الَخَساُر وال"  ُمَحَرَكةً والتَبَاُب كَسَحاٍب والتَبِيُب كأَِمير: الَهالَُك والُخْسَراُن, والتَتْبِيُب تَْفِعيل: النَْقُص تَبَبُ التَبُّ

ي للَْهالَِك َكذَا قَيََدهُ ابُن األَثِيِر )....( وتََب الَشيْ  واْستَتََب األَْمُر: تََهيَأَ )...(  َء: قََطعَهُ وتََب إذَا قََطعَ والَخَساُر الُمَؤّدِ

ِذي َخَد فيه واْستََوى, واْستَتََب أَْمُر فاُلٍَن إذَا اَطَرَد واْستَقَاَم وتَبَيََن, وأَْصلُ هذَا مَن الَطِريِق الُمْستَتِّبِ وهو الَ 

لَمن يَْسلُكُهُ كأَنَهُ تُبَِّب بكَثَْرِة الَوْطِء وقُِشَر َوْجُههُ فََصاَر َمْلحوباً بَيِّناً ِمْن َجَماَعِة الَسيَاَرةُ أُْخُدوداً فََوَضَح واْستَبَاَن 

 " اهـ.ما َحَوالَْيِه مَن األَْرِض فشُبِّه األَْمُر الَواِضُح البَيُِّن الُمْستَقِيُم به

"تب" على الحقيقة أم على الدعاء؟ فمنهم من قال ولكنهم عادوا فاختلفوا, فهل الكلمة األولى "تب " والثانية  

وبذلك جعلها مساوية لقولنا: تبا لك! وهذه ليس  مثل تلك, فهذا دعاء صريح متعد -أن األولى على الدعاء, 

والثانية على الحقيقة, ومنهم من قال أن االثنين على الحقيقة,  -بحرف, وذاك فعل متعد بنفسه, فال يتساويان

ن المراد من األول أبي لهب نفسه والثانية تأكيد, ومنهم من قال أن المراد من األول عمله ومنهم من قال أ

والثانية هو نفسه, ومنهم من قال أن المراد من األولى ماله والثانية هو نفسه. والمفسرون مجمعون على أن 
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, وهو نفسه قد خسر هلك وخابوفيها يعلم الرب القدير النيب الكرمي أن أذى أب هلب قد 
وهلك, فلم ينفعه ماله وما كسب يف رد هذا اهلالك واخلسران, ويف اآلخرة سيصلى انرا ذات 

 وة ضد الرسول واملسلمْي والدين.هلب, جزاءا له على تسعريه العدا
 

 مث ينتقل هللا عزوجل ليقدم أتكيدا على هالك أب هلب هذا واندحاره وصلوه النار, بقوله:
 "(5) 280َمَسدٍ  ِمنْ  َحْبل   ِجيِدَها يف ( 4) 279احلََْطبِ  مَحَّاَلةَ  َواْمَرأَتُهُ "

                                                                                                                                       

كنيته, ثم احتاروا في تبرير المراد من أبي لهب هو عبدالعزى بن عبدالمطلب, عم النبي المصطفى, وأن أبا لهب 

 تكنية القرآن له. 

ونقول: لو كان المراد من يديه العضوين المعروفين لما كان لتخصيصهما قبله هو فائدة, فلقد تب هو نفسه 

وبالتالي فكله تاٌب, كما أن األعضاء ال توصف بالفوز أو الخسارة أو الهالك, بخالف إذا كان المراد من يديه 

لتي يستخدمها في محاربة الدين, فيكون المعنى مقبوال, كما نقول: خاب عمل فالن وخاب هو عمله ووسائله ا

 أيضا. وليس هذا االستعمال أو القول بمستغرب, فلقد ورد في القرآن في آيات عدة, منها قوله سبحانه:

ِ عَلَْيكُْم إِذْ َهمَ  َّ َ  "يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُواْ اذْكُُرواْ نِعَْمَ   َّ قَْومٌ أَن يَْبسُطُواْ إِلَْيكُْم أَيِْديَُهْم فََكَف أَْيِديَُهْم َعنكُْم َواتَقُواْ 

ِ فَلْيَتََوَكِل اْلُمْؤِمنُوَن ]المائدة :  َّ [", وقوله: "إِن يَثْقَفُوكُْم يَكُونُوا لَكُْم أَْعَداء َويَْبسُطُوا إِلَْيكُْم أَْيِديَُهْم 11َوَعلَى 

 [", فالمراد منها األذى واالعتداء الفعلي البدني. 2نَتَُهم بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو تَْكفُُروَن ]الممتحنة : َوأَْلسِ 

وإن كنا نرى ونحن نتوقف في تحديد المراد من أبي لهب هذا, فلربما كان عم الرسول فعال, ولربما كان غيره. 

, لذلك كني بأبي لهب, ال ألنه -يهوديا كان أو كافرا-,ينفي اآلية حديثا عن متزعم إيقاد نار الحرب ضد المسلم

سيكون من أصحاب النار في اآلخرة, وال لتلهب وجنتيه! فالناظر في الكتاب يجد أن األوصاف المذكورة ألبي 

 لهب هذا تتطابق مع اليهود, فاهلل تعالى يقول:

ِ َمْغلُولَةٌ  َّ َولُِعنُواْ بَِما قَالُواْ بَْل يََداهُ َمْبسُوَطتَاِن يُنِفُق َكْيَف يََشاُء َولَيَِزيَدَن كَثِيراً  مْ غُلَْ  أَْيِديهِ "َوقَالَِ  اْليَُهوُد يَُد 

ْنُهم َما أُنِزَل إِلَيَْك ِمن َربَِّك  ً كُلَمَ إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة  اْلعََداَوَة َواْلبَْغَضاءَوأَْلقَْينَا بَْينَُهُم  ُطْغيَاناً َوكُْفراً ّمِ  ا أَْوقَُدواْ نَارا

ُ الَ يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ]المائدة :  َّ ُ َويَْسعَْوَن فِي األَْرِض فََساداً َو َّ  ["64لِّْلَحْرِب أَْطفَأََها 

فاليهود صدورهم تشتعل طغيانا وكفرا, وهذا لهب يحرق صدورهم, كما أن أيديهم مغلولة, وهم يوقدون نيران 

 اء, ويرون أنهم أغنياء جدا: الحروب, كما أنهم أغني

َ فَِقيٌر  َّ ُ قَْوَل الَِذيَن قَالُواْ إَِن  َّ َسنَْكتُُب َما قَالُواْ َوقَتْلَُهُم األَنبِيَاَء بِغَيِْر َحّقٍ َونَقُوُل ذُوقُواْ  َوَنْحُن َأْغنِيَاء"لَقَْد َسِمَع 

 [", 181َعذَاَب اْلَحِريِق ]آل عمران : 

ِ فََسيُنِفقُونََها ثَُم تَكُوُن عَلَْيِهْم َحْسرَ  "إِنَ   كما أن: َّ ةً ثَُم يُغْلَبُوَن الَِذيَن َكفَُرواْ يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّواْ عَن َسبِيِل 

 ["36َوالَِذيَن َكفَُرواْ إِلَى َجَهنََم يُْحَشُروَن ]األنفال : 

 الحرب ضد الدين, وإن كان المقصود األول بها شخصا محدودا. فنحن نرى أن اآلية إشارة إلى كل من يوقد نار
عامة المفسرين على أن "امرأته" معطوفة على المستكن في "سيصلى", أي وامرأته ستصلى نارا ذات  279

لهب! والذي نراه أنها معطوفة على تب! أي : وتب  امرأته حال كونها حمالة الحطب. الحظ أن: حمالة, 

, والغريب أن عامة المفسرين يميلون إلى التعامل مع "حمالة الحطب" كأنها صفة, منصوبة وليس  مرفوعة

مع كونها منصوبة في المصحف! لذا اختلفوا في اآلية التالية, "في جيدها ....", فمن جعل الجملة األولى صفة 

 .مرفوعة, جعل الجملة الثانية صفة ثانية! ومن جعل األولى حال, جعل الثانية حال ثانية

هذا ما نقول به, ألن األولى منصوبة كما هو في المصحف! فيكون المعنى وهللا أعلم أنها تب  حال كونها و

 حمالة الحطب وفي جيدها حبل من مسد, أي تب  بينما تكثر في حمل الحطب, وفي رقبتها حبل من مسد. 

فقالوا أنه يكون في اآلخرة, واختلف المفسرون لقولهم بقولهم في "في جيدها حبل من مسد", حول هذا الحبل, 

وهذا ما ال نقبله, ألن اآلية األولى عندما أرادت الحديث عن اآلخرة, قال : "سيصلى", وهنا تتكلم بصيغة 

 اسمية, ومن قال أنها حال في الدنيا قال أن المراد من ذلك اإلشارة إلى خساستها, تشبيها لها بالحطابات.
 الدال أصٌل صحيٌح يدلُّ على َجْدل َشيٍء وَطيِّه." اهـجاء في المقاييس: "الميم والسين و 280

وامرأَة َمْمسُودةُ  بالتحريك: اللِّيف ).....( وجارية َمْمسُودةٌ: َمْطويّةٌ َمْمشوقةٌ. : المَسُد،وجاء في لسان العرب

وجارية ممسودة  الَخْلق.ورجل َمْمسُود إِذا كان َمْجُدوَل  الَخْلق إِذا كان  ُملتفّة الَخْلق ليس في خْلقها اضطراب.

 ." اهـإِذا كان  َحَسنة َطّي الخلق
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ول, وهلكت فامرأته كذلك قد تبت وهي مكثرة من محل احلطب ألذى املسلمْي والرس
 . وأثر فيها أتثريا شديدا, التف حول رقبتها جمدول ليفخمتنقة حببل من 

 
, املقَتنة ببطالن سعيها, أتكيد على بطالن سعي احملاربْي وحقارهتا ويف سوء اخلامتة هذه

  املؤذين, وعلى هالك أب هلب نفسه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سورة اإلخالص                           

 بسم هللا الرمحن الرحيم                       
 

 هلة املزعومة.ل اآلتدور سورة اإلخالص يف فلك التعريف ابهلل ومتيزه سبحانه عن ك
من الكافرين يف سورة الكافرون, وبشره ابلنصر رمي ِبعالن الرباءة بعد أن أمر هللا الرسول الك

ماع اإلميان, يف سورة وهبالك املعاندين يف النصر واملسد, َيمره سبحانه ابلتعريف جب
كما اختلف الدين –اإلخالص, وهو التعريف ابهلل احلق, واختالفه عن ابقي اآلهلة املزعومة. 

 .-اإلسالمي عن ابقي األداين
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 282َأَحد   ُكُفًوا  َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ ( 3) يُوَلدْ  َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ ( 2) 281الصََّمدُ  اّللَُّ ( 1) َأَحد   اّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ "
(4)"  

, فليس سبحانه جمتمع آهلة, فقل اي حممد وعرهف ابهلل, قل هو هللا أحد, فسبحانه واحد أحد
فال ملجأ فاهلل إله واحد, سبحانه هو هللا الصمد, يقصده كله اخللق ويطلبونه ويرجعون إليه, 

و وهو غين عنهم كلهم, سبحانه مل يلد ومل يولد, فليس هناك إله أب أوال مرجع منه إال إليه, 
إله ابن, أو االبن اإلله, أو حلول واحتاد, فهذه خرافات ليس هلا من هللا نصيب, سبحانه 

 ليس له شبيه, ليس كمثله شيء, ومل يكن ولن يكون له مكافئ يف يوم من األايم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سورة الفلق                                
 مبسم هللا الرمحن الرحي                          

                                                
 الصمد أصل يدل على القصد والصالبة, وجاء في لسان العرب: 281

"الَصَمد بالتحريك: الَسيُِّد الُمطاع الذي ال يُْقضى دونه أَمر، وقيل: الذي يُْصَمدُ إِليه في الحوائج أَي يُقَْصُد؛ قال: 

بَخْيَرْي بَني أََسْد، بعَْمرو بِن َمْسعُود، وبالَسيد الَصَمْد ويروى بَِخْيِر بني أَسد؛ وأَنشد الجوهري: أاَل بََكَر النَاعي 

َمد: من صفاته تعالى وتقّدس ألَنه أُْصِمدَ  إِليه  تْ َعلَْوتُه بُِجساٍم، ثم قُْلُ  له: ُخذْها ُحذَيُف، فأَْنَ  الَسيِِّد الَصَمدُ والّصِ

وقيل: الصمد السيد الذي قد انتهى سُوَدُده؛ قال األَزهري: أَما هللا تعالى فال  ِض فيها غيره؛ ).....(األُمور فلم يَقْ 

نهاية لسُوَدِده ألَن سُوَدَده غير َمْحدود؛ وقيل: الصمد الدائم الباقي بعد فناء َخلقه؛ وقيل: هو الذي يُصَمد إِليه 

إِليه كل شيء أَي الذي  يس فوقه أَحد، وقيل: الصمد الذي َصَمداألَمر فال يُْقَضى دونه، وهو من الرجال الذي ل

 " اهـَخلق األَشياَء كلها ال يَْستَغْني عنه شيء.
السورة على صغرها جامعة ألصول التوحيد وناسفة لكل شرك, فهي قاضية على القول بوحدة الوجود أو  282

لمخلوقة أو تلك التي تنتج آلهة, أو التي تقارب اإلله المكون من أجزاء أو من أفراد, أو األلهة المولودة أو ا

 إلها متفردا مطلَق.ذلك سمات الخلق سماته, فليس 
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 من االنقسام والشقاق ونتائجه.ابلرب يف فلك االستعاذة الفلق تدور سورة 

ابالستعاذة ابإلله م ابلصمد إليه, , َيمرهيف السورة السابقة نفسهالبشر بهللا بعد أن عرهف ف
 لق عامة, ومن الشرور اجملتمعية.الرب, من شرور اخل

 
 تبدأ السورة بقوله تعاىل:

  "(2) 284َخَلقَ  َما َشرهِ  ِمنْ ( 1) 283َفَلقِ الْ  ِبَربهِ  َأُعوذُ  ُقلْ "
من أي شر موجود فيما  فتأمر املسلم ابالستعاذة برب الفلق احلاكم املسيطر على الكون كله,

 .خلقه هللا تعاىل
 
  " (3) 285َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشرهِ  َوِمنْ "

                                                
 الفلق معروف ونحن نستعمله, فإذا نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول:  283

ذلك: فَلَْقُ  "الفاء والالم والقاف أصٌل صحيٌح يدلُّ على فُْرجٍة وبَْينُونٍة في الشيء، وعلى تعظيِم شيء. من 

بح؛ ألَن الَظالم يَْنفِلُق عنه. والفَلَق مطمئنٌّ من األرض كأنَه انفلََق، وجمعه فِ  ْلقاٌن. الّشيَء أَْفِلقُه فَْلقاً. والفَلَق الصُّ

 اهـ والفَلق الَخلْق كله، كأنَه شيٌء فُِلق عنه شيء َحتَى أُبِرَز وأْظِهر."

للفلق, وجدناهم مختلفين في تحديد وتضييق وتخصيص الفلق,  فسيرهمتفإذا نظرنا في أقوال المفسرين في 

فَاِلُق أنه الصبح ألن الليل يفلق عنه الصبح ويفرق, وألنه ورد هكذا في قوله تعالى: "فوجدناهم يقولون 

لُِق الحب عبارة عن كل ما يفلقه هللا كاألرض عن النبات: "إَِن هللا فَا وقيل أنه [" 96اإِلْصبَاحِ .. ]األنعام: 

["  74[" والجبال عن العيون: "وإن من الحجارة لما يتفجر منه األَنهار ] البقرة :  95والنوى ] األنعام : 

 " .... إلخ  والسحاب عن األمطار واألرحام عن األوالد والبيض عن الفرخ

م عليها بناء الكون ونظام والذي أراه أن الفلق هو عملية الفلق نفسها, فهذه العملية من أهم العمليات التي يقو

الطبيعة, فالصبح يُفلق والحب يفلق واألرض تفلق والعالقات تفلق! إلخ ما يفلق من حولنا. بل إن الكون كله قد 

اْلَماء كَُل َشْيٍء  َوَجعَْلنَا ِمنَ  َفَفتَْقَناُهَمابدأ ب "فتق": "َأَولَْم يََر الَِذيَن َكفَُروا أََن الَسَماَواِت َواأْلَْرَض َكانَتَا َرتْقاً 

 [". 30َحّيٍ أَفاََل يُْؤِمنُوَن ]األنبياء : 

وليس في اآلية أي إشارة إلى أن الفلق نفسه شيء ضار أو سلبي وإنما هو من أهم السنن الكونية, والتي 

ُمنٍّم ,  بدونها ال يستمر الكون, فلوال االنقسامات ما كان إنسان وال نبات وال حيوان! ولكن ليس كل انقسام خير

 فهناك انقسامات ماحقة مضمرة ضارة.
ال يقولن أحد أن هللا تعالى يخلق الشر, استدالال بهذه اآلية, فلم يقل سبحانه أنه خلق الشر أو أن كل ما خلقه  284

شر أو فيه شر, وإنما أمرنا أن نستعيذ من شر ما خلق, فإذا كان هناك خلق فال يخلو هذا الخلق من أن يحتوي 

شكل من األشكال, فالشر والخير موجودان في الكون بقضاء هللا تعالى وإرادته, كما قال سبحانه: شرا بأي 

 [" 35"...... َونَْبلُوكُم بِالَشّرِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَيْنَا تُْرَجعُوَن ]األنبياء: 

أما ذلك الكون الذي يخلو  فال بد من وجود الخير والشر في الكون حتى يكون هناك معنى لالمتحان ولالبتالء,

من الشر فهو الجنة, أو ذلك الكون الوهمي الذي يريده المالحدة ويرفضون من أجله فكرة االمتحان اإللهي, 

 فوصل بهم األمر إلى رفض وجود الرب القدير!
تحيروا اجتمع في هذه اآلية كلمتان, غاب معرفة معناهما عن كثير, حتى المفسرين واللغويين! لذا نجد أنهم  285

في تحديد معنى هذا الغاسق الذي وقب! تحيرا شديدا, ألن اجتماع كليهما في تصور واحد أمر مستبعد, ونبدأ 

أوال بعرض األصل اللغوي لهاتين الكلمتين, لنعرف لم تحير المفسرون عند تحديد المداليل الخاصة بهما. إذا 

 نظرنا في المقاييس وجدنا ابن فارس يقول: 
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والقاف أصٌل صحيح يدل على ظُْلمة. فالغََسق: الظلمة. والغاِسق: الليل. ويقال: َغَسق  عينُه:  "الغين والسين

ن، إذا أَخر صالةَ المغرب إلى َغَسق اللَيل. ..." اهـ  أظلم . وأْغَسَق المؤذِّ

َل في َوْقبة، وهي "وقب: الواو والقاف والباء: كلمةٌ تدلُّ على َغيبِة شيٍء في َمغَاب. يقال َوقب الَشيُء: دخَ 

كالنُّْقرة في الَشيء. ووقَبَْ  عيْناه: غارتا. ]و[ وقََب الَشيُء: نََزَل وَوقَع. قال هللا تعالى: وِمْن َشّرِ َغاِسٍق إذَا 

  اهـ [، قالوا: هو اللَيل إذا نََزل  ....."3َوقََب]الفلق 

الغسق؟ من خالل حسي اللغوي الفطري ولكن لنا أن نتوقف ونسأل : هل أصاب ابن فارس بتحديده لمعنى 

الُمنّمى! أرى أن تحديده هذه المرة جانبه الصواب كثيرا, فالغسق ربما يكون متعلقا بالظالم ولكن المعنى 

السيالن والنزول, )الحظ الشبه بين: غسق و غسل( فلما نظرت في لسان العرب وجدته المستشعر له عندي هو 

 يقول: 

. وَغَسق اللبُن والغََسقان االنصباب، وقيل: انصبَ ، وقيل: أَظلم . دمع َغْسقاً وَغَسقاناً:  تَْغِسقُ  َغسََقْ  عينه"

؛ ومنه قول عمر، رضي هللا انصبَ  وَأَرَش ْ َغْسقاً: انصب من الَضْرع. وَغَسق  السماء تَْغِسق َغْسقاً وَغَسقاناً: 

راب أي انصب الليل على  الجبال. وَغَسق الجرُح َغْسقاً وَغَسقاناً أي سال منه عنه: حين َغَسق الليل على الّظِ

ماء أَصفر؛ وأَنشد شمر في الغاسق بمعنى السائل: أَْبِكي لفَْقِدهُم بعَيٍن ثََرة، تَْجري َمساربُها بعيٍن غاِسق أي 

ش والماء. سائل وليس من الظلمة في شيء. أَبو زيد: َغَسق  العين تَْغِسق غَْسقاً، وهو َهَمالن العين بالعَمَ 

قَيّات: إن هذا الليل قد  وَغَسق الليل يَْغِسق َغْسقاً وَغَسقاناً وأَْغَسَق؛ عن ثعلب: انصّب وأَظلم؛ ومنه قول ابن الرُّ

 َغَسقا، واْشتََكْيُ  الَهَم واألََرق " اهـ 

إلظالم! والوقب وليس بمعنى ا النزول الشديد المتوال أي االنصبابإذا فالغسق هو على المعنى الراجح بمعنى 

هو غيبة شيء في شيء , ونظرا ألن ابن فارس يذكر األصل الجامع للمفردة فإنا سنذكر للقارئ الكريم هذه 

المرة نماذج من استعماالت الوقب في اللغة من خالل لسان العرب ليعرف كيف هو االستعمال الغالب لهذه 

 المفردة:

. والَوْقبةُ كَُوة عظيمة فيها ِظلٌّ. نُْقرة يجتمع فيها الماءْقُب في الجبَل: األَْوقاُب: الكَُوى، واحُدها َوْقٌب. والوَ "

والَوْقُب والَوقْبةُ: نَْقٌر في الَصْخرة يجتمع فيه الماُء؛ وقيل: هي نحُو البئر في الَصفَا، تكون قامة أَو قامتين، 

كنَْقِر العين والَكتِِف. وَوْقُب العَْين: نُْقَرتُها؛ تقول: َوقَبَْ  : َوْقٌب، وكلُّ َنْقٍر في الَجسدِ يَْستَْنِقـع فيها ماُء السماء. 

ن فيها َعْيناه غاَرتَا. وفي حديث َجْيِش الَخبَِط: فاْغتََرْفنا من َوْقِب َعيْنه بالِقالِل الدُّْهَن؛ الَوْقُب: هو النُّْقرة التي تكو

والجمع من كل ذلك ُوقوٌب وِوقاٌب. )....( اإِليقاُب إِْدخاُل العين. والَوْقباِن من الفَرس: َهْزمتاِن فوق َعيْنَْيه، 

 الشيِء في الَوْقبِة. وَوقََب الشيُء يَِقُب َوْقباً: َدَخَل، وقيل: َدَخل في الَوْقِب. وأَْوقََب الشيَء: أَْدَخلَه في الَوْقِب.

 " اهـوَرِكـيَةٌ َوْقباُء: غائرةُ الماء ....

غسق وللوقب, وقبل أن نهب القارئ المعنى المراد منهما نعرض له أوال أقوال هذا هو االستعمال الرئيس لل

 المفسرين فيهما:

ذكروا إذا نحن نظرنا في أقوال المفسرين في تفسيرهم لهذه اآلية, من خالل تفسير اإلمام الرازي, نجده يقول: "

[  78لى غسق الليل{ ]اإلسراء : في الغاسق وجوهاً, أحدها: أن الغاسق هو اليل إذا عظم ظالمه من قوله: }إ

 ً قال قوم: الغاسق والغساق هو ).....(  ومنه غسق  العين إذا امتألت دمعاً وغسق  الجراحة إذا امتألت دما
من قولهم: غسق  العين تغسق غسقاً إذا سال  بالماء، وسمي الليل غاسقاً النصباب ظالمه على  السائل

آخر بحيث يغيب عن العين، يقال: وقب يقب وقوباً إذا دخل، الوقبة األرض، أما الوقوب فهو الدخول في شيء 

)كأن اللغة في واد  هذا ما يتعلق باللغة ,النقرة ألنه يدخل فيها الماء، واإليقاب إدخال الشيء في الوقبة

 ( وللمفسرين في اآلية أقوال: أحدها: أن الغاسق إذا-عمرو– والمفسرين في آخر, أو أنهم غير ملزمين بها!

وثانيها: أن الغاسق إذا وقب هو القمر، قال ابن قتيبة: الغاسق القمر سمي به ).....( وقب هو الليل إذا دخل، 

ألنه يكسف فيغسق، أي يذهب ضؤوه ويسود، )و( وقوبه دخوله في ذلك االسوداد، روى أبو سلمة عن عائشة 

استعيذي باهلل من شر هذا فإنه الغاسق »قال: أنه أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدها وأشار إلى القمر، و

 " اهـقال ابن قتيبة: ومعنى قوله: تعوذي باهلل من شره إذا وقب أي إذا دخل في الكسوف« إذا وقب

ثنين وهما الليل أو القمر, وقرأت اإذا فأقوال السادة المفسرين في مسألة الغاسق إذا وقب تدور في فلك معنيين 

قب تفسيرا حديثا وهو تفسير حديث للعالمة الشيخ النابلسي, يرى فيه أن الغاسق هو في تفسير الغاسق الذي و

الشيطان والمراد من وقوبه أنه يدخل في صدر اإلنسان فيوسوس له ويدفعه في نهاية المطاف إلى المعاصي 

ونعود لمناقشة والجرائم! وهذا الرأي من الممكن قبوله كتفسير إشاري لآلية ولكن ليس هو المراد منها حتما, 

 الرأيين األولين: 

هل من الممكن أن يكون الغاسق الواقب هو الليل؟ هم متفقون أن الوقب هو بمعنى دخول الشيء في مغاب حتى 

ال تراه العين! والمشكلة أن الليل ال يدخل في شيء حتى ال تراه العين, بل هو الذي يجعل األشياء ال تراها العين, 

وليس مطلقا, , كما أن المالحظ أن الشر المستعاذ منه في هذه اآلية شر معلق مستورافعجب  ممن جعل الساتر 

فعلى تفسيرهم هذا يكون المعنى: "ومن شر الليل إذا دخل أو أظلم!" وهذا معنى حشوي ال فائدة منه, فهل 
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كلها تسري على نسق السورة  و وبعد أن استعاذ ابهلل من العام ينتقل يف االستعاذة إىل اخلاص, 

وتقدم السورة منوذجا -من شر اخلري الكثري, والذي إذا زاد يصبح ضرا,  ستعيذ بهفيتنازيل, 

                                                                                                                                       

كون الليل ليال!! لذا هناك ليل بدون إظالم أو دخول؟! الليل ال يكون ليال إال إذا أظلم ودخل وما عدا ذلك فال ي

يكون من المرفوض قطعا أن يكون الليل هو الغاسق! والعجيب أنهم جعلوا الغاسق هو الليل ثم جعلوا الوقب 

بمعنى النزول أو الدخول )الوقتي طبعا(! هكذا بكل بساطة! أما مسألة أن القمر هو الغاسق الذي يقب فنحن 

الرفض سيشكل حساسية كبيرة عند كثير من األخوة, بسبب ردنا  نرفضها مثل أختها السابقة, ونحن نعلم أن هذا

للحديث الوارد في الباب, ولكنا نرد الحديث من باب مخالفته للقرآن ومخالفته للغة, بسبب عدم تطابق الوصف 

الفعلي للقمر مع الغسوق أو الوقوب, فالغاسق على قولهم هو المظلم, فهل القمر مظلم؟ قد يقول قائل: نعم, 

مر مظلم ألنه ال يصدر ضوئا وإنما يعكس ضوء الشمس! فنقول: ال, القمر ليس مظلما, هناك فارق بين أن الق

يكون الشيء يشع ويصدر ضوئا وبين كونه ال يصدر, فالقمر ال يصدر ضوئا ولكنه غير مظلم, ونوضح الصورة 

وعندما ال يعمل ال يكون مظلما للقارئ: إذا كان هناك مصباح كهربائي في البي , فعندما يعمل يكون مضيئا, 

د المصباح عند إغالقه أو أصدر ضوءا أسود؟ أم أنه لم يعد له ضوء فقد؟ إذا وإنما يذهب ضوئه! فهل اسوّ 

هناك فارق كبير بين ذهاب الضوء وبين اإلظالم, ومن هنا نعرف أن القمر ال يكون غاسقا )هذا على فرض كون 

أم أننا نراه فقط عندما يكون منيرا؟ بداهة نحن ال  مظلماقمر عندما يكون الغسق بمعنى اإلظالم!(  ثم هل نرى ال

نرى القمر كله أو بعضه إال عند كونه منيرا, فإذا كان غاسقا فال نراه, وفي هذه الحالة يكون هو في الوقب, 

 فعلى قولهم يكون المراد أن نستعيذ من المظلم إذا أظلم, وهذا بداهة مما ال معنى له.

غاسق الواقب ال يصلح أن يكون الليل أو الشيطان أو حتى القمر, فما هو إذن, إن لم يكن واحدا من إذا فال

 المذكورات؟

 المطر الشديد المتتابع, الذي يؤدي إلى انهيارات أرضية! الذي نراه هو أن الغاسق الواقب هو 

 ونبين للقارئ لم قلنا بهذا القول:

تعالى, وجدنا أنها وردت بشكل المصدر في موضع واحد,؛ وهو قوله  إذا تتبعنا مفردة "غسق" في كتاب هللا

وداً ]اإلسراء : تعالى: " أَقِِم الَصالَةَ ِلُدلُوِك الَشْمِس إِلَى َغَسِق اللَيِْل َوقُْرآَن اْلفَْجِر إَِن قُْرآَن اْلفَْجِر كَاَن َمْشهُ 

[" و 57"َهذَا فَْليَذُوقُوهُ َحِميمٌ َوَغَساٌق ]ص :  [" ووردت بصيغة المبالغة في موضعين؛  وهما قوله تعالى:78

 [", ووردت بصيغة اسم فاعل في سورتنا هذه "غاسق إذا وقب" 25"إاَِل َحِميماً َوَغَساقاً ]النبأ : 

فإذا نظرنا في المعاجم, وجدنا أن المعنى يتأرجح بين الظلمة وبين االنصباب, فما هو المعنى الراجح منهما؟ 

يجد أنه يحتم أن يكون معنى الغسق هو االنصباب, فإذا  –حتى من خالل هذه اآلية–في كتاب هللا تعالى الناظر 

نحن نظرنا في آيتي ص والنبأ وجدناهما كليهما مرتبطتين بالشراب, فنجد آية سورة ص تأتي في معرض 

ئِيَن فِيَها يَْدعُوَن فِيَها بِفَاِكَهٍة َكثِيَرةٍ المقارنة بين المتقين وأهل النا , فبعد أن عرض  موقف المتقين قائلة: "ُمتَكِ 

[" جاء قوله تعالى في معرض الحديث عن أهل النار: "َهذَا فَْليَذُوقُوهُ َحِميٌم َوَغَساٌق ]ص : 51َوَشَراٍب ]ص : 

َواَل َشَراباً ]النبأ : [", وفي سورة النبأ جاءت آيتنا المنشودة هذه بعد قوله تعالى: "اَل يَذُوقُوَن فِيَها بَْرداً 57

[" أي أن أهل النار ال يذوقون فيها بردا وال شرابا إال حميما شديد الحرارة والشراب يكون غساقا, أي نازال 24

مندفعا بشدة. وتصور أنك تحاول أن تشرب من شالل, كيف سيكون حالك وكيف سيكون األلم والماء الشديد 

ان كون الغسق هو اإلنصباب, أما آية اإلسراء فهي بمعنى النزول ينزل منصبا فوقك؟! فهاتان اآليتان ترجح

واالنصباب كذلك, ويدلل على قولنا هذا ما جاء في قول سيدنا عمر: "حتى يغسق الليل على الظراب" أي ينزل 

على الظراب! فمراد سيدنا عمر واضح وهو نزول الليل وليس إظالمه, وإال ال يكون لتخصيص الكالم معنى, 

ظرنا في آية اإلسراء وجدنا أنها أيضا ترجح هذا المعنى, فاآلية تقول: "أَقِِم الَصالَةَ ِلُدلُوِك الَشْمِس إِلَى فإذا ن

َغَسِق اللَْيِل" ودلوك الشمس وصف لحركة الشمس, لذا فمن األولى أن يكون غسق الليل وصف لحركته 

تقول أن الغاسق يوقب, والوقب كما قلنا دخول شيء "نزوله" وليس لهيئته. ثم تأتي الكلمة األخيرة في اآلية ف

في شيء حتى يغيب, ونرجوا القارئ الكريم أن يعود إلى المعاني المذكورة في لسان العرب, فسيجد أن الوقب 

 في معظمه يدور في فلك الماء المختزن أو الراكد أو السوائل بشكل عام.

منصب فلنا من القرآن مستند وهو سورة النبأ وص, والكلمة فإذا نحن فهمنا أن المراد من الغاسق هو المطر ال 

التالية "وقب" ُمحتمة لهذا المعنى! وبهذا القول نجد أنه هو القول الوحيد الذي جعل الغاسق يقب حقا! أما 

 غيره من األقوال فهو إما ليس بغاسق أو ليس بواقب!
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ملطر, إذا نزل شديدا متتابعا حىت أنه يؤدي إىل حدوث بعض االنكسارات يف لذلك اب
 القشرة اخلارجية لألرض فيتجمع فيها املاء.

  
اجملتمعية اإلنسانية,  رنتقل إىل االستعاذة من الشرو وبعد االستعاذة من الشرور الطبيعية, ي

 فيقول:
 "(5) َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشرهِ  َوِمنْ ( 4) اْلُعَقدِ  يف  286النـَّفَّااَثتِ  َشرهِ  َوِمنْ "

                                                
 إذا نظرنا في المقاييس, وجدنا ابن فارس يقول: 286

بأدنَى َجْرس. منه نَفََث الّراقِي ِريقَه،  أو غيرهفاء والثاء أصٌل صحيح يدلُّ على خروج شيء من فٍم "النون وال

ُث السّم. و "البَد للمصدور أن يَْنفُث" مثَل. و "لو سألني نُفَاثَةَ ِسَواٍك ما  ِِ وهو أقلُّ من التَفْل. والساحرة تَْنُف

 ٌم نفيٌث: نَفَثَهُ الُجرُح، أي أظَهَره. " اهـأعطيته"، وهو ما بقي في أسنانه فنفَثَه. ود

ومفهوم العقدة معروف ومتبارد , العقد جمع عقدة إذا فالنفث هو خروج شيء عن شيء بقوة, فما هي العقد؟

 إلى الذهن, ونزيده توضيحا فنقول: ورد في المقاييس: 

يه ترجُع فروعُ الباِب كلها. من ذلك َعْقد البِناء، "العين والقاف والدال أصلٌ واحٌد يدلُّ على َشّدٍ وِشّدِة ُوثوق، وإل

والجمع أعقاد وعُقود. قال الخليل: ولم أسمع له فِْعالً. ولو قيل عَقَد تَعِقيداً، أي بنى َعْقداً لجاز. وَعقَدت الحبَل 

مع عُقود. قال هللا تعالى: أعِقده َعْقداً، وقد انعقد، وتلك هي العُْقدة . )....( وعاقَدته مثل عاهدته، وهو العَْقد والج

[، والعَْقد: َعْقُد اليمين، ]ومنه[ قوله تعالى: ولِكْن يَُؤاِخذُكُْم بَِما َعقَْدتُمُ األَْيَماَن ]المائدة 1أْوفُوا بالعُقود ]المائدة 

 " اهـ . النكاح وكّلِ شيء: ُوجوبُه وإبراُمه.89

ن النفاثات في العقد, هل المراد منها الساحرات كما ورد إذا كان المذكور هو المعنى اللساني, فما هو المراد م

 وجدناه  يقول: –كما جاء في تفسير الفخر الرازي–في كتب التفسير؟ إذا نظرنا في أقوال المفسرين 

وإنما أن  النفاثات لوجوه؛ أحدها: أن هذه الصناعة إنما تعرف بالنساء ألنهن يعقدن وينفثن، وذلك ألن األصل "

ربط القلب بذلك األمر وإحكام الهمة والوهم فيه، وذلك إنما يتأتى من النساء لقلة علمهن وشدة األعظم فيه 

شهوتهن، فال جرم كان هذا العمل منهن أقوى، قال أبو عبيدة: النفاثات هن بنات لبيد بن أعصم اليهودي, 

الثها: المراد منها الجماعات، . وثالنفوسسحرن النبي صلى هللا عليه وسلم. وثانيها: أن المراد من: النفاثات 

وذلك ألنه كلما كان اجتماع السحرة على العمل الواحد أكثر كان التأثير أشد. القول الثاني: وهو اختيار أبي 

مسلم: }ِمن َشّر النفاثات{ أي النساء في العقد، أي في عزائم الرجال وآرائهم, وهو مستعار من عقد الحبال، 

)!!!(  يقذفه عليه ليصير حله سهالً، فمعنى اآلية أن النساء ألجل  الحبل بريق والنفث وهو تليين العقدة من

كثرة حبهن في قلوب الرجال يتصرفن في الرجال يحولنهم من رأي إلى رأي، ومن عزيمة إلى عزيمة، فأمر هللا 

[ فلذلك عظم  14] التغابن : رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله: }إَِن ِمْن أزواجكم وأوالدكم َعُدّواً لَكُْم فاحذروهم{ 

واعلم أن هذا القول حسن، لوال أنه على خالف قول أكثر [.  28هللا كيدهن فقال: }إَِن كَْيَدكَُن َعِظيمٌ{ ]يوسف : 
 " اهـ المفسرين.

إذا فالسادة المفسرون يكادون يجمعون على أن المراد من النفاثات: النساء! سواء كُّن من الساحرات أو النساء 

 لالتي تنفث في عزائم الرجال! فهل هذه األقوال فعال مقبولة, وهي ما تقول به اآلية؟ نبدأ في تحليل اآلية:ا

فإذا كان المراد من أول ما يلحظه الناظر في اآلية أنها تستعيذ من شر النفاثات, وليس من شر النفث نفسه! 
سواءا كان نافثه  لنفث في العقد" فالضر يقع منهاآلية إثبات تأثير السحر لكان من األولى أن يقال: "ومن شر ا

رجل أم امرأة, فالشر يقع من النفث, وسواءا كان التأثير من المرأة أكثر أم أقل كما يدعون فالشر يقع في 

النفث, وليس من نافثه! إذا فاآلية تستعيذ من النفاثات وليس النفث, فال يحق لنا أن نجعلها تستعيذ من النفث!  

 د من النفاثات فعال الساحرات أو النساء؟فهل المرا

"نفاثات" كما هو واضح لكل ذي عينين صيغة مبالغة من "نفث", فهي على وزن فعّالة, إذا فالمراد في اآلية 

شخص كثير النفث حتى أنه أصبح عادته وطبعه, ويستوي في هذا األمر كون الشخص رجال أو امرأة, ألن 

على الرجل والمرأة, كما يقال: عالمة وفهامة, ولو كان المراد النساء لقيل وهي مما تطلق نفاثات جمع نفاثة 
صيغة مبالغة تنطبق على الرجل والمرأة في عين الوق , ألنها صيغة مبالغة, فما المراد  نفاثات. إذا ف نافثات

 منها؟
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فنستعيذ ابهلل من شر تلك النفوس اليت تعمل على زايدة التعقيد يف التعاقدات والعالقات بْي 

شر  , كما نستعيذ به مناألمر إىل االنقسام والشقاق والتباينمما يؤدي يف هناية  ,الناس
اإلنسان الذي يتحرك لقشر النعمة عن اآلخرين, فيدبر هلم املكائد ويؤذيهم أبي شكل 

  .287أمكن
 
 
 
 

                                                                                                                                       

المفسرون, فالمراد من  نقول وهللا أعلم: إن المراد من ذلك على عكس ما قاله أبو مسلم تماما, وكذلك ما قاله

النفاثات في العقد هو تلك النفوس التي تعمل على النفخ في العقد من أجل تضخيمها وزيادة تعقيدها وليس من 

ومن ينفخ في العقدة يعمل على  فالعُْقَدةُ كما جاء في اللسان َحْجمُ العَْقد، والجمع عُقَد.أجل حلها أو توهينها, 

نها. ونالحظ أن العقد نفسه ال شر فيه, ولكن المشكلة هي في النفث في هذا العقد زيادتها وشدتها ال على توهي

حتى يزيد ويتعقد ويشتد! والدليل على أن النفث يأتي بمعنى بث األفكار )والذي ال يكون إال عن طريق الكالم 

ولم يستعمل فقط  الذي يخرج من الفم!( وليس مختصا بما ينفثه اإلنسان من ريقه فقط, هو أن هذا اللفظ عام

هكذا في اللغة, ويكفيك شاهدا على ذلك جعل صاحب اللسان النفث بمعنى اإلسراع! وأن صاحب المقاييس جعله 

! والنفث على قولنا يخرج كذلك من الفم, كما أن هذا االستعمال ورد في الحديث أو غيرهبمعنى خروج من فم 

في ُروعي أن نفسا ....", وكذلك قوله في الحديث  َنَفثَ لقُُدس إَِن ُروَح االشريف, فقد جاء عن النبي الكريم: "

 في افتتاح الصالة: اللهَم إِني أَعوذ بك من الشيطان الرجيم من َهْمِزِه ونَْفثِِه ونَْفِخِه ..."

ألن هذا الصنف من البشر كثير, ويتصرف هذا  المطلق,ونلحظ أن هللا تعالى استعمل صيغة جمع المبالغة 

 ون تخطيط أو إعداد وإنما هو سجيته!التصرف بد
فلو الناظر في اآلية يجد أنها تأمرنا باالستعاذة من شر "حاسد إذا حسد" ولم تقل "ومن شر حسد حاسد",  287

أما أن  كان المراد من اآلية إثبات الحسد بالمعنى الخرافي الذي يقولون به ألمرتنا بالتعوذ من الحسد نفسه,

اسد وليس الحاسد مطلقا وإنما إذا حسد! فيعني هذا أن الحسد في نفسه أو الحاسد تأمرنا باالستعاذة من الح

 ذاته ليس ضارا, وإنما إذا حسد يكون ذا شر! فما هو المراد من ذلك؟ 

معنى الحسد معروف بالنسبة لكل الناس؛ وهو: تمني زوال نعمة الغير مع تحولها إلى الحاسد أو حتى عدم 

نى القشر! فالحاسد يتمنى أن تُقشر النعمة المحيطة باآلخر وتحيط به هو, أو أن تحولها! والحسد أساسا بمع

تُنزع عنه فيتساويا كالهما في التجرد! فمن أين أتى هؤالء السادة أن الحسد شعاع يخرج من العين, فإذا 

ثر له في القرآن إن الحسد بهذا المفهوم الخرافي ال أاصطدم بالمحسود حدث له ما كان يتمناه الحاسد في قلبه؟ 
وهذه اآلية خير دليل على إبطال هذا الفهم والعجب أنهم يستدلون بها, فاآلية تأمرنا  وإنما هو أفهام بشر!

باالستعاذة من الحاسد إذا حسد, وهنا نتوقف لنسأل: هل هناك حاسد ال يحسد؟ نعم, اإلنسان الحاسد إنسان حاقد 

لناس في مثل حاله أو يتغير هو إلى حالهم, وهذا الحال أصبح على غيره ناقم على وضعه, ويتمنى أن يصير ا

مالزما له حتى أنه استحق الوصف االسمي "حاسد", ولكنه ال يمشي هكذا في الطريق فيحسد كل من و ما 

والحق يقال يقابله, ولكنه يحسد أشخاصا معينين يشعر معهم بالنقص! فإذا حسد يأمرنا هللا باالستعاذة من شره. 
عن طريق القول بأن للعقل قوى خارقة من أشد المقتنعين بالتفسير األول ومن المنافحين عنه,  أني كن 

ولكني لما  وقدرات لم تُكتشف بعد, فما المانع أن يكون عند بعض الناس القدرة على التأثير في اآلخرين؟!

رف  أن ما قاله لي بعض نظرت في اآلية وجدت أنها تثب  الشر للحاسد نفسه في حالة حسده وليس للحسد, فع

أن المراد من شر الحاسد إذا حسد؛ هو أنه إذا تحرك هذا الحاسد إليقاع حسده.  -ورفضته ساعتها –العلماء 

فهو يتمنى زوال النعمة مني فيدبر لي المكائد ويغشني ... إلخ األفعال التي تؤدي إلى الخسارة وزوال النعمة! 

ففي هذه الحالة سيفعل باالستعاذة من الحاسد نفسه وليس من الحسد!  تأمل عزيزي القارئ اآلية فهي تأمرناو

 اإلنسان الحاسد ما يقدر عليه ليؤذيك, وهذا هو التصرف المتوقع من الحاسد.
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 سورة الناس                             
 بسم هللا الرمحن الرحيم                        

 
 .من شر الوسواس اخلناس ابلرب يف فلك االستعاذةاس النتدور سورة 

وإذا كانت السورة املاضية دارات يف فلك االستعاذة, فإن هذه السورة تكمل السورة املاضية 
, الذي قد يدفع إىل سوء االعتقاد ابالستعاذة من أخطر مستعاذ منه وهو الوسواس اخلناس

 .والعمل
 

  تبدأ السورة بقوله تعاىل:
 "(3) 289النَّاسِ  ِإَلهِ ( 2) 288النَّاسِ  َمِلكِ ( 1) النَّاسِ  ِبَربهِ  وذُ َأعُ  ُقلْ "

فهو الرب احلاكم  وإهلهم, , فهو الرب احلاكم,فتأمران ابالستعاذة برب الناس خالقهم وملكهم
 املعبود من الناس.

 

                                                
ف هللا تعالى نفسه في ثاني آية في القرآن نفسه مضافا إلى البشر: "اْلَحْمدُ ّلِّلِ َرّبِ اْلعَالَِميَن ]الفاتحة كما عرّ  288

 تُختم سور القرآن بنفس األمر, فيضيف هللا عزوجل نفسه إلى الناس في ثالث آيات. [",2: 
وألن اإلله في األعم والغالب هو ليس كل الناس يعبدون هللا تعالى, ولكن الحديث هنا من وجهة نظر المتكلم,  289

 إال أنهم يقصدونه! الخالق ونالحظ في هذه السورة عدم ذكر اسم هللا ألن بعض الناس وإن انحرفوا عن هللا
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 290َوالنَّاسِ  اْْلِنَّةِ  ِمنَ ( 5) النَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يـَُوْسِوسُ  الَِّذي( 4) اخْلَنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرهِ  ِمنْ " 
(6)" 
 

, فإذا انتبهت إليه فر منك الستخفاء والتسَتفنستعيذ به من شر كثري الوسوسة, كثري ا
فنستعيذ ابهلل تعاىل سواء كان الوسواس من الذي يوسوس يف صدور الناس,  ذلك ,واختفى

 الشياطْي أو من الناس, أو حىت نفس اإلنسان.
 

السورة برب الفلق وبرب الناس, تبدأ السورة التالية حبمد رب العاملْي, وكما استعاذ يف هذه 
 الرمحن الرحيم, مالك يوم الدين.

 
 
 

                      
                 

 
 

 اخلامتة                   
 

أن  يقْي   يوكلها حنن حنط الرحال مرة أخرى بعد تلك الرحلة املاتعة مع سور جزء عم, 
الكرمي سيغري تصوره عن هذا اْلزء وتلك السور حتديدا, وسيتأكد كم ظلم الكتاب القارئ 

وكم ظلمه القائلون أبنه ال موضوع له وال العزيز بتلك النظرة السطحية اجملتزأة البسيطة, 
موقنا متام اليقْي أن الكتاب من عند هللا  اتصال, أو أن لبعضه موضوع وليس للبعض اآلخر!

 فليس للبشر فيه أي دور سوى التلقي!أتليفا وترتيبا, 
 

                                                
ذكرت كلمة "الناس" خمس مرات, وفي هذا إشارة إلى أن خطر وسواس الناس, أكبر وأعظم من خطر  290

 وسواس الجنة.
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وال نتوقع منك عزيزي القارئ أن تتقبل كل ما سطرانه يف هذا الكتاب, فنتوقع منك أن تقبل 
الصور البديعة والتناسقات املدهشة اليت أظهرانها بْي السور, وترفض اْلزء التأصيلي الذي 

وعدم نزول آايت منفصالت,  قدمناه يف الباب األول, واملتعلق بنزول القرآن سورا فقط,
ولكن هذا هو دأب اإلنسان دوما قبالة كل جديد هادم للقدمي وخاصة يف جمال الفكر! فما 

 ابلنا لو كان األمر يف الدين! 
 

ولكنا ندعوك عزيزي القارئ للتساؤل والتفكر: هل سينقص هذا القول من قدر الدين وهللا 
سيغلق أبوااب كثرية للطعن, ويقدر هللا حق أنه  شيئا, وهل سيفتح اباب للطعون يف الدين, أم

 وندعوك أن توازن بْي القولْي:؟ قدره
ورة الطويلة مثل كان الرب العليم ينزل القرآن سورا كاملة ال تُبدل وال تغري, تنزل الس -

البقرة, ِبا حتتويه من موضوعات وأحكام متعددة, ُجلة واحدة, كما تنزل سورة 
 رمي كتااب يف حياة الرسول وعلى يده.الكوثر, وجعلها الرب الك

كان الرب العليم ينزل أحياان سورا كاملة ويف الغالب آايت منفصالت, وعندما كان  -
يعَتض بعض املعَتضْي كان يزيد بعض كلمات من أجلهم! ومل خياطب هللا تعاىل 

عباده بكتاب وإمنا ِبقاالت منفصلة, توىل ترتيبها أصحاب الرسول بعد وفاة الرسول 
 الكرمي! 

 
إننا ننزه كتاب هللا تعاىل حملمد عن أن يكون أقل من كتاب موسى, فإذا كان موسى قد أويت 

, وإمنا هو كتاب كتاب اخلامت جمموعة مقاالت غري مرتبطاتالاأللواح, فمعاذ هللا أن يكون 
 بكل ما حتمله الكلمة من معىن.

آية منها مكونة من آايت كتاب هو آية بديعة, آية واحدة مكونة من عدة آايت, كل 
يكون متصل األبعاض وليس بينات, ولكي يكون الكتاب آية بديعة )سورة بديعة( فلزاما أن 

 مبتَتها.
 

 مما َيسى له القارئ أن علمائنا األفاضل جعلوا كتاب هللا "خواطر إله"!
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 فكتاب هللا أنزلت حبسب احلالة وُعدلت تبعا للظروف! ومعاذ هللا أن يكون كتابه هكذا!
 أُنزل بعلمه, الذي وسع السماوات واألرض, أفال ينزله كتااب؟!

فإذا آمنت وصدقت أن كتاب هللا كتاب, فأقرأه ككتاب وافهمه ككتاب, وال جتعل القرآن 
 عضْي.

 
إن التناول املوضوعي ابلشكل الشمويل, الذي مهدان له يف هذا الكتاب, سيظهر آية 

الكتاب, املنزل يف ثالث وعشرين عاما, بعضها  العظمى لكتاب هللا, وهي تصديق أجزاء
غري  على قول–, فكل سورة منها مكملة ومصدقة ملا قبلها, وهبذا يكون حممد بعضا

هو أول إنسان يؤلف نصوصا حسب األحوال والظروف, يرصها رصا, مث تصبح  -املسلمْي
تف موضوعا متصال واحدا )سورة واحدة( مث تتكا -صدفة وبكل عجب–هذه النصوص 

 هذه السور فتؤلف سورة واحدة كبرية, وهذا ما ال يقول به عاقل. ويقول به غري املسلمْي!
 

عن موضوع السورة وحمورها اليت  تفسريهمكان يفَتض يف السادة املفسرين أن ال يغفلوا يف 
تدور حوله, ولكن إذا كان املفسرون األوائل يف فَتة التقعيد والتنظري وغفلوا عن هذه البدهية 

فال ميكننا إال الَتحم عليهم والدعوة هلم ابملغفرة, ولكن ماذا نقول فيمن يصرون على التزام 
ج يف التعامل مع آي الذكر احلكيم؟ فيتناوهلا ُجال منفصالت, وال يزيد بفعله هذا نفس النه

د عن أن ينقل إلينا حرية املفسرين السابقْي, بنقل أقواهلم, أو يزيدان حرية وتشتتا بقول جدي
 !ينشأه احتماال يف اْلملة )اليت يفَتض أهنا آية يف سورة يف قرآن(

تتكاثر األقوال يف فهم كلمات كتاب هللا تعاىل, ألن املفسر )الذي ال يفسر( يرفض وهكذا 
أن يستخرج موضوع السورة وجيزم أن اآلايت كافية يف الفهم, على الرغم من أن كالم البشر 

 ابلنا نعامل كتاب هللا ِبا ال نقبل أن يُعامل به كالمنا؟ال يُفهم إال يف سياقه, فما 
 

لقد جنحنا وهلل احلمد واملنة يف حتديد مدلوالت كلمات يف الكتاب العزيز, واستخراج مشاهد 
رائعة يف سور عديدة, احتار املفسرون يف تصورها, استنادا إىل وحدة موضوع السورة, وإىل 

 ضب.إمياننا أبن كالم هللا متصل غري مقت
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 وختاما نقول:

إن كثريا من األخوة طالب العلم ال يتجهون إىل تدبر القرآن أو إىل دراسة التفسري, وذلك 
 ظنا منهم أن الواحد منهم لن َييت ِبا مل أتت به األوائل, فلم يَتك األقدمون للجدد جماال! 

مه سلفنا الصاا, ونقول: لقد ترك األقدمون للمتأخرين الكثري والكثري, فال نتكل على ما قد
وإال أصبحنا اخللف الطاا, وإمنا نتدبر كما تدبروا ونتفكر كما تفكروا, وسنستخرج من 

القرآن العجب والدرر وما مل خيطر لألوائل على ابل, ألهنم قدموا األساس وحنن نبين على 
أن نظل وهبذا يزداد اإلميان ابلكتاب العظيم, أما  أساسهم وقواعدهم, وننقد بعض ما قالوا,

 ظهراي, وممن قال فيهم الرسول: همكتفْي ِبا قدموا فسنكون ممن أضاعوا الكتاب واختذو 
 "نَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً إ"ِ 

وقاان هللا وإايكم من أن نكون منهم, وجعلنا ممن يتدبرون الكتاب وممن يستمعون القول 
 فيتبعون أحسنه.

 
 

الكتاب يف يوم اإلثنْي, لتسع عشر خلون من ربيع األوىل يف عام ثالثْي كان الفراغ من هذا 
وأربعمائة وألف بعد اهلجرة املشرفة, املوافق للسادس عشر من شهر مارس يف عام تسعة 

 وألفْي بعد ميالد املسيح.
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 الفهرست                               
 

  .............................................................. تقدمي
 الباب األول: سورة وسور .........................................
 الفصل األول: حتمية السورية .....................................

 كيف أنزل القرآن ..................................................
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 ى نزوله سورا فقط .......................................األدلة عل
 ............................. إشكاليات القول ابلنزول آايت متفرقات

 إعالل الرواايت ....................................................
 ...................................................... سورة القرآن

  ترتيب سور القرآن .................................................
 الدليل األكرب ........................................................

 الفصل الثاين: التناول املوضوعي ..................................
 ................................................التفسري املوضوعي 

 علم املناسبات ......................................................
 ............................................... ملاذا أمهل هذا اللون

 ........................................ التناول املوضوعي الشمويل
 ................................................ النموذجالباب الثاين: 
 ...................................................... ملاذا جزء عم؟

 حماور اْلزء .......................................................
 طريقة التناول .......................................................

 ......................................................... سورة النبأ
 .................................................... سورة النازعات

 ........................................................ سورة عبس
 ...................................................... سورة التكوير

 ..................................................... سورة اإلنفطار
 ....................................................سورة املطففْي 
 .................................................... سورة اإلنشقاق

 ...................................................... سورة الربوج
 ...................................................... سورة الطارق
 ....................................................... سورة األعلى
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 ...................................................... سورة الغاشية
 ........................................................ سورة الفجر
 .......................................................... سورة البلد

 ....................................................... سورة الشمس
 .......................................................... سورة الليل

 ........................................................ سورة الضحى
 ......................................................... سورة الشرح
 ........................................................... سورة التْي

 ...........................................................سورة العلق 
 ........................................................... سورة القدر
 ........................................................... سورة البينة
 ......................................................... سورة الزلزلة

 ........................................................ سورة العادايت
 ........................................................ سورة القارعة
 ......................................................... سورة التكاثر
 ......................................................... سورة العصر
 ......................................................... سورة اهلمزة
 ........................................................... سورة الفيل
 .......................................................... سورة قريش

 ........................................................ سورة املاعون
 .......................................................... سورة الكوثر

 ....................................................... سورة الكافرون
 .......................................................... سورة النصر
 .......................................................... سورة املسد

 ....................................................... سورة اإلخالص
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 ..........................................................  سورة الفلق
 .......................................................... سورة الناس
 ............................................................خامتة .....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلمة الغالف اخللفي                         
 

ويفَتض أن يكون احلال كذلك إن قراءة أي نص حتتم علينا أن نفهمه كنص ونقرأه كنص, 
! فوجدان أن غالب عند قراءة أي كتاب, وهذا ما وجدانه فعال إال مع كتاب هللا تعاىل

املفسرين يتعاملون مع كتاب هللا تعاىل, ال كأنه كتاب وإمنا كجمل منفردات, وعلى أفضل 
 تقدير كمقاالت متناثرات غري مرتبطات.

وكان لزاما أن يؤدي هذا التناول العجيب إىل وقوع االختالف الكبري بينهم, وهكذا ظهرت 
 ت كتفسري لكتاب هللا تعاىل!أقوال ما أنزل هللا هبا من سلطان, واعُتمد
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وهذا الكتاب إذ يناقش قضية كون كتاب هللا كتاب! فإنه يعرض للسبب الرئيس الذي أدى 
إىل تناول سور الكتاب كآايت منفصالت وليس كسور متصالت, مبينا بطالنه, مظهرا 

ضوعها, وحدة واحدة حقيقة, وليس اجتماع حتمية اتصال اآلايت داخل السورة, ووحدة مو 
 وضوعات متناسقة, واتصال السور ببعضها مكونة سورة واحدة!م

يعمل على إبراز الوحدة ويقدم الكتاب كدليل على ذلك تناوال جديدا ْلزء عم كامال, 
املوضوعية لسوره, واتصال السور بعضها ببعض, كما يقوم ابستخراج معان جديدة ملفردات 

ن يف سور هذا اْلزء, استنادا إىل وتصورات بديعة ملشاهد ُأشكلت على السادة املفسري
 الوحدة املوضوعية للسورة, مربهنا بذلك على كتابية الكتاب!
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