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 :محتوى المادة

 .مقدمة، فيها وجه الحاجة إلى تفسير القرآن

 .تفسير سورة النبأ تفسيرا تحليليا

 .تفسير سورة عبس تفسيرا تحليليا

 ﴾....ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة﴿:هلالج لج يات متعلقة بالدعوة إلى هللاتفسير آ

 ﴾....ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴿

  :أهداف التعليم

 .تهذيب شخصية الطالب بما يتلقاه من هدايات اآليات القرآنية المقررة في المقياس -1

 .القرآنية وفهمهاتنمية الشخصية العلمية للطالب في مجال تحليل اآليات  -2

 . التعريف بأهم مصادر التفسير التحليلي، والوقوف على مناهج مؤلفيها -3

 .إبراز جهود األئمة المفسرين في خدمة القرآن الكريم -4

 :المصادر والمراجع

تفسير الطبري، وتفسير ابن :كل كتب التفسير القديمة والمعاصرة، بمختلف اتجاهاتها ومنها

 القرطبي، وتفسير ابن كثير، البحرتفسير الفخر الرازي، وتفسير عطية، وتفسير الزمخشري، و

 .المحيط ألبي حيان، وتفسير أبي السعود، وتفسير التحرير والتنوير البن عاشور وغيرها
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 مدخل إلى التفسير التحليلي :المبحث األول

 

 ة واالصطالحتعريف التفسير في اللغ:أوال

 :التفسير لغة -أ   

 :اختلف علماء اللغة في مرجع كلمة التفسير إلى رأيين    

 وفسر الشيء يفِسره بالكسر ،بمعنى البيان والكشف" الفَْسُر " قيل هي من   «:الرأي األول

وفسر القول إذا كشف المراد عن اللفظ  ،فسره وفسََّره أبانه ووضحهو يفسره بالضم فسراو

  ،211/ 1مختار الصحاح ج  ،5/555ج ،(فسر)لسان العرب البن منظور مادة  . »لالمشك

 .12/404وتهذيب اللغة لألزهري ج 

وينظر فيه األطباء يستدلون بلونه على علة  ،البول الذي يستدل به على المرض:وقيل التفسرة    

ِ َوأَْحَسَن تَْفِسيرا  َوال يَأْتُونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجئْنَاَك بِ ﴿:وفي القرآن.. .العليل أي بيان ا وتفصيًل  , ﴾اْلَحق 

  .والمزيد من الفعلين أكثر في االستعمال

  .أي تفصيًل   ﴾َوأَْحَسَن تَْفِسيرا  ﴿:وقال ابن عباس في قوله تعالى

َسفَرت المرأةُ سفورا  إذا ألقْت :بمعنى كشف، يقال" َسفَر " هو مقلوب من  »:قيل:الرأي الثاني

للفيروز  ،القاموس المحيط ،»وأسفر الصبح أضاء وأشرق ،عن وجهها وهي سافرةِخَماَرها 

ولهذا سمي السير سفرا  ألنَّه  .1/141والبرهان للزركشي ج  ،2/113ج " السفر " أبادي مادة 

 .يسفر أي يظهر أخًلق الرجال

، ودعوى وقد اعترض بعض العلماء على الرأي الثاني، ألن األصل أن تكون للفظة ترتيبها    

والقول بأنه مقلوب السفر مما ال يسفر له » :القلب خًلف األصل الذي وردت عليه، قال األلوسي

قال  ،والصحيح أنهما لفظان متغايران لمعنيين متقاربين.1/5لأللوسي ج  ،روح المعاني ،» وجه

كن ُجِعَل الفسُر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما ل" السَّْفُر " و "الفَْسُر "» :الراغب األصفهاني

 ،سفرت المرأة عن وجهها:فقيل ،وجعل الَسفُر إلبراز األعيان لألبصار. .إلظهار المعنى المعقول

المفردات  .»وَسْفُر البيت كنسه بالِمْسفر أي المكنس  ،وسفر العمامة عن الرأس ،وأسفر الصبح

 .232في غريب القرآن ص 

حتى أصبحت هذه اللفظة إذا أطلقت فقيل  ،الكريم وقد اشتهرت لفظة التفسير مقرونة بالقرآن    

وقد يقال فيما يختص  ،والتفسير للمبالغة ،التفسير أريد به العلم الموضح لمعاني القرآن الكريم

المفردات  .تفسير الُرؤيا وتأويلها:ولهذا يقال ،وفيما يختص بالتأويل ،بمفردات األلفاظ وغريبها

  312للراغب ص 

 

 :اصطالحالتفسير ا -ب

تصر في تعريفه على توضيح تعددت أقوال العلماء في تعريف التفسير اصطًلحا  بين مخ    

في التعريف حتى أدخل ، وبين متوسع ة مراد هللا تعالى من خًلل كًلمه، ومعرفالمعاني

 :، نذكر بعضا  من هذه التعريفاتضوابطه، ومهمة المفسر كذلك

 1.  ِ ، واإلفصاح شرح القرآن، وبيان معناه:تفسيرمعنى ال »:هلبقو (هـ 441:ت)عرفه ابن ُجَزي 

ه  .1/6التسهيل لعلوم التنزيل البن ُجزى  .»  ، أو نحوهماأو إشارته ،بما يقتضيه بنص ِ

https://uqu.edu.sa/page/ar/143144
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فَهُ أبو حيان األندلسي  .2  علٌم يُبحُث فيه عن كيفية  »:في مقدمة تفسيره بقوله (هـ 445:ت)وعرَّ

لتي تُحمل ُ عليها حاَل ، ومعانيها احكاِمها اإلفرادية والتركيبيَّةِ وأ ،ومدلوالتها ،النطق بألفاظ القرآن

 .1/23البحر المحيط  .» ، وتتمات ذلكالتركيبِ 

يبحث فيه " :وقولنا .هو جنس يشمل سائر العلوم:"علم " :فقولنا »:لهذا التعريفثم قال شارحا     

 ،أي مدلوالت تلك األلفاظ:"مدلوالتها " وقولنا  .هذا علم القراءات:"عن كيفيَّة النطق بألفاظ القرآن

وهذا  :"وأحكامها اإلفرادية والتركيبية " وقولنا   .وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم

 .وعلم البديع ،يشمل علم الصرف،وعلم اإلعراب، وعلم البيان

 .هرا  أو إشارةشمل كل ما يدل عليه النص ظا:" ومعانيها التي تحمل عليها حال التَّركيب " 

وقصة توضيح ما أبهم في القرآن  ،وسبب النزول ،وهو معرفة النسخ:"وتتمات ذلك " وقولنا  

 .24 ،1/23البحر المحيط  .» ونحو ذلك

علم يفهم به كتاب هللا تعالى المنزل على  »:في البرهان بقوله (هـ 424:ت)وعرفه الزركشي  .3 

 .1/13البرهان في علوم القرآن  .» امه وحكمهوبيان معانيه واستخراج أحكملسو هيلع هللا ىلص  نبيه دمحم

توضيح معنى اآلية وشأنها وقصتها  »:في التعريفات بقوله (هـ 116:ت)وعرفه الجرجاني  .4 

 .64ص  ،الجرجاني ،التعريفات .  »والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة

ر في العرف فهو كشف معاني القرآن وأما التفسي» :بقوله (هـ 142:ت)وعرفه الَكافِيِجيُّ  .5 

وكشف المعاني ال شك أنه  .125 ،124التيسير في قواعد التفسير للكافيجي ص  ،» وبيان المراد

 .واإلفرادية والتركيبية ،يشتمل اللغوية والشرعية

علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم » :بقوله العرفان مناهلفي كتابه وعرفه الزرقاني   .6

 .2/4مناهل العرفان ج  .» ث داللته على مراد هللا تعالى بقدر الطاقة البشريةمن حي

هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني :التفسير في االصطًلح »:وعرفه ابن عاشور بقوله  .7

 .3/  1ج     التحرير والتنوير .» ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع

لم يبحث عن شرح وتوضيح معاني القرآن الكريم على قدر فالراجح أن علم التفسير ع

ه وقد أدخل أبو حيان ـ رحمه هللا ـ علم  ،أو إشارته،طاقة البشر واإلفصاح بما يقتضيه بنص ِ

على  ؛ ألن  فهم بعض المعاني متوقفوعلى الرغم من أهميته للمفسر  ،القراءات في علم التفسير

معنى قد يختلف كثيرا  من قراءة لقراءة وإن كانا ال وال ،معرفة اختًلف أوجه بعض القراءات

بضم الميم " وإذا رأيت ثم رأيت نعيما  وُمْلكا  " ، وكقراءة "تثبتوا"و "تبينوا"يتعارضان كقراءة 

حتى )وكقراءة  ،بفتح الميم" َمِلكا  كبيرا  " فإنَّ معناها مغاير لقراءة من قرأ  ،وإسكان الًلم

التفسير :انظر)) بالتشديد" يطه رن " اها مغاير لقراءة من قرأ فإن معن بالتسكين، (يطهرن

، لكن .دار المعرفة بيروت:ط  12لعبد القادر دمحم صالح ص  ،والمفسرون في العصر الحديث

بجانب األداء اللفظي من ما يتعلق هنالك جزء من اختًلف القراءات ال عًلقة له بالتفسير وهو 

وليست من مهمة المفسر بيان كيفية النطق بألفاظ القرآن  ،ذلكإدغام وإخفاء وإمالة وروم ونحو 

وموضوع " :قال ابن عاشور ،وإنما مهمته بيان معاني القرآن ،الذي هو من مهمة المقرئ

وبهذه الحيثية خالف علم  ،ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه:التفسير

التحرير  » بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات -كما يقولون -القراءات ألن تمايز العلوم 

وهو داخل  ،خرج ابن عاشور بتعريفه هذا علم القراءات من علم التفسيرفأ.3/  1ج     والتنوير

غير داخل في علم التفسير فيما كان االختًلف منحصرا  فقط في  ،بالمعاني هطارتبمن حيث ا

 .كيفية األداء اللفظي
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 .كريم إلى التفسير وأهمية ذلكحاجة القرآن ال:ثانيا

 (:من روائع القرآن:كتاب) قال الشيخ دمحم سعيد رمضان البوطي

 هل القرآن في حاجة إلى تفسير؟»       

  :ولعلك تسأل فتقول       

فإذا كان القرآن كتابا مبينا، وقد نزل إلى الناس ليقرءوه فيفهموه، فينبغي أن يكون غنيا عن        

سرين؛ وينبغي أن يكون مفهوما بذاته ألن هللا تعالى إنما يخاطب عباده بما يفهمونه، التفسير والمف

  ففيم احتيج إلى تفسيره ؟

الحاجة إلى تفسير القرآن ليست بسبب أنه كتاب مبهم يحتاج إلى مفتاح له ومترجم :فالجواب      

  :عنه وإنما الحاجة إليه من وجوه أخرى نجملها فيما يلي

أن القرآن جار على أسلوب يصلح أن يخاطب به طبقات الناس كلهم على اختًلف :الوجه األول

، من معانيه وأحكامه قدر طاقته وما يتسع له فكره؛ فإذا أراد  مداركهم وثقافاتهم، فهو يعطي كًل 

القارئ أن يستشف منه ما وراء ذلك وينتهي في سبر أغواره إلى أكثر مما فهمه منه بطبيعته 

يله إلى ذلك الرجوع إلى فهم من هم أوسع منه علما وأغزر ثقافة وفهما ليبصروه وفكره، فإن سب

  .بما وراء الذي انتهى عنده علمه من دالئله ومعانيه

  .فهذا وجه من وجوه الحاجة إلى التفسير

كًلم متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه،  -كما قال الزركشي -أن القرآن:الوجه الثاني

ان للوصول إليه، بخًلف األمثال واألشعار، فإن اإلنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن وال إمك

ن سمع منه  ومن هنا تجد القرآن محاطا بسور من الرهبة (. 161/ 1:البرهان)"يسمع منه أو مم 

وإنما . والجًلل يمنع قارئه أن يسرع فيقتحم إليه بالشرح والتفسير كما يشرح الكتب األخرى

له أو أثر من تفسيرات الصحابة رضوان ملسو هيلع هللا ىلص يتوسط إلى ذلك بما قد أثر من تفسير النبي  الشأن أن

هللا عليهم، فهو الذي أوحي إليه القرآن مباشرة، وهو الذي أمره هللا عز  وجل  بأن يبي ن للناس ما 

  .فهذا وجه ثان في الحاجة إلى تفسيره واالطمئنان إلى حقيقة معانيه المرادة منه. نزل إليهم

أن القرآن كتاب يحوي ببين دفتيه مبادئ العقيدة والتوحيد، كما يحوي مبادئ :الوجه الثالث

الشريعة وأحكام الحًلل والحرام، ويشمل التوجيهات األخًلقية ومبادئ التنظيمات االجتماعية، 

  .إلى جانب ما فيه من عبر األمم الماضية واإلخبار عن المغيبات ووجوه النقاش والحجاج

جرم أنه إنما يتناول كل ذلك ويعالجه بأسلوب من التركيز واالختصار يضمن للقارئ الفهم فًل 

الموجز الكلي من ناحية، ويحمله على البحث والدرس والوقوف على تفصيًلت ذلك من ناحية 

فكانت الحاجة إلى تفسير القرآن من هذه الجهة استجابة للغرض المتعلق بتفصيل . أخرى

 .تهموجزاته وشرح كليا

ليس متوقفا على شرح  -أن المعنى الذي يراد بتفسير القرآن بعد كل هذا الذي ذكرناه:الوجه الرابع

الكلمة وترجمتها، وإنما هو يتعدى ذلك إلى وجوه وأنواع من االستنباطات المتعلقة بدقائق 

المباحث والعلوم، تختلف حسب اختًلف وجهة المفس ر واختصاصه من عربية وأصول فقه 

  .يد وكونياتوتوح

وإنما سبيل الكشف عنها أو عن بعضها، بعكوف . والقرآن ذو دالالت متسلسلة ال تكاد تتناهى

  .أرباب االختصاصات عليه بالدرس والبحث والتفسير

وهي كما رأيت، أسباب ال تتنافى . فهذه هي خًلصة األسباب الداعية إلى تفسير القرآن وشرحه

ج، وال تتعارض مع ما هو مقرر ثابت من أن هللا إنما يخاطب مع كونه كتابا عربيا غير ذي عو

 .« عباده بما يفهمون
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  .أهمية تفسير القرآن الكريم:ثالثا

سبحانه  تنبع أهمية تفسير القرآن الكريم من حاجة الناس إليه في حياتهم ؛ لفهم كتاب هللا      

   :وتتمثل أهميته فيما يأتي ،وتعالى ومعرفة أحكامه

قال  ،معنى وبيان المراد من األلفاظ المحتملة ألكثر من ،معاني القرآن الكريم ومقاصدهفهم  - 1

 (22سورة ص اآلية  (﴾ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك ِليَدَّبَُّروا آَيَاتِِه َوِليَتَذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَابِ ﴿:هللا تعالى

ُرُهْم ﴿:دعاء في قوله تعالىومثال ذلك الصًلة التي تحتمل أن يراد بها ال ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَة  تَُطه ِ

 ُ يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم إِنَّ َصًَلتََك َسَكٌن لَُهْم َوّللاَّ أو أن  (103سورة التوبة اآلية  (﴾َسِميٌع َعِليمٌ  َوتَُزك ِ

ًَلةَ ﴿:يراد فيها الصًلة المفروضة كقوله تعالى اِكِعينَ َوأَقِيُموا الصَّ َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرَّ  ﴾َوآَتُوا الزَّ

 . )43:البقرة)

أوامره ، ومن القرآن الكريم ؛ للوقوف على حًلله وحرامه ستخراج األحكام الشرعيةا - 2

ُسوِل َوإِلَى أُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ ﴿:قال هللا تعالى ،ونواهيه َن يَْستَْنبُِطونَهُ الَِّذي َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

  .)13سورة النساء اآلية ( ﴾ِمْنُهمْ 

الَِّذيَن آََمنُوا  يَا أَيَُّها﴿:قال هللا تعالى ،على أكمل وجه التطبيق العملي ألحكام القرآن الكريم - 3 

َ َوَرُسولَهُ َواَل تََولَّْوا َعْنهُ َوأَْنتُْم تَْسَمعُونَ   .(20 سورة األنفال اآلية) ﴾أَِطيعُوا ّللاَّ

 

  .نشأة علم التفسير وتطوره:رابعا

ملسو هيلع هللا ىلص، فلقد كان الصحابة رضوان هللا عليهم إذا التبس  رجع نشأة التفسير إلى عهد الرسولت        

عليهم فهم آية من اآليات سألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عنها، فيوضح لهم عليه الصًلة والسًلم ما غمض 

واْ ـالَِّذيَن آَمنُ ﴿:لما نزلت »:ابن مسعود رضي هللا عنه قال مثال ذلك ما روى. وإدراكه عليهم فهمه

فَقال « ! شق ذلك على أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا أينا ال يظلم نفسه ﴾ُهم بُظْلمٍ ـَولَْم يَْلبُسواْ إِيَمانَ

يَابُنَىَّ الَ تُْشِرْك بِاهلل إِنَّ ﴿:إنما هو كما قال لقمان البنه ليس هو كما تظنون »    :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .﴾الشرك لَُظْلٌم َعِظيمٌ 

وقد حرص الصحابة رضوان هللا عليهم على تلقي القرآن الكريم من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

القرآن، حدثنا الذين كانوا يقرئوننا »:عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال. وحفظه وتفسيره

كعثمان بن عفان وعبد ّللا  بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ملسو هيلع هللا ىلص عشر آيات لم 

، «فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا  » :قالوا. «يتجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل

  .ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة

ن في عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كعلم مستقل بذاته، وإنما كان يروى ولم ي       كن تفسير القرآن الكريم يدو 

  .منه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يتعرض لتفسيره كما كان يروى عنه عليه الصًلة والسًلم الحديث

د التابعين الذين أخذوا ومضى عصر الصحابة رضوان هللا عليهم على ما تقدم، ثم جاء عه      

علم الكتاب والسنة عنهم وكل طبقة من هؤالء التابعين تلقت العلم على يد من كان عندها من 

الصحابة رضوان هللا عليهم، فجمعوا منهم ماروى عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من الحديث، وما تلقوه عنهم 

ومون بجمع ما ُعرف ألئمة بلدهم، كما فعل من تفسير لآليات وما يتعلق بها فكان علماء كل بلد يق

ذلك أهل مكة في تفسير ابن عباس رضي هللا عنه وأهل الكوفة فيما روى عن ابن مسعود رضي 

 .هللا عنه من روايات التفسير، ثم توالى بعد ذلك التدوين في التفسير إلى عصرنا الحاضر

  :أهمية التفسير النبوي

 هو المرجع الذي كان يرجع إليه الصحابة في تفسيرهم لكتاب هللا الشك أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص        

تعالى، فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه آية من كتاب هللا رجع إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في تفسيرها، 
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َ إِلَْيَك ال ِذْكَر ﴿ :عالىفيبين له ما خفي عليه، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص المبين والمفسر للقرآن الكريم، قال ت َوأَنَزْلنا

َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ    .﴾ِلتُبَي َن ِللنَّاِس َما نُز 

والذي يرجع إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت للتفسير بابا  من األبواب التي اشتملت عليها،        

   :ملسو هيلع هللا ىلص فمن ذلك ذكرت فيه كثيرا  من التفسير بالمأثور عن رسول هللا

 :سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو على المنبر يقول :عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال -(أ

ة َوأَِعدُّواْ ﴿» ا استطعتم ِمن قُوَّ   »أال إن القوة الرمي ،القوة الرمي، أال إن القوة الرميأال إن  ﴾لَُهم مَّ

  .إِلمارةكتاب ا 64ص  13رواه مسلم ج

  »صًلة الوسطى صًلة العصرال» :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال( ب

    .في مواقيت الصًلة 111برقم  332ص  1رواه الترمذي جـ

اليهود مغضوب عليهم والنصارى »:عن عدي بن حاتم رضي هللا عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال( جـ

 . واألمثلة على ذلك كثيرة .في التفسير 2254برقم  204ص  5رواه الترمذي جـ»ضًلل

  :تفسير الصحابة

من المعلوم أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بين الكثير من معاني القرآن ألصحابه كما تشهد بذلك كتب        

لمه، ومنه ما يعلمه السنة، ولم يبين كل معاني القرآن، ألن من القرآن ما استأثر هللا تعالى بع

العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغتها ومنه ما ال يعذر أحد في جهالته،  كما قال ابن عباس، 

وبدهي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كًلم العرب ألن القرآن نزل 

هو الذي ال يعذر أحد بجهله، ألنه ال يخفى بلغتهم، ولم يفسر لهم ما تتبادر األفهام إلى معرفته و

  .على أحد، ولم يفسر لهم ما استأثر هللا بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك

والغرض أن يطلب تفسير القرآن منه ومن السنة فإن لم يوجد فيهما، رجعنا في ذلك إلى         

شاهدوه من القرآن واألحوال التي  أقوال الصحابة رضوان هللا عليهم فإنهم أدرى بذلك لما

فهم أعلم الناس بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن،  .اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح

  .وفهمهم له مطلب شرعي كما دلت على ذلك النصوص، وهو مقدم على من بعدهم بكل تأكيد

   .﴾ذين يًِّطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَاُم ِمْسِكينٍ َوَعلَى ال﴿:مثال ذلك، قال تعالى       

كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت اآلية التي »:سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال       

  » .هي منسوخة»:وقال ابن عمر رضي هللا عنه .«بعدها فنسختها

كبير والمرأة الكبيرة ال ليست بمنسوخة، هو الشيخ ال »:وقال ابن عباس رضي هللا عنهما       

وقول ابن عباس هذا يتأتى على من  ،«يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا  

قُونه " قراءة :يفسر اإِلطاقة بأنها تحمل الشيء بتكلف وجهد ويشهد له ِ بضم الياء وفتح  -"يَُطو 

 .الطاء وفتح الواو المشددة

 .ورة فتشهد للرأي األولوأما قراءة العامة من القراءة المشه

  :أهمية تفسير الصحابة

  :وقد ذكر العلماء أسبابا  تدل  على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم، وهذه األسباب كالتالي       

  :أنهم شهدوا التنزيل، وعرفوا أحواله 1 - 

إذ الشاهد لقد كان لمشاهدتهم التنزيل، ومعرفة أحواله أكبر األثر في علو  تفسيرهم وصحته،       

  .يدرك من الفهم ما ال يدركه الغائب

مباشرتهم :وأما الثاني» :وفي حجي ِة بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اختلفوا، قال الشاطبي      

للوقائع والنوازل، وتـنـزيـــل الوحي بالكتاب والسن ة، فهم أْقعَدُ في فَْهِم القرائن الحالية، وأعرف 
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  .ـون ما ال يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما ال يراه الغائببأسباب التنزيل، ويـدركـ

فالعمل عليه على فـمـتـى جاء عنهم تقييدُ بعض المطلَقات، أو تخصيص بعض العمومات       

ذا إن لم ينقل عن أحدهم خًلف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة الـصواب، وه

 .(الموافقـات  (.«اجتهادية

ـــة أسباب النزول الزمة لمن أراد علم القرآن؛ ألن الجهل بأسباب النزول ُموقٌِع ومـعـرف»

  .في الش بَه واإلشـكــاالت، وُمــوِردٌ للـنـصــوص الظاهرة َموِردَ اإلجمال حتى يقع االختًلف

بها وإنما يقع ذلك؛ ألن معرفة أسباب الـنـزول بمـنـزلـــة مقتضيات األحوال التي يُْفَهُم       

  .الخطاب، وإذا فات نقل بعض القرائن الد الـة فات فـهـم الكًلم جملة، أو فهم شيٍء منه

ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكٍل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب        

  (الموافقات)  .« بًل بد ، ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى الحال

ا يدل         ما رواه أبو الـشـيـخ وابن مردويه والحاكم عن ابن :على ما سبق من الكًلمإن مم 

أُتَي برجٍل من المهاجرين األولين ـ وقد شرب الخمر ـ فأمر به  »:عباس رضي هللا عنهما قال

.وفي أي  كتاب هللا تجد أن ال أجلدك؟:بيني وبينك كتاب هللا، قال! ِلَم تجلدني؟:عمر أن يُجلد، فقال

  

اِلَحاِت ُجنَاٌح فِيَما ﴿:فإن هللا تعالى يقول في كتابه:قال       لَْيَس َعلَى الَِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع [23:المائدة] ﴾..َطِعُموا

  .بدرا ، وأحدا ، والخندق، والمشاهد:رسول هللا

  تَُرود ن عليه؟أال :فقال عمر      

ة على الباقين، عذرا  للماضين؛ :فقال ابن عباس       هؤالء اآليات نزلت عذرا  للماضين، وحج 

م هللا عليهم الخمر، وحجة على الباقين؛ ألن هللا يقول إنََّما الَخْمُر .. ﴿:ألنهم لَقُوا هللا قبل أن حر 

 3الدرر المنثور، جـ) .« حتى بلغ اآلية األخرى[. 20:المائدة] ﴾..َوالَمْيِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالمُ 

 .)161ص 

ا لم يكن يعلم سبب  فانظر كيف خفي على هذا البدري  رضي هللا عنه حكم هذه اآلية لـم 

  .نزولها؟ وكيف لم تكن مشَكلة عند من علم سبب نزولها؟ فنزلها منزلتها، وبي ن معناها

  :أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن -2 

معرفة عادات العرب :ومن ذلك »:ريقول الشاطبي ـ في بيان أهمية معرفة األحوال في التفسي      

في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثَم  سبب خاص، ال بد  لمن أراد 

ها إال بهذه الخوض في علم القرآن منه، وإال وقع في الش به واإلشكاالت التي يتعذ ر الخروج من

   .»المعرفة

ما رواه البخاري في تفسير قوله :ومن األمثلة التي تدل  على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير -أ 

ب ُِكمْ ﴿:تعالى ن رَّ رضي هللا  عن ابن عباس [ 121:البقرة] ﴾..لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَن تَْبتَغُوا فَْضًل  م ِ

ةٌ »:قال عنهما وذو المجاز أسواقـا  في الجاهلية، فتأث مـوا أن يَت ِجـروا فـي  كانت ُعكاٌظ ومجنـ 

ب ُِكمْ ﴿المواسـم، فنزلت  ن رَّ فتح :انظر »(في مواسـم الحج ﴾..لَْيَس َعلَْيُكْم ُجـنَاٌح أَن تَْبتَـغـوا فَْضـًل  م ِ

 (35ص  1الباري، جـ

ريش ومن دَاَن كانت ق»:ا قالترضي هللا عنهومثلـه ما رواه البخاري عن عائشـة  -ب

ون الُحْمُس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء  دينها يقفون المزدلفة، وكانوا يسم 

ثُمَّ ﴿:أن يأتـي عرفـات، ثُم  يقَف بها، ثُم  يُِفيَِض منهـا، فذلك قولـه تعالى -ملسو هيلع هللا ىلص-اإلسًلم أمر هللا نبي ه 

  .«[  122:البقرة] ﴾..سُ أَفِيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّا
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  :أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن 3 - 

لما كان القرآن نزل بلغتهم، فإنهم أعرف به من غيرهم، وهم في مرتبة الفصاحة العربية، فلم      

تتغي ر ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة، ولذا فَُهم أعرف من غيرهم في فهم 

 .  فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح  اعتماده من هذه الجهة الكتاب والسنة،

ة اإلطًلق في لغة  ة في اللغة، وفيه بيان لصح  كما أن ما نقل عنهم من كًلم أو تفسير فإنه حج 

 . العرب

  :حسن فهمهم -4

لمراميها، وعًلقتها  إن من نََظَر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرا  لهذه األقوال، ومتفهما       

بتفسير اآلية، فإنه سيتبي ن له ما آتاهم هللا من حسن البيان عن معاني القرآن، من غير تكل ٍف في 

ق في تجنيس الكًلم، بل تراهم يُْلقون األلفاظ بداهة على المعنى، فتصيب منه  البيان، وال تعم 

   .المراد

ز لهم حسن الفهم      ره من األسباب التي دعت إلى الرجوع إلى ما سبق ذك:وكان أن مما عز 

مشاهدة التنزيل، ومعرفة أحوال من نزل فيهم القرآن، وكونهم أصحاب اللسان الذي :تفسيرهم من

، مما كان يعينهم على فهم -ملسو هيلع هللا ىلص-نزل به القرآن، مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة 

أولى بالقبول من تفسير ( تفسير الصحابة)فًل ريب أنه  »:مالمراد وحسن االستنباط،قال ابن القي

من كتابه؛ فعليهم نزل، وهم أول من خوطب ( عز وجل)من بعدهم، فهم أعلم األمة بمـراد اللـه 

علما  وعمًل ، وهم العرب الفصحاء على  -ملسو هيلع هللا ىلص-به من األمـة، وقـد شاهـدوا تفسيـره مـن الرسول 

  .(404ص 3بدائع التفسير، جـ(«عدَُل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلالحقيقة، فًل يُ 

إن هذه المزي ة تُوِجُب على دارِس التفسير أن يرجـع إلى أقـوالهــم، وأن يَْفَهم تفسيراتِهـم،      

  .ليَْعتَِمد عليها في التفسير، ويبنَي عليها مسائل اآليات وفوائدها

ُسه ال يهتم بإيراد أقوال الصحابة وأيضا  التابعين  غير إن كثيرا  ممن يَـدُْرسُ      التفسير أو يُدَر 

وأتباعهم ممن لهم عناية بالتفسير، وكثيرا  ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى الـمـتـأخرين من 

  .وغيرهم... المفسرين كالزجاج والزمخشري وابن عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثير

لك ما يقطُع على طالب العلم شـــرف الـوصـــــول إلى علوم هؤالء الصحابة إن في هذا المس     

وأفهامهم، بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقل ِل من شأنـهـــــا، ويرى أن تفسيراتهم سطحي ة، 

 .!!ال عمق فيها، وال تقرير

ـيـن فيه أنهم وهذا خطأ َمْحٌض، ومجانبة الصواب، وإنما كان سبيل أهل العلم الــراسخ

هـذا قول ابن عـبـاس فـي اآلية، أو :، وانظر كم الفـرق بين أن يُقال(يتكث رون بموافقـة الصحابة)

فانظر إلى ما ستميل إليه نفسك؟، وأي  .هـذا قول الزجاج أو ابن عطيـة أوغيرهم في اآليـة:يقال

  .قول سيطمئن له قلبك؟

  :سًلمة قصدهم - 5 

ه آراءهم العلمية إلى ما يعتقدونه، وإن لم يقع بين الصحا      بة خًلٌف يَُؤث ر في علمهم، بحيث يوج 

كان مخالفا  للحق، بل كان شأن الخًلف بينهم إظـهار الحق، ال االنتصـار للنفـس أو المذهب الذي 

 .ذُِهَب إليـه

 لـقـد ظهر الخًلف فيمن بعدهم من أصـحـاب الـعـقـائــد الـبـاطـلــة؛ كالخـــوارج،

والـمرجئة، والجهمية، والمعتزلة، وغيرهم، فظهر في أقوالهم مجانبةُ الحق، وكثر الخًلف 

بسـبـب كثرة اآلراء الباطلة، مما جعل القرآَن ُعرضة  للتحريف والتأويل، إذ كل  يصرفه إلى 

ث بمثل هذه الخًلفات   .مذهب، وهذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم يتلو 

م بـعـيـدا  عـــن إشـكـاالت التأويل، وصرف اللفظ القرآني إلى ما يناسب ولهذا جاء تفسيره    

 .المذهب، أو غيرها من االنحرافات في التفسير
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 منهج التفسير التحليلى :المبحث الثاني

 

أن تؤخذ كل آية أو مجموعة آيات على حدة؛ فيذكر ما يتعلق بها يراد بالتفسير التحليلي 

ة وسبب النزول والمعنى اإلجمالي واألحكام المستنبطة منها، وهذا من اإلعراب وأوجه البًلغ

النوع من التفسير تجده عند المتقدمين كما في تفسير ابن جرير وابن كثير والشوكاني وكذلك عند 

 المتأخرين كما في التحرير والتنوير ـ البن عاشور ـ والتفسير المنير ـ للزحيلي ـ وأيسر التفاسير ـ

  .ضهم يربو على بعض في صدق هذا الوصف على تفسيرهوبع ،للجزائري

 :بمنهج التفسير التحليلى التعريف:وال أ

هذا المنهج هو الذي يتتبع فيه المفسر اآليات حسب ترتيب المصحف سواء تناول جملة 

من اآليات متتابعة أو سورة كاملة أو القرآن الكريم كله، ويبين ما يتعلق بكل آية من معاني 

فمنهم من يهتم بالفقهيات، ومنهـم  .ووجوه البًلغة فيها وأسباب نزولها وأحكامها ومعناها ،ألفاظها

من يهتم بالبًلغيات، ومنهم من يطنب في القصص وأخبار التاريخ، ومنهم من يستطرد فـي سرد 

ان أقوال السلف، ومنهم من يعتني باآليات الكـونـيـة أو الصور الفنية أو المقاطع الوعـظـيـة أو بي

وبذلك يكون هذا المنهج من التفسير هو الغالب على تواليف العلماء وأكثر كتب  .األدلة العقدية

 .التفسير على هذا النمط

 :بين المنهج اإلجمالىو الفرق بينه:ثانيا

يبحث  التفسير التحليليفأما . لقد ظهر لنا الفرق بين التفسير التحليلي والتفسير اإلجمالي

فسر المفسرون ببيان اإلعراب وشرح المراد من آيات . معانى فى القرآنمن جهة األلفاظ وال

كان التفسير التحليلي فيه اإلعجاز والبًلغة والمناسبة واالستنباط وفقه اآلية والحقيقة . واشتمالها

  .والكناية واالستعارة التي لم توجد فى التفسير اإلجمالي

التعرض لمعانيها إجماال  مع بيان غريب وهو بيان اآليات القرآنية ب التفسير اإلجمالي

األلفاظ والربط بين المعاني في اآليات متوخيا  في عرضها وضعها في إطار من العبارات التي 

يصوغها من لفظه ليسهل فهمها وتتضح مقاصدها، وقد يضيف ما تدعو الضرورة إليه من سبب 

  .نزول أو قصة أو حديث ونحو ذلك

 :وخصائصه ليليأهمية التفسير التح:ثالثا

 :ويتميز هذا المنهج بمزايا منها    

أنه أقدم مناهج التفسير فقد كان التفسير فى نشأته األولى يتناول اآليات المتتابعة وال  .1

 .يتجاوزها المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها

 .أنه الغالب على المؤلفات فى التفسير وأشهر التفاسير وأهمها قديما  وحديثا   .2

فمن التفاسير ما  ،لمفسرون في هذا المنهج من التفسير بين اإليجاز واإلطنابيتفاوت ا .3

ومنها ما جاء في أكثر من ثًلثين , جاء في مجلد واحد بما فيه النص القرآني الكريم كله

 .مجلدا  
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 منهم من التزم في تفسيرهيظهر التباين بين المفسرين جليا في المناهج واالتجاهات ف .4

ومنهم من توسع في , أخرىومنهم من التزم بمناهج , أئمة السلف بالمأثور والنقل عن

 .التاريخ والقصص واإلسرائيليات

بعدهم من ، جعل من جاء د توسعوا فى التفسير إلى حد كبيرالمفسرين ق وإنا نجد متقدمي    

كتب  ، وتدوين ما دونوا منمشقة فى محاولتهم لفهم كتاب هللا، وال يجدون المفسرين ال يلقون عنتا

اشى ، ومنهم من علق الحومنهم من أخذ كًلم غيره وزاد عليه، ومنهم من اختصرف ،فى التفسير

وأما خصائص  ،فالمفسرون فى ذلك العصر يفسرون اآليات بمنهج التحليلي .كًلم من سبقهوتتبع 

 :هذا المنهج أنه

 .يتتبع فيه اآليات حسب ترتيب المصحف .1

 .وأسباب نزولها ونحو ذلكيبين ما يتعلق بكل آية من موضوعها  .2

 .اآليات فيه حسب نظرياته ومذهبه ونحو ذلك يفسر .3

 .تارة قبلها أو بعدها ية أخرىتحديد البحث كامًل ألن اآلية تبين آيصعب فيه  .4

 .ية قبلها أو بعدهاتعلق مناسبة اآلية فيه باآل .5

 .يصعب فيه فهم البحث ألن اآليات التى لها موضوع واحد تنتشر فى سور أخرى .6

 :خطوات التفسير التحليلى:ابعار

 :فيما يأتينحصر خطوات التفسير التحليلى ت

 .اآليات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة تقسيم .1

 .بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجماال .2

 .توضيح  المسائل اللغوية .3

ضواء وتسليط األ ،ونبذ الضعيف منها ،إيراد أسباب نزول اآليات في أصح ما ورد فيها .4

 .على قصص األنبياء وأحداث اإلسًلم الكبرى كمعركة بدر وأحد من أوثق كتب الس يرة

 .التفسير والبيان .5

 .األحكام المستنبطة من اآليات .6

 ،ليكون ذلك عونا على توضيح المعاني لمن شاء ،البًلغة وإعراب كثير من اآليات .4

 .عناية بهادا عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن ال يريد اليوبع

وقد  .قديما   إن هذا المنهج هو الغالب على المؤلفات فى التفسير وأشهر التفاسير وأهمها    

المفسرون كتبا كثيرة كالطبرى والخازن والثعلبي والواحدي والبغوي وابن عطية  عليه  ألف

  .والشوكاني وابن كثير وغيرهم
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 إـالنبـورة ـس

 

 

 

 

( 4)َكالَّ َسيَْعلَُموَن ( 3)الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن ( 2)َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيِم  (1)َعمَّ يَتََساَءلُوَن ﴿

( 8)َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواًجا ( 7)َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا ( 6)أَلَْم َنْجعَِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا ( 5)ثُمَّ َكالَّ َسيَْعلَُموَن 

َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًا ( 11)َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا ( 11)َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا ( 9)َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا 

اًجا ( 13)َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوهَّاًجا ( 12)ِشَداًدا  ل ِنُْخِرَج بِِه َحبًّا ( 14)َوأَنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ

وِر فَتَأْتُوَن ( 17)إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا ( 16)اٍت أَْلفَافًا َوَجنَّ ( 15)َونَبَاتًا  يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ

إِنَّ َجَهنََّم ( 21)َوُسي َِرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابًا ( 19)َوفُتَِحِت السََّماُء فََكانَْت أَْبَوابًا ( 18)أَْفَواًجا 

بِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا ( 22)ل ِلطَّاِغيَن َمآبًا ( 21)َكانَْت ِمْرَصاًدا  الَّ يَذُوقُوَن فِيَها بَْرًدا َواَل َشَرابًا ( 23)الَّ

َوَكذَّبُوا ( 27)إِنَُّهْم َكانُوا اَل يَْرُجوَن ِحَسابًا ( 26)َجَزاًء ِوفَاقًا ( 25)إِالَّ َحِميًما َوَغسَّاقًا ( 24)

إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن  (31)فَذُوقُوا فَلَن نَِّزيَدُكْم إِالَّ َعذَابًا ( 29)لَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَابًا َوكُ ( 28)بِآيَاتِنَا ِكذَّابًا 

الَّ يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا ( 34)َوَكأًْسا ِدَهاقًا ( 33)َوَكَواِعَب أَتَْرابًا ( 32)َحَدائَِق َوأَْعنَابًا ( 31)َمفَاًزا 

ب َِك َعَطاًء ِحَسابًا  (35)َواَل ِكذَّابًا  ن رَّ ِن ۖ ( 36)َجَزاًء م ِ ْحَمَٰ ِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ ب  رَّ

ُن ( 37)اَل يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطابًا  ْحَمَٰ وُح َواْلَماَلئَِكةُ َصفًّا ۖ الَّ يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ يَْوَم يَقُوُم الرُّ

ِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ ۖ فََمن َشاَء اتََّخذَ إِلَىَٰ َرب ِِه َمآبًا ( 38)قَاَل َصَوابًا وَ 
إِنَّا أَنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا ( 39)ذََٰ

َمْت يََداهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًا   .﴾(41)يَْوَم يَنُظُر اْلَمْرُء َما قَدَّ

 

 يلي لسورة النبإالتفسير التحل

 :التعريف بالسورة

ومائة وثًلثة وسبعون كلمة وسبعمائة  .مكي ة، وهي أربعون آية :، أو عم  سورة الن بإ

 وسبعون حرفا  

، ترتيبها (1) األول ـ الربع( 52) التاسع والخمسون ـ الحزب( 30) الثًلثون من المفصل، الجزء 

 .، نزلت بعد المعارج(41) الثامنة والسبعون

 .لم يذكر فيها لفظ الجًللة ﴾َعمَّ يتساءلون﴿استفهام  بأسلوبدأت ب 

 :تسميتها

َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ ﴿:الفتتاحها بقول ّللا  تبارك وتعالى «النبإ»وسورة  «عم»تسمى سورة 

 .، وهو خبر القيامة والبعث الذي يُهتم بشأنه، ويسأل الناس عن وقت حدوثه﴾اْلعَِظيمِ 

سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة  «:ن عاشورقال اب

  .في أولها (النبأ)لوقوع كلمة  (سورة النبأ)

سورة )والكشاف  ابن عطية البخاري وفي تفسير وسميت في بعض المصاحف وفي صحيح      

تسمية لها  (ونيتساءل)بدون زيادة :، أي(سورة عم)سماها  القرطبي ، وفي تفسير(عم يتساءلون

          .بأول جملة فيها
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لقوله  (سورة المعصرات)وتسمى  .لوقوع يتساءلون في أولها (سورة التساؤل)وتسمى         

ن على أربعة واقتصر اإلتقا .فهذه خمسة أسماء ،﴾وأنزانا من المعصرات ماء ثجاجا﴿:تعالى فيها

  (والتنوير، ابن عاشورالتحرير ) » ، والمعصراتعم، والنبأ، والتساؤل:أسماء

 :ووقت نزولها نزوالترتيبها 

جابر بن زيد، نزلت بعد  في ترتيب نزول السور عند( 10)السورة الثمانين  (النبأ) تدَّ عُ 

   .سورة المعارج وقبل سورة النازعات

 ،ما يقتضي أن هذه السورة نزلت في أول البعث والحسن ابن عباس، وفيما روي عن       

تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها ؛ فمنهم المصدق  قريش كانت:عباسابن  عن روي

  (.عم يتساءلون(فنزلت ،ومنهم المكذب به

عم يتساءلون عن ":فأنزل هللا ،جعلوا يتساءلون بينهم -ملسو هيلع هللا ىلص  -لما بعث النبيء  الحسن وعن        

  .الخبر العظيم:، يعني"النبإ العظيم

 :ما قبلهامناسبتها ل

 :قال أبوحيان في مناسبة السورة  لما قبلها

، أي بعد الحديث ﴾فَبِأَي  َحِديٍث بَْعدَهُ يُْؤِمنُونَ ﴿لما ذكر  .ومناسبتها لما ذكر قبلها ظاهرة »

  .«﴾َعمَّ يَتََساءلُونَ ﴿:قال ،وكانوا يتجادلون فيه ويسائلون عنه ،الذي هو القرآن

  :من وجوه ثًلثة "المرسًلت"السورة لما قبلها وهي تظهر مناسبة هذه كما           

تشابه السورتين في الكًلم عن البعث وإثباته بالدليل، وبيان قدرة ّللا  عليه، وتوبيخ الكفار  -1

َ ﴿ :المكذبين به، ففي المرسًلت ِليَن أَلَْم نَْخلُْقُكْم ِمْن ماٍء َمِهيٍن أَلَْم نَْجعَِل اأْل  ﴾ْرَض ِكفاتا  أَلَْم نُْهِلِك اأْلَوَّ

  .[16 -6]اآليات  ﴾..أَلَْم نَْجعَِل اأْلَْرَض ِمهادا  ﴿ :الـوفي هذه ق

فرين، ووصف يوم اشتراك السورتين في وصف الجنة والنار، ونعيم المتقين وعذاب الكا -2

 .القيامة وأهواله

ِ ﴿:فص لت هذه السورة ما أجمل في السورة المتقدمة، فقال تعالى في المرسًلت -3 يَْوٍم  أِلَي 

لَْت، ِليَْوِم اْلفَْصِل، َوما أَدْراَك ما يَْوُم اْلفَْصلِ  إِنَّ يَْوَم ﴿:وقال سبحانه في هذه السورة[ 14 -12] ﴾أُج ِ

 (التفسير المنير، وهبة الزحيلي) .إلى آخر السورة ﴾[14]اْلفَْصِل كاَن ِميقاتا  

سبقها وما لحقها من السور،  وقف الشعراوي مطوال عند المناسبة بين سورة النبإ وما وقد

 (.25-23:تفسير جزء عم ص) :فكان مما قال



 
04 

 

 



 
05 

      

 :التعريف بالسورة وما اشتملت عليه

السورة نموذج التجاه هذا الجزء بموضوعاته  هذه»  :قال سيد قطب معرفا بسورة النبأ

والدنيا  ،سوموسيقاه ولمساته في الكون والنف وظًلله وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره

  .لتوقع أشد إيقاعاتها أثرا في الحس والضمير والعبارات واختيار األلفاظ; واآلخرة 

 لًلستهوال واالستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون مثيرٍ  تفتتح بسؤال موحٍ  وهي

عم ﴿:حقيقته ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون; وال شبهة, وهي أمر عظيم ال خفاء فيه ،عليها

  ..﴾!سيعلمون  كًل ثم .كًل سيعلمون.الذي هم فيه مختلفون, العظيم عن النبأ? ساءلون يت

 ما ويلفتهم إلى ،ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه ومن

ما  على يدل ،في ذوات أنفسهم وفي الكون حولهم من أمر عظيم ،هو واقع بين أيديهم وحولهم

وجعلنا  ؟ أزواجا وخلقناكم? ألم نجعل األرض مهادا والجبال أوتادا ﴿:ا سيتلوهوراءه ويوحي بم

وجعلنا ? سبعا شدادا  فوقكم وبنينا? وجعلنا النهار معاشا  ،وجعلنا الليل لباسا? نومكم سباتا 

  .﴾?ونباتا وجنات ألفافا  حبا لنخرج به? وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ? سراجا وهاجا 

 العظيم حشد من الحقائق والمشاهد والصور واإليقاعات يعود بهم إلى ذلك النبأهذا ال ومن

إن يوم ﴿:؟يكون وكيف? ليقول لهم ما هو ! والذي هددهم به يوم يعلمون  ،الذي هم فيه مختلفون

وسيرت  .أبوابا فكانت وفتحت السماء .يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا .الفصل كان ميقاتا

  ..﴾راباالجبال فكانت س

 فيها البثين ،للطاغين مآبا ،إن جهنم كانت مرصادا﴿:مشهد العذاب بكل قوته وعنفه ثم

كانوا ال يرجون  إنهم .جزاء وفاقا .إال حميما وغساقا .ال يذوقون فيها بردا وال شرابا ،أحقابا

  ..﴾فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا .كتابا شيء أحصيناه وكل،وكذبوا بآياتنا كذابا ،حسابا

 ،أترابا وكواعب ،حدائق وأعنابا:إن للمتقين مفازا﴿:النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقا ومشهد

 ..﴾جزاء من ربك عطاء حسابا .ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا ،وكأسا دهاقا

 قبل وبإنذار وتذكير .السورة بإيقاع جليل في حقيقته وفي المشهد الذي يعرض فيه وتختم

ال  الرحمن رب السماوات واألرض وما بينهما﴿:ون فيه هذا المشهد الجليلأن يجيء اليوم الذي يك

الرحمن وقال  له يوم يقوم الروح والمًلئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن .يملكون منه خطابا

يوم ينظر المرء ما  .قريبا عذابا إنا أنذرناكم .فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا .ذلك اليوم الحق .صوابا

  .﴾يقول الكافر يا ليتني كنت تراباو ،قدمت يداه

  »!العظيم وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ .الذي يتساءلون عنه .هو النبأ العظيم ذلك        
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 :ع السورةموضو 

وعقيدة اليوم  .يدور محور السُّورة حول إِثبات عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركون

قرآن المكي وأفاض فيها، إذ كان يرد على جدل المشركين الذين اآلخر من األسس التي تناولها ال

، وقابلوا دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إليها بالسخرية والتكذيب كما في قوله جل كانوا ال يؤمنون باليوم اآلخر

ْقتُ ﴿:ذكره ٍق إِنَُّكْم لَِفي َخْلٍق َجِديدٍ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا َهْل نَدُلُُّكْم َعلَى َرُجٍل يُنَب ِئُُكْم إِذَا ُمز ِ  .ْم ُكلَّ ُمَمزَّ

-4:سبأ] ﴾يدِ أَْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذب ا أَم بِِه ِجنَّةٌ بَِل الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاآلَِخَرةِ فِي اْلعَذَاِب َوالضًَّلَِل اْلبَعِ 

 ﴾نَا الدُّْنيَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثِينَ َوقَالُوا إِْن ِهَي إِالَّ َحيَاتُ ﴿:فقد كانوا ينكرون بعث الموتى[ 1

 [. 22:األنعام]

َوأَْقَسُموا بِاهللِ َجْهدَ أَْيَمانِِهْم الَ يَْبعَُث هللاُ َمن يَُموُت بَلَى ﴿ يقسمون على ذلك باأليمان المغلظةو

ُم الَِّذي يَْختَِلفُوَن فِيِه َوِليَْعلََم الَِّذيَن َكفَُروا أَنَُّهْم ِليُبَي َِن لَهُ  .َوْعد ا َعلَْيِه َحقًّا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ 

ويطلبون إحياء , وكانوا يظنون أنه ال توجد حياة في غير الدنيا[ 32، 31:النحل] ﴾َكانُوا َكاِذبِينَ 

َونَْحيَا َوَما يُْهِلُكنَا إِالَّ الدَّْهُر  َوقَالُوا َما ِهَي إِالَّ َحيَاتُنَا الدُّْنيَا نَُموتُ ﴿:قال تعالى:آبائهم ليصدقوا باآلخرة

تَُهْم إِالَّ أَن قَالُوا  .َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ يَُظنُّونَ  ا َكاَن ُحجَّ َوإِذَا تُتْلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَي ِنَاٍت مَّ

يُْحيِيُكْم ثُمَّ يُِميتُُكْم ثُمَّ يَْجَمعُُكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة الَ َرْيَب فِيِه َولَِكنَّ قُِل هللاُ  .ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ 

 ﴾َمئٍِذ يَْخَسُر اْلُمْبِطلُونَ َوهللِ ُمْلُك السََّماَواِت َواألَْرِض َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ يَوْ  .أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُمونَ 

  [.24-24:الجاثية]

جاء أُبي :قال مجاهد وغيره, وفاتهم أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يحييهم يوم القيامة

بن خلف
(1)
يا :إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وفي يده عظم رميم، وهو يفتته ويذروه في الهواء، وهو يقول 

« رك إلى النار تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشيتك هللانعم يم»:محمـد أتزعم أن هللا يبعث هذا؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص

ونزلت هذه اآليات
(2)
بِينٌ ﴿ َوَضَرَب لَنَا َمثًَل   .أََو لَْم يََر اإِلْنَساُن أَنَّا َخلَْقنَاهُ ِمن نُّْطفٍَة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم مُّ

ةٍ َوُهَو بُِكل ِ َخْلٍق قُْل يُْحيِيَها الَّ  .َونَِسَي َخْلقَهُ قَاَل َمن يُْحيِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميمٌ  َل َمرَّ ِذي أَْنَشأََها أَوَّ

 [.42-44:يس] ﴾َعِليمٌ 

أساليب القرآن الكريم في إقناع الناس بالبعث على خطاب العقل، واالنسجام مع  وقد اعتمدت

الفطرة، والتجاوب مع القلوب، فقد ذكَّر هللا عباده أن حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، 

لبيان الطريق الذي به يعبدونه , وأنزل الكتب,  خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسلفإن هللا

ويطيعونه ويتبعون أمره ويجتنبون نهيه، فمن العباد من رفض االستقامة على طاعة هللا، وطغى 

وال بد أن يجزي هللا المحسن بإحسانه والمسيء , وبغى، أفليس بعد أن يموت الطالح والصالح

أَْم لَُكْم ِكتَاٌب فِيِه َما لَُكْم َكْيَف تَْحُكُمونَ  .أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِمينَ ﴿:تعالى قال, بإساءته

إن المًلحدة الذين ظلموا أنفسهم هم الذين [ 31-35:القلم] ﴾إِنَّ لَُكْم فِيِه لََما تََخيَُّرونَ تَْدُرُسونَ 

وأنه ال فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر  يظنون الكون خلق عبث ا وباطًل  ال لحكمة،

َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواألَْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطًل  ذَِلَك َظنُّ ﴿:المفسد، وال بين التقي والفاجر، قال تعالى

لَِّذيَن َكفَُروا ِمَن النَّارِ  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن فِي أَْم نَْجعَُل الَِّذيَن آَمنُ  .الَِّذيَن َكفَُروا فََوْيٌل ل ِ وا َوَعِملُوا الصَّ

ارِ   [. 21، 24:ص] ﴾األَْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلفُجَّ

                                                           
1
 .وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل -

2
 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  - 



 
07 

وإن الذي أحيا األرض بعد , وضرب القرآن الكريم للناس األمثلة في إحياء األرض بالنبات

فَاْنُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِت هللاِ َكْيَف ﴿ة موتها قادر على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالي

 [. 50:الروم] ﴾يُْحيِي األَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها إِنَّ ذَِلَك لَُمْحييِ اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيٍء قَِديرٌ 

وذكر هللا سبحانه وتعالى في كتابه إحياء بعض األموات في هذه الحياة الدنيا، فأخبر الناس 

ثم قاموا , بأنه ضرب على آذانهم في الكهف ثًلثمائة وتسع سنين, ه عن أصحاب الكهففي كتاب

أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا  ثُمَّ بَعَثْنَاُهْم ِلنَْعلََم أَيُّ الِحْزبَْينِ ﴿:قال تعالى, من رقدتهم بعد تلك األزمان المتطاولة

ا أَْو َوَكذَِلَك بَعَثْنَاُهْم ِليَتََساَءلُ ﴿[. 12:الكهف] ﴾أََمد ا ْنُهْم َكم لَبِثْتُْم قَالُوا لَبِثْنَا يَْوم  وا بَْينَُهْم قَاَل قَائٌِل م ِ

َولَبِثُوا فِي َكْهِفِهْم ثًَلََث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزدَادُوا ﴿[. 12:الكهف] ﴾بَْعَض يَْوٍم قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُمْ 

لة والبراهين التي استخدمها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في مناظراته مع وغير ذلك من األد[ 25:الكهف] ﴾تِْسع ا

 .زعماء الكفر والشرك

 :أغراض السورة

اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن  »:قال ابن عاشور

وسؤال بعضهم بعضا عن الرأي في  ،ومن ذلك إثبات البعث ،وما جاء به مما يخالف معتقداتهم

   .وتهديدهم على استهزائهم .وقوعه مستهزئين باإلخبار عن وقوعه

بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق اإلنسان بعد  الحجة على إمكان البعث وفيها إقامة     

   .وبالخلق األول لإلنسان وأحواله ،موته

ف نعيم من عذاب الطاغين مع مقابلة ذلك بوص األهوال الحاصلة عند البعث ووصف       

  .المؤمنين

إنذارا للذين جحدوا به واإليماء إلى أنهم يعاقبون بعذاب قريب قبل عذاب يوم  وصفة يوم الحشر

 .البعث

  » .ومن جملة األشياء أعمال الناس ،وأدمج في ذلك أن علم هللا تعالى محيط بكل شيء

 :محاور السورة ومقاطعها

، لذا ابتدأت السورة بوصف تساؤل إثبات البعث باألدلة المختلفة ةإن محور السور

المشركين عنه، واإلخبار عن يوم القيامة، وما يتبعه من البعث والنشور والجزاء، وأعقبته بتهديد 

  .[5 -1] ﴾ثُمَّ َكًلَّ َستَْعلَُمونَ :إلى قوله ...ساَءلُونَ َعمَّ يَتَ ﴿:المشركين على إنكارهم إياه

إمكان البعث، بتعداد مظاهر قدرة ّللا  على الخلق واإلبداع  ثم أقامت األدلة والبراهين على          

أَلَْم نَْجعَِل اأْلَْرَض ﴿:على إمكان إعادة الناس بعد الموت وإيجاد مختلف عجائب الكون، مما يدل

  [. 16 -6] ﴾َوَجنَّاٍت أَْلفاَفا  :إلى قوله جل وعًل ...ِمهادا  

ن الخًلئق الذي يجمع فيه ه، وهو يوم الفصل بيثم حددت السورة ميقات البعث وميعاد           

 ﴾َوُسيِ َرِت اْلِجبَاُل َفَكانَْت َسَراب ا:إلى قوله جل ذكره...ْوَم اْلفَْصِل كاَن ِميقاتا  إِنَّ يَ ﴿:واآلخروناألولون 

[14- 20].  

، ثم وصفت ألوان عذاب الكافرين، وأنواع نعيم المتقين، بطريق المقابلة والموازنة           

يَْوَم يَقُوُم :إلى قوله هلالج لج...إِنَّ َجَهنََّم كانَْت ِمْرصادا  إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفازا  ﴿:والجمع بين الترغيب والترهيب

ْحَمـُن َوقَاَل َصَواب ا وُح َواْلَمًَلئَِكةُ َصفًّا الَّ يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ   .[31 -21] ﴾الرُّ

وختمت السورة باإلخبار بأن هذا اليوم حق ال ريب فيه، وبإنذار الكفار بالعذاب األليم            

  .القريب الذي يتمنون من شدته أن يعود ترابا
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والسورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف، والتهديد واإلنذار، حتى لكأن التالي لها يكاد 

  .الذعر والخوف من شدائدها وأحوالها يلمس الصور الرهيبة ألحداث القيامة، ويتملكه

وهذه السورة تكلمت على البعث » :عن موضوعها التفسير الواضح صاحبوقال 

وحال :ثم تعرضت لمنكري البعث وبينت حالهم يوم القيامة ،وبيان مظاهر قدرة ّللا   ،وإثباته

به من عناصر وتخويف الناس من عذا ،على أن تهويل يوم القيامة وتفخيم شأنه ،المؤمنين به

 .« السورة المهمة التي ذكرت في ثنايا الكًلم

 هل للسورة سبب نزول؟

إذ ليس كل  ،ابتداءهي من القرآن الذي نزل ف بسند صحيح، سبب نزولللسورة يثبت  لم

وال عبرة لما ذكر بعض المفسرين القرآن نزل لسبب، فًل بد لصيغة النزول أن تكون صريحة، 

لما بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأخبرهم بتوحيد :قال المفسرون» :الواحدي لقو كما في ،سبب نزول أنه

 وما الذي ماذا جاء به دمحم:رآن جعلوا يتساءلون بينهم يقولونهللا والبعث بعد الموت وتًل عليهم الق

  .« ﴾عم يتساءلون﴿ أتى به ؟ فأنزل هللا

عن  ،عن ِمسعر ،نا وكيع بن الجراحث:قال ،حدثنا أبو ُكريب»:فقال وقد روى ذلك الطبري

َعمَّ ﴿:فأنزل هللا ،لما بُِعث النبي  ملسو هيلع هللا ىلص جعلوا يتساءلون بينهم:قال ،دمحم بن جحادة، عن الحسن

 .« الخبر العظيم:يعني ﴾عَِظيمِ يَتََساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ الْ 

 .سبب نزول، بل هو مجرد تأويلكل ما ذكر ليس و

 :أالنبفضل سورة 

 :عنه يا رسول هللا قد شبت، قال عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال أبو بكر رضي هللا

)«مس كورتشيبتني هود والواقعة والمرسًلت، وعم يتساءلون وإذا الش»
3
) 

أوردا هذا  اللذين البيضاويكما ذكر الزمخشري و، فضل من قرأهافي   لم يثبت حديثو

من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه هللا برد الشراب يوم :)سول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث بًل سند عن ر

. )(القيامة
4
)  

 هل في سورة النبأ نسخ أو حكم؟

خلف فقال بالنسخ في قوله شذ ، وليس فيها نسخ وال حكم، ألن األخبار ال تنسخ

 .فساد قوله، وقد نبه ابن عطية إلى ﴾البثين فيها أحقابا﴿:تعالى

 

 

 

                                                           
3
، والحاكم في المستدرك، 3301: ، رقم(اقعةومن سورة الو: ) تفسير القرآن، باب: أخرجه الترمذي، كتاب - 
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 اإلخبار عن يوم البعث :المقطع األول

 

( 3)الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن ( 2)َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيِم ( 1)َعمَّ يَتََساَءلُوَن ﴿ :جل وعال قال هللا

 ﴾(5)ثُمَّ َكالَّ َسيَْعلَُموَن ( 4)َكالَّ َسيَْعلَُموَن 

 :القراءات

 ،وهو أصل عم ،األلفعما ب:؛ وعبد هللا وأبي  وعكرمة وعيسى ﴾َعمَّ ﴿:قرأ الجمهور

ومن إثبات  .واألكثر حذف األلف من ما االستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر وأضيف إليها

  :ف قول حسان بن ثابت رضي هللا عنهاألل

  على ما قام يشتمني لئيم      كخنزير تمرغ في رماد                       

إما أن يجري :وال يخلو ،سكتبهاء ال (عمه)وعن ابن كثير قرأ » :قال الزمخشري

ألن  ما بعده  (يتساولون)على أن يضمر  (يتساءلون)الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتدىء 

 .«كشيء يبهم ثم يفسر  ،يفسره

أجرى الوصل  ،عمه بهاء السكت:قرأ الضحاك وابن كثير في رواية» :وقال أبو حيان

إال إذا أضيفت  ،هامية هو بإلحاق هاء السكتألن األكثر في الوقف على ما االستف ،مجرى الوقف

 . «إليها فًل بد من الهاء في الوقف

 وقوله ﴾يَتََساَءلُونَ ﴿:قراءة العامة فيهما بالياء على الخبر ؛ لقوله تعالى ﴾يَتََساَءلُونَ ﴿

 .ذكره القرطبي ،وقرأ الحسن وأبو العالية ومالك بن دينار بالتاء فيهما. ﴾هم فيه مختلفون﴿:سبحانه

بغير تاء وشد السين، وأصله يتساءلون يسألون :وقرأ عبد هللا وابن جبير »:وقال أبو حيان

 .«، فأدغم التاء الثانية في السين بتاء الخطاب

 :شرح األلفاظ

تفخيم شأن ما :أي عن أي شيء يسأل بعض أهل مكة بعضا، ومعنى االستفهام:﴾َعمَّ يَتَساَءلُونَ ﴿

وقد كان التساؤل من أهل مكة عن البعث . في جنسه، فسئل عنهيتساءلون عنه، كأنه لفخامته خ

 . والمؤمنين عنه استهزاءملسو هيلع هللا ىلص  فيما بينهم، أو يسألون الرسول

ا غيبي ا إال يكون ال النبأ أن في يفترقان أنهما إال الخبر، هو اللغة في النبأ:﴾َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيمِ ﴿  خبر 

ا غاب بما الناس يخبرون ألنهم باألنبياء، السماء بخبر يأتون ينالذ وصف ولهذا يقين ا،  عنهم خبر 

  .خلفه من وال يديه من الباطل يأتيه ال

النبأ الخبر ذو الفائدة العظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن وال يقال للخبر نبأ حتى  »:قال الراغب

عنى به ويهتم بشأنه؛ والمراد به الخبر الذي ي، فهو «يتضمن هذه األشياء الثًلثة ويكون صادقا  

 . خبر البعث من القبور والعرض على مالك يوم الدين

  .يترددون فيه بين اإلقرار واإلنكار أو بين اإلثبات والنفي:﴾الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ ﴿
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  .كلمة تعيد رد  ما تقدم من الكًلم ونفيه:﴾َكالَّ ﴿

  :اإلعراب

االستفهامية، حذفت ألفها للفرق بين ( ما)عن ما، إال أنه لما دخلت على :أصله َعمَّ :﴾َعمَّ يَتََساَءلُونَ ﴿

  .االستفهام والخبر

إما بدل من َعمَّ بإعادة الجار، أو متعلق بفعل مقدر، دل عليه يَتَساَءلُوَن وال :﴾َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيمِ ﴿

 .«عما»كان بدال، لوجب أن تكرر  يكون بدال ألنه لو

 :البالغة

 البشرية النَّْفس ألن االنتباه لفت منه الغاية بًلغي، بالسؤال نسق السورة ابتداء:﴾َعمَّ يَتََساَءلُونَ ﴿

 ما الستقبال اإلدراكية، طاقته اإلنسان يستنفر السؤال ومع .المجهول اكتشاف حب على مجبولة

  .ذلك المجهول خبر من يأتيها

 .ه، أي يتساءلون عن النبأ العظيمعل، لداللة المتقدم عليإيجاز بحذف الف:﴾َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيمِ ﴿

تكرير الردع مع الوعيد :قال أهل المعاني» :قال النيسابوري ﴾ثُمَّ َكالَّ َسيَْعَلُمونَ  َكالَّ َسيَْعلَُمونَ ﴿

 .«دليل على غاية التهديد 

 :تفسير المقطع

تشويٍق ثم  افتتاح ،جماعة عن نبأ عظيمافتتاح الكًلم باالستفهام عن تساؤل  :﴾َعمَّ يَتََساَءلُونَ ﴿

، فهو من الفواتح البديعة لما فيها من أسلوب عزيز غير مألوف ومن تهويل لما سيذكر بعده

تشويق بطريقة اإِلجمال ثم التفصيل المحصلة لتمكن الخبر اآلتي بعده في نفس السامع أكمل 

  .تمكن

ا كان في  ،ن مؤذنا  بالتصدي لقول فصٍل فيهوإذ كان هذا االفتتاح مؤذنا  بعظيم أمر كا         ولم 

 .(ابن عاشور.)ذلك إشعار بأهم ما فيه خوُضهم يومئذ يُجعل افتتاَح الكًلم به من براعة االستهًلل

على أنه حرف جر دخل على ما االستفهامية وهو  ،أصله عما ﴾َعمَّ ﴿ »:قال الزمخشري

 :رضي هللا عنه قال حسان بن ثابت .في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر

َغ فِي َرَمادَعلَى                          َما قَاَم يَْشتُُمنِى لَئِيم     َكِخْنِزيٍر تََمرَّ

، كأنه تفخيم الشأن:قليل ومعنى هذا االستفهام:واالستعمال الكثير على الحذف، واألصل

قرينه وعدم نظيره زيد ما زيد ؟ جعلته النقطاع :ون ونحوه ما في قولكقال عن أي شأن يتساءل

ما الغول وما :أنت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره، كما تقولكأنه شيء خفي عليك جنسه ف

، حتى وقع في كًلم أي شيء هو من األشياء هذا أصله؛ ثم جرد العبارة عن التفخيم:العنقاء ؟ تريد

 .« من ال تخفى عليه خافية

في الخبر  (عما)بعد قلبها فبقي عن ما ثم أدغمت النون  ﴾عم﴿أصل » :وقال ابن عطية

ثم من العرب من يخفف الميم  ،ثم حذفوا األلف في االستفهام فرقا بينه وبين الخبر ،واالستفهام

وقرأ أبي بن كعب  ،مههو استفهام توقيف وتعجب من ﴾عم﴿عم وهذا االستفهام بـــ :فيفا فيقولتخ

وهذا إنما يكون عند  ،بهاءوقرأ الضحاك عمه  ،وابن مسعود وعكرمة وعيسى عما باأللف

 .«الوقف
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ذكروا في سبب الحذف » :فقال" ما"وقد أجمل الرازي األقوال في حذف األلف في 

قال الزجاج ألن الميم تشرك الغنة في األلف فصارا كالحرفين المتماثلين :وجوها  أحدها

ا وبين أن تكون اسما  قال الجرجاني إنهم إذا وصفوا ما في استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينه:وثانيها

قالوا حذفت األلف التصال ما بحرف الجر حتى صارت :فيم وبم ولم وعًلم وحتام وثالثها:كقولهم

السبب في هذا الحذف التخفيف في الكًلم فإنه لفظ :كجزء منه لتنبىء عن شدة االتصال ورابعها

 .« كثير التداول على اللسان

يتساءل هؤالء المشركون باهلل ورسوله  عن أي شيء:يقول تعالى ذكره» :قال الطبري

وذلك أن قريشا جعلت فيما ذُكر عنها تختصم وتتجادل في  ،وقيل ذلك له ملسو هيلع هللا ىلص ،من قريش يا دمحم

ته واإليمان  ،والتصديق بما جاء به من عند هللا ،الذي دعاهم إليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من اإلقرار بنبو 

 .«فيم يتساءل هؤالء القوم ويختصمون :هللا لنبيهفقال  ،بالبعث

واالستفهام لإليذان بفخامة شأن المسئول عنه وهوله وخروجه عن حدود » :قال األلوسي

الضمير ألهل مكة وأن لم يسبق   ﴾ يَتََساءلُونَ  ﴿ األجناس المعهودة أي عن أي شيء عظيم الشأن 

ترك على ما قيل من التحقير واإلهانة إلشعاره ذكرهم لًلستغناء عنه بحضورهم حسا  مع ما في ال

بأن ذكرهم مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم وال يتوهم العكس لمنع المقام عنه وكانوا يتساءلون 

عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكارا  واستهزاء لكن ال على طريقة التساؤل عن حقيقته 

 .«ووصف من أوصافه  ومسماه بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله

 في الزيادة:تقول والقاعدة اللغوية تساءل، فأصبح وألف ا، ياء   فزيد سأل،:الفعل أصل:﴾يَتَساَءلُونَ ﴿

 فلم الفعل، في المشاركة ؟ أفادت الزيادة هذه أفادته الذي فما المعنى، في الزيادة تستدعي المبني

 .الناس من جملة كانوا بل واحد ا، السائل يكن

أن تكون مستعملة في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضا  سؤال متطلع للعلم ألنهم يجوز و 

  .حينئذ لم يزالوا في شك من صحة ما أنبئوا به ثم استقر أمرهم على اإِلنكار

ويجوز أن تكون مستعملة في المجاز الصوري يتظاهرون بالسؤال وهم موقنون بانتفاء         

يحذر المنافقون أن ﴿ :الىـــــفي قوله تع (يحذر)عمال فعل است وقوع ما يتساءلون عنه على طريقة

  .فيكونون قصدوا بالسؤال االستهزاء (64:التوبة) ﴾تنزل عليهم سورة

ُح كلُّ فريق ما ذهب إليه          والوجه حمل  .وذهب المفسرون فريقين في كلتا الطريقتين يُرجَّ

لما نزل القرآن :)ن في التكذيب، فعن ابن عباساوتياآلية على كلتيهما ألن المشركين كانوا متف

 وعن الحسن وقتادة مثل قول ابن (.كانت قريش يتحدثون فيما بينهم فمنهم مصدق ومنهم مكذب

  .هو سؤال استهزاء أو تعجب وإنما هم موقنون بالتكذيب:عباس، وقيل

يتساءلون عن :فقال،  عن الذي يتساءلونهثم أخبر هللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  »:قال أبو جعفر:﴾َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيمِ ﴿

  .« عن الخبر العظيم:يعني:النبأ العظيم

 لقتادة:والثاني ،أريد به القرآن:لمجاهد، قال:األول، وذكر في المعني  بالنبأ العظيم قولين        

النبأ :يدقال قتادة، وابن ز »:عني به البعث، ولم يرجح، أما ابن كثير فقال:وابن زيد، قاال

 ﴾ِذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ الَّ ﴿:واألظهر األول لقوله .هو القرآن:وقال مجاهد. البعث بعد الموت:العظيم

  .« مؤمن به وكافر:الناس فيه على قولين:يعني

كان عن البعث؛  واألظهر أن سؤالهم إنما» :وقال القرطبي بعد أن ساق األقوال السابقة

يدل على أنهم كانوا  ﴾إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتا  ﴿:ل عليه قوله عز وجلوالذي يد:قال بعض علمائنا

   .«يتساءلون عن البعث 
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للمبالغة في ذلك واإلشعار  ﴾ الذى ُهْم ِفيِه ُمْختَِلفُونَ ﴿ » :قال األلوسي ﴾الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ ﴿  

يه اهتماما  به ورعاية للفواصل وجعل الصلة بمدار التساؤل عنه وفيه متعلق بمختلفون قدم عل

إن  ﴿ جملة اسمية للداللة على الثبات أي هم راسخون في االختًلف فيه فمن جازم باستحالته يقول 

ما ندري ما الساعة أن نظن  ﴿ الخ وشاك يقول   [ 34: المؤمنون ]   ﴾ هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا

كهؤالء ومنهم من وقيل منهم من ينكر المعادين معا    [ 32: الجاثية ]  ﴾ إال ظنا  وما نحن بمستيقنين

المعاد الجسماني فقط كجمهور النصارى وقد حمل االختًلف على االختًلف في كيفية  ينكر

اإلنكار؛ فمنهم من ينكره إلنكاره الصانع المختار تعالى شأنه، ومنهم من ينكره بناء على استحالة 

 .«وقيل االختًلف باإلقرار واإلنكار أو بزيادة الخشية واالستهزاء إعادة المعدوم بعينه، 

 

 :من سورة النبأ األولى الشيعة في تفسير اآليات الخمس افتراءاتمن 

ِحيمِ                                         ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّللا 

 .﴾ثُمَّ َكًلَّ َسيَْعلَُمونَ  *َكًلَّ َسيَْعلَُموَن  *الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن  *َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم * َعمَّ يَتََساءلُوَن ﴿

مجموعة من الروايات الدالة على فضائل ( ع)ورد في كتب التفاسير ومجاميع روايات أهل البيت 

  :في تفسير معنى سورة الكوثر نوجزها في ما يلي( عليهم السًلم)أهل البيت 

  :الكافي للكلينيجاء في كتاب _ 

دمحم بن يحيى، عن أحمد بن دمحم، عن دمحم بن أبي عمير، أو غيره، عن دمحم بن الفضيل، عن أبي 

جعلت فداك إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه :قلت له:قال...حمزة، عن أبي جعفر عليه السًلم

  .َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم﴾/ َعمَّ يَتََساءلُوَن ﴿ اآلية

عم " :لكني أخبرك بتفسيرها، قلت:ي إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم ثم قالذلك إل:قال

  ؟" يتساءلون 

ما :هي في أمير المؤمنين صلوات هللا عليه، كان أمير المؤمنين صلوات هللا عليه يقول:فقال:قال

  .هلل عز وجل آية هي أكبر مني وال هلل من نبأ أعظم مني

  :الب البن شهر آشوبوجاء في كتاب مناقب آل أبي ط_ 

في تفسير القطان عن وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب 

فقال يا دمحم هذا األمر بعدك لنا أم لمن قال  ملسو هيلع هللا ىلصأقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول هللا :قال

/ يَتََساءلُوَن  ﴿َعمَّ  فأنزل هللا تعالى:قال...يا صخر األمر بعدي لمن هو بمنزلة هارون من موسى

ِ اْلعَِظيِم  منهم المصدق بواليته وخًلفته، ومنهم المكذب  الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن﴾/ َعِن النَّبَإ

﴾:ثم قال...بهما،  ،﴿ثُمَّ َكًلَّ َسيَْعلَُموَن﴾ خًلفته بعدك إنها حق ﴿َسيَْعلَُموَن﴾ ورد هو عليهم ﴿َكًلَّ

يسألون عنها في قبورهم فًل يبقى ميت في شرق وال غرب وال  يعرفون واليته وخًلفته إذ:ويقول

في بر وال في بحر إال ومنكر ونكير يسأالنه عن الوالية ألمير المؤمنين بعد الموت يقوالن للميت 

  .من ربك وما دينك ومن نبيك ومن إمامك

  :وجاء في تفسير القمي للعًلمة الكبير علي بن إبراهيم القمي_ 

  (عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون) بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 " الخ.. عم يتساءلون" في قوله ( ع)حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا :قال

  ...ما هلل نبأ أعظم مني وما هلل آية أكبر مني،:(ع)قال أمير المؤمنين :قال

  :وفي تفسير فرات الكوفي_ 

عن أبي حمزة :حدثنا دمحم بن الحسين عن دمحم بن حاتم:ر بن دمحم الفزاري قالحدثني جعف:قال
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عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي ):سألت أبا جعفر عليه السًلم عن قول هللا تعالى:قال...الثمالي،

أنا وهللا النبأ العظيم :كان علي بن أبي طالب عليه السًلم يقول ألصحابه:، فقال(هم فيه مختلفون

  .ذي اختلف في جميع األمم بألسنتها، وهللا ما هلل نبأ أعظم مني وال هلل آية أعظم منيال

وجاء في كتاب األمثل في تفسير كتاب هللا المنزل آلية هللا العظمى الشيخ ناصر مكارم _ 

  :الشيرازي

  :النبأ العظيمو الوالية

إال أن القرائن .. ، القرآن، أصول الدينالقيامة:، مثل"النبأ العظيم " تقدم أن هناك عدة معان لــــ 

  .وترجحه على الجميع" المعاد "   ب" النبأ " الموجودة في مجموع آيات السورة تدعم تفسير 

النبأ العظيم " وفي بعض روايات أهل السنة أن ( عليهم السًلم)ولكننا نجد في روايات أهل البيت 

، حيث كانت مثار جدال ونقاش بين جمع من (عليه السًلم)بمعنى إمامة أمير المؤمنين علي " 

  .بالوالية بشكل عام" النبأ العظيم " المسلمين، وهناك من فسر 

  :وإليكم ثًلث روايات، على سبيل المثال ال الحصر

صلى هللا عليه )عن رسول هللا ( أحد علماء السنة)ما روى الحافظ دمحم بن مؤمن الشيرازي   - 1

والية علي يتساءلون عنها في قبورهم، " :عم يتساءلون عن النبأ العظيمأنه قال في تفسير ( وآله

فًل يبقى ميت في شرق وال غرب وال في بر وال في بحر إال ومنكر ونكير يسأالنه عن والية 

("من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن إمامك ؟ " :أمير المؤمنين بعد الموت، يقوالن للميت

  

يوم صفين من عسكر الشام وعليه سًلح وفوقه مصحف وهو  وروي أن رجًل خرج  - 2

أتعرف النبأ العظيم " :، فقال له(عليه السًلم)، فخرج له علي (عم يتساءلون عن النبأ العظيم):يقرأ

أنا وهللا النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم " :(عليه السًلم)فقال له . ال:؟ قال" الذي هم فيه يختلفون 

م، وعن واليتي رجعتم بعدما قبلتم، وببغيكم هلكتم بعدما بسيفي نجوتم، ويوم وعلى واليته تنازعت

  .)" الغدير قد علمتم، ويوم القيامة تعلمون ما علمتم 

  ".الوالية :النبأ العظيم" أنه قال، ( عليه السًلم)روي عن اإلمام الصادق   - 3

بأ العظيم بالمعاد، البد من االنتباه وللجمع بين مضمون ما تناولته الروايات وما جاء في تفسير الن

 :إلى ما يلي

له من السعة ما يشمل كل ما  -مثل سائر المفاهيم القرآنية  -كمفهوم قرآني " النبأ العظيم " - 1 

، فهذا ال يمنع من "المعاد " ذكر من معان، وإذا كانت قرائن السورة تدل على أن المقصود منه 

  .أن تكون له مصاديق أخرى

كما هو معلوم أن للقرآن بطونا مختلفة وظواهر متعددة، وأدلة وقرائن االستخراج مختلفة   - 2

أن لمعاني آيات القرآن دالالت التزامية ال يعرفها إال من غاص في بحر :أيضا، وبعبارة أخرى

وليست اآلية المذكورة منفردة في أن لها . علمها ومعرفتها، وال يكون ذلك إال للخاصة من الناس

اهر وباطن دون بقية آيات القرآن، حيث أن األحاديث والروايات الشريفة فسرت كثير من ظ

اآليات بمعان مختلفة، بعضها ما ينسجم مع ظاهر اآلية، والبعض اآلخر يشير إلى المعنى الباطن 

ال يجوز قطعا بأن نضع للقرآن معنى باطنا :والبد من التأكيد على حقيقة خطيرة، وهي. لها

نا وفهمنا، بل البد من وجود قرائن وأدلة واضحة، أو باالعتماد على تفاسير النبي بحسب رأي

الصحيحة، لكي ال يكون وجود بطون للقرآن ذريعة ( عليهم السًلم)واألئمة ( صلى هللا عليه وآله)

 .بأيد المنحرفين والمتطرفين وذوي األهواء ليفسروا القرآن بحسب ما يشتهون ويرغبون

 :رهان في تفسير القرآنومن كتاب الب_ 
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ِحيمِ ):قوله تعالى ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ثُمَّ َكًلَّ  -إلى قوله تعالى -َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيمِ :بِْسِم ّللاَّ

  (.5 -1َسيَْعلَُموَن 

 عن دمحم ،عن دمحم بن أبي عمير أو غيره ،عن أحمد بن دمحم ،عن دمحم بن يحيى:دمحم بن يعقوب  -1

إن الشيعة  ،جعلت فداك:قلت له:قال ،(عليه السًلم)عن أبي جعفر  ،عن أبي حمزة ،بن الفضيل

 ،إن شئت أخبرتهم ،ذلك إلي»:قال( َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيمِ ):يسألونك عن تفسير هذه اآلية

هي في » :فقال:؟ قال(اَءلُونَ َعمَّ يَتَس):قلت. «لكني أخبرك بتفسيرها -:ثم قال -وإن شئت لم أخبرهم

ما هلل عز وجل آية هي أكبر :يقول( عليه السًلم)كان أمير المؤمنين  ،(عليه السًلم)أمير المؤمنين 

  .«وال هلل من نبأ أعظم مني ،مني

ما »:(عليه السًلم)قال أمير المؤمنين :وفي آخر روايته( بصائر الدرجات)ورواه الصفار في   -2

فأبت  ،ولقد فرضت واليتي على األمم الماضية ،وال هلل من نبأ أعظم مني ،نيهلل آية هي أكبر م

 .«أن تقبلها

عن علي  ،عن دمحم بن ارومة ودمحم بن عبد هللا ،عن معلى بن دمحم ،عن الحسين بن دمحم:وعنه  -3

لُوَن َعِن َعمَّ يَتَساءَ ):في قوله ،(عليه السًلم)عن أبي عبد هللا  ،عن عبد الرحمن بن كثير ،بن حسان

ِ اْلَحِق  ):وسألته عن قوله تعالى. «الوالية:النبأ العظيم»:قال ،(النَّبَإِ اْلعَِظيمِ   ،[565(]ُهناِلَك اْلَواليَةُ َلِِلَّ

  .«(عليه السًلم)والية أمير المؤمنين »:قال

عليه )عن أبي الحسن الرضا  ،عن الحسين بن خالد ،حدثني أبي:قال ،علي بن إبراهيم  -4

ِ اْلعَِظيِم الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ ):في قوله تعالى ،(السًلم قال أمير »:قال ،(َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإ

ولقد عرض فضلي على  ،وما هلل آية هي أكبر مني ،ما هلل نبأ أعظم مني:(عليه السًلم)المؤمنين 

  .«فلم تقر بفضلي ،األمم الماضية على اختًلف ألسنتها

 ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن دمحم بن أحمد بن يحيى ،عن أحمد بن إدريس: بن العباسدمحم  -5

َعمَّ ):عن قول هللا عز وجل( عليه السًلم)سألت أبا عبد هللا :قال ،عن دمحم بن الفضيل ،بإسناده

كان أمير »:(عليه السًلم) قال أبوعبد هللا ،(يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ 

ولقد عرض فضلي على األمم الماضية  ،ما هلل نبأ هو أعظم مني:يقول( عليه السًلم)المؤمنين 

 .«باختًلف ألسنتها 

عن أبان بن  ،عن عبد هللا بن حماد ،عن إبراهيم بن إسحاق ،حدثنا أحمد بن هوذة:قال ،وعنه  -6

َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم ):قول هللا عز وجل عن( عليه السًلم)سألت أبا جعفر :قال ،تغلب

صلى هللا )ألن رسول هللا  ،(عليه السًلم)هو علي بن أبي طالب »:قال ،(الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ 

  .«ليس فيه خًلف ( عليه وآله

زيد بن علي بن الحسين بن حدثنا حمزة بن دمحم بن أحمد بن جعفر بن دمحم بن :قال ،ابن بابويه -7 

 ،حدثني أبي:قال ،بقم في رجب سنة تسع وثًلثين وثًلثمائة( عليهم السًلم)علي بن أبي طالب 

عن  ،حدثني أبي:قال ،فيما كتب إلي في تسع وثًلثمائة ،أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم:قال

عن  ،عن آبائه ،يهعن أب ،(عليه السًلم)عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا  ،ياسر الخادم

عليه )لعلي ( صلى هللا عليه وآله)قال رسول هللا » :قال ،(عليهم السًلم)الحسين بن علي 

وأنت  ،وأنت النبأ العظيم ،وأنت الطريق إلى هللا ،وأنت باب هللا ،أنت حجة هللا ،يا علي:(السًلم

وخير  ،ير المؤمنينوأم ،أنت إمام المسلمين ،يا علي. وأنت المثل األعلى ،الصراط المستقيم

أنت  ،يا علي. وأنت الصديق األكبر ،أنت الفاروق األعظم ،يا علي. وسيد الصديقين ،الوصيين

أنت  ،يا علي. يا علي أنت المظلوم بعدي. وأنت منجز عداتي ،خليفتي، وأنت قاضي ديني

ب أشهد هللا ومن حضر من أمتي أن حزبك حزبي وحزبي حز. يا علي أنت المهجور. المفارق
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  .«وأن حزب أعدائك حزب الشيطان  ،هللا

ما رواه الحافظ دمحم بن مؤمن الشيرازي في كتابه المستخرج من :ومن طريق المخالفين  -8

( َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيِم الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُونَ ):في تفسير قوله تعالى ،تفاسير االثنى عشر

 ،(صلى هللا عليه وآله)أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول هللا :قال ،يرفعه إلى السدي

اإلمرة من بعدي لمن هو مني بمنزلة  ،يا صخر»:هذا األمر من بعدك لنا أم لمن؟ قال ،يا دمحم:فقال

 ،منهم المصدق بواليته وخًلفته( َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيمِ ):فأنزل هللا« هارون من موسى

سيعرفون خًلفته إذ يسألون عنها في ( َسيَْعلَُمونَ )وهو رد عليهم ( َكًلَّ ):ثم قال ،ومنهم المكذب بها

إال ومنكر ونكير  ،وال في بر وال بحر ،فًل يبقى يومئذ أحد في شرق األرض وال غربها ،قبورهم

ما دينك؟ ومن من ربك؟ و:يقوالن للميت ،يسأالنه عن والية أمير المؤمنين وخًلفته بعد الموت

  .نبيك؟ ومن إمامك؟

وعليه  ،أنه خرج يوم صفين رجل من عسكر الشام:بإسناده إلى علقمة( النخب)وذكر صاحب   -9

فقال لي  ،فأردت البراز إليه( َعمَّ يَتَساَءلُوَن َعِن النَّبَإِ اْلعَِظيمِ ):وهو يقرأ ،وفوقه مصحف ،سًلح

. «أتعرف النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟»:ل لهوخرج بنفسه فقا« مكانك»:(عليه السًلم)علي 

وعلى واليته  ،النبأ العظيم الذي فيه اختلفتم -وهللا -أنا»:(عليه السًلم)فقال له علي . ال:قال

ويوم الغدير قد  ،وببغيكم هلكتم بعد ما بسيفي نجوتم ،وعن واليتي رجعتم بعد ما قبلتم ،تنازعتم

  .فرمى برأسه ويده ،ثم عًله بسيفه« علمتمويوم القيامة تعلمون ما ،علمتم

أنا النبأ العظيم الذي هم فيه  ،وهللا» :قال( عليه السًلم)أن عليا :وفي رواية األصبغ بن نباتة -10 

 .«هذا لي، وهذا لك :كًل سيعلمون، ثم كًل سيعلمون حين أقف بين الجنة والنار، وأقول ،مختلفون
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 على إمكان البعثاألدلة والبراهين  :المقطع الثاني

 

ْلنَا َوَجعَ ( 8)َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواًجا ( 7)َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا ( 6)أَلَْم نَْجعَِل اأْلَْرَض ِمَهاًدا ﴿ :جل ذكره قال هللا

َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًا ِشَداًدا ( 11)َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا ( 11)َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا ( 9)نَْوَمُكْم ُسبَاتًا 

اًجا ( 13)َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوهَّاًجا ( 12) َحبًّا َونَبَاتًا ل ِنُْخِرَج بِِه ( 14)َوأَنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ

 .﴾(16)َوَجنَّاٍت أَْلفَافًا ( 15)

 :المناسبـــة

ركين للبعث، أورد األدلة القاطعة بعد أن ذكر هللا جل وعًل ما كان من إنكار المش 

( البراهين)والبراهين الساطعة على قدرته سبحانه وتعالى على إعادة الخلق، فكانت هذه اآليات 

 .التسع

 ﴾أَلَْم نَْجعَِل اأْلَْرَض ِمهادا  ﴿:كيف اتصل قوله:فإن قلت» :قال صاحب الكشاف ما ملخصه

خلق من يضاف إليه البعث هذه الخًلئق العجيبة ألم ي:لما أنكروا البعث قيل لهم:قلت. بما قبله؟

ا هو إال اختراع كهذه وم. فما وجه إنكار قدرته على البعث ،الدالة على كمال قدرته

  .«؟االختراعات

جمع هللا لهم في هذه اآليات لًلستدالل على الوحدانية باالنفراد » :وقال ابن عاشور

د البِلى بأنها ال تبلغ مبلغ إيجاد المخلوقات العظيمة وعلى إمكان إعادة األجساد للبعث بع ،بالخلق

  .ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها

والكًلم موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم االستفهام فهو من قبيل االلتفات ألن توجيه     

 .«عليه (1:النبأ) ﴾وخلقناكم أزواجا  ﴿الكًلم في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف 

أَلَْم نَْجعَِل ﴿ :ترك الحق سبحانه وتعالى األمر المقسم عليه، وبعد ذلك قال »:قال الشعراوي

اآلخر في ظاهره أنه بعيد عن القصد، ولكنه  ثم انتقل إلى شيء آخر، وهذا الشيء ﴾اأْلَْرَض ِمَهاد ا

فكأن الحق يريد أن  قصد؛في حقيقته لم يبعد عن القصد، وإنما اقترب من القصد بإيجاد دليل ال

ليتفكر في الصور الكونية المحدثة له دليًل  يعرض صورا كونية تصل اإلنسان بها من حياته؛

 .على صدق هللا فيما يحضره

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد عرض قضية مختلف فيها ألنها غيبية، يأتي بقضية 

 .« متفق عليها؛ ليجعل من المتفق منطلقا إلى المختلف فيه

الخالق سبحانه وتعالى في هذا المقطع تسع دالئل وآيات من مظاهر قدرته  وقد ذكر  

  (المراغي(:منها شيءبأعينهم ال يخفى عليهم  المنكرون للبعث هايشاهد

  .انبساط األرض وتمهيدها لتصلح لسير الناس واألنعام( 1)

  .سموق الجبال صاعدة فى الجو  ( 2)

ع اآلدميين إلى ذ( 3)   .كور وإناثتنو 

  .جعل النوم راحة لإلنسان من عناء األعمال التي يزاولها عامة نهاره( 4)
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  .جعل الليل ساترا للخلق( 5)

  .جعل النهار وقتا لشئون الحياة والمعاش( 6)

  .مع إحكام الوضع ودقة الصنع ارتفاع السموات فوقهم( 4)

  .وجود الشمس المنيرة المتوهجة( 1)

  .ا ينشأ عنه من النباتنزول المطر وم( 2)

فكل ذلك داع لهم أن يعترفوا أن من قدر على كل هذا فًل تعجزه إعادتهم إلى النشأة          

 .اآلخرة

 :القراءات

بفتح الميم وسكون  ،مهدا  :؛ وقرأ مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين(ِمَهادا  :)قرأ الجمهور:﴾ِمَهاًدا﴿

 .الهاء

ر وابن عباس والفضل بن عباس أخوه، وعبد هللا بن يزيد وعكرمة الزبي قرأ ابن:﴾ِمَن المْعِصَرات﴿

التي حان لها أن  بالرياحأن يراد :فيه وجهان:وقال الزمخشري .بالياء بدل من ،بالمعصرات:وقتادة

 . ألنه إذا كان اإلنزال منها فهو بها ،السحابوأن يراد  ،تعصر السحاب

 :األلفاظشرح 

 .المكان الممهد المذلل ﴾الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض َمْهدا  ﴿:نحو قولهوالمهد فى ( بكسر الميم):المهاد

وهو اسم لما  ،مصدر بمعنى الفراش الموطأ الممهد:والمهاد .فِـَراش ـا ُمَوط ـأ لًلستقرار عليها:أي

ووصفت األرض به على سبيل المبالغة في جعلها مكان استقرار  ،يوضع للصبي لكي ينام عليه

 .أو على حذف مضاف ،والكًلم على سبيل التشبيه البليغ ،تفاعهم وراحتهمالناس وان

 ،.وهو ما يدق فى األرض ليربط إليه الحبل الذي تشد به الخيمة ،واحدها وتد:األوتاد 

 -والكًلم على التشبيه  ،وهو ما يشد به الشيء حتى ال يتحرك أو يضطرب ،جمع وتد:واألوتاد

 .-أيضا 

وهو اسم للعدد الذي . جمع زوج:واألزواج .يطلق على الذكر واألنثىزوج و واحدها:األزواج

أصنافا في اللون :أى:وقيل أزواجا .الذكور واإلناث:والمراد به هنا ،يكرر الواحد منه مرة واحدة

منى الرجل :الخلق من منيين:يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجا:وقيل. والصورة واللسان

  .(وسياألل).     .ومنى المرأة

وسبت الرجل معناه استراح واتدع وترك . قطع الحركة لتحصيل الراحة( بضم السين):السبات

الشغل ومنه السبات وهي علة معروفة، سميت بذلك ألن السكون والسكوت أفرط على اإلنسان 

قطعا لألعمال " سباتا " حتى صار ضارا قاتًل، والنوم شبيه به إال في الضرر وقال أبو عبيدة 

  .تصرف والسبت القطع ومنه سبت الرجل رأسه إذا قطع شعرهوال

 ،إذا قطعه ،سبت فًلن الشيء سبتا:يقال ،القطع:، أىمصدر بمعنى السبت« السبات » و       

  .-وفعله كضرب ونصر  -وسبت فًلن شعره، إذا حلقه وأزاله 

إذا  ،سبت فًلن يسبت:يقال ،ويصح أن يكون قوله سباتا من السبت بمعنى الراحة والسكون      

  .ألن اليهود ينقطعون فيه عن أعمالهم للراحة ،ومنه سمى يوم السبت ،استراح بعد تعب
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وكان الليل كذلك من حيث يغشى االشخاص  .ما يلبسه اإلنسان ليستر به جسمه ويغطيه:اللباس

 ،هو يلفكم بظلمتهالليل كاللباس الساتر لكم، ف -بقدرتنا ورحمتنا  -وجعلنا :أي .فهي تلبسه وتتدرعه

 كما يلف اللباس صاحبه

لكي تحصلوا فيه ما  ،جعلنا النهار وقت معاشكم .أي وقتا لتحصيل أسباب المعاش والحياة:معاشا

  .أنتم في حاجة إلى تحصيله من أرزاق ومنافع

وبنينا وأوجدنا بقدرتنا :أى. أي سبع سموات قوية محكمة ال فطور فيها وال تصد ع:سبعا شدادا

ال يتطرق إليهن  ،سبع سماوات قويات محكمات -أيها الناس  -فوقكم  ،ال يعجزها شيءالتي 

وهي الهيئة الموصوفة  ،فقوله ِشدادا  جمع شديدة. وكر الدهور ،فطور أو شقوق على مر العصور

 .بالشدة والقوة

ا وصفت بكونه ،الشمس:والمراد بالسراج الوهاج. ، والمراد به الشمسما يضىء وينير:السراج

مبالغة في شدة  ،ووصف السراج بأنه وهاج. ألنها كالمصباح في إضاءته لما حوله ،سراجا

 ،والكًلم على التشبيه البليغ. .بمعنى شدة الضياء -يفتح الواو والهاء  -من الوهج  ،ضيائه ولمعانه

  .وإال فالشمس أعظم من كل سراج ،والمقصود منه تقريب صفة المشبه إلى األذهان

هو الشمس . .سراجا زاهرا مضيئا .المتأللئحار المضطرم االتقاد المتعالي اللهب، أو ال:الوهاج

 ،والتي تشرق على هذا الكون فتحول ظًلمه إلى نور ،المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها

 .-تعالى  -بقدرته 

هي  فقال الحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة:المعصرات

السحاب القاطرة وهو " المعصرات " السموات، وقال ابن عباس وأبو العالية والربيع والضحاك 

وقال بعضهم هي ...مأخوذ من العصر ألن السحاب ينعصر فيخرج منه الماء وهذا قول الجمهور

السحاب التي فيها الماء تمطر كالمرأة المعصر وهي التي دنا حيضها ولم تحض بعد، وقال ابن 

قال ابن عباس  يسان قيل للسحاب معصرات من حيث تغيث فهي من المعصرة، الك

  .الرياح ألنها تعصر السحاب" المعصرات " ومجاهد وقتادة 

ثج :يقال ،المندفع بقوة وكثرة:والثجاجكثير االنصباب عظيم السيًلن والمراد به المطر، :الثجاج

  .شديد االنصباب جدا:أى ،ومطر ثجاج .إذا انصب بقوة وكثرة -كرد  -الماء 

أحب العمل إلى ّللا  » :فيما أخرج الترمذي عن ابن عمرملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  سيًلن دم الهدى،:والثج

 .إراقة دم الهدى:رفع الصوت بالتلبية، والثج:والعج« العج  والث ج  

  .ما يقتات به اإلنسان كالحنطة والشعير:بُّ الحَ 

 .شقتات به الدواب من التبن والحشيما ت:النبات

 .ة والبستان فيه الشجر أو النخلوهى الحديق ،واحدها جنة:الجنات

جمع لف بكسر الًلم واللف الجنة الملتفة باألغصان وقال " ألفافا " :قال جمهور اللغويين:األلفاف

واحد لها كاألوزاع وال  ،، لتقاربها وطول أفنانهااألغصانالملتفة  جمع لفيف" ألفافا " :الكسائي

واحدها لفيف كشريف :وقال أبو عبيدة( بكسر الًلم وفتحها)ل واحدها لف ، وقيواألخياف

 .وأشرف
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 :بالغة المقطع

، أي جعلنا األرض كالمهاد الذي يفترشه تشبيه بليغ:﴾أَلَْم نَْجعَِل اأْلَْرَض ِمهادا ، َواْلِجباَل أَْوتادا  ﴿

  .ْيَل ِلباسا  أي كاللباس في السترومثله َوَجعَْلنَا اللَّ . ألوتاد التي تثبت غيرهاالنائم، والجبال كا

 .، قابل بين الليل والنهار، والراحة والعملمقابلةبينهما :﴾َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلباسا  َوَجعَْلنَا النَّهاَر َمعاشا  ﴿

اجا ، نَباتا ، أَْلفافا  ﴿  .ع مرصعسج:﴾أَْوتادا ، أَْزواجا ، ُسباتا ، ِلباسا ، َمعاشا ، ِشدادا ، َوهَّاجا ، ثَجَّ

 :المقطع تفسير

وأراد إقامة الداللة على صحة  ،اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر» :الرازيقال 

 ،قادرا  على جميع الممكنات عالما  بجميع المعلوماتالحشر قدم لذلك مقدمة في بيان كونه تعالى 

نما أثبت هذين األصلين بأن عدد وإ ،وذلك ألنه مهما ثبت هذان األصًلن ثبت القول بصحة البعث

فإن تلك األشياء من جهة حدوثها تدل  ،أنواعا  من مخلوقاته الواقعة على وجه اإلحكام واإلتقان

ومتى ثبت هذان األصًلن وثبت أن  ،ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم ،على القدرة

نه تعالى قادرا  على تخريب ثبت ال محالة كو ،األجسام متساوية في قبول الصفات واألعراض

 .«فهذا هو اإلشارة إلى كيفية النظم  ،وعلى إيجاد عالم اآلخرة ،الدنيا بسمواتها وكواكبها وأرضها

وجمع هللا لهم في هذه اآليات لًلستدالل على الوحدانية باالنفراد » :ابن عاشوروقال  

تبلغ مبلغ إيجاد المخلوقات العظيمة  وعلى إمكان إعادة األجساد للبعث بعد البِلى بأنها ال ،بالخلق

  .ولكون الجملة في موقع الدليل لم تعطف على ما قبلها

والكًلم موجه إلى منكري البعث وهم الموجه إليهم االستفهام فهو من قبيل االلتفات ألن توجيه 

 .«عليه  (1:النبأ) (وخلقناكم أزواجا  )الكًلم في قوة ضمير الخطاب بدليل عطف 

ة  ساكنة ثابتة ممهدة للخًلئق ذَلُوال  :أي ﴾أَلَْم نَْجعَِل األْرَض ِمَهاًدا﴿:كرهه جل ذلقو    .لهم، قار 

تقريري وهو تقرير على النفي كما هو  ﴾ألم نجعل﴿واالستفهام في » :ابن عاشورقال  

وذلك النفي  ،(لم)غالب صيغ االستفهام التقريري أن يَكون بعده نفي واألكثر كونه بحرف 

ر إن كان يريد أن ينكر وإنما المقصود التقرير بوقوع جعل األرض مهادا  ال بنفيه  كاإلعذار للمقرَّ

أجعلنا األرض مهادا  ولذلك سيعطف عليه :فالمعنى .فحرف النفي لمجرد تأكيد معنى التقرير

 « ...﴾وخلقناكم أزواجا  ﴿

فيها من ابتداء خلقها  على تلك الحالة ألن كونها مهادا  أمر حاصل َخْلقَُها:وَجْعُل األرض» 

  .وِمن أزمان حصول ذلك لها من قبل خلق اإِلنسان ال يعلمه إال هللا

  .أنه خلقها في حال أنها كالمهاد فالكًلم تشبيه بليغ:والمعنى         

، ألن كونها مهادا  حالة من أحوالها عند خلقها أو بعده نخلق:دون (نجعل) ــوالتعبير ب         

م للذاتالبخًلف فعل  قوله  نحو خلق فإنه يتعدى إلى الذات غالبا  أو إلى الوصف المقو 

  (.2:الملك) ﴾الذي خلق الموت والحياة﴿:تعالى

بكسر الميم الفراش الممهد الُموط أُ ؛ َوِزنَةُ الِفعَال فيه تدل على أن أصله مصدر :والِمهاد       

وعلى كل فهو  .مهد الذي يجعل للصبيأن المهاد يرادف ال(:القاموس)وفي  .سمي به للمبالغة

وذلك  ،تشبيه لألرض به إذ ُجعل سطحها ميسرا  للجلوس عليها واالضطجاع وباألحرى المشي

فهو استدالل يتضمن امتنانا  وفي ذلك االمتنان إشعار  ،دليل على إبداع الخلق والتيسير على الناس

فإن الذي صنع هذا الصنع ال عليها بحكمة هللا تعالى إذ جعل األرض مًلئمة للمخلوقات التي 
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  .يعجزه أن يخلق األجسام مرة ثانية بعد بًِلها

والغرض من االمتنان هنا تذكيرهم بفضل هللا لعلهم أن يرَعُووا عن المكابرة ويقبلوا على         

  .تبليغا  عن هللا تعالى (ملسو هيلع هللا ىلص)النظر فيما يدعوهم إليه الرسول 

ء االستدالل على إمكان البعث بخلق األرض أن البعث هو إخراج أهل الحشر من ومناسبة ابتدا

أي بعث أهل  ،األرض فكانت األرض أسبق شيء إلى ذهن السامع عند الخوض في أمر البعث

  .القبور

وجعل األرض مهادا  يتضمن االستدالل بأصل خلق األرض على طريقة اإليجاز ولذلك لم 

 .(ابن عاشور). «رض لخلق السماوات يتعرض إليه بعدُ عند التع

رها حتى :أي ﴾َواْلِجبَاَل أَْوتَاًدا﴿:قوله جل وعًل جعلها لها أوتاد ا أرساها بها وثبتها وقر 

  .سكنت ولم تضطرب بمن عليها

 محسوسة وهي حقيقة» :قال سيد قطب في بيان حقيقة جعل األرض مهادا والجبال أوتادا      

في  إلدراكها فًل تحتاج إلى علم غزير .ار حضارته ومعرفتهلإلنسان في أي طور من أطو

وهذه ; البدائي اإلنسان وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العين كذلك حتى من .صورتها الواقعية

  .وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس

 بالحسأن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها اإلنسان البدائي ألول وهلة  غير

هذه  كبرت,وكلما ارتقت معارف اإلنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره، المجرد

ق بين والتنسي ،الحكيم وأدرك من ورائها التقدير اإللهي العظيم والتدبير الدقيق; الحقيقة في نفسه

وإعداد هذا ; وحضانتها اإلنسانية وإعداد هذه األرض لتلقي الحياة; أفراد هذا الوجود وحاجاتهم

  .اإلنسان للمًلءمة مع البيئة والتفاهم معها

 شهادته شاهد ال يمارى في -وللحياة اإلنسانية بوجه خاص  -األرض مهادا للحياة  وجعل

الملحوظة  النسب فاختًلل نسبة واحدة من .المدبر من وراء هذا الوجود الظاهر( العقل)بوجود 

في خلق  الملحوظة ختًلل نسبة واحدة من النسبأو ا .في خلق األرض هكذا بجميع ظروفها

وال يبقي هذه الحقيقة  ؛ مهادا االختًلل هنا أو هناك ال يجعل األرض.. الحياة لتعيش في األرض

  ..كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه ليدركها ،التي يشير إليها القرآن هذه اإلشارة المجملة

شيء  أشبه فهي ،نسان من الناحية الشكلية بنظره المجرديدركه اإل.. الجبال أوتادا وجعل        

أنها تثبت األرض وتحفظ  منه وندرك ،أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن .بأوتاد الخيمة التي تشد إليها

.. البحار ونسب المرتفعات في الجبال في وقد يكون هذا ألنها تعادل بين نسب األغوار .توازنها

وقد يكون ألنها تثقل  ،والتقلصات السطحية لألرض التقلصات الجوفية وقد يكون ألنها تعادل بين

وقد يكون لسبب .. والبراكين واالهتزازات الجوفية الزالزل األرض في نقط معينة فًل تميد بفعل

ثم عرف  .من قوانين وحقائق مجهولة أشار إليها القرآن الكريم وكم ..آخر لم يكشف عنه بعد

 .« !ت السنين مئا بعد البشر طرفا منها

 :حقائق علمية

الجبل يشبه الوتد من حيث الدور والوظيفة إذ إنه يعمل على تثبيت القشرة األرضية ويمنعها من -

  .االضطراب والميًلن
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 :التفسير العلمي

 :قال الدكتور زغلول النجار

  .[4-6:النبأ] ﴾أَْوتَاد ا َواْلِجبَالَ * أَلَْم نَْجعَِل األَْرَض ِمَهاد ا ﴿:قال هللا تعالى في كتابه العزيز

  من اآلية السالفة الذكر يتضح لنا معنيان؛

  .؛ إذ إن قسما  من مادة الجبال يغرق في طبقة القشرة األرضيةالجبال تشبه األوتاد شكًل  أن :األول

؛ أي أنها تعمل على تثبيت القشرة األرضية وتمنعها من أن الجبال تشبه األوتاد دورا  أن :والثاني

 .!!وتضطرب تميد

التي ( السيال)فقد اكتشف علم الجيولوجيا الحديث أن طبقة القشرة األرضية :أما المعنى األول

نعيش عليها هي التي تشكل القارات وتحتضن المحيطات، وترتفع جباال  في مكان وتنخفض 

ل؛ ولكن طبقة السيما وهي أكثف من طبقة السيا -مباشرة  -وديانا  في مكان آخر وتلي هذه الطبقة 

تحت ثقل هذه األخيرة يصبح لها قوام عجيني األمر الذي يسهل انزالق القارات عليها؛ فالقارات 

جميعها تنزلق بسرعة ملحوظة وباتجاهات متعددة، حسب القياسات الحديثة باألقمار 

  .االصطناعية

إن الجبال  (Earth, Frank Press, 3rd ed., P. 435, 1982) "األرض"جاء في كتاب 

الضخمة ال ترتكز على قشرة صلبة، وإنما هي تطفو على بحر من الصخور األكثر كثافة، 

  ."إن للجبال جذورا  أقل كثافة من طبقة السيما تساعد هذه الجبال على العوم":وبمعنى آخر

 1241الصادر في عام  "Geomorphology" في كتابه .Van Anglin C.R ويقول العالم

ن أنه من الضروري وجود جذر في السيما مقابل كل جبل فوق سطح من المفهوم اآل":(24:ص)

 ."األرض

من الماء، كما أن السيال أقل  (Density) فالجليد أقل كثافة:ولنفهم هذا التوازن نأخذ مثًل  الجليد

كثافة من السيما، فإن عًل جبل الجليد فوق الماء فًل بد من امتداد له تحت الماء يدفعه ويساعده 

جزءا  بارزا  فوق سطح  -من حيث تكوينها  -كذلك الجبال الصخرية؛ فهي تشكل . معلى العو

األرض وجذرا  غارقا  في السيما، وقد أثبت ذلك علميا  بواسطة قياسات الجاذبية في مختلف 

 .تضاريس األرض

يظهر  (Plumb Bob) "ميزان البناء"أن الجهاز المعروف بـ " فقد جاء في كتاب األرض 

  .عند المستقيم العامودي نسبة لسطح األرض بسبب جاذبية الكتل الجبليةانحرافا  

إن ميزان البناء يتحسس الكثافة العالية للجزء الظاهر من :من الكتاب نفسه 435وفي صفحة 

  .وظهر ذلك عند قياس مقدار االنحراف بدقة. الجبل كما يتحسس الكثافة القليلة للجذر

من الثابت علميا  أن للجبال شكل أوتاد، كما هو مذكور في القرآن لقد اتضح من خًلل ما تقدم أنه 

  .سنة 1400العظيم المنزل على رسول هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص منذ ما يزيد على 

  .وهو دور الجبال في تثبيت القشرة األرضية:هذا بالنسبة للمعنى األول، أما المعنى الثاني

 "Dutton" "داتون"للجيولوجي األمريكي " وستاتي لألرضينظرية التوازن الهيدر"فقد أكدته 

المرتفعات تغوص في الماء بمقدار يتناسب طردا  مع ارتفاعها والتي تنص على أن  1112سنة 

ها لتبي ن أن الجبال  1262التي طرحت عام " بنائية األلواح األرضية"، كما جاءت نظرية وعلو 

ذه النظرية التي تم التأكد منها بواسطة صور تقوم بحفظ توازن القشرة األرضية وتوضح ه

( صفائح)األقمار االصطناعية بأن القشرة األرضية ليست جسما  ُمْصـمتا  بل إنها عبارة عن ألواح 

أرضية تفصل بينها حدود، وهذه الصفائح تتحرك إما متقاربة أو متباعدة بحيث تكون الجبال غير 

  .ن هذه األلواح األرضية أثناء حركتهاالرسوبية عبارة عن أوتاد تحافظ على تواز
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 :وجه اإلعجاز في اآلية القرآنية

على وظيفة الجبال، فهي تحفظ األرض من االضطراب " أوتادا  "هو داللة اللفظ 

والميًلن وتؤمن لها االستقرار، وهذا ما كشف عنه الجيولوجيون في النصف الثاني من القرن 

  .العشرين

ل، وهو كيف عرف النبي دمحم بن عبد هللا صًلة هللا وسًلمه عليه أن بين يدي هذا كله يطرح سؤا

 .!الجبال تشبه األوتاد شكًل  ودورا  في الوقت الذي كان فيه اإلنسان يجهل طبيعة تك ون األرض؟

ليقطع جازما  بأن هذا الكتاب الذي أُنزل معجز  -على ضوء ما تقدم  -والجواب هو أن أي عاقل 

مهما أوتوا من العبقرية  -بشر وال هو داخل في طاقاتهم وال تحت إمكانياتهم وأنه ليس من صنع ال

وإنما هو كًلم هللا تعالى خالق الكون، والعالم بحقيقة تكوينه مصداقا   -والذكاء أو الفطنة والدهاء 

 .[14:الملك] ﴾أاَل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ ﴿ :لقوله جل وعز

ا وأنثى، يستمتع كل منهما باآلخر، ويحصل :يعني ﴾َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواًجا﴿ :ه تعالىلقو    ذكر 

ا ِلتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم َمَودَّة  ﴿:التناسل بذلك، كقوله َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواج 

 .[21:الروم] ﴾َوَرْحَمة  

ا﴿:قوله تعالى» :يقال الراز المراد الذكر واألنثى :األول:وفيه قوالن ﴾َوَخلَْقنَـاُكْم أَْزَواج 

ْوَجْيِن الذََّكَر َواالنثَى:كما قال أن المراد منه كل زوجين :، والثاني(45:النجم) ﴾﴿َوأَنَّه َخلََق الزَّ

، كما دادلقصير وجميع المتقابًلت واألضمتقابلين من القبيح والحسن والطويل وا( كل)و

وهذا دليل ظاهر على كمال القدرة ونهاية ( 42:الذاريات) ﴾﴿َوِمن ُكِل  َشْىٍء َخلَْقنَا َزْوَجْينِ :قال

بالصبر ويتعرف حقيقة فيتعبد الفاضل بالشكر والمفضول  ،الحكمة حتى يصح االبتًلء واالمتحان

قدر األمن عند  وإنما يعرف ،إنما يعرف قدر الشباب عند الشيب ، فاإلنسانكل شيء بضده

  .« فيكون ذلك أبلغ في تعريف النعم ،الخوف

 قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي:أي ﴾َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًا﴿:وقوله         

 ".الفرقان"وقد تقدم مثل هذه اآلية في سورة . في المعايش  في عرض النهار

من السبت وهو القطع ؛ ألنه مقطوع  ،الميت .والمسبوت .موتا   :ُسبَاتا  » :قال الزمخشري

 .«وهو على بناء األدواء  ،أحد التوفيين:والنوم .عن الحركة

سبت الرجل رأسه يسبته سبتا  إذا :السبت في أصل اللغة هو القطع، يقال» :وقال الرازي

أن :مل وجوها ، األولأي قطعا ، ثم عند هذا يحت ﴾ُسبَات ا﴿:حلق شعره، وقال ابن األعرابي في قوله

أما . وجعلنا نومكم نوما  متقطعا  ال دائما ، فإن النوم بمقدار الحاجة من أنفع األشياء:يكون المعنى

دوامه فمن أضر األشياء، فلما كان انقطاعه نعمة عظيمة ال جرم ذكره هللا تعالى في معرض 

عنه ذلك التعب، فسميت تلك اإلزالة أن اإلنسان إذا تعب ثم نام، فذلك النوم يزيل :اإلنعام، الثاني

أي راحة، وليس غرضه  ﴾َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَات ا﴿:سبتا  وقطعا ، وهذا هو المراد من قول ابن قتيبة

بل المقصود أن النوم يقطع التعب ويزيله، فحينئذ تحصل الراحة،  ،منه أن السبات اسم للراحة

أي جعلناه نوما  خفيفا  يمكنكم دفعه وقطعه، تقول  ﴾َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَات ا﴿:قال المبرد:الثالث

وجعلنا نومكم نوما  لطيفا  يمكنكم :كأنه قيل ،رجل مسبوت إذا كان النوم يغالبه وهو يدافعه:العرب

وهذه الوجوه كلها  ،دفعه، وما جعلناه غشيا  مستوليا  عليكم، فإن ذلك من األمراض الشديدة

  .«حيحة ص

من تدبير هللا للبشر أن جعل النوم سباتا يدركهم فيقطعهم عن  وكان» :قال صاحب الظًلل

تتكفل بإراحة أجسادهم  ،ويجعلهم في حالة ال هي موت وال هي حياة ؛ اإلدراك والنشاط



 
33 

 ..الجهد الذي بذلته في حالة الصحو واإلجهاد واالنشغال بأمور الحياة عن وأعصابهم وتعويضها

 وال يمكن أن; وال نصيب إلرادته فيها  ،بطريقة عجيبة ال يدرك اإلنسان كنهها يتم هذا وكل

في  وهو .فهو في حالة الصحو ال يعرف كيف يكون وهو في حالة النوم .كيف تتم في كيانه يعرف

الحي ال  تكوين وهي سر من أسرار! حالة النوم ال يدرك هذه الحالة وال يقدر على مًلحظتها 

فما من حي يطيق أن .وجعل حياته متوقفة عليه; من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السرال يعلمه إ

عن ذاته كي يظل مستيقظا  خارجة فإذا أجبر إجبارا بوسائل .يظل من غير نوم إال فترة محدودة

  .فإنه يهلك قطعا

 الحياة إنه هدنة الروح من صراع. .غير تلبية حاجة الجسد واألعصابالنوم أسرار  وفي

من السًلم  لفترة ويستسلم -طائعا أو غير طائع  -نته هدنة تلم بالفرد فيلقي سًلحه وجُ , العنيف

ما يشبه المعجزات في  ويقع .الفرد حاجته إلى الطعام والشراب والسًلم الذي يحتاجه, اآلمن

, والنفس منزعجة, مكدودة واألعصاب ,لروح مثقلوا, الحاالت حيث يلم النعاس باألجفانبعض 

 .انقًلب تام في كيان هذا الفرد -على لحظات  يزيد وأحيانا ال -وكأنما هذا النعاس  .والقلب مروع

ولقد وقعت هذه المعجزة . .وكأنما هو كائن حين يصحو جديد ،ذاته وتجديد كامل ال لقواه بل له هو

وهو  .وامتن هللا عليهم بها, في غزوة بدر وفي غزوة أحد المجهودين بشكل واضح للمسلمين

 ..﴾ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم﴿. .﴾أمنة منه النعاس إذ يغشيكم﴿:يقول

  !وقعت للكثيرين في حاالت مشابهة  كما

أي االنقطاع عن اإلدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين :السبات فهذا

 وتوجيه .هللا ال يملك إعطاءها إال إياهونعمة من نعم ; وسر من أسرار القدرة الخالقة  ؛ الحي

, أودعتها كيانه التي وإلى اليد ،النظر إليها على هذا النحو القرآني ينبه القلب إلى خصائص ذاته

  .« والتأثر ويلمسه لمسة تثير التأمل والتدبر

َواللَّْيِل إِذَا ﴿ :ما قاليغشى الناس ظًلمه وسواده، ك:أي ﴾َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاًسا﴿ :قوله جل وعًل        

  :(3)وقال الشاعر [ 4:الشمس] ﴾يَْغَشاَها

ا لَبِْسَن اللَّْيلَ                   بتْ  ،فَلَمَّ   ...له ِمن َخذا آذانِها َوْهَو َجانِحُ .. .أو ِحيَن نَصَّ

 .سكن ا:أي ﴾َوَجعَْلنَا اللَّْيَل ِلبَاس ا﴿:وقال قتادة في قوله

فهو أن ظًلمة الليل تستر اإلنسان عن العيون  ،ما وجه النعمة في ذلكوأ» :قال الرازي

:قال المتنبي ،أو إخفاء ماال يحب اإلنسان إطًلع غيره عليه ،أو بياتا  له ،إذا أراد هربا  من عدو

  

  تخبر أن المانوية تكذب وكم لظًلم الليل عندي من يد                

 ،اس يزداد جماله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الحر والبردوأيضا  فكما أن اإلنسان بسبب اللب

وفي طراوة أعضائه وفي  ،فكذا لباس الليل بسبب ما يحصل فيه من النوم يزيد في جمال اإلنسان

وأذى األفكار الموحشة  ،ويندفع عنه أذى التعب الجسماني ،تكامل قواه الحسية والحركية

  .«ل وجد الخفة العظيمةفإن المريض إذا نام باللي ،النفسانية

ا مضيئ ا، ليتمكن الناس من التصرف :أي ﴾َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاًشا﴿:وقوله         جعلناه مشرقا ُمنير 

 .فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات، وغير ذلك

حياة في :أي ،جعل اليقظة معاشا   ،موتا  ولما جعل النوم » :وقال صاحب الكشاف

لبون في حوائجكم وقت معاش تستيقظون فيه وتتق:أي ،(11:النبأ) ﴾َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَاشا  ﴿:هقول

 .أو بياتا  له ،يستركم عن العيون إذا أردتم هربا  من عدو   (ِلبَاسا  )السبات الراحة :وقيل .ومكاسبكم
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  «أو إخفاء ما ال تحبون االطًلع عليه من كثير من األمور

السموات السبع، في اتساعها وارتفاعها وإحكامها :يعني ﴾َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًا ِشَداًدا﴿:وقوله        

  .ينها بالكواكب الثوابت والسياراتوإتقانها، وتزي

الخلق ال يؤثر  أي سبع سموات شدادا  جمع شديدة،  يعني محكمة قوية» :وقال الرازي

ْحفُوظ ا﴿:، ونظيرهفيها مرور الزمان، ال فطور فيها وال فروج  .« ﴾َوَجعَْلنَا السََّمآَء َسْقف ا مَّ

﴿َوبَنَْينَا :فإن قيل لفظ البناء يستعمل في أسافل البيت والسقف في أعًله فكيف قال» :وقال

إشارة  ﴾﴿َوبَنَْينَا:، فذكر قولهقلنا البناء يكون أبعد من اآلفة واالنحًلل من السقف ؟ ﴾فَْوقَُكْم َسْبع ا

ن كان سقفا  لكنه في البعد عن االنحًلل كالبناء، فالغرض من اختيار هذا اللفظ هذه إلى أنه وإ

 .«الدقيقة 

الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج :يعني ﴾َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوهَّاًجا﴿:وقوله

 وجعلنا نومكم} :وجعل هنا بمعنى خلق وهكذا قوله» :قال الشوكاني .ضوؤها ألهل األرض كلهم

وما بعده ألن هذه األفعال قد تعدت إلى مفعولين فًل بد من تضمينها معنى فعل يتعدى { سباتا 

إليهما كالخلق والتصيير ونحو ذلك وقيل إن الجعل بمعنى اإلنشاء واإلبداع في جميع هذه 

  .«المواضع والمراد به اإلنشاء التكويني الذي بمعنى التقدير والتسوية 

اًجاَوأَ ﴿:وقوله           ﴾اْلُمْعِصَراتِ ﴿:قال العوفي، عن ابن عباس ﴾نزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ثَجَّ

حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو داود الَحفَري عن سفيان، عن األعمش، عن :وقال ابن أبي حاتم .الريح

وكذا قال . رياحال:قال ﴾َوأَنزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراتِ ﴿:الِمْنَهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

ومعنى . إنها الرياح:وابنه عبد الرحمن:عكرمة، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، والكلبي، وزيد بن أسلم

  .هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب

وكذا قال عكرمة . من السحاب:أي ﴾ِمَن اْلُمْعِصَراتِ ﴿:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس     

 .واختاره ابن جرير. ضحاك، والحسن، والربيع بن أنس، والثوريأيضا، وأبو العالية، وال

أة معصر، إذا دنا هي السحاب التي تَتََحلَّب بالمطر ولم تُمطر بعدُ، كما يقال امر:وقال الفراء

 .حيضها ولم تحض

  .وهذا قول غريب. السموات:يعني ﴾ِمَن اْلُمْعِصَراتِ ﴿ :وعن الحسن، وقتادة

يَاَح فَتُثِيُر ﴿:تعالى[ هللا]السحاب، كما قال :بالمعصراتواألظهر أن المراد        ُ الَِّذي يُْرِسُل الر ِ ّللاَّ

[ 41:الروم] ﴾َسَحاب ا فَيَْبُسُطهُ فِي السََّماِء َكْيَف يََشاُء َويَْجعَلُهُ ِكَسف ا فَتََرى اْلَوْدَق يَْخُرُج ِمْن ِخًلِلهِ 

 .من بينه:أي

 ،كذا المعروف أن الغيث منها. معصرات ؛ السحابوأصح األقوال أن ال» :قال القرطبي

. والمعصرات السحائب تعتصر بالمطر:وفي الصحاح. لكان الريح أولى( بالمعصرات)ولو كان 

  .«وأعصر القوم أي أمطروا 

اًجا﴿:وقوله          ا﴿:قال مجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس ﴾َماًء ثَجَّ اج  وقال . منصبا ﴾ثَجَّ

  .كثيرا:وقال ابن زيد. متتابع ا:الثوري

الصب :وال يعرف في كًلم العرب في صفة الكثرة الثج، وإنما الثج:قال ابن جرير

 .هكذا قال .َصب  دماء البُْدن:يعني". « أفضُل الحج  العج  والثج  » :ومنه قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص. المتتابع

أن تحتشي :يعني- «لك الُكرُسفَ  أنعت»:ملسو هيلع هللا ىلصا رسول هللا وفي حديث المستحاضة حين قال له:قلت

ا:قالت:-بالقطن وهذا فيه داَللة على استعمال الثَّج في  .يا رسول هللا، هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثج 
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  .الصب  المتتابع الكثير، وهللا أعلم

الماء الكثير الطيب لنخرَج بهذا :أي ﴾ِلنُْخِرَج بِِه َحبًّا َونَبَاتًا َوَجنَّاٍت أَْلفَافًا﴿:جل ثناؤه قوله       

ا يؤكل رطبا، :أي ﴾َونَبَات ا﴿يدخر لألناسي واألنعام،  ﴾َحبًّا﴿النافع الُمبَاَرك   ﴾َوَجنَّاتٍ ﴿خضر 

لك ذ بساتين وحدائَق من ثمرات متنوعة، وألوان مختلفة، وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان:أي

 ﴾أَْلفَاف ا﴿:قال ابن عباس، وغيره ﴾فَاف اَوَجنَّاٍت أَلْ ﴿:في بقعة واحدة من األرض مجتمع ا؛ ولهذا قال

َوفِي األْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَاٍب َوَزْرٌع َونَِخيٌل ﴿:وهذه كقوله تعالى. مجتمعة

ُل بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِي األُكلِ   .[4:الرعد]اآلية  ﴾ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَض ِ

فإن ما يخرج  ،وقد جمع ّللا  فى هذه اآلية جميع أنواع ما تنبته األرض» :قال المراغي

 ،واألول إذا اجتمع بعضه إلى بعض وكثر حتى التف فهو الحديقة ،ال منها إما أن يكون ذا ساق أو

الحب ألنه  وقد م ،وإما أن يكون بغير ذلك وهو النبات ،والثاني إما أن يكون له أكمام فيها حب

 ،ألنه غذاء بقية أنواع الحيوان ،وأعقبه بذكر النبات ،غذاء أشرف أنواع الحيوان وهو اإلنسان

  .«وأخر الحدائق ألن الفاكهة مما يستغنى عنها الكثير من الناس 

العًلقة بين تلك الظواهر الكونية وما وراءها من حكمة  صاحب الظًللوقد لخص  

تشير هذه اآلية إلى أن  إنما» :هللا جل وعًل على البعث والنشور فقال وتدبير، وداللتها على قدرة

وهو ما  .بقوة تمنعها من التفكك واالنثناء مشدودة ،قوية البناء ،هذه السبع الشداد متينة التكوين

كما تشير . .فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان واألجرام نراه ونعلمه من طبيعة األفًلك

الشداد متناسق مع عالم األرض واإلنسان ومن ثم يذكر في معرض تدبير  السبع بناء هذهإلى أن 

 الشمس وهو. (.وجعلنا سراجا وهاجا):يدل على هذا ما بعده .لحياة األرض واإلنسان وتقديره هللا

كذلك في  تؤثر والتي .المضيئة الباعثة للحرارة التي تعيش عليها األرض وما فيها من األحياء

الجو العليا وهي  طبقات ر المياه من المحيط الواسع في األرض ورفعها إلىبخن السحائب بتتكوي

 .ما فيها من الماء ويتساقط حين تعصر فتخر. .(وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا):المعصرات

ومن  .في طبقات الجو الكهربائي وقد يكون هو التفريغ .قد تكون هي الرياح? ومن يعصرها 

. .وفي السراج توقد وحرارة وضوء ! المؤثرات تلك يد القدرة التي تودع الكون هذهوراء هذه و

  ..دقيق كل الدقة ومختار  (سراج) كلمة فاختيار .وهو ما يتوافر في الشمس

ومن المعصرات وما  ،به من أشعة فيها ضوء وحرارةسكالسراج الوهاج وما ي ومن

 وهو ،كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة ينصب دفعة بعد دفعة ،من ماء ثجاج منها يعتصر

األلفاف  والجنات ،من هذا الماء مع هذا اإلشعاع يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته ،الثجاج

  .الكثيفة الكثيرة األشجار الملتفة األغصان

 وإرادة ،وحكمة تقدره ،ال يكون إال ووراءه يد تنسقه ،التناسق في تصميم الكون وهذا

في العلم  ارتقى فإذا ،يدرك هذا بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه .برهتد

وتجعل القول  .األلباب والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير

التهرب من مواجهة حقيقة  تجعل كما .بأن هذا كله مجرد مصادفة قوال تافها ال يستحق المناقشة

  ! االحترام مجرد تعنت ال يستحق ،صد والتدبير في هذا الكونالق

 الحقائق وتوالي هذه .وإن وراء هذا الكون تدبيرا وتقديرا وتنسيقا ،لهذا الكون خالقا إن

وخلق  .أوتادا من جعل األرض مهادا والجبال:والمشاهد في هذا النص القرآني على هذا النحو

الليل لباسا للستر  جعل مع[ بعد الحركة والوعي والنشاط ] وجعل نومهم سباتا  .الناس أزواجا
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 .وجعل السراج الوهاج .الشداد السبع ثم بناء .وجعل النهار معاشا للوعي والنشاط ،واالنزواء

توالي هذه الحقائق . .والنبات والجنات الحب إلنبات .نزال الماء الثجاج من المعصراتوإ

ويشعر بالخالق الحكيم , ويشي بالتدبير والتقدير ،الدقيق والمشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق

ومن هنا يلتقي ..راء هذه الحياة من قصد وغايةموقظة موحية بما و لمسات ويلمس القلب .القدير

 «!العظيم الذي هم فيه مختلفون بالنبأ السياق

 :ما يستفاد من المقطع

هم على انفراد هللا تعالى باإلالهية وبهذا االستدالل واالمتنان ختمت األدلة التي أقيمت ل

وتضمنت اإِليماء إلى إمكان البعث وما أدمج فيها من المنن عليهم عساهم أن يذكروا النعمة 

فيشعروا بواجب شكر المنعم وال يستفظعوا إبطال الشركاء في اإلالهية وينظروا فيما بلغهم عنه 

  .دالئل تصديق ذلك من اإِلخبار بالبعث والجزاء فيصرفوا عقولهم للنظر في

أهم ما على وحالتها وجالت بهم الذكرى على  بدالئل خلق األرضوقد ابتدئت هذه الدالئل        

ثم تصاعد بهم التجوال  .ثم ما في األفق من أعراض الليل والنهار ،األرض من الجماد والحيوان

والمطر فنزلوا معه  بالنظر في خلق السماوات وبخاصة الشمس ثم نُزل بهم إلى دالئل السحاب

إلى ما يخرج من األرض من بدائع الصنائع ومنتهى المنافع فإذا هم ينظرون من حيث َصدروا 

 .وذلك من رد العجز على الصدر

وهو  [ 3 2:النبأ ] ﴾عن النبإ العظيم الذي هم فيه مختلفون﴿:هذا بيان لما أجمله قوله        

قال مناسبة ذكر اإِلخراج من السورة وهيأْت لًلنت المقصود من سياق الفاتحة التي افتتحت بها

ألن ذلك ُشبه بإخراج أجساد الناس للبعث كما  ،الخ [ 15:النبأ ] ﴾لنخرج به حبا  ونباتا  ﴿     :قوله

  .[ 1 2:سورة ق ] ﴾كذلك الخروج:إلى قوله ...فأنبتنا به جنات وحب الحصيد﴿:قال تعالى

ركين منكري البعث، وأثبت لهم قدرته على البعث والمعاد رد ّللا  تعالى على المش - (الزحيلي)

والحشر والنشر من خًلل اإلتيان بما هو مشاهد معاين لهم وهو إيجاد عجائب المخلوقات، 

  .والقدرة على إيجاد هذه األمور أعظم من القدرة على اإلعادة

 أمورا تسعةلعلم والحكمة ذكر ّللا  تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كمال القدرة وتمام ا -

 :هي

م عليه، وجعل  األرض ممهدةجعل          الجبالمذللة كالمهد للصبي، وهو ما يمهد له فينو 

وخلق الناس لألرض كاألوتاد التي تشد  بها حبال الخيام، لتسكن وتثبت وال تميل بأهلها، 

تمل الكون، ويزهو بالجمال ذكورا وإناثا وأضدادا متقابلين حسنا وقبحا وطوال وقصرا ليك:أصنافا

  .واالنس، ويتيسر التعاون، ويستمر بقاء النوع اإلنساني

لألبدان وقطعا للحركة واألعمال التي يكابد بها اإلنسان طوال النهار،  النوم راحةوتصيير        

  .فتتجدد قواه، ويستعيد نشاطه، فالنوم يزيل التعب عن اإلنسان

، أو سكنا للناس، فظلمة الليل تستر اإلنسان عن العيوب لباس ساتراالليل بظلمته كالوجعل        

إذا أراد هربا من عدو، أو بياتا له، أو إخفاء ما ال يحب اإلنسان اطًلع غيره عليه، وأيضا فكما 

أن اإلنسان بسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل قوته، ويندفع عنه أذى الحر والبرد، فكذا لباس 

صل فيه من النوم، يزيد في جمال اإلنسان، وفي طراوة أعضائه، وفي تكامل الليل، بسبب ما يح

.قواه الحسية والحركية، ويندفع عنه أذى التعب الجسماني، وأذى الوساوس واألفكار الموحشة
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وهي كل ما يعاش به من المطعم :، يتردد فيه الناس لطلب معايشهمالنهار وقت معاشوجعل        

  .والمشرب وغير ذلك

منيرا  الشمس سراجامحكمات، محكمة الخلق، وثيقة البنيان، وجعل  سبع سمواتوبناء        

من السحب المحفلة بالماء،  وإنزال األمطار. مضيئا وقادا متأللئا، وفي كل ذلك خير ونفع لإلنسان

ا، فيحدث منها الغيث الذي يحيي األرض بعد جدبها، وينعش النفوس واألجسام بعد عنائها وتكدره

ويخرج به الحب لإلنسان كالحنطة والشعير وغير ذلك، والنبات للحيوان وهو ما تأكله الدواب من 

الحشيش، وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف أغصانها بعضها ببعض لكثرة تشعبها، 

  .وتزهو بالخضرة والنضرة والجمال، والثمار واأللوان، والطعوم والروائح

ال  ،وهي أدلة مشاهدة محسوسة ،على أن البعث حق -سبحانه  -ة أقامها فهذه تسعة أدل

 -مع أنه  ،ومادام األمر كذلك فكيف ينكرون قدرته على البعث. .يستطيع عاقل إنكار واحد منها

ومنها ما يتعلق باألرض  ،قد أوجد لهم كل هذه النعم التي منها ما يتعلق بخلقهم -تعالى 

وبالسحب التي  ،ومنها ما يتعلق بالشمس ،وبالليل والنهار ،بنومهم ومنها ما يتعلق ،والسموات

  .تحمل لهم الماء الذي ال حياة لهم بدونه
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 ميقات البعث وميعاده :المقطع الثالث

 

وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا ( 17)إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا ﴿ :قوله جل ذكره يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ

 .﴾(21)َكانَْت َسَرابًا َوُسي َِرِت اْلِجبَاُل فَ ( 19)َوفُتَِحِت السََّماُء فََكانَْت أَْبَوابًا ( 18)

 :المناسبة

لما أثبت سبحانه صحة البعث كان مظنة السؤال عن :قال بعض األجلة »:األلوسيقال 

 .«...إن يوم الفصل:وقته فقيل

والذي قدر حياتهم ذلك  .ولن يتركوا سدى ،الناس لم يخلقوا عبثا إن »:سيد قطبقال 

 ونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك ،به المقطع الماضي في السياق يشي التقدير الذي

 ثم ويصلحون في األرض أو يفسدون! ال يمكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون همًل  ،قالتنسي

في  ويعدلون .واحدا ويهتدون في الحياة أو يضلون ثم يلقون مصيرا! يذهبون في التراب ضياعا 

  .« !األرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعا 

الى على تخريب الدنيا، وإيجاد عالم آخر، بإثبات بعد إثبات قدرة ّللا  تع »:الزحيليوقال         

إمكان الحشر وعموم القدرة والعلم، أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل 

معلوم ال يزاد عليه وال ينقص منه، وال يعلم وقته على التعيين إال ّللا  عز وجل، ثم ذكر عًلمات 

سماء، وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء ذلك اليوم من نفخ الصور، وتصدع ال

 .«كالهواء

 :القراءات

 . بفتح الواو (رفي الصو:)أبو عياض قرأ:﴾الصُّور﴿

بشد ( حتت ِ وفُ ):ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشيبة والحسن قرأ:﴾فُتَِحت﴿ 

 .دون شد (حتتِ وفُ :)عاصم وحمزة والكسائي ، وقرأالتاء على المبالغة

 :مفردات المقطع

 .يوم القيامة، وسمي بذلك ألن ّللا  يفصل فيه بحكمه بين الخًلئق :لِ صْ الفَ  مُ وْ يَ 

ً يقَ مِ   .وقتا للثواب والعقاب، وحدا تنتهي عنده الدنيا:اتا

الخشب أو من  وهو قرُن ثَور فارغ الوسط مضيق بعض فراغه ويتخذ من ،البوق:ورُ الصُّ 

، وأكثر ما ينادى به قويا  لنداء الناس إلى االجتماع فخ فيخرج منه الصوتيَنفخ فيه النا ،النحاس

  .الجيش والجموع المنتشرة لتجتمع إلى عمل يريده اآلمر بالنفخ

 .إسرافيل عليه السًلم الملك هو:والنفخة هنا هي الثانية، والنافخ في الصور

ً وَ فْ أَ   .أي جماعة:اعات مختلفة، جمع فوجأَْفواجا  جم. فَتَأْتُوَن من قبوركم إلى الموقف:اجا

 . د عتُشققت وصُ :اءُ مَ السَّ  تِ حَ فُتِ 
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ً وَ بْ أَ   .ذات أبواب، أو صارت من كثرة الشقوق كأنها أبواب:ابا

  .أزيلت عن أماكنها، وأصبحت في الهواء كالهباء:َوُسي َِرِت اْلِجبالُ 

ً رَ سَ  فيه البيوت واألشجار  ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر كأن ماء تنعكس:السراب:ابا

يعني أنها تصير « هو أخدع من السراب»وغيرها، ويضرب به المثل في الكذب والخداع يقال 

ق أجزائها وانبثاث جواهرها، فالجبال تظهر مثل السراب، إذ ترى على  شيئا كًل شيء لتفر 

 .صورة الجبال وليست جباال في الحقيقة بل غبارا

 :اإلعراب

ً إِنَّ يَْوَم اْلفَصْ ﴿ كًلم مستأنف مسوق للرد على سؤال قد يرد بعد أن أثبت هللا البعث  ﴾ِل كاَن ِميقاتا

إن يوم إلخ، وإن  واسمها وجملة كان خبرها واسم كان :ما وقت البعث فقال:باألدلة المتقدمة وهو

 .مستتر تقديره هو وميقاتا خبرها

﴿ ً وِر فَتَأْتُوَن أَْفواجا دل من يوم الفصل وأجاز أبو البقاء أن يكون بدال من يوم ب﴾يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

ميقاتا أو منصوب بفعل محذوف تقديره أعني وجملة ينفخ في محل جر بإضافة الظرف إليها 

ونفخ فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على إسرافيل الذي ينفخ 

 .الواو في الصور، فتأتون عطف على ينفخ وأفواجا حال من

﴿ ً عطف على فتأتون، وإنما عدل عن المضي إلى المضارع لتحقق  ﴾َوفُتَِحِت السَّماُء فَكانَْت أَْبوابا

فتأتون والحال أن السماء قد :الواو حالية، والجملة في محل نصب على الحال، أي:الوقوع، وقيل

ي، وأبوابا فتحت والسماء نائب فاعل، فكانت عطف على فتحت، واسم كان مستتر تقديره ه

 .خبرها، وقرئ فتحت بالتشديد

﴿ ً عطف أيضا وسي رت فعل ماض مبني للمجهول والجبال نائب  ﴾َوُسي َِرِت اْلِجباُل فَكانَْت َسرابا

 .فاعل، فكانت عطف على سي رت وسرابا خبر كانت

 :البالغة

وهو أن حذفت منه األداة وحذف وجه الشبه أيضا  تشبيه بليغ:﴾وسي رت الجبال فكانت سرابا﴿

المرئي خًلف الواقع فكما يرى السراب من بعيد للظامىء الملتاح كأنه ماء فيستبشر به ويخف  

إليه حتى إذا أدركه بعد طول األين لم يجده شيئا، وكذلك ترى الجبال كأنها جبال وليست كذلك في 

 .نفس األمر

  .سجع مرصع:﴾َسرابا    - أَْبوابا   –أَْفواجا  ﴿

 :والبيان التفسير

 ﴾إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًا﴿:سبحانه وتعالى قوله 

إن يوم يفصل هللا فيه بين خلقه، فيأخذ فيه من بعضهم :يقول تعالى ذكره» :قال الطبري 

  .لبعض، كان ميقات ا لما أنفذ هللا لهؤالء المكذ بين بالبعث، ولضربائهم من الخلق

  .يلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأو

يفِصل هللا فيه  ،وهو يوم عظَّمه هللا ﴾إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَات ا﴿:قوله ،عن قتادة:ذكر من قال ذلك* 

لين واآلخرين بأعمالهم    .«بين األو 
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ا عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل » :وقال ابن كثير يقول تعالى مخبر 

َوَما ﴿:منه، وال يعلم وقته على التعيين إال هللا عز وجل، كما قال معدود، ال يزاد عليه وال ينقص

ُرهُ إاِل ألَجٍل َمْعدُودٍ   .[104:هود] ﴾نَُؤخ ِ

ار المشركين وتكذيبهم وأكد الكًلم بحرف التأكيد ألن فيه إبطاال  إِلنك» :قال ابن عاشورو

لى التمييز بين المعاني ، وشاع إطًلقه عالتمييز بين األشياء المختلطة:والفصل .بيوم الفصل

، أي نوع من فصل القضاء:على الحكم، وقد يضاف إليه فيقالالمتشابهة والملتبسة فلذلك أطلق 

فالجزاء على األعمال فصل بين الناس بعضهم من  .الفصل ألن القضاء يميز الحق من الظلم

  .بعض

  :ير عنه بيوم الفصل إِلثبات شيئينوأوثر التعب        

  .أنه بَيَّن ثبوت ما جحدوه من البعث والجزاء وذلك فصل بين الصدق وكذبهم:هماأحد       

 .، وما اعتدى به بعضهم على بعضقضاء بين الناس فيما اختلفوا فيهال:وثانيهما       

يت ال يكون إال بزمن محقق كناية تلويحية عن تحقيق وقوعه إذ التوق ﴾ميقاتا  ﴿فكونه        

  . بطأولو تأخر وأالوقوع 

  .، سؤاال  يريدون منه االستهزاء بخبرهد لسؤالهم تعجيله وعن سبب تأخيرهوهذا ر        

  .أن ليس تأخر وقوعه دَاالَّ على انتفاء حصوله:والمعنى

. ن هللا مستدرجكم مدةليس تكذيبكم به مما يحملنا على تغيير إبانة المحدد له ولك:والمعنى        

  

[ 114:األعراف] ﴾ال تأتيكم إال بغتة﴿:أنه ال يُدَرى لعله يحصل قريبا  قال تعالىوفي هذا إنذار لهم ب

  .ابن عاشور .«[ 51:اإلسراء]  ﴾قل عسى أن يَكون قريبا  ﴿:وقال

وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا﴿:قوله جل ذكره           ﴾يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

ا:مجاهدقال  يَْوَم نَْدُعوا ُكلَّ ﴿:أمة مع رسولها، كقوله يعني تأتي كل:قال ابن جرير .ُزَمر 

  [.31:اإلسراء] ﴾أُنَاٍس بِإَِماِمِهمْ 

ا﴿:البخاريوقال         حدثنا دمحم، حدثنا أبو معاوية، عن  ﴾يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّوِر فَتَأْتُوَن أَْفَواج 

  ".ختين أربعونما بين النف":ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا :األعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال

ا:قالوا ا:قالوا". أبيتُ ":؟ قال أربعون يوم  ؟  أربعون سنة:قالوا". أبيت":؟ قال أربعون شهر 

ليس من اإلنسان شيٌء إال  ،ثم يُنزُل هللا من السماء ماء فينبتُوَن كما ينبُت البقلُ ":قال". أبيت":قال

ا واحدا، وهو َعْجُب الذنَب، ومنه يَُركَّبُ    .« الَخْلُق يوَم القيامة يَبلَى، إال عظم 

يوم الفصل كان :تَْرَجم بيوم ينفخ عن يوم الفصل، فكأنه قيل ﴾يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّورِ ﴿:وقوله       

عن عبد هللا بن . أجًل لما وعدنا هؤالء القوم، يوم ينفخ في الصور، وهو قَْرن يُْنفَخ فيه عندنا

  ."قرن :الصور" :الق ،عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ،عمرو

وإنما  لعدم تعلق الغرض بمعرفة النافخإلى النائب  ﴾يُنفخ﴿وبُني » :ابن عاشورقال 

وحذف ما يحصل بين النفخ في الصور .. .الغرض معرفة هذا الحادث العظيم وصورة حصوله

اإِلتيان حت ى كأنه يحصل عند النفخ في الصور  لزيادة اإِليذان بسرعة حصول ضورهموبين ح

  .« فتحيَْون فتسيرون فتأتونينفخ في الصور :إن كان المعنىو

. وال نعلم إال أنه سينفخ فيه .مهإال اس ﴾الصور﴿ونحن ال ندري عن » :صاحب الظًللقال 

طاقتنا  هللا وقد صان .فهي ال تزيدنا إيمانا وال تأثرا بالحادث .أن نشغل أنفسنا بكيفية ذلك لنا وليس
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إنما ! فًل نزيد  ينفعنا وأعطانا منه القدر الذي ،ء هذا الغيب المكنونعن أن تتبدد في البحث ورا

نتصور هذا المشهد والخًلئق  .أفواجا نحن نتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يأتي بها الناس

لمن يأتي بعدها كي ال يضيق بهم  األرض وأخلت وجه ،التي توارت شخوصها جيًل بعد جيل

مبعوثين قائمين آتين من كل . .أفواجا ..اجميع ر مشهد هذه الخًلئقنتصو. .وجه األرض المحدود

ونتصور الجموع  .المبعثرة وهذه الخًلئق منها قائمة األجداث ونتصور .فج إلى حيث يحشرون

ونتصور هذا الهول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في  ،آخرها الحاشدة ال يعرف أولها

ففي هذا الكون الذي نعرفه . .ال ندري? أين . .إال في هذا اليومواحدة  ساعة وقت واحد وفي

   .«جسام  وأهوال أحداث

  .وجماعة جماعة ،فيجيئون زمرا زمرا:يقول:الطبريقال  ﴾فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا﴿» :وقوله        

ا﴿:، قولهمجاهدعن  .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل         ا، وإنما زُ :قال ﴾أَْفَواج  ا ُزمر  مر 

ا﴿:قيل يَْوَم ﴿:ألن كل  أمة أرسل هللا إليها رسوال تأتي مع الذي أرسل إليها كما قال ﴾فَتَأْتُوَن أَْفَواج 

 . « ﴾نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِإَِماِمِهمْ 

فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة  ﴾ فَتَأْتُونَ  ﴿ : والفاء في قوله تعالى» :األلوسيقال 

أن اضرب ب عََصاَك البحر  ﴿ : حال عليها وإيذانا  بغاية سرعة اإلتيان كما في قوله تعالىبداللة ال

أي فتحيون فتبعثون من قبوركم فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير   [ 63: الشعراء ]  ﴾ فانفلق

 .«لبث أصًل  

وشققت السماء :ذكرهيقول تعالى  ﴾َوفُتَِحِت السََّماُء فََكانَْت أَْبَوابًا﴿:جل ثناؤه قوله

وفُتحت :معنى ذلك:وقيل .وكانت من قبل شدادا ال فطور فيها وال صدوع ،فصد عت، فكانت ُطرقا

وفُتحت :ومعنى الكًلم:السماء فكانت قِطعا كقطع الخشب المشقَّقة ألبواب الدور والمساكن، قالوا

كما يقال في  السماء فكانت قِطعا كاألبواب، فلما أسقطت الكاف صارت األبواب الخبر،

  .كاألسد:كان عبد هللا أسدا، يعني:الكًلم

 .طرقا ومسالك لنزول المًلئكة:أي ﴾َوفُتَِحِت السََّماُء فََكانَْت أَْبَواب ا﴿

انشقاقها بنزول المًلئكة من بعض السماوات التي هي :وفتح السماء »:ابن عاشورقال   

هم نزوال  يحضرون به لتنفيذ أمر الجزاء كما قال ام ونزل اء بالغمويوم تشقق السم﴿:الىـتع مقر 

 .« [ 26 ،25:الفرقان ] ﴾نتنزيًل  الملك يومئذ الحق للرحم المًلئكة

ولعل نكتة التعبير به عنه اإلشارة إلى كمال  »:تحتفي داللة التعبير بفُ  األلوسيقال 

  .« قدرته تعالى حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة

 ،ونُسفت الجبال فاجتثت من أصولها:يقول ﴾اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابًا َوُسي َِرتِ ﴿:هلالج لج قوله

وهو في الحقيقة  ،كالسراب الذي يظن  من يراه من بُعد ماء ،لعين الناظر ،فصيرت هباء منبثا

 .هباء

بَُها َجاِمدَة  َوِهَي تَُمرُّ َمرَّ َوتََرى اْلِجبَاَل تَْحسَ ﴿:كقوله ﴾َوُسي َِرِت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَراب ا﴿

  .[5:القارعة] ﴾َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمْنفُوِش ﴿:وكقوله[ 11:النمل] ﴾السََّحابِ 

يخيل إلى الناظر أنها شيء، وليست بشيء، بعد هذا تَذهب :أي ﴾فََكانَْت َسَراب ا﴿:وقال هاهنا        

َويَْسأَلُونََك َعِن اْلِجبَاِل فَقُْل يَْنِسفَُها َرب ِي نَْسف ا فَيَذَُرَها قَاع ا ﴿:لبالكلية، فًل عين وال أثر، كما قا
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ا َوال أَْمت ا َويَْوَم نَُسي ُِر اْلِجبَاَل َوتََرى األْرَض ﴿:وقال[ 104- 105:طه] ﴾َصْفَصف ا ال تََرى فِيَها ِعَوج 

  .«[ 44:الكهف] ﴾بَاِرَزة  

هواء  السرابلمحمد الهراوي أن  « عة في علم الطبيعةاألزهار البدي »والمستفاد من 

تسخنت طبقته السفلى التي تلي األرض لتسخن األرض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزء 

منها إلى ما فوقها من الطبقات فكان أكثف مما تحته وخرج بذلك التسخن عن موقعه الطبيعي من 

وجه مخصوص مبين في الكتاب  األرض والنعكاس األشعة الضوئية وانكسارها فيه على

المذكور مع انعكاس لون السماء يظن ماء وترى فيه صورة الشيء منقلبة وقد ترى فيه صور 

سابحة كقصور وعمد ومساكن جميلة مستغربة وأشباح سائرة تتغير هيئتها في كل لحظة وتنتقل 

أو متراكبة في  عن محالها ثم تزول وما هي إال صور حاصلة من انعكاس صور مرئية بعيدة جدا  

 .(األلوسي) طبقات الهواء المختلفة الكثافة
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 مشهد الطغاة في الجحيم :المقطع الرابع

 

بِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا ( 22)ل ِلطَّاِغيَن َمآبًا ( 21)إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا ﴿ الَّ يَذُوقُوَن فِيَها بَْرًدا ( 23)الَّ

( 27)وَن ِحَسابًا إِنَُّهْم َكانُوا اَل يَْرجُ ( 26)َجَزاًء ِوفَاقًا ( 25)إِالَّ َحِميًما َوَغسَّاقًا ( 24)َواَل َشَرابًا 

 .﴾(31)فَذُوقُوا فَلَن نَِّزيَدُكْم إِالَّ َعذَابًا ( 29)َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَابًا ( 28)َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّابًا 

 :المناسبة

ن جزاء من كذب بيوم القيامة موضحا  مشاهد يوم القيامة بيَّ  بعد أن ذكر هللا تعالى بعض

 .أن تكذيبهم إنما يعود بالضرر عليهم

بعد أن أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل » :قال الزحيلي

ته على التعيين إال ّللا  عز وجل، ثم ذكر عًلمات معلوم ال يزاد عليه وال ينقص منه، وال يعلم وق

ذلك اليوم من نفخ الصور، وتصدع السماء، وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء 

، الذين أحصى ّللا   كالهواء، أوضح أن جهنم مرصد للطغاة وهم الكافرون المكذبون بآيات ّللا 

 .«ا عليهم كل شيء من أعمالهم، وسيلقون جزاء ما صنعو

 :القراءات

بفتح األلف والجمهور على  (أن جهنم) عمر والمنقري وابن يعمرأبوقرأ :﴾إِنَّ َجَهنَّمَ ﴿

 ،والمعنى كان ذلك إلقامة الجزاء ،بتقدير الم جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكًلم .كسرها

يضا  بالفتح ومعطوفا  على ما هنا ألنه أ  [ 31: النبأ ]  ( أن للمتقين ) وتُعُق ِب بأنه ينبغي حينئٍذ أن يكون 

 .بكليهما يتم التعليل بإقامة الجزاء

اء في قراءة قوله »:قال الطبري:﴾البِثِينَ ﴿   اء  (البِثِينَ :)اختلفت القر  فقرأ ذلك عامة قر 

اء الكوفة  اء الكوفة  .باأللف (البِثِينَ )المدينة والبصرة وبعض قر  غير ب" َلبِثِيَن " وقرأ ذلك عامة قر 

، وذلك أن العرب وأفصح القراءتين وأصحهما مخرجا في العربية قراءة من قرأ ذلك باأللفألف، 

هذا :وتنصبه بها، ال يكادون أن يقولوا ،ال تكاد توقع الصفة إذا جاءت على فَِعل فتعملها في شيء

 مدحا أو ذما، فًل ال يأتي صفة إال لَ عِ رجل بَِخل بماله، وال َعِسر علينا، وال هو َخِصم لنا؛ ألن فَ 

هو :يعمل المدح والذم  في غيره، وإذا أرادوا إعمال ذلك في االسم أو غيره جعلوه فاعًل فقالوا

أصح مخرجا في العربية وأفصح، ولم  (البِثِينَ )إن:وهو طامع فيما عندنا، فلذلك قلت ،باخل بماله

 . « (لَبِثِينَ )أُِحل  قراءة من قرأ

حمزة وحده وابن مسعود وعلقمة وابن  وقرأ (البثين)هور الجم قرأ »:وقال ابن عطية 

جمع لبث وهي قراءة معترضة  (لبثن)وثاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وابن جبير 

 .ألن فعًل إنما يكون فيما صار خلقا كحذر وفرق وقد جاء شاذا فيما ليس بخلق

ونافع وابن عامر وعاصم وجماعة من  بو عمروابن كثير وأ قرأ:ابن عطية قال:﴾َغسَّاقًا﴿         

حمزة والكسائي وحفص عن  وقرأ ،السين وهو اسم على ما قدمناهبتخفيف  (اقاغسَ )الجمهور 
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ين وهي مشددة الس (اقاغسَّ )عاصم وابن أبي إسحاق السبيعي والحكم بن عتبة وقتادة وابن وثاب 

 .دانهمنه قال ومشروب غساق أي سائل من أبصفة أقيمت مقام الموصوف كأ

 ﴿ ً بشد الذال وكسر الكاف وهو مصدر بلغة بعض العرب  (اباذَّ كِ )جمهور الناس  قرأ:﴾ِكذَّابا

  (م القصارألحلق أحب إليك أ:)ومنه قول أحدهم وهو يستفتي ،وهي يمانية

 :ومنه قول الشاعر

  "الطويل "  (وعن حاجة قضاؤها من شفائيا         لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي)

  ."كذابا " لم يختلف القراء في هذا الموضع في :وهذا عندهم مصدر من فعل، وقال الطبري

وأراه أراد السبعة، وأما في الشاذ فقرأ علي بن أبي طالب وعوف :بو دمحمقال القاضي أ           

بن  عبد هللا بكسر الكاف وبتخفيف الذال وقرأ (ابا  ذَ كِ )األعرابي وعيسى واألعمش وأبو رجاء 

نه جمع كاذب ونصبه على الحال قاله بضم الكاف وشد الذال على أ (ابا  ذَّ كُ )عمر بن عبد العزيز 

  .« أبو حاتم

 :مفردات المقطع

ب فلعله معرب عن العبرانية أو عن لغة :قيل .اسم لدار العذاب في اآلخرة:جهنم وهو اسم ُمعرَّ

 .ذكره ابن عاشور. أخرى سامية

  .صد فيه خزنة النار الكفارموضع رصد، ير:ِمْرصاداً 

 . الكافرين، الذين طغوا بمخالفة أوامر ربهم:ِللطَّاِغينَ 

 ً  . مرجعا ومأوى:َمآبا

 . مقيمين:البِثِينَ 

ً أَ    .، وهي مدة مبهمة من الزمانبةٌ قْ ، وواحدها حِ بٌ قَ دهورا ال نهاية لها، جمع حِ :ْحقابا

 . يضا على النومبرودة الهواء، ويطلق أ:ال يَذُوقُوَن فِيها بَْرداً 

 ً  . أي ما يشرب تلذذا لتسكين العطش:َوال َشرابا

 ً  . الماء الحار  الشديد الغليان:الحميم:إِالَّ َحِميما

 ً  . قيح وصديد أهل النار الدائم السيًلن من أجسادهم:َوَغسَّاقا

 ً ، وال عذاب موافقا ألعمالهم وكفرهم، فًل ذنب أعظم من الكفر وا بذلك جزاء  وزُ أي جُ :َجزاًء ِوفاقا

 . أعظم من النار

 .ِحسابا  محاسبة على أعمالهم إلنكارهم البعث. ال يخافون أو ال يتوقعون:ال يَْرُجونَ 

  .الكريم القرآن:بِآياتِنا 

 ً  . تكذيبا كثيرا:ِكذَّابا

 .أي من األعمال:َوُكلَّ َشْيءٍ 

 . ضبطناه:أَْحَصْيناهُ  
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 ً  . أي ضبطناه بالكتابة:ِكتابا

 . ذوقوا جزاءكم:يقال لهم في اآلخرة عند وقوع العذاب عليهمأي ف:ذُوقُوافَ 

 ً  .أي فوق عذابكم:فَلَْن نَِزيَدُكْم إِالَّ َعذابا

 :اإلعراب

﴿ ً كًلم مستأنف مسوق للرد على سؤال قد يرد بعد أن أثبت هللا البعث  ﴾إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل كاَن ِميقاتا

يوم إلخ، وإن  واسمها وجملة كان خبرها واسم كان إن :ما وقت البعث فقال:باألدلة المتقدمة وهو

 .مستتر تقديره هو وميقاتا خبرها

 ﴿ ً وِر فَتَأْتُوَن أَْفواجا وأجاز أبو البقاء أن يكون بدال  ،بدل من يوم الفصل:يوم ﴾يَْوَم يُْنفَُخ فِي الصُّ

ظرف في محل جر بإضافة ال:وجملة ينفخ ،من ميقاتا أو منصوب بفعل محذوف تقديره أعني

ونائب الفاعل مستتر تقديره هو يعود على إسرافيل  ،فعل مضارع مبني للمجهول:نفخيُ و ،إليها

 .حال من الواو:وأفواجا ،عطف على ينفخ:الذي ينفخ في الصور، فتأتون

 ﴿ ً وإنما عدل عن المضي إلى المضارع لتحقق  ،عطف على فتأتون ﴾َوفُتَِحِت السَّماُء فَكانَْت أَْبوابا

فتأتون والحال أن السماء قد :أي ،قيل الواو حالية والجملة في محل نصب على الحالو ،الوقوع

 ،واسم كان مستتر تقديره هي ،فتحت والسماء نائب فاعل، فكانت عطف على فتحت

 .وقرئ فتحت بالتشديد ،خبرها:وأبوابا

 ﴿ ً نائب :والجبال ،جهولفعل ماض مبني للم:وسي رت ،عطف أيضا﴾ َوُسي َِرِت اْلِجباُل فَكانَْت َسرابا

 .خبر كانت:وسرابا ،عطف على سي رت:فاعل، فكانت

كًلم مستأنف مسوق للشروع في وصف أهوال جهنم بعد أن فرغ من ﴾إِنَّ َجَهنََّم كانَْت ِمْرصاداً ﴿ 

واسم كانت مستتر تقديره  ،وجملة كانت خبرها ،وصف األحوال العامة ليوم القيامة، وإن واسمها

دا خبر كانت أي راصدة للمعذبين فيها مترقبة لهم أو مرصدة بمعنى معد ة هي أي جهنم ومرصا

د الرباعي أي أعد ، والمرصاد في صَ رْ وإما من أَ  ،د الثًلثي بمعنى ترقبصَ فهي إما من رَ  ،لهم

 .المرصاد الحد  الذي يكون فيه الرصد:الطريق والممر، وعبارة الزمخشري:معاجم اللغة

 ﴿ ً أي مثابة لهم ومرجعا يثوبون  ،خبر ثان لكانت:ومآبا ،متعلقان بمرصادا:لطاغينل ﴾ِللطَّاِغيَن َمآبا

 .ويجوز تعلق للطاغين بمرصاد ،ويرجعون إليها

 ﴿ ً ظرف متعلق :وأحقابا ،حال مقد رة من الضمير المستكن في للطاغين:البثين ﴾البِثِيَن فِيها أَْحقابا

ى كل حال وعذاب ها الزمن فهي متناهية علإن األحقاب مهما امتدت وتراخى ب:بًلبثين، فإن قيل

  :قيل في الجواب عن هذا السؤال وجوه منها الكف ار غير متناٍه،

 ،البثين فيها أحقابا:إن هللا تعالى لم يجعل ألهل النار مدة بل قال»:وي عن الحسن قالما رُ  -1

 .«إال الخلودوليس لألحقاب مدة  ،فوهللا ما هو إال أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى األبد

أنهم يلبثون فيها أحقابا ال :والمعنى ،والحقب الواحد متناهٍ  ،إن لفظ األحقاب ال يدل على نهاية -2 

 . يذوقون فيها بردا وال شرابا إال حميما وغساقا، فالتوقيت ألنواع العذاب ال توقيت لل بث والمكوث

﴿ ً البثين غير :أي ،حال من الضمير في البثين:نجملة ال يذوقو ﴾ال يَذُوقُوَن فِيها بَْرداً َوال َشرابا

فعل مضارع :ويذوقون ،نافية:وال ،وقيل مستأنفة ،فهي حال متداخلة أو صفة ألحقابا ،ذائقين
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 ،نافية:وال ،حرف عطف:والواو ،مفعول به:وبردا ،متعلقان بيذوقون:وفيها ،مرفوع

 .عطف على بردا:وشرابا

 ﴿ ً ً َوَغسَّاقا  ،ألن الكًلم غير موجب ،بدل من شرابا:وحميما ،ة حصرأدا:إال ﴾إِالَّ َحِميما

وعليه  ،أنه استثناء منقطع:فقد قال بعضهم ،عطف عليه، وهذا أسهل مما سلكه المفسرون:وغساقا

 ،وال شرابا يسكن عطشهم ،ال يذوقون فيها بردا ينف س عنهم حر  النار»:جرى في الكشاف قال

الظاهر أنه متصل من قوله وال »:وقال أبو حيانوتبعه الجًلل،  ،«ولكن يذوقون فيها حميما

 .«شرابا

﴿ ً نعت لجزاء :ووفاقا ،وا بذلك جزاءزُ وجُ :أي ،مصدر منصوب بفعل محذوف:جزاء   ﴾َجزاًء ِوفاقا

 .فتكون الجملة مستأنفة

 ﴿ ً  ،خبر إنهم:وإن واسمها وجملة كانوا ،الجملة تعليل لقوله جزاء ﴾إِنَُّهْم كانُوا ال يَْرُجوَن ِحسابا

 .أي محاسبة ،مفعول يرجون:وحسابا ،خبرها:وكان اسمها وجملة ال يرجون

 ﴿ ً عاطفة وكذبوا فعل وفاعل وبآياتنا متعلقان بكذبوا وكذابا مفعول :الواو ﴾َوَكذَّبُوا بِآياتِنا ِكذَّابا

مطلق أي تكذيبا وفع ال في باب فع ل كله فاش في كًلم فصحاء العرب ال يكادون يقولون غيره، 

لقد فس رتها فسارا ما سمع بمثله وقرىء :وسمعني بعضهم أفس ر آية فقال»:لزمخشريقال ا

  :بالتخفيف وهو مصدر كذب بدليل قوله

  .« والمرء ينفعه كذابه.. .فصدقتها وكذ بتها                                

﴿ ً تغال أي وأحصينا كل الواو عاطفة وكل شيء منصوب على االش ﴾َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْيناهُ ِكتابا

فذوقوا مسب ب عن :شيء أحصيناه وهذه الجملة معترضة بين السبب ومسب به فإن قوله اآلتي

تكذيبهم وفائدة االعتراض تقرير ما اد عاه من قوله جزاء وفاقا، وجملة أحصيناه مفس رة ال محل 

ى أحصيناه أي لها وأحصيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وكتابا يجوز أن يكون مصدرا من معن

إحصاء وأحصيناه بمعنى كتبنا اللتقاء اإلحصاء والكتبة في معنى الضبط والتحصيل أو يكون 

 .مصدر ألحصينا ويجوز أن يكون حاال بمعنى مكتوبا

 ﴿ ً مسب ب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم  -كما قلنا -الفاء تعليلية ألنه ﴾فَذُوقُوا فَلَْن نَِزيَدُكْم إِالَّ َعذابا

ت، وذوقوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ومعنى األمر اإلهانة والتحقير، باآليا

والفاء عاطفة ولن حرف نفي ونصب واستقبال ونزيدكم فعل مضارع منصوب بلن والكاف 

 .مفعول به أول وإال أداة حصر وعذابا مفعول به ثان

 :تفسير المقطع

 ﴾إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاد ا﴿:قوله »:قال ابن كثير .﴾َصاًداإِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمرْ ﴿:قوله جل ذكره

مرجعا ومنقلبا :أي ﴾َمآب ا﴿الَمَردة العصاة المخالفون للرسل، :وهم ﴾لِلطَّاِغينَ ﴿مرصدة ُمعَد ة، :أي

ل أحد ال يدخأنه :يعني ﴾إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاد ا﴿:وقال الحسن، وقتادة في قوله .ومصيرا ونزال

عليها ثًلث :وقال سفيان الثوري. الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا، وإال احتبس

 .قناطر

ويجوز أن تكون مستأنفة  »:﴾إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا﴿:في قوله جل ثناؤه قال ابن عاشور

ذلك مما يثير في وما لحق بها ألن  (14:النبأ) ﴾إن يوم الفصل كان ميقاتا  ﴿استئنافا  بيانيا  عن جملة 

 ﴾إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاًدا﴿ نفوس السامعين تطل ب ماذا سيكون بعد تلك األهوال فأجيب بمضمون
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وابتدىء بذكر جهنم ألن المقام مقام تهديد إذ ابتدئت السورة بذكر تكذيب المشركين ...اآلية

 .«بالبعث

ً ﴿متعلق بـــ  ﴾للطاغين﴿:قوله تعالى الذين  قدم عليه إلدخال الروع على المشركين ﴾مئابا

تجاوز الحد في عدم االكتراث بحق الغير والِكْبُر، والتعريُف :والطغيان .بشركهم طغوا على هللا

فهو إظهار في مقام  (11:النبأ) ﴾فتأتون أفواجا  ﴿:فالمراد به المشركون المخاطبون بقوله ،فيه للعهد

إذ المشركون باهلل  ،ى سبب جعل جهنم لهم، ألن الشرك أقصى الطغياناإِلضمار لقصد اإِليماء إل

أْعرضوا عن عبادته ومتكبرون على رسوله  ملسو هيلع هللا ىلص حيث أنِفوا من قبول دعوته وهم المقصود من 

 ﴾إنهم كانوا ال يرجون حسابا  وكذبوا بآياتنا كذابا  ﴿:معظم ما في هذه السورة كما يصرح به قوله

هذا وإن المسلمين المستخف ين بحقوق هللا، أو المعتدين على الناس بغير حق،  (.21 ،24:النبأ)

ابن . « واحتقارا  ال لمجرد غلبة الشهوة لهم حظ من هذا الوعيد بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر

 .عاشور

، "حقُب"ع ماكثين فيها أحقابا، وهي جم:أي ﴾البِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا﴿:تبارك وتعالى قوله

، عن ابن حميد، عن ِمْهران، عن ابن جريرفقال . وقد اختلفوا في مقداره. المدة من الزمان:وهو

ار الد هنِي، عن سالم بن أبي الجعد قال لهًلل  علي بن أبي طالبقال :سفيان الثوري، عن َعمَّ

سنة اثنا عشر شهرا، كل ، ثمانين سنةنجده :ما تجدوَن الُحْقَب في كتاب هللا المنزل؟ قال:الَهَجري

أبي ُهَريرة، وعبد هللا بن َعمرو، وابن وهكذا ُروَي عن  .كل شهر ثًلثون يوما كل يوم ألف سنة

وعن  .عباس، وسعيد بن ُجبَير، وَعمرو بن ميمون، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، والضحاك

أربعون سنة، كل يوم الُحقُب :عبد هللا بن عمرووعن . كذلك سبعون سنة:أيضا الحسن والس دي

 .رواهما ابن أبي حاتم. منها كألف سنة مما تعدون

ثًلثمائة سنة، كل سنة ثًلثمائة وستون ذُِكر لي أن الُحقب الواحد :وقال بَُشير بن كعب

ا   .، وابن أبي حاتمرواه ابن جرير. وم منها كألف سنةكل ي ،يوم 

سألت سليمان :يمان بن مسلم أبو الُمعَلَّى قالحدثنا دمحم بن ِمْردَاس، حدثنا سل:وقال البزار      

وهللا ال ":هل يخرج من النار أحد؟ فقال حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:التيمي

ة ثًلثمائة بضع وثمانون سنة، والسن:والُحْقب:قال". يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا

  .سليمان بن مسلم بصري مشهور:ثم قال .وستون يوما مما تعدون

سبعمائة ُحقب، كل حقب سبعون سنة، كل سنة ثًلثمائة  ﴾البِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا﴿:الس ديوقال       

ا، كل يوم كألف سنة مما تعدون   .وستون يوم 

وقال ، ﴾إاِل َعذَابًا لَْن نزيَدُكمْ فَذُوقُوا فَ ﴿:إن هذه اآلية منسوخة بقوله:وقد قال مقاتل بن َحي ان      

رواهما ابن  .في أهل التوحيد[ 104:هود] ﴾إِال َما َشاَء َربُّكَ ﴿:هذه اآلية وقوله:خالد بن َمْعدان

  .جرير

َن فِيَها بَْرًدا َوال ال يَذُوقُو﴿:متعلق ا بقوله ﴾ا أَْحقَابًاالبِثِيَن فِيهَ ﴿:ويحتمل أن يكون قوله:ثم قال      

والصحيح أنها ال انقضاء :ثم قال.  لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخرثم يحدث هللا ﴾َشَرابًا

  .وقد قال قبل ذلك. لها، كما قال قتادة والربيع بن أنس

سمعت :حدثني دمحم بن عبد الرحيم البَْرقِي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن سالم     

أما األحقاب فليس لها ِعد ة إال الخلود في النار، :قال ﴾االبِثِيَن فِيَها أَْحقَابً ﴿:يسأل عن قولهالحسن 

  .ولكن ذكروا أن الُحقَب سبعون سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون

 كلما مضى، ما ال انقطاع له:وهو ﴾البِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا﴿:قال هللا تعالى:قتادةوقال سعيد، عن      
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  .ْقب ثمانون سنة، وذكر لنا أن الحُ ُحقب جاء حقب بعده

، ولكن الُحْقب ال يعلم عدة هذه األحقاب إال هللا ﴾البِثِيَن فِيَها أَْحقَابًا﴿:الربيع بن أنسوقال       

رواهما أيضا . الواحد ثمانون سنة، والسنة ثًلثمائة وستون يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون

 .ابن جرير

وكثر الناس في هذا الًلزم ان هللا  »:نى األحقاببعد عرض األقوال في مع ابن عطيةقال       

ال نهاية قال كلما مر حقب جاء غيره الى ما " أحقابا " تعالى أخبر عن الكفار انهم يلبثون 

ب ومن الناس من ظن لذكر االحقاب أن مدة العذا ،ال الخلود في النارليس لها عدة إ:الحسن

 .« كويل لذلتنحصر وتتم فطلبوا التأ

أي دهورا متتابعة، كلما مضى حقب تبعه حقب آخر » :في معنى أحقابا السعود أبووقال  

إلى غير نهاية، فإن الحقب ال يكاد يستعمل إال حيث يراد تتابع األزمنة وتواليها، فليس فيه ما يدل 

 «على تناهي تلك األحقاب، ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة 

.. .مع ُحقُب بضمتين، وهو زمن طويل نحو الثمانين سنةج:وأحقاب» :ابن عاشوروقال 

وجمعه هنا مراد به الطول العظيم ألن أكثر استعمال الُحقُب واألحقاب أن يكون في حيث يراد 

توالي األزمان ويبين هذا اآليات األخرى الدالة على خلود المشركين، فجاءت هذه اآلية على 

  .الدوام دون انتهاءالمعروف الشائع في الكًلم كناية به عن 

بآيات الخلود  دعوى نسخ ذلكوليس فيه داللة على أن لهذا اللبث نهاية حتى يُحتاج إلى         

وهو وهم ألن األخبار ال تنسخ، أو يحتاج إلى جعل اآلية لعصاة المؤمنين، فإن ذلك ليس من شأن 

ين في أعمالهم القرآن المكي األول إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين مج   .«د ِ

ال يجدون في َجهنَّم برد ا :أي ﴾ال يَذُوقُوَن فِيَها بَْرًدا َوال َشَرابًا﴿:سبحانه وتعالى قوله 

استثنى من :أبو العاليةقال  ﴾إِال َحِميًما َوَغسَّاقًا﴿:ولهذا قال .لقلوبهم، وال شرابا طيبا يتغذون به

فهو الحار الذي قد انتهى :فأما الحميم .لربيع بن أنساوكذا قال  .البرد الحميم ومن الشراب الغساق

هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد :والغَسَّاق .حره وُحموه

  .أجارنا هللا من ذلك، بمنه وكرمه. ال يستطاع من برده، وال يواجه من نتنه

  :، كما قال الكنديالنوم:يعني ﴾يَها بَْرًداال يَذُوقُوَن فِ ﴿:المراد بقوله:وقيل »:ابن جريرقال 

  ...عنها َوَعْن قُبًُلتها، البَْردُ .. .بََردت َمَراشفها َعلَي  فصد ني                     

وقد رواه ابن أبي حاتم، من طريق  .هكذا ذكره ولم يَعُزه إلى أحد النعاس والنوم،:عني بالبردي

.وحكاه البغوي عن أبي ُعبَيدة، والكسائي أيضا. هد أيضاونقله عن مجا .السدي، عن مرة الطيب

  

هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة َوفق أعمالهم الفاسدة التي :أي ﴾َجَزاًء ِوفَاقًا﴿:جل ذكره قوله

 .« قاله مجاهد، وقتادة، وغير واحد .كانوا يعملونها في الدنيا

أي موافقا  للعمل الذي  ،لوصفمصدر َوافق وهو ُمؤول با:والوفاق» :قال ابن عاشور

إنهم كانوا ال ﴿:وهو التكذيب بالبعث وتكذيُب القرآن كما دل عليه التعليل بعده بقوله ،جوزوا عليه

  (.21 ،24:النبأ) ﴾يرجون حسابا  وكذبوا بآياتنا كذابا  

أحدهما عدمي  وهو إنكار البعث، :وهما أصًلنفإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر،          

والقرآن للكذب، فعوقبوا على األصل العدمي بعقاب  (ملسو هيلع هللا ىلص)آلخر وجودي  وهو نسبتهم الرسول وا

عدمي وهو ِحرمانهم من البرد والشراب، وعلى األصل الوجودي بجزاء وجودي وهو الحميم 

  .«يراق على أجسادهم والغساق يمر  على جراحهم 
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ا يجازون فيها :أي ﴾ يَْرُجوَن ِحَسابًاإِنَُّهْم َكانُوا ال﴿:ثم قال          لم يكونوا يعتقدون أن ثم دار 

لهم حتى يجعل  والحساب ليس خيرا  والرجاء اشتهر في ترقب األمر المحبوب، »  ،ونـويحاسب

الذي هو ترقب األمر  التوقعفكان الظاهر أن يعبر عن ترقبه بمادة  نفي الرجاءنفي ترقبه من قبيل 

وجه العدول عن التعبير بمادة التوقع إلى التعبير بمادة الرجاء أن هللا لما أخبر  ، فيَظهر أنالمكروه

وعلموا أنهم ناجون مما سيلقاه الطاغون  تلقى المسلمون ذلك بالمسرة عن جزاء الطاغين وعذابهم

فكانوا مترقبين يوم الحساب ترقب رجاء، فنفي رجاء يوم الحساب عن المشركين جامٌع بصريحه 

إيمانهم بوقوعه، وبكنايته رجاء المؤمنين وقوعه بطريقة الكناية التعريضية تعريضا   معنى عدم

 (يرجون)وجيء بفعل ... بالمسلمين وهي أيضا  تلويحية لما في الزم مدلول الكًلم من الخفاء

ألنهم كلما أعيد لهم ِذكر يوم ، وذلك مضارعا  للداللة على استمرار انتفاء ما عبر عنه بالرجاء

إن نظن إال ظنا  وما نحن ﴿:على نفي إمكانه ألنهم قالوا اب جدَّدوا إنكاره وكرروا شبهاتهمالحس

 .ابن عاشور«  (32:الجاثية) ﴾بمستيقنين

وكانوا يكذبون بحجج هللا ودالئله على خلقه التي :أي ﴾َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّابًاوَ ﴿:قوله تعالى 

تكذيبهم بذلك قد استقر في نفوسهم ولم ولكون  .والمعاندةأنزلها على رسله، فيقابلونها بالتكذيب 

  .يترددوا فيه جيء في جانبه بالفعل الماضي

وقد ُسمع أعرابي يستفتي :قالوا .تكذيبا، وهو مصدر من غير الفعل:أي ﴾ِكذَّاب ا﴿:وقوله          

اَء على المروة   :الحلُق أحب  إليك أو الِقصار؟ وأنشد بعضهم:الفَر 

  ...وعن حوج قضاؤها ِمن شفَائيا.. .لَقَد طاَل ما ثَبَّطتنِي َعن َصَحابَتِي                

بالذكر  -عدم رجاء الحساب، والتكذيب باآليات  – نأما عن سر تخصيص هذين الجرمي

ألن رغبة اإلنسان في فعل » :بقوله الرازي، فقد أجاب عنه رغم أن الكفار اقترفوا كل جرم

لم  ،فمن أنكر اآلخرة ،إنما تكون بسبب أن ينتفع به في اآلخرة ،المحظوراتوفي ترك  ،الخيرات

إِنَُّهْم َكانُوا ال يَْرُجوَن ﴿:فقوله ،ولم يحجم عن شيء من المنكرات ،يقدم على شيء من المستحسنات

  .نهم فعلوا كل شر وتركوا كل خيرتنبيه على أ ﴾ِحَساب ا

اعلم أن للنفس الناطقة  ﴾يَـاتِنَا ِكذَّاب اَكذَّبُوا بِـآوَ ﴿:عالهم قولهمن قبائح أف:والنوع الثاني

، الحق لذاته والخير ألجل العمل بهوكمال اإلنسان في أن يعرف  ،اإلنسانية قوتين نظرية وعملية

ـاِلِحينَ ﴿:ولذلك قال إبراهيم ا َوأَْلِحْقنِى بِالصَّ ا﴿ ،(13:الشعراء) ﴾َرِب  َهْب ِلى ُحْكم   ﴾َهْب ِلى ُحْكم 

ـاِلِحينَ ﴿ ،ة إلى كمال القوة  النظريةإشار ، فههنا بين إشارة إلى كمال القوة العملية ﴾َوأَْلِحْقنِى بِالصَّ

إِنَُّهْم َكانُوا ال ﴿:ة العملية فنبه على فسادها بقوله، أما في القو تعالى رداءة حالهم في األمرينهللا

، وغير راغبين في المنكراتالقبائح وأي كانوا مقدمين على جميع ( 24:النبأ) ﴾يَْرُجوَن ِحَساب ا

 .شيء من الطاعات والخيرات

 أي كانوا منكرين ﴾َوَكذَّبُوا بِـآيَـاتِنَا ِكذَّاب ا﴿:ادها بقولهوأما في القوة النظرية فنبه على فس

، وإذا عرفت ما ذكرناه من التفسير ظهر أنه تعالى بين أنهم بقلوبهم للحق ومصرين على الباطل

، فلما كانت ستحيل عقًل  وجود ما هو أزيد منهانوا قد بلغوا في الرداءة والفساد إلى حيث يك

 ﴾َجَزآء  ِوفَاق ا﴿:فثبت بهذا صحة ما قدمه في قوله. أفعالهم كذلك كان الًلئق بها هو العقوبة العظيمة

   .«فما أعظم لطائف القرآن ( 26:النبأ)

وقد َعِلمنا أعماَل العباد كلهم، وكتبناهم :أي ﴾أَْحَصْينَاهُ ِكتَابًا َوُكلَّ َشْيءٍ ﴿:جل ثناؤه قوله        

ا فشر ا فخير، وإن شر    .عليهم، وسنجزيهم على ذلك، إن خير 

ذوقوا ما أنتم فيه، :يقال ألهل النار:أي ﴾فَذُوقُوا فَلَْن نزيَدُكْم إِال َعذَابًا﴿:تقدست أسماؤه قوله        

  .[51:ص] ﴾َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواجٌ ﴿جنسِه،  فلن نزيدكم إال عذاب ا من
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لم ينزل على أهل النار آية أشد من :عن أبي أيوب األزدي، عن عبد هللا بن عمرو قال:قال قتادة

  .فهم في مزيد من العذاب أبدا:قال ﴾فَذُوقُوا فَلَْن نزيدَُكْم إِال َعذَاب ا﴿:هذه

المفيدة لكون  وإيراد لنالمنبىء عن التشديد في التهديد االلتفات وفي » :أبو السعودقال         

 .« ترك الزيادة من قبيل ماال يدخل تحت الصحة من الداللة على تبالغ الغضب ما ال يخفى

ومجيئه على طريق االلتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم وقت األمر » :األلوسيوقال 

التحقير، ولو قدر القول فيه لم يكن هناك ليخاطبوا بالتقريع والتوبيخ وهو أعظم في اإلهانة و

التفات، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن الحسن 

قول هللا :سألت أبا برزة األسلمي عن أشد آية في كتاب هللا تعالى على أهل النار، فقال:قال

على ما قيل أنه تقريب في يوم الفصل،  ووجه األشدية ﴾فذوفوا فلن نزيدكم إال عذابا  ﴿:تعالى

أي على القول بإفادتها التأبيد من أن " لن"وغضب من أرحم الراحمين وتأييس لهم، مع ما في 

 .»ترك الزيادة كالمحال الذي ال يدخل تحت الصحة

 :من فوائد المقطع

لسورة بنى على ألن الكًلم في ا وقدم ذكرهم على السعداءأخبر ّللا  تعالى عن حال األشقياء، -1

التهديد، وهو أن جهنم تكون مكانا مرصدا للطغاة الذين طغوا في دينهم بالكفر، وفي الدنيا بالظلم، 

  .أو أنها ترصد أعداء ّللا  وتراقبهم حتى ينزلوا فيها، وتكون المرجع الذي يرجعون فيه إليها

إلى األبد ما دامت األحقاب هي أنهم يكونون ماكثين في نار جهنم :كيفية استقرارهم في النار -2

  .تتوالى، وهي ال تنقطع، فكلما مضى حقب جاء حقب

ال يذوق الطغاة في جهنم أو في األحقاب بردا يخفف الحر أو نوما، وال شرابا يروي من  -3

  .صديد أهل النار:العطش إال الماء الحار والغساق

كانوا ال يخافون محاسبة على أعمالهم  ، وإنما هو موافق ألعمالهم، فإنهمال ظلم في هذا الجزاء -4

وهذا دليل على أنهم كذبوا . ألنهم ال يؤمنون بالبعث، وكذ بوا بما جاءت به األنبياء تكذيبا شديدا

وهو جزاء دقيق عادل فإن  .بجميع دالئل ّللا  تعالى في التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن

ول وال يتبدل، وقد أحصاها عليهم، وكتب ذلك في اللوح ّللا  تعالى عالم بأفعالهم علما ال يز

المحفوظ لتعرفه المًلئكة، كما أن الحفظة المًلئكة الموكلين بأمر العباد كتبوا كل شيء عليهم 

االنفطار ] ﴾َوإِنَّ َعلَْيُكْم لَحافِِظيَن، ِكراما  كاتِبِينَ ﴿    :بأمر ّللا  تعالى إياهم بالكتابة، بدليل قوله تعالى

  .دليل على كونه تعالى عالما بالجزئيات ﴾َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْيناهُ ﴿:وقوله[ 11 -10/ 12

بطريق االلتفات من  أظهر ّللا  تعالى غاية السخط ﴾فَذُوقُوا فََلْن نَِزيدَُكْم إِالَّ َعذابا  ﴿:في قوله تعالى -5

رهم بالحسنات، عن كف الغيبة إلى الخطاب، والتعقيب بفاء الجزاء الدال على أن العقاب سبب

 .وتكذيبهم باآليات

فَزادَتُْهْم ِرْجسا  إِلَى ﴿:إما الزدياد كفرهم وعتوهم حينا بعد حين، كقوله تعالى:وزيادة العذاب

وإما ألن زيادة العذاب عبارة عن استمراره نفسه ألنه يتزايد بمرور [ 125/ 2التوبة ] ﴾ِرْجِسِهمْ 

لعذاب إلى خًلفه، وإن عذاب أهل النار دائم غير متناه، وإنه إنا لن نخلصكم من ا:والمراد. الزمان

  .تعالى يزيد في عذاب الكافر أبدا

  (الرازي:)وهذه اآلية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه

  .للتأكيد في النفي« لن»وكلمة  ﴾فَلَْن نَِزيدَُكمْ ﴿:قوله -أحدها

فَذُوقُوا ذكرهم على سبيل :ذكرهم بالغيبة، وفي قوله ﴾ابا  كانُوا ال يَْرُجوَن ِحس﴿:أنه في قوله -وثانيها

  .المشافهة، وهذا يدل على كمال الغضب، كما ذكرت

ثم حكم بأنه جزاء موافق ألعمالهم، ثم عدد فضائحهم، ثم  ،أنه تعالى عدد وجوه العقاب -وثالثها

ى بعينها، وذلك يدل على المبالغة فَذُوقُوا، فكأنه تعالى أفتى، وأقام الدالئل، ثم أعاد تلك الفتو:الــق

 .في التعذيب
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 مشهد التقاة في النعيم :المقطع الخامس

 

( 33)َوَكَواِعَب أَتَْرابًا ( 32)َحَدائَِق َوأَْعنَابًا ( 31)إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفَاًزا ﴿:قال هللا جل ذكره

ب َِك َعَطاًء ِحَسابًا  َجَزاءً ( 35)الَّ يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا َواَل ِكذَّابًا ( 34)َوَكأًْسا ِدَهاقًا  ن رَّ ِ ( 36)م ِ ب  رَّ

ِن ۖ اَل يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطابًا  ْحَمَٰ وُح َواْلَماَلئَِكةُ ( 37)السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ يَْوَم يَقُوُم الرُّ

ُن َوقَاَل صَ  ْحَمَٰ   .﴾(38)َوابًا َصفًّا ۖ الَّ يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

 :ةـالمناسب

جريا على المنهج ، ناسب أن يتبعه بوعد األخيارعيد الكفار، لما ذكر في المقطع السابق و

فشرع في بيان محاسن  ،المقابلة بين الوعد والوعيد، والترغيب والترهيبالتربوي في القرآن في 

 .أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكافرين

منذَرين بتبشير تعقيب اإِلنذار للجرى هذا االنتقال على عادة القرآن في » :ابن عاشورقال 

 .من هم أهل للتبشير

فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيًلقونه إلى ترغيب المتقين فيما أُعدَّ لهم في اآلخرة من 

 .«كرامة ومن سًلمة مما وقع فيه أهل الشرك 

، أردفه ما يفوز به المتقون من الجنات التي ن حال المكذبينبعد أن بيَّ » :المراغيوقال 

، فيها، وذكر أنها عطاء من ّللا  تعالى، وفى هذا استنهاض لعوالي الِهَمم وصفها ووصف ما

ًلما ا إي، كما أن فيههم إلى المثابرة على أعمال الخير، وازديادهم من القربات والطاعاتبدعوت

 .«ألنفس الضالين المكذبين 

ذكر ما ألهل بعد أن ذكر ّللا  تعالى شيئا من أحوال األشقياء أهل النار، » :الزحيليوقال 

الجنة السعداء من موضع فوز وظفر، حيث زحزحوا عن النار، وأدخلوا الجنة، وأبان أن ذلك 

تفضل من ّللا  وإحسان، وفي إيراد أحوال السعداء واألشقياء مجال للتأمل والمقارنة، وترغيب 

. الناربالطاعة، المؤدية إلى الجنة، وترهيب من المعصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى 

 .«أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار، أتبعه بوعد األخيار :والخًلصة

 :القراءات

ً ﴿:قوله اء في األمصار بتشديد الذال على ما بيَّنت في قوله قرأتِ » :قال الطبري ﴾َوالَ ِكذَّابا   :القر 

  ،لتشديد أحب  إلي  من التخفيف، واائي  فإنه َخفَّفها لما وصفت قبلسوى الكس (َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّاب ا﴿

اء على خًلفه وبالتشديد القراءة   .«، وال أرى قراءة ذلك بالتخفيف إلجماع الحجة من القر 

، وإنما وافق الكسائيُّ الجماعةَ في األوِل للتصريحِ بفعِله والباقون بالتثقيلِ  .بالتخفيف قرأ الكسائيُّ 

َر األنهار﴿:هـوهذا ما تقدَّم في قولِ « ابا  ِكذ  » المشدَِّد المقتضي لعدِم التخفيِف في  ]  ﴾فَتُفَج ِ

                                             .، بخًلِف األولبفعلهِ ، للتصريح معه حيث لم يُْختَلَْف فيه[ 21:اءاإِلسر

وقولُهم  ،«إكراما   » ِزْيدَْت فيه األلُف كما ِزْيدَْت في «َكذََّب  »َمْن َشدَّد َجعَلَه مصدَر » :وقال مكي  

لَه كما غيَّروا والياَء بدال  من األلف ،العينِ جعلوا التاَء عوضا  ِمْن تشديِد  «تَْكذيبا   » ، غيَّروا أوَّ



 
52 

ِ أَْن يأتَي على  .آخره ، مع تغييِر َعدَِد حروِف الماضي بزيادة ألفٍ وأصُل مصدر الرباعي 

ةِ ألٍف؛ لمصدُر على عدِد حروِف الماضي بغير زيادفأتى ا «تََكلُّما   »    وقد قالوا  .الحركات

ل ، ولم تُْكَسرْ لكثرة حروفِه، وُضمَّت الًلمُ  « ، ولم تُْفتَْح لئًل يَْشتَبِهَ بالماضي ألنَّه ليَس اسٌم على تَفَع ِ

ِ وقراءةُ  « َكذَب » هو مصدُر :وقيل .َكذَِّب ِكذابا  :بالتخفيِف، جعله مصدرَ « ِكذابا  » الكسائي 

 .«َكتََب ِكتابا  :ِلككقو

ً ﴿:قوله قرأ أبو البرهسم وُشَرْيح بن يزيد الحمصي بتشديد السيِن مع بقاِء الحاِء على :﴾ِحَسابا

وابن  ،كافيا  :، أيعطاء  ُمْحِسبا  :، أيتخريُجها أنه مصدٌر مثُل ِكذَّاب، أقيم ُمقاَم الوصفِ و  ،كسِرها

اك ِمْن » :تح، قال أبو الفنَّه فتح الحاءَ قطيب كذلك إالَّ أ يعني أنه « أَْدَرك بنى فَعَّاال  ِمْن أَْفعََل كدَرَّ

» وِسراج  .بالنون من الُحسن« َحَسنَا » وابُن عباس  .، ِمْن أَْحَسَب بمعنى كافي كذاصفةٌ مبالغةٍ 

دة بفتحِ الحاء وسكونِ « َحْسبا   ، َحْسبُك كذا:، ِمْن قوِلكعطاء  كافيا  :، أيالسيِن والباِء الموحَّ

 .(للسمين الحلبي :الدر المصون) .كافيك:أي

 :شرح األلفاظ

الراسخين في الخوف المقتضي التخاذ الوقاية مما يخاف فوقوا أنفسهم من سخط هللا :أي:المتَِّقينَ 

 .بما يرضيه من األعمال واألقوال واألحوال

. أهل النار موضع فوز ونجاة وخًلص مما فيه:أي ،فوزا وظفرا، أو مكان فوز في الجنة:َمفازاً 

 .، تفاؤال بالخًلص منهامفازة:ماؤها ولذلك قيل للفًلة إذا قلَّ 

ط عليها الحيطان المحدقة :َحدائِقَ  جمع حديقة، وهي البساتين من النخل واألعناب واألشجار الُمَحوَّ

ة، بها، إلحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة، فإن لم تكن الحيطان بها محدقة، لم يَقُل لها حديق

قطعة من األرض ذات ماء سميت بذلك تشبيها  بحدقة :وقال الراغب .اشتمالها عليها:وإحداقها بها

 .العين في الهيئة وحصول الماء فيها

  .وكروَم أعناب، واستغنى بذكر األعناب عن ذكر الكروم:يعني:وأْعنابًا

ب َكعَبت الجارية تكعَب ُكعوبا:يقال:واِعبَ كَ  جواري :، ونهدت تنهد نهودا، أيتكعيبا، وكعَّبت تَُكع ِ

  .وهي الفتاة التي تكع ب واستدار ثديها:في مقتبل العمر، جمع كاعب

 ً هو :قيل .، وأكثر ما يطلق على اإلناثهو المساوي غيره في الِسن  :كونجمع تِرب بكسر فس:أَتْرابا

ب ينشأ مع ِلدَته في ، أو ألن التِرْ خرمشتق من التراب فقيل ألنه حيَن يولد يقع على التراب ِمثل اآل

با يلعب بالتراب مشتق من الترائب تشبيها  في :وقيل .من كن في سن واحدة كالل دات:أي .سن  الص ِ

   .التساوي بالترائب وهي ضلوع الصدر فإنها متساوية

ً و ً  َكأْسا وهو متابعة :وأصله من الدَّْهق كأسا مألى متتابعة على شاربيها بكثرة وامتًلء،:ِدهاقا

.متابعتها على شاربيها بكثرة وامتًلء:على اإلنسان بشد ة وعنف، وكذلك الكأس الدهاقالضغط 

  

  :قال خداش ابن زهير .أي مأله:الحوضَ  يقال أدهقَ 

 أتانا عامر يبغى قرانا      فأقرعنا له كأسا دهاقا             

كل كأس :الضحاك قال ،والمراد بالكأس الخمر[. الساق]بهما [ يغمز]وهو خشبتان  ،هقاجمع د

وفي . صفيت ؛ قاله القشيريأي عصرت و ،خمرا ذات دهاق:في القرآن فهو خمر، فالتقدير

ضرب من :بالتحريك -والدهق :قال أبو عمرو:داإفراغا شدي أي أفرغته:وأدهقت الماء:الصحاح
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ابن . المعذب بجميع العذاب الذي ال فرجة فيه:والمدهوق:المبرد. وهو بالفارسية دأشكنجه. العذاب

  :وأنشد لحجر بن خالد:وكذلك دهدقته ،دهقت الشيء كسرته وقطعته:األعرابي

  وبعضهم تغلي بذم مناقعه.. .ندهدق بضع اللحم للباع والندى                      

، وكذلك كل شيء لين الطعام وطيبه ورقته:الدهمقة:وقال األصمعي. مثله:ودهمقته بزيادة الميم

 .لين

 .في الجنة عند شرب الخمر وغيرها من األحوال:فِيها ال يَْسَمعُونَ 

  .الكًلم الباطل والهذيان وسقط القول الذي ال يورد عن روية وال تفكير:لَْغواً 

 ً  . تكذيبا لبعضهم بعضا، خًلفا لما يحدث في مجالس شرب الخمر في الدنيا:ِكذَّابا

  .هأي جزاهم ّللا  بذلك جزاء، بمقتضى وعد:َجزاًء ِمْن َرب ِكَ 

 ، وذلك أنه جزاهم بالواحد عشرا فيتفضًل من هللا عليهم بذلك الجزاء. فضًل منه وإحسانا:َعطاءً 

 .، فعطاء من هللابعض وفي بعض بالواحد سبع ِمئٍَة، فهذه الزيادة وإن كانت جزاء

 ً علي،  أعطاني فأحسبني، أي أكثر:كافيا لهم، تقول:وقيل. محاسبة لهم بأعمالهم هلل في الدنيا :ِحسابا

ُ :ومنه قول ّللا  تعالى. حسبي، أي كفاني:حتى قلت  .أي ّللا  كافي  :َحْسبَِي ّللاَّ

 :إعراب المقطع

كًلم مستأنف مسوق لبيان أحوال أهل الجنة وللمتقين خبر إن المقدم ومفازا  ﴾إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفازاً ﴿

الفوز النجاة  »في المختار اسم إن المؤخر والمفاز مصدر ميمي أو اسم مكان لموضع الفوز، و

وعلى هذا فإطًلق المفازة على الفًلة الخالية من  ،« والظفر بالخير وهو الهًلك أيضا وبابهما قال

النجاة :الفوز »:الماء حقيقي ألنها مهلكة ألن من معاني الفوز الهًلك كما رأيت، وفي القاموس

 .« والظفر بالخير والهًلك ضد فاز مات وبه ظفر ومنه نجا

﴿ ً ً ِدهاقا ً َوَكأْسا ً َوَكواِعَب أَتْرابا حدائق جمع حديقة وهي القطعة المستديرة من  ﴾َحدائَِق َوأَْعنابا

األرض ذات النخل والماء، وهي بدل بعض من كل من مفازا، وأعنابا وما بعده عطف على 

ك بعيد عن حدائق وال معنى لعطفها على مفازا بحجة أنها ذكرت بعد الحدائق تنويها بشأنها فذل

 .سهولة القرآن وعدم تعس ف الكًلم فيه

﴿ ً الجملة حال من المتقين وال نافية ويسمعون فعل مضارع  ﴾ال يَْسَمعُوَن فِيها لَْغواً َوال ِكذَّابا

 .مرفوع والواو فاعل وفيها متعلقان بيسمعون ولغوا مفعول به وال كذابا عطف على لغوا

﴿ ً جزاء مفعول مطلق لفعل محذوف أي جزاهم هللا بذلك جزاء ومن  ﴾َجزاًء ِمْن َرب َِك َعطاًء ِحسابا

ربك نعت لجزاء وعطاء بدل من جزاء وفي هذا البدل سر لطيف وهو اإللماع إلى أن ذلك تفض ل 

وعطاء وجزاء مبني على االستحقاق، وأعربه الزمخشري منصوبا بجزاء نصب المفعول به أي 

كافيا فهو مصدر أقيم مقام الوصف أو باق على جزاهم عطاء، وحسابا نعت لعطاء والمعنى 

 .مصدريته مبالغة

 :ةـالبالغ

 .على اسمها لًلهتمام به تنويها  بالمتقين (إن) وتقديم خبر .للتعظيم ﴾َمفَازاً ﴿:في قوله تعالى تنوينُ ال
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 .يدل على تعظيم حال تلك األعناب ﴾َوأَْعنَـابًا﴿:التنكير في قوله

ً ﴿:في قوله التنوين أي  للتكثير، والوصف باسم المصدر للمبالغة وهو بمعنى المفعول، ﴾ِحَسابا

 ﴾جزاء وفاقا  ﴿:ما وقع في جزاء الطاغين من قولهمقابل محسوبا  مقدرا  بحسب أعمالهم، وهذا 

 .(26:النبأ)

في التعبير  ظاهرة األناقةونلمح هنا .. ﴾جزاء من ربك عطاء حسابا﴿:في قوله جل ثناؤه

كما نلمحها في اإليقاع المشدود في الفواصل كلها (..عطاء)و( جزاء)بين  التقسيم والموسيقى في

 . التقريب وجه على

 :تفسير المقطع 

 ﴾إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفازاً ﴿ :قوله جل ذكره

ا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم » :ابن كثيرقال   يقول تعالى مخبر 

اإِنَّ ِلْلُمتَّقِ ﴿:المقيم، فقال فازوا، :وقال مجاهد، وقتادة. متنزها:قال ابن عباس والضحاك ﴾يَن َمفَاز 

وهي البساتين من النخيل . ﴾َحدَائِقَ ﴿:هنا قوُل بن عباس؛ ألنه قال بعده األظهر ها. فنجوا من النار

 . «وغيرهــا

للداللة على االهتمام بالخبر لئًل يشك فيه  (إنَّ )وافتتاحها بحرف » :ابن عاشورقال 

، ألن في اشتقاقه الجنة:على كلمة ﴾مفازا  ﴿وأوثرت كلمة   .الجنة ونعيمها:المراد بالمفاز ...حدأ

فذوقوا فلن نزيدكم إال ﴿:وبقوله (11:النبأ) ﴾فتأتون أفواجا  ﴿:بقوله إثارة الندامة في نفوس المخاطبين

 .« (30:النبأ) ﴾عذابا  

  ﴾َحَدائَِق َوأَْعنَابًا﴿ :قوله هلالج لج

ألن  ،وجاز أن يترجم عنه ،ترجمة وبيان عن المفاز:والحدائق ﴾﴿َحدَائِقَ :وقوله» :يالطبرقال 

إن للمتقين ظفرا :فكأنه قيل ،إذا طلبه فظفر به ،فاز فًلن بهذا الشيء:المفاز مصدر من قول القائل

وهي البساتين من النخل واألعناب  ،جمع حديقة:والحدائق ،بما طلبوا من حدائق وأعناب

ط عليها الحيطان المحدقة بهاواألشجار ا فإن لم  ،إلحداق الحيطان بها تسمى الحديقة حديقة ،لُمَحوَّ

 (وأْعناب ا:)وقوله .اشتمالها عليها:وإحداقها بها ،لم يَقُل لها حديقة ،تكن الحيطان بها محدقة

               .«واستغنى بذكر األعناب عن ذكر الكروم  ،وكروَم أعناب:يعني

وخص أشجار العنب لطيبها وحسنها وشرفها وما فيها من لذة الذوق وعبر عن » :البقاعيقال 

  .« أشجارها بثمرتها إعًلما  بأنها ال توجد إال موقرة حمًل  وأن ثمرتها هي جل منفعتها

  ﴾َوَكَواِعَب أَتَْرابًا﴿ :قوله سبحانه وتعالى

  .«نواهد في سن  واحدة » :لطبريقال ا 

ا كواعبوحو:أي» :ابن كثيرقال و  ﴾كواعب﴿:قال ابن عباس ومجاهد، وغير واحد .ر 

 .«في سن واحدة :نواهد، يعنون أن ثُدُيَّهن نواهد لم يتدلين ألنهن أبكار ُعُرب، أتراب، أي:أي
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وكأسا مألى متتابعة على :يقول (َوَكأْس ا ِدَهاق ا:)وقوله» :قال الطبري ﴾َوَكأًْسا ِدَهاقًا﴿:قوله جل ثناؤه

وهو متابعة الضغط على اإلنسان بشد ة وعنف، وكذلك :وامتًلء، وأصله من الدَّْهقشاربيها بكثرة 

  .«متابعتها على شاربيها بكثرة وامتًلء :الكأس الدهاق

وقال  .مملوءة متتابعة:قال ابن عباس ﴾َوَكأْس ا ِدَهاق ا﴿:وقوله» :ابن كثيرقال و  

وقال مجاهد  .المألى المترعة ﴾قادها﴿:وابن زيد وقال مجاهد والحسن وقتادة .صافية:عكرمة

 .« هي المتتابع:وسعيد بن جبير

 ﴾ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغًوا َوال ِكذَّابًا﴿:قوله جل ذكره

ا َوال ِكذَّاب ا﴿:وقوله» :الطبريقال اإلمام  ال يسمعون في :يقول تعالى ذكره ﴾ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغو 

 .  «أي ال يكذب بعضهم بعضا  ،وال مكاذبة:يقول ،ال كذ اب او ،يعني باطًل من القول ،الجنة لغوا

ا َوال ِكذَّاب ا﴿:وقوله» :ابن كثيرقال و  ﴾ال لَْغٌو فِيَها َوال تَأْثِيمٌ ﴿:كقوله ﴾ال يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغو 

ليس فيها كًلم الغٍ َعاٍر عن الفائدة، وال إثم كذب، بل هي دار السًلم، وكل ما :أي[ 23:الطور]

  .«ها سالم من النقص في

وخص أشجار العنب » :في بيان العًلقة بين تلك النعم التي أُكرم بها المتقونالبقاعي قال 

لطيبها وحسنها وشرفها وما فيها من لذة الذوق وعبر عن أشجارها بثمرتها إعًلما  بأنها ال توجد 

  .﴾وأعنابا  ﴿:إال موقرة حمًل  وأن ثمرتها هي جل منفعتها فقال

ذكر ما يتمتع به وهو جامع أللذاذ  ،ولما ذكر المساكن النزهة المؤنقة المعجبة         

أي على سن  ﴾أترابا  ﴿أي نساء كعبت ثديهن  ﴾وكواعب﴿:البصر واللمس والذوق فقال:الحواس

.بل لو كن مولودات لكانت والدتهن في آن واحد ،واحد من مس جلد واحد التراب قبل األخرى

  

أي من الخمر التي ال مثل لها في لذة  ﴾وكأسا  ﴿:ر النساء ذكر المًلئم لعشرتهن فقالولما ذك        

  .الذوق ظاهرا  وباطنا  وكمال السرور وإنعاش القوى

دل على كثرته دليًل  على جودته  ،ولما كانت العادة جارية بأن الشراب الجيد يكون قليًل         

  .أي ممتلئة ﴾دهاقا  ﴿ :بقوله

كانت مجالس الخمر في الدنيا ممتلئة بما ينغصها من اللغو والكذب إال عند من ال  ولما       

أي الجنة في  ﴾ال يسمعون فيها﴿:ل نافيا  عنها ما يكدر لذة السمعقا ،روءة له فًل ينغصه القبيحم

ن يكون مهمًل  ليس له أي لغطا  يستحق أن يلغى ألنه ليس له معنى  أعم من أ ﴾لغوا  ﴿   وقت ما 

، أو له معنى ولكنه ال يترتب له معنى  موجود في الخارج وإن قل، أو مستعمًل  ليس نى أصًل  مع

  .«به كبير فائدة 

مناعم ظاهرها  وهي» :تعليقا على تلك النعم التي يكرم بها المتقون في الجنة سيد قطبقال و       

يدركها أهل األرض وهم  فًل أما حقيقة مذاقها والمتاع بها .لتقريبها للتصور البشري, حسي

 .« مقيدون بمدارك األرض وتصوراتها

ً ﴿:قوله جل ذكره   ﴾َجزاًء ِمْن َرب َِك َعطاًء ِحسابا

، وذلك الى جعل الشيء الواحد جزاء وعطاءفي اآلية سؤال وهو أنه تع» :الرازيقال           

والجمع  ،ستحقاق، وكونه عطاء يستدعي عدم االكونه جزاء يستدعي ثبوت االستحقاقمحال ألن 

، ك االستحقاق إنما ثبت بحكم الوعدوهو أن ذل:ال يصح إال على قولنا:بينهما متناف والجواب عنه
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المترتب على ذلك الفعل يكون ، فذلك نظرا  إلى الوعد ث إن الفعل يوجب الثواب على هللاال من حي

  .« يجب على هللا ألحد شيء يكون عطاء، ونظرا  إلى أنه ال جزاء

ووصُف الجزاء بعطاء وهو اسم لما يُعَطى، أي يتفضل به بدون » :ابن عاشورال وق 

عوض لإِلشارة إلى أن ما جوزوا به أوفُر مما عملوه، فكان ما ذكر للمتقين من المفاز وما فيه 

 .«جزاء شكرا  لهم وعطاء  كرما  من هللا تعالى وكرامة لهذه األمة إذ جعل ثوابها أضعافا  

لطيفة أشار  ﴾ِمْن َرب ِكَ ﴿:في قوله تعالى لربوبية وإضافته إلى كاف الخطابذكر لفظ اوفي 

والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال شيئا فشيئا مع » :بقوله أبو السعودإليها 

 .« تشريف له ملسو هيلع هللا ىلصاإلضافة إلى ضميره عليه الصًلة والسًلم مزيد 

صلى هللا )وإضافة رب  إلى ضمير المخاطب مرادا  به النبي » :ابن عاشور وقال عنه

ألن إسداء هذه النعم  (ملسو هيلع هللا ىلص)لإِليماء إلى أن جزاء المتقين بذلك يشتمل على إكرام النبي  (عليه وسلم

 .«إلى المتقين كان ألجل إيمانهم به وعملهم بما هداهم إليه 

  (الزحيلي) :فقه الحياة أو األحكام

  :بخمسة أموروعد ّللا  تعالى المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر ّللا         

  .الفوز والنجاة والخًلص مما فيه أهل النار -1

التمتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين المتنوعة األشجار واألثمار، وهذا هو األمن  -2

  .الغذائي

لتي تكعبت أثداؤهن، اللدات األقران في السن، االستمتاع بالحور الكواعب ذوات النواهد ا -3

  .وهذا هو اإلشباع الجنسي أو الغريزي

ال يَُصدَُّعوَن :تناول الكؤوس المترعة المألى بالخمور غير المسكرة، كما وصفها ّللا  تعالى -4

  .وهذه متعة اللهو المباح .[12/ 56الواقعة ]َعْنها َوال يُْنِزفُوَن 

لجنة، حيث ال يسمع أهلها باطًل من الكًلم، وال تكذيبا لبعضهم بعضا في األمن النفسي في ا -5

مجالس الشراب والمتعة ألن أهل الشراب في الدنيا يسكرون ويتكلمون بالباطل، وأهل الجنة إذا 

  .شربوا لم يتغير عقلهم، ولم يتكلموا بلغو

جوا بالمنحة الرباني        ن ّللا  جزاهم بما تقدم ة، وأخبروا بأوبعد تعداد أنواع نعيم أهل الجنة، تو 

 .وأعطاهم عطاء كثيرا كافيا وافيا جزاء منه،
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 (.القيامة)اإلنذار والتذكير بيوم الحق  :المقطع السادس

 

ِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ ۖ فََمن َشاَء اتََّخذَ إِلَىَٰ َرب ِِه َمآبًا ﴿
إِنَّا أَنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا يَْوَم يَنُظُر ( 39)ذََٰ

 .﴾(41)اْلَمْرُء َما قَدََّمْت يََداهُ َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًا 

 :المناسبة

ولما ذكر سبحانه سعة فضله، وصف نفسه األقدس بما يدل على عظمته » :قال البقاعي

ألن عظمة العبد على حسب عظمة السيد، فقال مبدال  على قراءة  (ملسو هيلع هللا ىلص)زيادة في شرف المخاطب 

 . «... (ربُّ السماوات واألرض:)بالرفع على المدح عند الحجازيين وأبي عمروالجماعة، وقاطعا  

والذي يتساءل عنه , لمشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله وتكملة» :قال سيد قطبو

 عليه"حيث يقف جبريل , يجيء المشهد الختامي في السورة .فيه المختلفون ويختلف ,المتسائلون

ْحَمـُن  -ال يتكلمون  .يدي الرحمن خاشعينوالمًلئكة صفا بين  "السًلم في   -إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

ْحَمـِن اَل يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطاب ا﴿:الموقف المهيب الجليل ِب  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ يَْوَم   رَّ

وُح َواْلَمًَلئَِكةُ َصفًّا الَّ يَتََكلَّ  ْحَمـُن َوقَاَل َصَواب ايَقُوُم الرُّ الجزاء الذي  ذلك ..﴾ ُموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

رب السماوات ﴿.﴾من ربك﴿ هذا الجزاء .جزاء الطغاة وجزاء التقاة:فصله في المقطع السابق

حقيقة  .ولهذه الحقيقة الكبيرة اللمسة فهي المناسبة المهيأة لهذه.  ﴾واألرض وما بينهما الرحمن

 ،وتشمل الدنيا واآلخرة ،السماوات واألرض تشمل كما .بية الواحدة التي تشمل اإلنسانالربو

 .« إليها اآلخرة واألولى وتنتهي ،وتجازي على الطغيان والتقوى

بعد أن وصف ّللا  تعالى وعيد الكفار ووعد المتقين، ختم الكًلم باإلخبار » :قال الزحيليو    

لى التخصيص يوم القيامة، وأردفه ببيان أن هذا اليوم حق عن عظمته وجًلله وشمول رحمته وع

، :ال ريب فيه، وأن الناس فيه فريقان ، ومصيره إلى النار، وفريق قريب من ّللا  فريق بعيد من ّللا 

وتكريمه وثوابه، ومرجعه إلى الجنة، ثم عاد إلى تهديد الكفار المعاندين وتحذيرهم من عاقبة 

 .«عنادهم وكفرهم 

 :القراءات

ْحَمنُ ﴿:قوله جل ثناؤه    .﴾َربُّ السََّمَواِت واألْرِض َوما بَْينَُهما الرَّ

اء في قراءة» :قال الطبري َربُّ السََّمَواِت واألْرِض :)، فقرأته عامة قراء المدينةذلك واختلف القر 

ْحَمنُ   (َرب ِ :)عض الكوفيينذلك بعض أهل البصرة وب وقرأ .بالرفع في كليهما (َوما بَْينَُهما الرَّ

ا ْحَمنُ ):خفض  ، غير أن رفع ا ولكل  ذلك عندنا وجه صحيح، فبأي  ذلك قرأ القارئ فمصيب (الرَّ

ْحَمنُ ) ، وأماأعجب إلي  (:َجَزاء  ِمْن َرب ِكَ :)لقربه من قوله الخفض في الرب   بالرفع فإنه أحسن  (الرَّ

 .«لبعده من ذلك 

بالرفع  (ربُّ )قرأ نافع وأبو عمرو واألعرج وأبو جعفر وشيبة وأهل الحرمين  »:وقال ابن عطية

وقرأ ابن عامر وعاصم وابن مسعود وابن أبي إسحاق وابن محيصن  ،(الرحمنُ )وكذلك 
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بالرفع هي  (الرحمنُ )بالخفض و (رب ِ )وقرأ حمزة والكسائي  ،(الرحمنِ )وكذلك  (رب ِ )واألعمش 

 .« قراءة الحسين وابن وثاب وابن محيصن بخًلف عنه ووجوه هذه القراءات بينة

وال ينبغي أن تضعف  »:لوسيأل، قال اوضعفها أبو حاتم ،بضم الميم (الـُمرءُ )قرأ ابن أبي إسحق 

 .« رءرأ ومُ رء ومُ مُ :عون حركة الهمزة فيقولونألنها لغة بعض العرب يتب

 :لغة المقطع

  .المالك المتصرف بالتدبير ورعي الرفق والرحمة:بُّ الرَّ 

معناه القدرة واالستطاعة ألن المالك يتصرف فيما يملكه حسب رغبته ال رغبة :ِمْنهُ  يَْمِلُكونَ  الَ 

أي ال يستطيعون خطابا  يبلغونه إلى  .ةفنفي الِملك نفي لًلستطاع .غيره فًل يحتاج إلى إذن غيره

ً ِخطَ      .هللا ه لحاضر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن إخبارا  أو :الخطاب:ابا الكًلم الموج 

                                                     . ، أي ال يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منهطلبا  أو إنشاء مدح أو ذم

وهو من أحوال العبودية الحق التي ال  ،لوقوف وهو حالة االستعداد للعمل الِجدا:القيام:يَقُومُ 

، «من أحب أن يتمثل له الرجال قياما  فليتبوأ مقعده من النار  »:وفي الحديث .تُستحق إال هلل تعالى

  .أي ألن ذلك من الكبرياء المختصة باهلل تعالى

وحُ                                                                              . جبريل عليه السًلم:الرُّ

وإنما يصطف الناس في  ،الصف اسم لألشياء الكائنة في مكان يجانُب بعُضها بعضا  كالخط:َصفًّا

  .فصف  المًلئكة تعظيم هلل وخضوع له ،المقامات التي يكون فيها أمر عظيم

فإن هؤالء الذين هم :قال البيضاوي ،ال يَْمِلُكونَ :توكيد لقولهأي العباد، وهو تقرير و:يَتََكلَُّمونَ ال 

، إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صوابا، كالشفاعة لمن ارتضى  أفضل الخًلئق وأقربهم إلى ّللا 

  ؟ إال بإذنه، فكيف يملكه غيرهم

ْحمنُ  أذن يأذَن أذنا  كفَرح، ثم :ه إليه يقالأمال أذنَه، أي َسْمعَ :أصل معنى أِذَن له:إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

استعمل في الزم السمع وهو الرضى بالمسموع فصار أِذَن بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما 

                                                                            .وأباَح فعله ،شأنه أن يطلب منه

 ً                     . با من المؤمنين والمًلئكة، كأن يشفعوا لمن ارتضىأي وقال قوال صائ:َوقاَل َصوابا

                                      . الثابت وقوعه، الكائن ال محالة، وهو يوم القيامة:ذِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ 

 .إلى ثوابه:إِلى َرب ِهِ 

 ً  ،المآب يكون اسم َمكان من آب، إذا رجع فيطلق على المسكن ألن المرء يؤوب إلى مسكنه:َمآبا

مرجعا، أي رجع إلى ّللا  باإليمان :الرجوع، فالمعنى:ويكون مصدرا  ميميا  وهو األوب، أي

                                                                                                      .والطاعة، ليسلم من العذاب فيه

                                             .التحذير من المكروه قبل وقوعه:واإلنذاريا كفار مكة وأمثالكم، :نَّا أَْنذَْرناُكمْ إِ 

ً ذَ عَ                                                     .عذاب يوم القيامة اآلتي، وكل آت قريب:اباً قَِريبا

واالقتصار على المرء  .اسم للرجل إذ هو اسم مؤنثُه امرأة:والمرء :ْوَم يَْنُظُر اْلَمْرُء ما قَدََّمْت يَداهُ يَ 

َجرٌي على غالب استعمال العرب في كًلمهم، فالكًلم خرج مخرج الغالب في التخاطب ألن 

حين يرى كل امرئ :والمعنى .كة في شؤون ما كان خارَج البيتالمرأة كانت بمعزل عن المشار

                                                                              . ما قدمه من خير أو شر، والمرء عام، يشمل الذكر واألنثى، والمؤمن والكافر

ً :يَقُوُل اْلكافِرُ وَ  ما يحشر ّللا  البهائم لًلقتصاص عذب، يقول ذلك عندًل أأي ف:يا لَْيتَنِي ُكْنُت تُرابا

 .من بعضها لبعض، ثم ترد  ترابا، فيود الكافر حالها
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 :إعراب المقطع

﴿ ً ْحمِن ال يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخطابا ِ السَّماواِت َواأْلَْرِض َوما بَْينَُهَما الرَّ بالجر على أنه بدل من :رب ِ :﴾َرب 

عطف على السموات :وما ،أي هو رب ،ه خبر لمبتدأ محذوفوقرىء بالرفع على أن ،ربك

 ،بدل أو نعت لرب أيضا:والرحمن ،ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة ما:وبينهما ،واألرض

فيكون  ،وقرىء برفع الرحمن ،مفعول:وخطابا ،متعلقان بيملكون:ومنه ،مستأنفة:وجملة ال يملكون

 .خبره:وجملة ال يملكون ،مبتدأ

ً  يَْوَم يَقُومُ ﴿  ْحمُن َوقاَل َصوابا وُح َواْلَمالئَِكةُ َصفًّا ال يَتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ ظرف :يوم:﴾الرُّ

في محل جر بإضافة الظرف :وجملة يقوم الروح والمًلئكة ،متعلق بًل يملكون أو بًل يتكلمون

أداة :وإال ،كون أو مستأنفةتأكيد لقوله ال يمل:وجملة ال يتكلمون ،حال أي مصطف ين:وصفا ،إليها

وجملة  ،ألن الكًلم غير موجب ،بدل من الواو في يتكلمون أو نصب على االستثناء:ومن ،حصر

 ،فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو:وقال ،فاعل:والرحمن ،متعلقان بأذن:صلة من وله:أذن

 .أي قوال صوابا ،صفة لمصدر محذوف:وصوابا

ً ذِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ فَمَ ﴿ ولك أن  ،خبر ذلك:والحق ،بدل:واليوم ،مبتدأ:ذلك:﴾ْن شاَء اتََّخذَ إِلى َرب ِِه َمآبا

كأنه  ،الفاء الفصيحة ألنها أفصحت عن شرط محذوف:تجعل اليوم خبرا والحق نعتا للخبر، فمن

 ،قيل وإذا كان األمر بهذه المثابة وكما ذكر من تحقق اليوم المذكور فمن، ومن شرطية مبتدأ

فعل ماض في :واتخذ ،ومفعول المشيئة محذوف ،فعل ماض في محل جزم فعل الشرط:وشاء

مفعول :ومآبا ،متعلقان بمآبا:وإلى ربه ،وفعل الشرط وجوابه خبر من ،محل جزم جواب الشرط

 .اتخذ

﴿ ً ول به فعل وفاعل ومفع:خبرها، وأنذرناكم:إن واسمها، وجملة أنذرناكم:﴾إِنَّا أَْنذَْرناُكْم َعذاباً قَِريبا

 .نعت:وقريبا ،مفعول به ثان:أول، وعذابا

﴿ ً َمْت يَداهُ َويَقُوُل اْلكافُِر يا لَْيتَنِي ُكْنُت تُرابا يوم ظرف متعلق بعذابا، :﴾يَْوَم يَْنُظُر اْلَمْرُء ما قَدَّ

صلة :مفعول به، وجملة قد مت يداه:في محل جر بإضافة الظرف إليها، وما:وجملة ينظر المرء

حرف تنبيه أو :عطف على ينظر المرء، ولك أن تجعلها مستأنفة أو حالية، ويا:كافرما، ويقول ال

 .خبر كنت:خبرها، وترابا:ليت واسمها، وجملة كنت:المنادى محذوف وليتني

 :تفسير المقطع

ْحَمـِن اَل يَْمِلُكوَن مِ رَ ﴿:قوله جل ذكره         .﴾ْنهُ ِخَطابًاِب  السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ

يخبر تعالى عن عظمته وجًلله، وأنه رب السموات واألرض وما فيهما وما  »:قال ابن كثير

 ب ِ رَ ﴿أتبع وصف  »:وقال ابن عاشور .بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء

من  وخص بالذكر دون غيره ﴾نِ مَ حْ الرَّ ﴿وهو اسم  ،بذكر اسم من أسمائه الحسنى ﴾اتِ اوَ مَ السَّ 

األسماء الحسنى ألن في معناه إيماء إلى أن ما يفيضه من خير على المتقين في الجنة هو عطاء 

وفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في  .رحمان بهم

 ﴾نُ مَ حْ ا الرَّ مَ وَ  واالُ قَ  نِ مَ حْ لرَّ وا لِ دُ جُ اسْ  همُ لَ  يلَ ا قِ ذَ إِ وَ ﴿:القرآن كما حكى هللا عنهم بقوله

  .«(60:الفرقان)

َمْن ذَا الَِّذي ﴿:كقوله ،ال يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إال بإذنه:أي ﴾ال يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطابًا﴿:وقوله



 
61 

  [105:هود] ﴾..يَْوَم يَأِْت ال تََكلَُّم نَْفٌس إِال بِإِْذنِهِ ﴿:وكقوله ،[255:البقرة] ﴾يَْشفَُع ِعْندَهُ إِال بِإِْذنِهِ 

وُح َواْلَمالئَِكةُ َصف اً ال يَتََكلَُّمونَ ﴿:جل ثناؤه قوله د بالروح اختلف المفسرون في المرا ﴾يَْوَم يَقُوُم الرُّ

  .(أوصلها القرطبي إلى ثمانية:)هاهنا، ما هو؟ على أقوال

  .أنهم أرواح بني آدم:رواه العوفي، عن ابن عباس:أحدها

  .هذا مما كان ابن عباس يكتمه:سن، وقتادة، وقال قتادةقاله الح. هم بنو آدم:الثاني

أنهم َخلق من خلق هللا، على ُصور بني آدم، وليسوا بمًلئكة وال ببشر، وهم يأكلون :الثالث

  .قاله ابن عباس، ومجاهد، وأبو صالح واألعمش. ويشربون

نزَل بِِه ﴿:لقول بقولهويستشهد لهذا ا. قاله الشعبي، وسعيد بن جبير، والضحاك. هو جبريل:الرابع

وُح األِميُن َعلَى قَْلبَِك ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرينَ  وقال مقاتل بن [ 124 ،123:الشعراء] ﴾الرُّ

  .أشرف المًلئكة، وأقرب إلى الرب عز وجل، وصاحب الوحي:الروح:حيان

ا ِمْن أَْمِرنَاَوَكذَِلَك أَْوَحْينَا إِلَْيَك رُ ﴿:قاله ابن زيد، كقوله.أنه القرآن:والخامس اآلية  ﴾وح 

 [.52:الشورى]

أنه ملك من المًلئكة بقدر جميع المخلوقات؛ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن :والسادس

وحُ ﴿:قوله:عباس   .هو ملك عظيم من أعظم المًلئكة خلق ا:قال ﴾يَْوَم يَقُوُم الرُّ

           .أنهم بنو آدم-وهللا أعلم-شبه وتََوقََّف ابُن جرير فلم يقَطع بواحد من هذه األقوال كلها، واأل

اختلف في المراد منه » :وإلى هذا الرأي مال ابن عاشور حين أورد قولين في معنى الروح فقال

وتخصيصه بالذكر قبل ذكر المًلئكة  .اختًلفا  أثاره عطف المًلئكة عليه فقيل هو جبريل

الًلم لتعريف و .أرواح بني آدم:دعليه لتشريف قدره بإبًلغ الشريعة، وقيل المراالمعطوف 

لتودع في أجسادها، وعليه  يوَم تُْحَضر األرواح:والمعنى .مفرد معها والجمع سواءفال:الجنس

، أي ويَقوم (الروح)عطف على  (المًلئكة)و .مستعمًل  في حقيقته ومجازه (يقوم)يكون فعل 

  .المًلئكة صف ا  

وكما ثبت في [. 105:هود] ﴾ال تََكلَُّم نَْفٌس إِال بِإِذْنِهِ ﴿:كقوله ﴾ْحَمنُ إِال َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ ﴿:هلالج لج وقوله

أن من يريد :ومعنى أْذن الرحمن» :قال ابن عاشور .« وال يتكلم يومئذ إال الرسل» :الصحيح

ا ، وإنما يستأذنه إذالكًلم حتى يستأذن هللا فأذن له التكلم ال يستطيعُه أو تعتريه رهبة فًل يُقدم على

ألهمه هللا لًلستئذان فإن اإِللهام إذن عند أهل المكاشفات في العامل األخروي فإذا ألقى هللا في 

النفس أن يستأذن استأذن هللا فأذن له كما ورد في حديث الشفاعة من إحجام األنبياء عن 

فآتِي تحت العرش فأقع ساجدا  فأَْنَطِلُق :)قال في الحديث (ملسو هيلع هللا ىلص)االستشفاع للناس حتى يأتوا دمحما  

لربي عز وجل ثم يفتح هللا عليَّ من محامد وحسن الثناء عليه شيئا  لم يفتحه على أحد قبلي ثم 

  . «(ارفع رأسك واْشفع تُشفَّع:يقول

في موضع اإلضمار لإليذان بأن مناط اإلذن هو الرحمة  (الرحمن)وإظهار » :قال أبو السعود

   .«قه عليه سبحانه وتعالى البالغة ال أن أحدا يستح

كما قاله أبو صالح،  ،« ال إله إال هللا» :حقا، ومن الحق:أي ﴾َوقَاَل َصَوابًا﴿:جل وعًل قوله

ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ذلك » :قال السعدي   .وعكرمة

إال من أذن له الرحمن وقال صوابا، فًل يتكلم  ﴾ال يَْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطاب ا﴿اليوم ساكتون ال يتكلمون و

  .«أن يأذن هللا له في الكًلم، وأن يكون ما تكلم به صوابا :أحد إال بهذين الشرطين

إشارة إلى يوم :ذلك» :قال أبو السعودالكائن ال محالة، :أي ﴾ذَِلَك اْليَْوُم اْلَحقُّ ﴿:سبحانه وتعالى قوله

ه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه، لإليذان بعلو قيامهم على الوجه المذكور وما في

بالًلم للداللة  (اليوم)وتعريف » :وقال ابن عاشور .«درجته وبعد منزلته في الهول والفخامة 

على معنى الكمال، أي هو األعظم من بين ما يعده الناس من أيام النصر للمنتصرين، ألنه يوم 
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واحد منهم ما هو أهله من خير أو شر، فكأنَّ ما عداه من األيام يجمع فيه الناس كلهم ويعطى كل 

  .«المشهورة في تاريخ البشر غير ثابت الوقوع 

مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به :أي ﴾فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َرب ِِه َمآبًا﴿:قوله سبحانه وتعالى

أي فقد بان لكم  ،ء اتخاذ مآب عند ربه فليتخذهفإذا علمتم ذلك كله فمن شا» :قال ابن عاشور .عليه

 .ما في ذلك اليوم من خير وشر فليختر صاحب المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك اليوم

وهذا التفريع من أبدع الموعظة بالترغيب والترهيب عند ما تَْسنَُح  .أي في اليوم ،مآبا  فيه:والتقدير

متعلق بمآبا قدم :إلى ربه» :قال أبو السعودو .«الموعظة من تهيُّؤ النفوس لقبول  الفرصة للواعظ

عليه اهتماما  ورعاية للفواصل، كأنه قيل وإذا كان األمر كما ذكر من تحقق األمر المذكور ال 

محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعا  إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بااليمان والطاعة 

». 

يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا، ألن كل آت :يعني ﴾إِنَّا أَْنذَْرنَاُكْم َعذَابًا قَِريبًا﴿:جل ذكره قوله

 .قريب

َمْت يََداهُ ﴿:قوله تعالى خيرها وشرها،  يعرض عليه جميع أعماله،:أي ﴾يَْوَم يَْنُظُر اْلَمْرُء َما قَدَّ

ا﴿:قديمها وحديثها، كقوله يُنَبَّأُ اإلْنَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما ﴿:وكقوله ،[42:الكهف] ﴾َوَوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِضر 

رَ                                                                               .[13:القيامة] ﴾قَدََّم َوأَخَّ

وفي الكًلم تغليب » :ذكر اليدين دون بقية الجوارح فيما نقل عن التفتازانيفي سر  قال األلوسي

ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه حيث ذكر اليدان ألن أكثر األعمال تزاول 

  .« بهما فجعل الجميع كالواقع بهما

يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار :أي ﴾اَويَقُوُل اْلَكافُِر يَا لَْيتَنِي ُكْنُت تَُرابً ﴿:قوله تبارك وتعالى   

وذلك حين عاين عذاب هللا، ونظر إلى أعماله  .الدنيا ترابا، ولم يكن ُخِلَق، وال خرج إلى الوجود

إنما يود ذلك حين يحكم هللا :الفاسدة قد ُسطَّرت عليه بأيدي المًلئكة السَّفَرة الكرام البََررة، وقيل

الدنيا، فيفصل بينها بحكمه العدل الذي ال يجور، حتى إنه ليقتص  بين الحيوانات التي كانت في

اء من القرناء فعند ذلك  .كوني ترابا، فتصير ترابا:فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها. للشاة الجمَّ

وقد ورد معنى هذا في  .كنت حيوانا فأرجع إلى التراب:أي ﴾يَا لَْيتَنِي ُكْنُت تَُراب ا﴿:يقول الكافر

 .« وورد فيه آثار عن أبي ُهَريرة، وعبد هللا بن عمرو، وغيرهما ،لص ور المشهورحديث ا

ألن  ﴾يا ليتني كنت ترابا  ﴿:لمرء اإِلنساُن الكافر الذي يقولوُخص بالذكر من عموم ا»          

، أي يوم يتمنى الكافر لبعث فكان ذلك وجه تخصيصه بالذكرالسورة أقيمت على إنذار منكري ا

، أي يتمنى أن يكون غير أصحاب العقول المكلفين بالشرائع خلق من األحياء فضًل  عنأنه لم ي

، وذلك تلهف وتندم على ما شيء مما ال إدراك له وهو التراب مدرك وال حس اس بأن يكون أقل

فجعل  (21:اإلسراء) ﴾أئذا كنا عظاما  ورفاتا  إنا لمبعوثون﴿:وقد كانوا يقولون .قدمت يداه من الكفر

  . عقابهم بالتحسر وتمني أن يكونوا من جنس الترابهللا

وذكر وصف الكافر يفهم منه أن المؤمن ليس كذلك ألن المؤمن وإن عمل بعض السيئات       

يوم تجد كل ﴿:ه إلى النعيم وقد قال هللا تعالىوتوقع العقاب على سيئاته فهو يرجو أن تكون عاقبت

ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ﴿:وقال (30:نآل عمرا) ﴾نفس ما عملت من خير محضرا  

يرون ثواب اإليمان وهو ، فالمؤمنون (1 6:الزلزلة) (خيرا  يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا  يره

، وثواب حسناتهم على تفاوتهم فيها ويرجون المصير إلى ذلك الثواب وما يرونه من أعظم ثواب

  .« م يرجون المصير إلى النعيمفهم كله ،سيئاتهم ال يطغى على ثواب حسناتهم
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  :فقه الحياة أو األحكام

  .(الزحيلي) :دلت اآليات على ما يأتي

هما العظمة والجًلل فهو رب  السموات :َلِل  تعالى في الدنيا واآلخرة صفتان عظيمتان -1

  .واألرض والكون، والرحمة الشاملة لكل شيء، فهو الرحمن الرحيم

  .قدر أحد على مخاطبته يوم القيامة إال لمن أذن له بالشفاعةاقتضت عظمة ّللا  أال ي -2

وخضوعا له، فكيف ال يتكلم جبريل والمًلئكة في موقف القيامة إجًلال لرب هم وخوفا منه  -3

 يكون حال غيرهم؟

إن يوم القيامة كائن واقع حتما ال شك فيه، فالسعيد من ات خذ فيه إلى رب ه مرجعا باإليمان  -4

 .صالحوالعمل ال

إن يوم القيامة وما فيه من العذاب قريب الوقوع ألن كل آت قريب، وفيه يجد كل إنسان ما قدم  -5

  .من خير أو شر

يتمنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون ترابا أو حيوانا غير مكلف  -6

  .بشيء

 .وهللا أعلم بمراد كًلمه .. سعب:تفسير سورة بعون هللا ويليه النبأ،:انتهى تفسير سورة 

 .والحمد هلل رب العالمين وصلوات هللا وسًلمه على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين  

 

 

 

 

 

 

 


