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  مدخل إ ىل تفسري إلسورة أ وال:

 تسميهتا:. 1

نَِّة  وَرة ِِف إلَْمَصاِحِف َوُكُتِب إلتَّْفِسرِي َوُكُتِب إلس ُّ تقتضيه  الفتتاهحا هبذإ إلوصف إلبرشي إملعتاد إذلي«. ُسوَرَة عبس»مسيت َهِذه إلصُّ

 (1).إجلبّلة إال نسانية

 . نزولها:2

ةَِفاقِ  يه يٌَّة ِِباِلت إِبَعَة كام قال إبن عطية َمكةِ ِت إلرَّ َوِر. نََزلَْت بَْعَد ُسوَرِة )َوإلنَّْجِم( َوقَْبَل ُسوَرِة)إلَْقْدِر(.. َوعُدَّ  َوإلِْعرْشِيَن ِِف تَْرِتيِب نُُزوِل إلسُّ

 مناسبهتا ملا قبلها:. 3

من ينفعه  رلهذه إلسورة تعلق مبا قبلها ويه إلنازعات ل نه تعاىل ذكر هناك أ ن إلنيب صّلة هللا عليه وسّلة منذر من خيىش إلساعة، وهنا ذك

ثبات إلبعث مبخلوقات هللا ِف إال نسان وإلكون نذإر، كام أ ن بيهنام تشاهبا ِف موضوع إحلديث عن يوم إلقيامة وأ هوإلها، وإ   (2).إال 

 . عدد أ ايهتا:4

يَن ِمْن َأْهِل إلَْمِدينَِة َوَأْهِل َمكََّة َوأ هل إْلُكوفَة إثْنَتَاِن َوَأْربَُعوَن، َوِعْنَد َأْهِل إلْبَ  عََدُد أ ِِيَا اِم ِعْنَد إلَْعادةِ ْحَدى َوَأْربَُعوَن َوِعْنَد َأْهِل إلشَّ
ِ
ِة إ ْْصَ

ِل. َوِر ِمْن َأَوإِسطِ إلُْمَفصَّ  َأْربَُعوَن.   َويِهَ ُأوىَل إلسُّ

 وضوعات إلسورةم اثنيا:

  . حمور إلسورة1

مية ل قدإر بتصحيح إلقمي إال نسانية، ووضع إل سس إال سالموضوع إلسورة كسائر موضوعات إلسور إملكية إليت تعىن ِبلعقيدة وإلرساةل 

 إلناس، وتؤكد أ ن قمية إال نسان بعمهل وسلوكه وإتباعه للهدى.

 . موضعاهتا إجلزئية2

إذلي قدم إ ىل إلرسول صّلة هللا عليه وسّلة للتعّل، ِف وقت اكن فيه مشغوال مع جامعة من صناديد  إبتدأ ت إلسورة بذكر قصة إل معى

.. ]إل ايت  [ وأ ِبنت أ ن 16 -1قريش يدعومه إ ىل إال ميان، فعبس إلنيب صّلة هللا عليه وسّلة وهجه وأ عرض عنه، فعاتبه هللا بقوهل: عَبََس َوتََوىلَّ

 تدبر.إلقرأ ن ذكرى وموعظة ملن عقل و 

نْساُن ما َأْكَفَرُه.. ]إل ايت 
ِ
عرإضه عن هدإية هللا: ُقِتَل إاْل  [ .23 -17مث نددت جبحود إال نسان وكفره بنعم ربه وإ 

ثبات إلقدرة عّل إلبعث:  قامة إل دةل عّل قدرة هللا ووحدإنيته خبلق إال نسان وإلنبات وتيسري طعام إبن أ دم ورشإبه، ال  وأ ردفت ذكل ِب 

نْساُن ِممَّ ُخِلَق.. ]إل ايت فَلَْيْنُظِر إ
ِ
 [ .32 -24اْل

ليه، وبيان حال إملؤمنني إلسعدإء وإلاكفرين إل شقياء ِف هذإ  وخمتت إلسورة بوصف أ هوإل يوم إلقيامة، وفرإر إال نسان من أ قرب إلناس إ 

ُة.. ]إل ايت ِف  اخَّ ذإ جاَءِت إلصَّ
ِ
 [42 -33إليوم: فَا

 

 

 

 

                                 
ى « ُسوَرَة إْبِن ُأمةِ َمْكُتوم  »َعْنَوََنَا « حاكم إْبِن إلَْعَرِبةِ »َوِِف أ  ( 1) : تَُسمَّ ةِ ُسوَرَة إلصَّ ».َوقَاَل إلَْخَفاِِجُّ يِح إلُْبَخاِريةِ »َوقَاَل إلَْعْيِِنُّ ِِف « . اخَّ حِ ََصِ َفَرةِ »ى تَُسمَّ « رَشْ « ُسوَرَة إلسَّ

ى ُسوَرَة  َّ « إْلَمْعَى»، َوتَُسمَّ ِة إل َوِر َأْو ِبَصاِحِب إلِْقصَّ  يِت اَكنَْت َسبََب نُُزوِلهَا.، َوُُكُّ َذكِلَ تَْسِمَيٌة ِبأَلَْفاظ  َوقََعْت ِفهيَا لَْم تََقْع ِِف غرَْيَِها ِمَن إلسُّ

تَْقانِ »َولَْم يَْذُكْرَها َصاِحُب       
ِ
َّيِت لََها َأْكََثُ ِمَن إْْس  َوُهَو عَبََس.« إاْل َوِر إل  ِِف إلسُّ

ُة إْلُكْْبى ] (2) امَّ ذإ جاَءِت إلطَّ
ِ
ذإ 34فهناك وصفت إلقيامة بقوهل تعاىل: فَا

ِ
ُة ][ وهنا وصفت بقوهل س بحانه: فَا اخَّ [ وهام من أ سامء يوم إلقيامة. وهناك أ ثبت هللا 33جاَءِت إلصَّ

 إلبعث خبلق إلسامء وإل رض وإجلبال، وهنا أ ثبته خبلق إال نسان وإلنبات وإلطعام.

 لكية إلعلوم إال نسانية وإال سالمية 1جامعة وهرإن 

 لثةثا//    إحملارضة إل إلس نة إلثانية أ صول إدلين إلتفسري إلتحلييل

 تفسري سورة عبس: إلثاينإحملور  إلسعدي كحلولد. 
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 املساواة يف اإلسالم.1

 [10إىل  1: إل ايت عبس]سورة 

 

ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٱ ٻ ٻ                    

 (   ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ

 سبب إلزنول:. 1 

، هللاأ خرج إلرتمذي وإحلامك عن عائشة ريض هللا عهنا قالت: أ نزل عَبََس َوتََوىلَّ ِف إبن أ م مكتوم إل معى، أ ىت رسول هللا صّلة   عليه وسّلة

 جفعل يقول: اي رسول هللا، أ رشدين، وعند رسول هللا صّلة هللا عليه وسّلة رجل من عظامء إملرشكني، جفعل رسول هللا صّلة هللا عليه وسّلة 

 ى.يعرض عنه، ويقبل عّل إل خر، فيقول هل: أ ترى مبا أ قول بأ سا؟ فيقول: ال، فزنلت: عَبََس َوتََوىلَّ َأْن جاَءُه إْلَمْع 

 وأ خرج أ بو يعّل مثهل عن أ نس.

 . إملعىن إال جاميل:2

ن إل ول ىحة بطبعه  ِف هذه إل ايت عاتب هللا نبيه وأ مره بأ ن يقبل عّل ذى إلعقل إذليك، وَناه أ ن ينْصف عنه إ ىل ذى إجلاه إلقوى، فا 

ه.  وإلثاين غائب عن حسة

 رشح إملفردإت:. 3

َ مبعىن لكح وهجه وتغري.عبس: أ ي أ ن إلنيب َصّلَّ هللُا عَلَْيِه   َوَسّلَّ

 وتوىل: أ ي أ عرض.

 أ ن جاءه إل معى: أ ي ل جل أ ن جاء عبد هللا بن أ م مكتوم فقطعه عام هو مشغول به من دعوة بعض أ رشإف قريش لال سالم.

ىكَّ »فَالُْمَرإُد ِب  لعهل يزىك: أ م يتطهر من إذلنوب.  « يَََتَ
ِ
إئِِعِه َوَماَكِرِم َأخْ تَْزِكَيٌة َزإِئَدٌة عََّل تَْزِكَية إاْل ا يُِفيُضُه ميَان ِبلمتيلة ِبَفَضاِئِل رَشَ اَلِقِه ِممَّ

 َهْديَُك عَلَْيِه.

تَ  أ و يذكر: أ ي يتعظ. ْذ ُهَو ُمش ْ
ِ
َياِنِه إ ْهِن بَْعَد ِنس ْ ِ ْكِر بِ قٌّ ِمَن وإلتََّذكُُّر: ُحُصوُل َأثَِر إلتَّْذِكرِي، فَهَُو ُخُطوُر َأْمر  َمْعلُوم  ِِف إذلة إِل.إذلُّ ِ إذلَّ  َضمة

الَّ ِذْكٌر لِ  فتنفعه إذلكرى: أ ي إملوعظة.
ِ
ُر إلنَّاَس ِبَما يَْغُفلُوَن َعْنُه قَاَل تََعاىَل: َوما ُهَو إ َُّه يَُذكةِ ن ْكَرى: ُهَو إلُْقْرأ ُن ِلَ ِ [ فََقْد 52 ]إلَْقَّل: لْعالَِمنيَ َوإذلة

 ْكُتوم  أ اَيٌت ِمَن إلُْقْرأ ِن.اَكَن ِفميَا َسأََل َعْنُه إْبُن ُأمةِ مَ 

 أ ما من إس تغىن: عن إال ميان وإلعّل وإدلين ِبملال وإجلاه.

ض رجاء أ ن يُسِّل.  قال إبن جرير: يقول تعاىل ذكره لنبيه محمد صّل هللا عليه وسّل: أ ما من إس تغىن مباهل فأ نت هل تتعرة

ميَاِن ِبمَ 
ِ
ِ َوَعِن إاْل  ا هَلُ ِمَن إلَْماِل.وقَاَل إْبُن َعبَّاس  َعِن إَّللَّ

ِ  "وقال إبن عاشور: ٌء فَاذلَّ ى، َأْي َمهَْما يَُكْن ََشْ َتْغىَن فَأَنَْت هَلُ تََصدَّ ي إس ْ ِ َتْغىن( تَْفِسرُيُه َمهَْما يَُكِن إذلَّ ا َمِن إس ْ َتغْ )َأمَّ ، ي إس ْ ى هَلُ ىَن تََتَصدَّ

، فَ  ي هَلُ رُِص عََّل إلتََّصدةِ َتْغىَن َوُماَلِزًما هَلُ ُماَلَزَمَة إل َوإلَْمْقُصوُد: َأنَْت ََتْ َّقًا عََّل ُوُجوِد َمِن إس ْ ي هَلُ ُمَعل ْعِليِق تَّ ُجِعَل َمْضُموُن إلَْجَوإِب َوُهَو إلتََّصدةِ

ِ عََّل َطرِيَقِة إلُْمَبالََغِة. ِطية ْ  إلرشَّ

ْخِص نَْفَسُه غَِنيًّا ِِف َأْمر  يَُدلُّ      ِتْغنَاُء: عَدُّ إلشَّ َباِن، َأْي َحِسَب نَْفَسُه  َوإاِلس ْ نُي َوإلتَّاُء ِللُْحس ْ ، فَالسةِ َياُق قَْوٌل، َأْو ِفْعٌل َأْو ِعّْلٌ عَلَْيِه إلس ةِ

ِة. إِز ِِبلُْقوَّ ِ َوإاِلْعَِتَ ِتْغنَاُء ِِف إلتََّكْبُّ َتْعَمُل إاِلس ْ  غَِنيًّا، َوَأْكََثُ َما يُس ْ

َتْغىن ُهنَا: َمنْ  َتْغىَن ِِب  فَالُْمَرإُد ِب َمِن إس ْ َتْغىن َمِن إس ْ . َولَيَْس إلُْمَرإُد ِب َمِن إس ْ ْذ عَدَّ نَْفَسُه غَِنيًّا َعْن َهْدِيَك ِبأَْن َأْعَرَض َعْن قَُبوهِلِ
ِ
لَْماِل إ

يثَاِر َصاِحِب َمال  عََّل فَِقري  
ِ
 ."لَيَْس إلَْمَقاُم ِِف إ

ي:  فأ نت هل تصدى: أ ي يتقبل عليه وتتصدى هل. ديد جَماًزإ.َوإلتََّصدةِ ْقَباِل إلشَّ
ِ
ُض، ُأْطِلَق ُهنَا عََّل إاْل  إلتََّعرُّ

ْعَوِتِه َوَعَرَض إلُْقْرأ َن عَلَْيِه ُهَو عََّل َأشْ  َ دِلَ ى إلنَّيِبُء َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ ي تََصدَّ ِ ِيَوَهَذإ إذلَّ َِّة َعْن َسلَِف إلُْمَفّسةِ إلَْوِليُد ْبُن َن هَِر إْلَْقَوإِل إلَْمْرِوي

.  إلُْمِغرَيِة إلَْمْخُزوِميُّ
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 وما عليك أ ال يزىك: أ ي ليس عليك بأ س ِف عدم تزكيته نفسه ِبال سالم.

ْدغَاُم َوَكذَ 
ِ
َما قَْصًدإ ِلَيَتأىَتَّ إاْل ، قُِلَبِت إلتَّاُء َزإاًي ِلَتَقاُرِب َمْخَرَجهْيِ ىكَّ : يَََتَ ىكَّ َأْصهُلُ ْدغَاِم.كِلَ فُِعَل ِِف يَذَّ ويَزَّ

ِ
 كَُّر ِمَن إاْل

َتْغىَن ِلَنَّ  يسعى: أ ي ِف طلب إخلري من إلعّل وإلهدى. َقاِء فَهَُو ُمَقاِبٌل ِلَحاِل َمِن إس ْ ةِ َ ِبِه َعِن إلِْحْرِص عََّل إلل ، ُكِنةِ ُة إلَْمْْشِ ْعُي: ِشدَّ  َوإلسَّ

. ي هَلُ تْغنَاء إملمتعض من إلتََّصدةِ ِتْغنَاَءُه إس ْ  إس ْ

ذإ إش تغلت وليس من إللهو إذلي هو من ذوإت إلوإو. لهىى: أ ي تشاغل.فأ نت عنه ت   تقول لهيت عن إلْشء أ لهىى إ 

 إملعاين إال عرإبية .4

عامل (َأْن جاَءهُ ) : ِف موضع نصب ل نه مفعول ل جهل، وتقديره: ل ن جاءه، حفذف إلالم فاتصل إلفعل به. ومهنم من جعهل ِف موضع جر، ِب 

 حذفها معها، ويه وحرف إجلر ِف موضع نصب ِبلفعل قبلها. حرف إجلر مع إحلذف، لكَثة

كَُّر. ْكرى فَتَْنَفَعُه: ِبلنصب عّل جوإب إلرتِج: )لعل( ِبلفاء بتقدير )أ ن( . وِبلرفع ِبلعطف عّل يَذَّ ِ  فَتَْنَفَعُه إذلة

ا َمْن جاَءَك يَْسعى يَْسعى: حال من فاعل: جاء. َوُهَو خَيْىش حال من فاعل: يسع  ى، وهو إل معى.َوَأمَّ

لَْخ ِِف َمْوِضعِ إلَْحاِل.
ِ
َّلُ َوما يُْدِريَك إ  َوُُجْ

إضِ  قوهل)وما عليك أ ال يزىك( ا َمْن جاَءَك يَْسعى(، َوإلَْوإُو إْعرِتَ : )َوَأمَّ َّلِ َتْغىن( َوُُجْ ا َمِن إس ْ َّلِ )َأمَّ َّلٌ ُمْعرَتَِضٌة بنَْيَ ُُجْ ََ ُُجْ ( ِفيٌَة و)عَلَْيكَ يٌَّة. َو)َما( 

يِه. ، َوإلَْمْعىَن: عََدُم تََزكةِ ىكَّ  َخَْبٌ مقدم. وإملبتدأ  َأالَّ يَزَّ

 حال من فاعل )يسعى( كام أ نه حاٌل من فاعل )جاءك(. )وهو خيىش(

 إلقرإءإت .5

ِة ِِبل كَُّر.قََرَأ عَاِِصٌ )فَتَْنَفَعُه( ِبنَْصِب إلَْعنْيِ عََّل َجَوإِب لََعلَّ ِِبلَْفاِء َوِقَرإَءُة إلَْعامَّ : يَذَّ فْعِ نََسًقا عََّل قَْوهِلِ  رَّ

ْحَدى إل 
ِ
ْدغَاِم إ

ِ
اِد عََّل إ ى( ِبَفْتِح إلتَّاِء َوتَْشِديِد إلصَّ دَّ ِفٌع َوإْبُن َكِثري  َوَأبُو َجْعَفر  )تَصَّ ََ اِد. َوإلَْباقُوَن ِِبلْفَ  تَّاَءْينِ قََرَأ  اِد ِِف إلصَّ ِفيِف إلصَّ ْ ََ ْتِح َو

ْحَدى إلتَّاَءْيِن.
ِ
 عََّل َحْذِف إ

 إملعاين إلبالغية:. 6

ُيوَردُ  ِم تَْشِويٌق ِلَما س َ لنَْيِ ِلَضِمري  اَل َمَعاَد هَلُ ِِف إْللََكَ وَرِة ِبِفْعلنَْيِ ُمتََحمةِ لَْمْحِِكَّ َحاِدٌث َعِظمٌي، َوإلِْفْعاَلِن يُْشِعَرإِن ِبأَنَّ إ بَْعَدُُهَا، إفِْتَتاُح َهِذِه إلسُّ

ى ]عبس:  : فَأَنَْت هَلُ تََصدَّ هْبَاَمَها قَْوهُلُ
ِ
ُ إ َمائُِر فَُيَبنيةِ ا إلضَّ َتْغىَن.6فَأَمَّ ُ ِمْن ِذْكِر إْلَمْعَى َوَمِن إس ْ ا إلَْحاِدُث فَيََتبنَيَّ  [ َوَأمَّ

: َأْصهُلُ     لُّ ِعنْ  َوإلتََّويلةِ لَْيِه َأْو َجِليس  ََيِ
ِ
م  يُلَْقى إ ِتَغاِل إلَْمْرِء ِبلََكَ َتَعاُر ِلَعَدِم إش ْ إت َعن َماَكَِنَا، َويُس ْ ل إذلَّ َتَعاٌر ِلَعَدِم َدُه، َوُهَو ُهنَا مُ َتوة س ْ

إِئِر. ْقَباِل عََّل إلزَّ
ِ
ِتَغاِل ِبُسَؤإِل َسائِل  َوِلَعَدِم إاْل  إاِلش ْ

.َوَحْذُف ُمتَعَ  ي َمِجيُئُه اَكَن َسبََب إلتََّويلةِ ِ َُّه تََولة  َعِن إذلَّ  لَِّق تََوىلَّ ِلُظهُوِر َأن

لَْيِه عََّل ُأْسلُوِب إلَْغْيَبِة 
ِ
ُه إ َ ِم، فََوهجَّ َُّه إلَْمْقُصوُد ِِبْللََكَ ُه ِبَما يَتََباَدُر ِمنُْه َأن َعُه ومل يَُفاَِتَ ُل َما يَْقَرُع مَسْ قََّب إلَْمْعِِنَّ ِمْن َِبِعثً ِلَيُكوَن َأوَّ ا عََّل َأْن يرََتَ

َ لِ  ِ ِبَرُسوهِلِ َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ ٌف ِمَن إَّللَّ رِي إلَْغائِِب فاََل يَُفاِجئُُه إلِْعَتاُب، َوَهَذإ تَلَطُّ ًجا َوَذكِلَ أَ ََضِ ْهَوُن َوْقًعا، َونَِظرُي َيَقَع إلِْعَتاُب ِِف نَْفِسِه ُمَدرَّ

ُ َعْنَك ِلَم َأِذنَْت لَهُْم ]إلتَّْوبَة: هَ  : َعَفا إَّللَّ  [ .43َذإ قَْوهُلُ

ُه ِِب  ِْبَ ُ ِِبلَْعْفِو قَْبَل َأْن خُيْ ُه إَّللَّ : َأْخَْبَ َمْرقَنِْديُّ ِ َوإلسَّ ََّ َسَكَن قَلُْبُه إه . فََكَذكِلَ قَاَل ِعَياٌض: قَاَل َعْوُن ْبُن َعْبِد إَّللَّ نِْب َح لَْيِه تَ ذلَّ
ِ
ْوِجيُه إلِْعَتاِب إ

ةِ  رِي إلَْغائِِب مُثَّ ِِجَء ِبَضَمائِِر إلَْغْيَبِة فَِذْكُر إْلَمْعَى تُْظهُِر إلُْمَرإَد ِمَن إلِْقصَّ ىَل ََضِ
ِ
نًَدإ إ رِي إلَْغْيَبِة. مُثَّ ِِجَء ِبضَ ُمس ْ ََّضَح إلُْمَرإُد ِمْن ََضِ َمائِِر إلِْخَطاِب  َوإت

 إاِللِْتَفاِت.عََّل َطرِيَقِة 

َ ِلَيُكوَن إلِْعَتاُب  َ َعِن إْبِن ُأمةِ َمْكُتوم  ِب إْلَمْعى تَْرِقيًقا ِللنَّيِبِء َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ ا اَكَن َصاِحَب رَضَ  َوعُْبةِ َُّه لَمَّ إَرة  فَهَُو َأْجَدُر َملُْحوًظا ِفيِه َأن

ىَل إْنِكَساِر َخاِطرِِه.ِِبلِْعنَايَِة ِبِه، ِلَنَّ ِمثهَْلُ يَُكو
ِ
 ُن ََسِيًعا إ

وقال كثري من إلعلامء وإبن زيد وعائشة وغريها من إلصحابة: لو اكن رسول هللا صّل هللا عليه وسّل اكمتا شيئا من إلويح، لكمت هذه 

 إل ايت، وأ ايت قصة زيد وزينب بنت حجش.

ِتْفَهاُم ِِف َهِذِه إل َّلٌ وقوهل)وما يدريك لعهل يزىك( وإاِلس ْ إِكيِب ُمَرإٌد ِمْنُه إلتَّْنِبيُه عََّل َمْغُفول  َعْنُه مُثَّ تََقُع بَْعَدُه ُُجْ َ َو َما َأْدرإَك َما إلْقاِرعَُة  ؛رتَّ ََنْ

َعُُلَ َدإِراًي. 3]إلَْقاِرعَُة:  ء  ََيْ ىكَّ َوإلَْمْعىَن َأيُّ ََشْ ُ يَزَّ َو قَْوهِلِ ُهنَا: َوما يُْدِريَك لََعهلَّ اِل مُثَّ إلتَّْفِصيِل. قَالَ [ َوََنْ ُْجَ
ِ
َتْعَمُل ِمثهُْلُ ِلَقْصِد إاْل ََّما يُس ْ ن

ِ
إِغُب: َوإ  إلرَّ

الَّ َوُذِكَر بََيانُُه بَْعَدُه إه .
ِ
 َما ُذِكَر َما َأْدَرإَك ِِف إلُْقْرأ ِن إ

. وقوهل)يذكر(  عطٌف عّل يزىكَّ دإخٌل معه ِف حمك إلرتِجةِ
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كَُّر  َّلُ َأْو يَذَّ ْكَرى َوُُجْ ِ ُصُل إذلة ، َأْي ََتْ ُُهَا ُمهِمٌّ ُصَل َأَحُد إْلَْمَرْيِن َولِِكَ ، َأْي َما يُْدِريَك َأْن ََيْ ىكَّ ْرَشاِد ِلَما لَ َعْطٌف عََّل يَزَّ
ِ
ْم يَُكْن ِِف نَْفِسِه ِِباْل

 يَْعلَُمُه َأْو تََذكٌُّر ِلَما اَكَن ِِف غَْفَّل  َعْنُه.

مَ َوِِف قَْوهِلِ تََعاىَل: فَ  ْكَرى ِلُظهُوِر َأنَّ لِكهَْيِ ِ يكةِ َوتَْنَفُعُه إذلة َ ْكرى إْكِتَفاٌء َعْن َأْن يَُقوَل: فَيَْنَفُعُه إلَتَّ ِ  .ا نَْفٌع هَلُ تَْنَفَعُه إذلة

ىل أ ن من تصدى لَتكيهتم وتذكريمه من إملرشكني ال يرىج مهنم إلَتىك وال إلتذكر. وِف قوهل)فتنفعه إذلكرى( مياء إ   إ 

نَِد إلِْفْعيِلةِ ُدوَن إْسِتتَاِرِه ِِف إلِْفْعِل َيَُ وقوهل) تَْياُن ِبَضِمرِي إلُْمَخاَطِب ُمْظهًَرإ قَْبَل إلُْمس ْ
ِ
َُّه ِقيَل: وُز َأْن يَُكوَن لِ فأ نت هل تصدى(إاْل ن َ ََ ِي  لتََّقوة

. ي إلَْقِويُّ اًي، فََمنَاُط إلِْعَتاِب ُهَو إلتََّصدةِ ِ ى هَلُ تََصدة  تََتَصدَّ

ي اَل يَِليُق بِ َوَيَُ  ، َأْي َذكِلَ إلتََّصدةِ ى هَلُ َك تََتَصدَّ ُُلَ اَل َك. َوَهَذإ قَرِيٌب ِمْن قَْوِلهِْم: ِمثْ وُز َأْن يَُكوَن ُمِفيًدإ ِلاِلْخِتَصاِص، َأْي فَأَنَْت اَل غرَْيُ

ا َأنَْت فاََل  ، فَأَمَّ ًَ َك لاََكَن َهْو ى هَلُ غرَْيُ َ ِِف يَْبَخُل، َأْي لَْو تََصدَّ َُّه َوقََع ِمَن إلنَّيِبِء َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ ى ِمثُُْلَ ِلِمثهِْلِ فََمنَاُط إلِْعَتاِب ُهَو َأن   يََتَصدَّ

 َجِليِل قَْدِرِه.

َتْغىن( إْقتَََض ِذْكُرُه قَْصَد إلُْمَقابََّلِ مَ  قوهل)وأ ما من جاءك يسعى( ا َمِن إس ْ َّلِ )َأمَّ تْ َعْطٌف عََّل ُُجْ
ِ
ْيِن إ دَّ َماًما َع إلَْمْعُطوِف عَلهَْيَا ُمَقابََّلَ إلضةِ

 وِن )عَبََس َوتََوىلَّ َأْن جاَءُه إْلَمْعى( .للتقس مي. َوإلْمَرإد: ِبمن َجاَء يْسَعى: ُهَو إْبُن ُأمةِ َمْكُتوم ، فََحَصَل ِبَمْضُموِن َهِذِه إلُْجْمَّلِ تَأِْكيٌد ِلَمْضمُ 

ِ تََعاىَل. قوهل)وهو خيىش( َيِة إَّللَّ ىَل َخش ْ
ِ
ْعِ تَْنَْصُِف إ َيَة ِِف ِلَساِن إلرشَّ  ُحِذَف َمْفُعوُل خَيْىش ِلُظهُوِرِه ِلَنَّ إلَْخش ْ

َشاِد. َوإْخِترَي إ َ ِمَن إلتَّْقِصرِي ِِف إاِلْسرِتْ ِكَيِة ِلَْن خَيْىَش إَّللَّ ْ َُّه َجاَء َطلًَبا ِللَتَّ َد.لِْفْعُل َوإلَْمْعىَن: َأن فَاَدِتِه إلتََّجدُّ
ِ
 إلُْمَضارُِع اِل

 معاين إل ايت:. 6

ظهر إلتغري وإلعبوس ِف وجه إلرس  ول ص  ّل هللا عليه وس  ّل، وأ عرض ل جل أ ن إل معى يقول:    (ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ)

ر إلفائدة ِف إال قبال مث ذك إال سالم.عبد هللا بن أ م مكتوم جاءه مسرتشدإ، واكن إلرسول صّل هللا عليه وسّل منشغال بدعوة كبار قريش إ ىل 

 عليه، فقال:

وأ يُّ َشء َيعُل عاملًا حبقيقة أ مره؟ لعهل بس  ؤإهل تزكو نفس  ه وتطهر، أ و  يقول: (پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ)

 مث أ كد تعاىل عتب نبيه عليه إلسالم بقوهل: َيصل هل إملزيد من الاعتبار والازدجار.

َمن إس تغىن عن هديك، فأ نت تتعرض هل وتصغي للَكمه، وأ ي  أ ما يقول:  (ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤڦ  

 مث قال مبالغا ِف إلعتب: َشء عليك أ ال يتطهر من كفره؟

ا من اكن حريص   ا عّل لقائك، وهو خيىش    هللا من إلتقص   ري ِف  يقول:( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃچ) وأ مَّ

 الاسرتشاد، فأ نت عنه تتشاغل.

 هدإية إل ايت:. 7

َ وأ نه أ رشف مقام وأ سامه دل عّل ذكل أ سلوب عتاب هللا تعاىل هل حيث خاطبه ِف أ سلوب  .1 بيان مقام إلنيب َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ

 (1) خشص غائب حَ ال يوإهجه ِبخلطاب فيؤمله فتلطف معه، مث أ قبل عليه بعد أ ن أ زإل إلوحشة خياطبه وما يدريك.

َ لْشء من إلويح فقد قالت أ م إملؤمنني عائشة ريض هللا عهنا لو اكن للرسول أ ن يكمت إس تحاةل كامتن إلرسول  .2 َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ

 شيئا من ويح هللا لكمت عتاب هللا تعاىل هل ِف عبس وتوىل.

بس جائز، امع صاحهبا دون ل قال إبن عطية: وِف ذكل دليل عّل أ ن ذكر هذه إلعاهات مَ اكنت إملنفعة أ و ل ن شهرهتا تعرف إلس .3

  لغيبة.ومَ ذكرت هذه إل ش ياء عّل هجة إلتنقيص فتُل إ ومنه قول إحملدثني سلامن إل معش وعبد إلرمحن إل عرج وسامل إل فطس وَنو هذإ.

" وأ نه  متوُهةقال إلسعدي: فدل هذإ عّل إلقاعدة إملشهورة، أ نه: " ال يرتك أ مر معلوم ل مر موهوم، وال مصلحة متحققة ملصلحة . 4

ليه، إحلريص عليه أ زيد من غريه.  ينبغي إال قبال عّل طالب إلعّل، إملفتقر إ 

نذإر وتبليغ إدلعوة دون متيزي بني فقري وغِن. ونظري هذه إل ية قوهل . 5 إل ية دليل وإحض عّل وجوب إملساوإة ِف إال سالم ِف شأ ن إال 

                                 
ي ( قال إبن عاشور: 1) ِ ِة إلُْمرْشِِك إذلَّ َتْصِغُر َأْمثَاَل إْبِن ُأمةِ َمْكُتوم ، فََما َوقََع ِِف ِخاَلِل َهَذإ إلِْعَتاِب ِمْن ِذْكِر َحاِل إلُْمْؤِمِن َوإْلاكَ فََمنَاُط إلُْمَعاتََبِة ُهَو إلُْعُبوُس ِللُْمْؤِمِن حِبَْْضَ ِفِر يَس ْ

ةَلِ إلُْمْؤِمِن اِلنِْطَوإِء قَلْ  ِ َمزْنِ ْدَماٌج ِلَنَّ ِِف إلَْحاِدثَِة فُْرَصًة ِمَن إلتَّْنِويِه ِبُسُموة
ِ
ََّما ُهَو إ ن

ِ
ًعا بنَْيَ إلُْمَعاتََبِة َوإلتَّعْ إ َتِنرَي هِبَا َويُِفيَضهَا عََّل غرَْيِِه َُجْ هُلُ ِلَْن يَس ْ ِ ِبِه عََّل َأِشَعة  تَُؤهةِ ََ ِلمِي، عََّل َس

َباِت.  َهْدِي إلُْقْرأ ِن ِِف إلُْمنَاس َ
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ُمْ  تعاىل: يَن يَْدُعوَن َرهبَّ ِ ُه ]إل نعام  َوال تَْطُرِد إذلَّ ُْم ِِبلَْغدإِة 52/ 6ِِبلَْغدإِة َوإلَْعِْشةِ يُرِيُدوَن َوهْجَ يَن يَْدُعوَن َرهبَّ ِ [ وقوهل س بحانه: َوإْصِْبْ نَْفَسَك َمَع إذلَّ

نْيا، َوال تُِطعْ  ََّبَع َهوإُه، َواكَن َأْمُرُه فُ  َوإلَْعِْشةِ يُرِيُدوَن َوهْجَُه، َوال تَْعُد َعْيناَك َعهْنُْم، تُرِيُد ِزينََة إلَْحياِة إدلُّ ُرطًا]إلكهف َمْن َأْغَفلْنا قَلَْبُه َعْن ِذْكِرَ، َوإت

18 /28. ](1) 

َر ِِف ُأُصوِل إلِْفْقِه ِمْن َجَوإِز إاِلْجهِتَاِد ِللنَّيِبِء َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلََّ . 6 َُّه ِف إل ايت َدِليٌل ِلَما تََقرَّ اِل َأْرَجِح  َجَرى عََّل  َوُوُقوِعِه، َوَأن مْعَ
ِ
قَاِعَدِة إ

اِهِر.   إلَْمْصلََحَتنْيِ حِبََسِب إلظَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َرُسوهَلُ  (1) ِعيِف،  قال إبن كثري: َوِمْن َهاُهنَا َأَمَر إَّللَّ ِيِف َوإلضَّ نَْذإِر َأَحًدإ، بَْل يَُساِوي ِفيِه بنَْيَ إلرشَّ

ِ
َ َأالَّ خَيُصَّ ِِباْل ُ عَلَْيِه َوَسّلَّ اَدِة َوإلْفَ َصّلَّ إَّللَّ ، َوإلسَّ ِقرِي َوإلَْغِِنةِ

ُ َِيِْدي  َغاِر َوإْلِكَباِر. مُثَّ إَّللَّ ِ ةَِساِء، َوإلصة َِجاِل َوإلن إِمَغُة.َوإلَْعِبيِد، َوإلرة ُة إدلَّ َتِقمي ، َوهَلُ إلِْحْْكَُة إلَْباِلَغُة َوإلُْحجَّ إط  ُمس ْ ىَل ِِصَ
ِ
 َمْن يََشاُء إ
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 القرآن موعظة وتذكرة ونعم اهلل يف نفس اإلنسان .2

 [23إىل  11: إل ايت ]سورة عبس

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑڑ ک کک ک   

گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

 .(   ھھ ھ ے ے ۓ ۓ
 رشح إملفردإت: .1

بطال وردع؛ أ ي لِك قال إبن جرير: يقول تعاىل ذكره: )لَِك( ما إل مر كام تفعل اي محمد من أ ن تعبس ِف وجه  ال تعد ملثل ذكل.: حرف إ 

ى ملن إس تغىن.  (1)من جاءك يسعى وهو خيىش، وتتصدة

َنا تذكرة: أ ي إل ايت عظة للخلق وعْبة، وقيل: إلس     ورة. ن هذه إلعظة وهذه و  إ  ا تَْذِكَرة( يقول: إ  َنَّ ذكرة: إلس     ورة تقال إبن جرير: )إ 

 (2)يقول: عظة وعْبة.

اَلةَلِ َوإْلَ  ِ إِغُب: َويِهَ َأََعُّ ِمَن إدلة . قَاَل إلرَّ َذإ نُِِسَ
ِ
ُء إ ْ  َماَرِة قَاَل تََعاىَل: فاَم لَهُْم َعِن إلتَّْذِكَرِة ُمْعرِِضنَي.َوإلتَّْذِكَرُة: إْْسٌ ِلَما يَُتَذكَُّر ِبِه إلْشَّ

اَء َذَكَرُه( يق ا" للس  ورة، وِف قوهل: "َذَكَرُه" )فََمْن ش  َ َنَّ ول: مفن ش  اء من عباد هللا ذكره، يقول: ذكر تزنيل هللا ووحيه وإلهاء ِف قوهل: "إ 

ْىِي.  ْكُر ِِبلَْقلِْب، َوُهَو تََوّخةِ إلُْوقُوِف ِعْنَد إْلَْمِر َوإلهنَّ ِ  للتزنيل وإلويح. وإذلكر: إذلة

( أ ي: هو ِف َصف، َمة  ثاين: كتب  )ِِف َُصُف  ُمَكرَّ تل. وإل قاهل مقا َنا إللوح إحملفوظ،  حدهام: أ  مة، وفهيا قوالن: أ  أ ي: ِف كتب مكرَّ

 إل نبياء، ذكره إلثعليب. فعّل هذإ يكون معىن َمْرفُوعَة  عالية إلقدر، وعّل إل ول يكون رفعها كوَنا ِف إلسامء.

، َويِهَ ِقْطَعٌة ِمْن َأِد   أَ  يَفة  ُع ََصِ ُحُف: َُجْ ُعَها عََّل َُصُف  َوإلص     ُّ ا َُجْ ائُِف، َوَأمَّ ِعَها ََصَ ْو َوَرق  َأْو ِخْرَقٌة يُْكَتُب ِفهَيا إْلِكَتاُب، َوِقَياُس َُجْ

ٌف. الَّ َُصُ
ِ
 فَُمَخاِلٌف ِللِْقيَاِس، َوُهَو إْلَفَْصُح َولَْم يَرِْد ِِف إلُْقْرأ ِن إ

ال أ يدى مال مطهرة: أ ي مزنهة عن مس إلش ياطني، َهاَرُة ئكة مطهرين، ال ميسها إ  َفُه. َوإلُْمَرإُد ُهنَا: إلطَّ َذإ نَظَّ
ِ
ويه إْْسُ َمْفُعول  ِمْن َطهََّرِه إ

ُف. َ َُّة َويِهَ إلرشَّ  إلَْمَجاِزي

، ُمَطهََّرة  َمْحُموةَلً  ، َمْرفُوعَة  َمة  ُحُف عََّل َحِقيَقِتِه فَتَُكوُن َأْوَصافُهَا ِب ُمَكرَّ َمَل إلصُّ َِّة َويِهَ َمَعايِن إاِل فَيَُجوُز َأْن َُيْ ْعِتنَاِء هِبَا  عََّل إلَْمَعايِن إلَْمَجاِزي

يَلَّ ِكتاٌب َكِرٌ  ]إلنَّْمل:  ِ
ينةِ ُألِْقَي إ

ِ
َا إلَْمََلُ إ ةِيةِ 29مََكَ قَاَل تََعاىَل: قالَْت اَي َأِيُّ نَّ ِكتاَب إْلَْبرإِر لَِفي ِعل

ِ
[ 18: نَي ]إملطففني[ . َوترَْشِيِفهَا مََكَ قَاَل تََعاىَل: إ

هِيْم ]إلَْبَقَرة:  ُمهُُم إْلِكتاَب َوإلِْحْْكََة َويَُزكةِ ةِ يَِّة َمَعاِنهيَا مََكَ قَاَل تََعاىَل: َويَُعل  [.129َوقُْدس ِ

، ِمثَْل اَكِتب  َوَكَتبَ  بأ يد سفرة: كتبة ينسخوَنا من إللوح إحملفوظ. َع َساِفر  وُز َأْن يَُكوَن َُجْ ، َوُرِوَي َعِن إْبنِ )وَسَفَرٌة( ََيُ . قَاَل ة   َعبَّاس 

 ُ َُّه يَُبنيةِ نِي( َوِلْلاَكِتِب َساِفٌر ِلَنَّ َمْعنَاُه َأن ََّما ِقيَل ِلْلِكتَاِب ِسْفٌر )ِبَكّْسِ إلسةِ ن
ِ
اُج: َوإ جَّ َذإ َأضَ إلزَّ

ِ
ْبُح، إ ُه يَُقاُل: َأْسَفَر إلصُّ ُ َء َويَُوِّةِ ْ إءُ  إلْشَّ ، اَء َوقَاهَلُ إلَْفرَّ

                                 
ىَل َمْن اَكَن إلنَّيِبُء ( قال إبن عاشور: 1)

ِ
ا إ ً ِتئْنَافًا إبِْتَدإئِيًّا ُمَوهجَّ ا تَْذِكَرٌة إس ْ َنَّ

ِ
 َصّلَّ هللُا َوََيُوُز ِعْنِدي َأْن يَُكوَن لَِكَّ إ

ِ
وَرِة فَا َ يَْدُعوُه ُقَبْيَل نُُزوِل إلسُّ َُّه اَكَن يَْعِرُض عَلَْيِه َوَسّلَّ ن

قُ  ِ ىَل َما َدعَامُهْ َواَل يَُصدة
ِ
َتِجيُبوَن إ بَْطااًل لِ إلُْقْرأ َن عََّل إلَْوِليِد ْبِن إلُْمِغرَيِة َوَمْن َمَعُه، َواَكنُوإ اَل يَس ْ

ِ
( إ ِلنَي َأْو َما نََعُتوإ ِبِه إلُْقْرأ َن ِمْن أَ وَن ِِبلَْبْعِث، فَتَُكوُن )لَِكَّ َُّه َأَساِطرُي إْلَوَّ ن

. ُو َذكِلَ  ََنْ

َ عَ  َّيِت قََرَأَها إلنَّيِبُء َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ ىَل إْل اَيِت إل
ِ
ا تَْذِكَرٌة عَائًِدإ إ َنَّ

ِ
رُي إ ْم ِِف َذكِلَ إلَْمْجِلِس مُثَّ ُأِعيدَ فَيَُكوُن ََضِ ِمرُي ِِبلتَّْذِكرِي ِللتَّْنبِ  لهَْيِ  يِه عََّل َأنَّ إلُْمَرإَد أ اَيُت إلُْقْرأ ِن.عَلهَْيَا إلضَّ

نْساُن َما َأْكَفَرُه ]عبس: 
ِ
ةُِد َهَذإ إلَْوْجَه قَْوهُلُ تََعاىَل َعِقَبُه: ُقِتَل إاْل ثَْباِت إلَْبْعِث.17َويَُؤي

ِ
َ إ  [ إْل اَيِت َحْيُث َساَق لَهُْم َأِدةلَّ

ِم َهِذِه إلَْمَعايِن.فَ  ِمرِي نُْكتًَة ُخُصوِصيًَّة ِلَتْحِميِل إْللََكَ  اَكَن تَأِْنيُث إلضَّ

جالل حملمد صّل هللا عليه وسّل وتأ نيس هل.( قال إبن عطية: 2)  وقيل إملعىن أ ن هذه إملعتبة تذكرة كل اي محمد ففي هذإ إلتأ ويل إ 

َا   َنَّ
ِ
: )لَِك إ باَْلغِ إلِْعّْلِ ِمْن رَشِيِفهِ  وقال إبن كثري: َوقَْوهُلُ

ِ
وَرُة، َأِو إلَْوِصيَُّة ِِبلُْمَساَوإِة بنَْيَ إلنَّاِس ِِف إ  ْم َوَوِضيِعهِْم.تَْذِكَرٌة( َأْي: َهِذِه إلسُّ

 لكية إلعلوم إال نسانية وإال سالمية 1جامعة وهرإن 

 رإبعة//    إحملارضة إلإلس نة إلثانية أ صول إدلين إلتفسري إلتحلييل

    تفسري سورة عبس: إلثاينإحملور  إلسعدي كحلولد. 
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، َوِقيَا ، َوُهَو إلُْمْرَسُل ِِف َأْمر  ُمِهمة ، فَهَُو فَِعيٌل ِبَمْعىَن فَاِعل  عِ َسِفري  وُز َأْن يَُكوَن إْْسَ َُجْ ْرِفيَِّة إلْ َوََيُ ِعِه ُسَفَرإُء َوتَُكوُن )ِِف( ِللظَّ َِّة، َأْي ُس َُجْ َمَجاِزي

 (1)إلُْمَماِثَّلِ ِِف إلَْمَعايِن.

ِملُوَن ِبأَ َوإلُْمَرإُد ِبأَيْ  يَن ََيْ ِ َفَرإِء إذلَّ ىَل تَْبِليِغِه، فََمثََّل َحاَل إلَْماَلئَِكِة حِبَاِل إلسُّ
ِ
ُه إ ايَّ

ِ
 يِْدِِيُم إْلَلُوَك َوإلُْعهُوَد.ِدِِيْم: ِحْفُظهُْم إ

يَن اَكنَْت ِبأَيِْدِِيْم ُكُتهُبُْم ِمثَْل ُموََس َوعِ  ِ ُسُل إذلَّ ا َأْن يَُرإَد: إلرُّ مَّ
ِ
اَلُم.َوإ َما إلسَّ  يََس عَلهَْيِ

. ا َأْن يَُرإَد ُكتَّاُب إلَْويْحِ مَّ
ِ
 َوإ

م بََرَرة  أ ي: مطيعني، ومه إملالئكة. ا ُوِصَف ِبِه إلَْماَلئَِكُة ِِف أ اَيت  ُأْخَرى َكَقْوهِلِ تََعاىَل ِكرإمًا  كرإم بررة: ِكرإم  أ ي: عّل رهبةِ َوَوْصُف ِكرإم  ِممَّ

: اكِتِبنَي، َوَوْصُف  ِحيِح قَْوهِلِ َرِة َوَرَد ِصَفًة ِللَْماَلئَِكِة ِِف إلَْحِديِث إلصَّ َرةِ »إلَْْبَ َفَرِة إْلِكَرإِم إلَْْبَ ي يَْقَرُأ إلُْقْرأ َن َوُهَو َماِهٌر ِبِه َمَع إلسَّ ِ  . «إذلَّ

َرَة إلَْماَل  ِطاَلحِ إلُْقْرأ ِن َأنَّ إلَْْبَ ، َوإلَْغاِلُب ِِف إص    ْ إِغُب:وإلَْبَرة: ُجع ِبرة ذْ »ئَِكُة َوإْلَْبَرإَر إْل َدِميُّوَن. قَاَل إلرَّ
ِ
ُع ِلَنَّ بََرَرًة َأبْلَُغ ِمْن َأْبَرإر  إ  ُهَو َُجْ

، َوبَرٌّ َأبْلَُغ ِمْن َِبرة  مََكَ َأنَّ عَْداًل َأبْلَُغ ِمْن عَاِدل   ُع َِبرة  ، َوَأْبَرإٌر َُجْ  « .بَرة 

نْساُن دعاء عليه، ويه من أ ش نع دعوإهتم، ل نة إلقتل قصارى شدإئد إدلنيا وفظائعها.قتل إال نسان: لعن إال نسان إلاكفر، قُ 
ِ
 ِتَل إاْل

نَّ 
ِ
ِيَن، فَا َّلُ إلُْمَفّسةِ نْساُن( إْس جنس، وإملرإد به: إلُْمرْشِِكنَي إلُْمْنِكرِيَن إلَْبْعَث، َوعََّل َذكِلَ ُُجْ

ِ
ِِبلَْبْعِث.  ُمْعَظَم إلَْعَرِب يَْوَمِئذ  اَكِفُرونَ  و)إاْل

ِ ِمْن َأْقَدِم ُعُصوِر إلتَّاِرخِي. نَْساِن، فََغاِلُب إلنَّاِس َكَفُروإ ِِبَّللَّ
ِ
 َومُهُ إلَْغاِلُب عََّل نَْوعِ إاْل

ََّما ُعِِنَ ِبِه إْلاَكِفُر.  ن
ِ
نْساُن فَا

ِ
 قَاَل ُمَجاِهٌد: َما اَكَن ِِف إلُْقْرأ ِن قُِتَل إاْل

وُز َأْن يَُكوَن تَعْ  وِل، فَِقيَل: ُأرِ َوََيُ ُ ُنُه َخَْبُ َسبَِب إلزنُّ نَْساِن يَُعيةِ
ِ
نْساُن تَْعرِيَف إلَْعهِْد ِلَشْخص  ُمَعنيَّ  ِمَن إاْل

ِ
، َواَكَن يَد ِبِه أُ رِيُف إاْل َميَُّة ْبُن َخلَف 

َيُه إْبُن ُأمةِ َمْكُتوم ، وقيل إلَْوِليَد ْبَن إ ي غَش ِ ِ ْن َحَوإُه إلَْمْجِلُس إذلَّ .ِممَّ  لُْمِغرَيِة، وَعِن إْبِن َعبَّاس  َأنَّ إلُْمَرإَد ُعْتَبُة ْبُن َأِب لَهَب 

ليه، وأ ايديه عنده. وإل خر: ما إذلي أ كفره، أ ي: أ ية َشء أ كفر  . هوِف قوهل: )أ ْكَفَرُه( وهجان: أ حدهام: إلتعجب من كفره مع إ حسان هللا إ 

 و)ما( َتمتل أ ن تكون تعجبية، أ و إس تفهامية.

 من أ ي َشء خلق إال نسان إلاكفر ربه حيت يتكْب ويتعظم عن طاعة ربه، وإال قرإر بتوحيده.وإملعىن:  َشء خلقه: من نطفة خلقه.من أ ي 

. ، َوغُْرفَُة َماء   َوإلنُّْطَفُة: إلَْماُء إلَْقِليُل، َويِهَ فُْعَّلٌ ِبَمْعىَن َمْفُعوةَل  َكَقْوِلهِْم: قُْبَضُة َحبة 

ْطاَلُق إ
ِ
ُة َخلْقِ َوغُِلَب إ َا َمادَّ ِ ِذْكرَِها ِلََنَّ ي ِمنُْه إلتَّنَاُسُل، فَُذِكَرِت إلنُّْطَفُة ِلَتَعنيُّ ِ اَلةَلِ عََّل َأنَّ ُص لنُّْطَفِة عََّل إلَْماِء إذلَّ ِ ِ بَِديٌع  إلَْحَيَوإِن ِلّدة ْنَع إَّللَّ

ْماَكُن إلَْبْعِث َحاِصٌل.
ِ
 فَا

 (2)فبرش سوي.فقدره: أ ي من نطفة إ ىل علقة إ ىل مضغة 

فَاِتِه تَْشِبهيًا  (3)مث إلسبيل يّسه: أ ي سبيل إخلروج من بطن أ مه. اهِلِ َوتََْصُّ نَْساُن ِمْن َأمْعَ
ِ
َتَعاٌر ِلَما يَْفَعهُلُ إاْل رِيق، َوُهَو ُهنَا ُمس ْ ِبيَل: إلطَّ وإلسَّ

اِل ِبَطرِيق  يَْمِْش ِفيِه إلَْماَِش تَْشِبيَه إلَْمْحُسوِس  مْعَ  ِِبلَْمْعُقوِل.ِلَْلَ

ِ إْْسُ  ِه فََقْد ُأْطِلَق عََّل َذكِلَ إلَْمَمرة َتَعاًرإ ِلَمْسَقِط إلَْمْولُوِد ِمْن بَْطِن ُأمةِ وُز َأْن يَُكوَن ُمس ْ ِبيِل ِِف قَْوِلهُِم:  َوََيُ ِبياَلنِ »إلسَّ فَيَُكوُن َهَذإ ِمَن  «إلسَّ

ِتْعَماِل إللَّْفظِ ِِف َمَجاِزيِه. َوِفيِه ُمنَ  ُه( ُمَقاِبُل مُثَّ إلسَّ إس ْ ُه، َف َأماتَُه ُمَقاِبُل َخلََقُه َو )َأْقَْبَ َبٌة ِلَقْوهِلِ بَْعَدُه: مُثَّ َأماتَُه فَأَْقَْبَ ْدَخاٌل اس َ
ِ
ْقَباَر إ

ِ
ُه ِلَنَّ إاْل َ ِبيَل يَّسَّ

ىَل إْلَْرِض.
ِ
 ِِف إْلَْرِض َوُهَو ِضدُّ ُخُروجِ إلَْمْولُوُد إ

                                 
مة بأ يدي سفرة، ُجع سافر. وإختلف أ هل إلتأ ويل فهيم (1) ( يقول: إلصحف إملكرة إء. ما مه؟ فقال بعضهم: مه َكَتبة. وق قال إبن جرير: وقوهل: )ِبأَيِْدي َسَفَرة  ال أ خرون: مه إلقرة

 وقال أ خرون: مه إملالئكة.

 وأ وىل إل قوإل ِف ذكل ِبلصوإب قول من قال: مه إملالئكة إذلين يَْسِفرون بني هللا ورسهل ِبلويح.    

ر أ عضاء رأ سه. وعينيه، ويديه، ورجليه،« فقدره»وِف معىن  (2) ىل أ خر خلقه، قا ثالثة أ قوإل: أ حدها: قدة ره أ طوإرًإ: نطفة، مث علقة، إ  هل مقاتل. قاهل إبن إلسائب. وإلثاين: قدَّ

اج.  جة ره عّل الاس توإء، قاهل إلزة  وإلثالث: فقدة

هَلُ َوَشِقيٌّ َأْو َسِعيٌد. َر َأَجهَلُ َوِرْزقَُه َومَعَ  وقال إبن كثري: قَدَّ

ُه( ( 3) َ ِبيَل يَّسَّ ه للسبيل، يعِن للطريق.قال إبن جرير:" )مُثَّ إلسَّ  يقول: مث يّسَّ

ه لها، فقال بعضهم: هو خروجه من بطن أ مه. وقال أ خرون: بل معىن ذكل: طريق إحلق وإلباطل، بيَّ      اه هل وأ علمناه، وسهلنا نوإختلف أ هل إلتأ ويل ِف إلسبيل إذلي يّسَّ

 هل إلعمل به.

ه. وأ وىل إلتأ ويلني ِف ذكل عندي ِبلصوإب قول من قال:      مث إلطريق، وهو إخلروج من بطن أ مه يّسَّ

منا قلنا ذكل أ وىل إلتأ ويلني ِبلصوإب، ل نه أ ش هبهام بظاهر إل ية، وذكل أ ن إخلْب من هللا قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبريه جسمه ايه ِف إل حوإل، فال وىل ، وتوإ  ْصيفه إ 

 أ ن يكون أ وسط ذكل نظري ما قبهل وما بعده".
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َّْسهِيُل.َوإلتَّيِْسرُي: إ  لت

ُه( صريه ذإ قْب، وإلقابر: ه ُه( يقول: مث قََبَض ُروحه، فأ ماته بعد ذكل. يعِن بقوهل: )َأْقَْبَ وإملقْب:  إدلإفن إمليت بيده. ووقوهل: )مُثَّ َأَماتَُه فَأَْقَْبَ

قَرَن إلثور، وهللا  ، وهللا أ برته، وعضبتهو هللا، إذلي أ مر عباده أ ن يقْبوه بعد وفاته، فصريه ذإ قْب. وإلعرب تقول: برتت ذنَب إلبعري

 أ عضبه؛ وطردت عِن فالَ، وهللا أ طرده، صريه طريدإ.

فَْن مََكَ ِِف ِقصَّ  َ َألْهََم إلنَّاَس إدلَّ ِ تََعاىَل َمَجاٌز َعْقيِلٌّ ِلَنَّ إَّللَّ ىَل إَّللَّ
ِ
ْقَباِر إ

ِ
نَاُد إاْل س ْ

ِ
 َوإ

ِ
ِدِه ِلِفْعِل غَُرإب  َحَفَر لَْهاِم تَْقِليِة َدفِْن َأَحِد إبَِْنْ أ َدَم َأَخاُه ِِب

 .ِلُغَرإب  أ َخَر َميةِت  ُحْفَرًة فََوإَرإُه ِفهيَا

ذإ شاء هللا أ نرشه بعد مماته وأ حياه، يقال: أ نرش هللا إمليت مبعىن: أ حياه، ونرش  ُه( يقول: مث إ  َذإ َشاَء َأنرَْشَ
ِ
مليت مبعىن حىي إوقوهل: )مُثَّ إ

 هو بنفسه.

ْذ أَ 
ِ
ِء إلُْمَخبَّأ ِ يَُقاُل: نرََشَ إلثَّْوَب، إ ْ ْخَرإُج إلْشَّ

ِ
َّرْشِ إ ُه( بََعثَُه ِمَن إْلَْرِض، َوَأْصُل إلن َذإ فَتََحهَا ِلَيقْ )وَأنرَْشَ

ِ
ِحيَفَة، إ َرَأَها. َزإَل َطيَُّه، َونرََشَ إلصَّ

وإ إلتَّْوَرإةَ »َوِمنُْه إلَْحِديُث:   « .فَنرََشُ

ِت ِمَن إْلَْرِض َحيًّا َوُهَو إلَْبْعُث. َوأ ما إال نشار ْخَرإجِ إلَْميةِ
ِ
 ِِبلْهَْمز فَهَُو َخاصٌّ ِِب

َذإ أَ  
ِ
ُُّشوُر، }َوِمْن أ اَيِتِه َأْن َخلََقمُكْ ِمْن تَُرإب  مُثَّ إ وَن  ]إلرُّ وإملعىن: بعثه بعد موته، َوِمنُْه يَُقاُل: إلَْبْعُث َوإلن [ ، }َوإنُْظْر 20وِم: نمُْتْ برََشٌ تَْنترَِشُ

َها مُثَّ نَْكُسوَها لَْحًما  ]إلَْبَقَرِة:  ىَل إلِْعَظاِم َكْيَف نُنِِْشُ
ِ
 [ .259إ

 لِك: حقا أ و ليس إل مر كام يدعي إال نسان أ دى ما عليه من إحلقوق.

 ملا يقيض ما أ مره: أ ي ما لكفه به من إلطاعات وإلوإجبات ِف نفسه وماهل.

ا قال إبن جرير: يقول تعاىل ذ كره: لِك ليس إل مر كام يقول هذإ إال نس    ان إلاكفر من أ نه قد أ دةى حقة هللا عليه، ِف نفس    ه وماهل، )لَمَّ

ُّه.  يَْقِض َما َأَمَرُه( مل يؤدة ما فرض عليه من إلفرإئض رب

َتقٌّ مِ  ش ْ َضاِء ُم ْصَل إلَْق َساِن اَكِماًل ِلَنَّ َأ ْ ن
ِ
ُب عََّل إاْل َضاُء: ِفْعُل َما ََيِ َساُن إْلاَكِفُر ُمْعِرًضا َوإلَْق ْ ن

ِ
ا، َأْي لَْم يََزِل إاْل َن ِفْعاًل ََتمًّ َضمَّ تَْماِم فَتَ

ِ
َن إاْل

ىَل 
ِ
ِرِه َأْطَوإًرإ إ ُ ِبِه، َوَعِن إلنََّظِر ِِف َخلِْقِه ِمْن نُْطَفة  مُثَّ تََطوُّ ي َأَمَرُه إَّللَّ ِ ميَاِن إذلَّ

ِ
نْس   اُن ِممَّ ُخلِ  إلَْمْوِت قَاَل تََعاىَل: فَلْيَ َعِن إاْل

ِ
[ 5َق ]إلطارق: ْنُظِر إاْل

ِتْداَلِل عََّل َوْحَدإنِ  اِل َعْقهِلِ ِِف إاِلس     ْ مْعَ
ِ
اَلئِِل نَظَ ، َوَما َأَمَرُه ِمَن إلتََّدبُِّر ِِف إلُْقْرأ ِن َوَداَلئهِِلِ َوِمْن إ يِك َعْنُه. َوِمَن إدلَّ ِ ِ تََعاىَل َونَْفِي إلرش    َّ ُرُه ِِف يَِّة إَّللَّ

ْجَر.َكيْ  ْدَع َوإلزَّ َتَحقَّ إلرَّ َا َداَلئُِل قَائَِمٌة ِبَذإِتِه فَاس ْ َنَّ
ِ
 ِفيَِّة َخلِْقِه فَا

 إملناس بة وإملعىن إال جاميل: .2

بعد عتاب هللا لنبيه عّل عبوسه ِف وجه عبد هللا بن أ م مكتوم بسبب إنشغاهل مع رؤساء قريش، َسةى هللا عنه بقوهل: لَِكَّ أ ي ال تفعل 

ليه به اكن ال جالل إلفقرإء وعدم الالتفات إ ىل مثل ذكل فه بأ ن إلهدإية ال َتتاج جلهود وحماوالت كثرية، وأ ن هذإ إلتأ ديب إذلي أ وىح إ  ، وعرة

 أ هل إدلنيا، وهذإ إلقرأ ن جمرد تذكرة لتنبيه إلغافلني، مفن رغب فهيا، إتعظ هبا وحفظها ومعل مبوجهبا، ويه مودعة ِف َصف رشيفة إلقدر.

ان حال إلقرأ ن وأ نه كتاب إذلكرى وإملوعظة، ذمة هللا إال نس   ان ووخبه عّل كفرإن نعم ربه، وتكْبه وتعاظمه عن قبول هدإية هللا وبعد بي

 هل، وأ نه إس تحق أ عظم أ نوإع إلعقاب ل جل إرتاكبه أ عظم أ نوإع إلقباحئ.

 . إملعاين إال عرإبية3

( صفة لتذكرة، يعىن: أ َنا مثبتة ِف َصف  َمة  عند هللا َمْرفُوعَة  ِف إلسامء. أ و مرفوعة إملقدإر.)ِِف َُصُف   منتسخة من إللوح ُمَكرَّ

 َ ِبيَل َوإلتَّْقِديُر: ي ىَل إلسَّ
ِ
ِمرُي عَائٌِد إ ِتَغاِل، َوإلضَّ ِبيَل( َمنُْصوٌب ِبِفْعل  ُمْضَمر  عََّل َطرِيِق إاِلش ْ ، َكَقْوهِلِ )إلسَّ ِبيَل هَلُ َ إلسَّ ْ ّسَّ ََ إلُْقْرأ َن : َولََقْد يَّسَّ

ْكِر ]إلَْقَمر:  ِ ْكِر إلنَّاِس.17ِللة  [ َأْي ذِلِ

 . إملعاين إلبالغية4

َنا تذكرة( َم ِمَن إلِْعَتاِب مُثَّ َما َعِقبَ  قوهل)إ  ِتئْنَاٌف بََيايِنٌّ ِلَنَّ َما تََقدَّ بَْطاِل، َوُهَو إس     ْ
ِ
ِتئْنَاٌف بَْعَد َحْرِف إاْل بَْطاِل يُ إس     ْ

ِ
ِِف َخاِطِر  ِثريُ ُه ِمَن إاْل

َذإ لَ 
ِ
َة ِِف َكْيَف يَُكوُن إلَْعَمُل ِِف َدْعَوِة َصنَاِديِد قَُريْش  إ َ إلَْحرْيَ ُسوِل َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسّلَّ  ِِف إلُْقْرأ ِن، َأْو يُِثرُي ْم يََتَفرَّْغ لَهُْم ِلئاَلَّ يَْنِفُروإ َعِن إلتََّدبُّرِ إلرَّ

ء  ِمْن َوإِجِب إلتَّْبِليغِ.ِِف نَْفِسِه َمَخافََة َأْن يَ  َ ِِف ََشْ  ُكوَن قَْصَّ

ِ رتبِة إلقرأ ِن إلعظميِ  َا تَْذِكَرٌة( أ ي موعظٌة َيُب أ ن يتعظَ هبا ويعمَل مبوجهِبا تعليٌل للردعِ عام ُذِكَر ببياِن علوة )َِنَّ ذلي إس      تغىن عنه من إ إ 

الُم هُل وَتقيُق أ ن شأ نه أ ن ي الُة وإلسَّ ى عليِه إلصَّ  )فََمن كوُن موعظًة حقيقًة ِبالتعاِظ هبا، مفن رغَب فهيا إتَّعظَ هبا كام نطَق به قوهُل تعاىلتصدَّ

 ث إل وُل لتأ نيِث خِْبه.أ نيَشاء َذَكَرُه( أ ي حفَظُه وإتَّعظَ بِه، ومن رغَب عهنَا كام فعَل إملس تغِنُّ فال حاجَة إ ىل الاهامتِم بأ مرِه فالضمريإِن للقرأ ِن ت
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ةِِه َمأ ًِب.وقوهل تعاىل:  ىل َرب
ِ
ََذ إ ََّ  )فََمْن شاَء َذَكَرُه( يتضمن وعدإ ووعيدإ عّل َنو قوهل تعاىل: فََمْن شاَء إ

َد َعِن إلِْعنَاِد َوإلُْماَكبََرِة، فََمْن لَمْ  ِفَعٌة ِلُكةِ َأَحد  ََتَرَّ ََ َّهُ  ففيه تَْعرِيٌض ِبأَنَّ َمْوِعَظَة إلُْقْرأ ِن  ن أْ َأْن يَتَّعِ  يَتَِّعظْ هِبَا فََِلَ ظَ. َوَهَذإ َكَقْوهِلِ تََعاىَل: لَْم يَش   َ

َّام َأنَْت ُمنِْذُر َمْن خَيْشاها ]إلنازعات:  ن
ِ
َتِقمَي ]إلتكوير: 45إ : ِلَمْن شاَء ِمنمُْكْ َأْن يَس ْ َُّه لََتْذِكَرٌة ِللُْمتَِّقنَي ]إحلاقة: 28[ َوقَْوهِلِ ن

ِ
: َوإ  [.48[ َوقَْوهِلِ

ةُِغوَن إلُْقْرأ َن ِللنَّاِس َومُهْ ُحفَّاُظُه َوُوعَاتُهُ  رة(وِف قوهل)بأ يدي س  ف ُْم يَُبل ْم ِلََنَّ َفَرِة ثَنَاٌء عَلهَْيِ ِفهِْم ِِبلس  َّ ةِناٌت قَاَل تَ  َوِِف َوص  ْ َعاىَل: بَْل ُهَو أ ايٌت بَي

يَن ُأوتُوإ إلِْعّْلَ ]إلعنكبوت:  ِ َفَرِة. 49ِِف ُصُدوِر إذلَّ َمِة [ فَهََذإ َمْعىَن إلسَّ ََ َما ِلََكِ ا َذَكْر ْساَلَم ِِف إْلَُمِم َوقَْد َظهََر ِممَّ
ِ
وَن إاْل َينرُْشُ ُْم س َ َوِفيِه ِبَشاَرٌة ِبأََنَّ

 َسَفَرة  ِمَن إلَْوْقعِ إلَْعِظمِي إلُْمْعِجِز ِِف َهَذإ إلَْمَقاِم.

فرإطه ِف إلكفرإن وبياٌن الس   تحقاِقه لّدع ا من إس   تغىَن عن إلُقرأ ن إلكرِ  إذليقوهل)َما َأْكَفَرُه( تعجٌب من إ  مَّ ذكرت  اِء عليه، وإملرإُد به إ 

ما إجلنُس ِبعتبار إنتظامه هل ول مثاهل من أ فرإده ال ِبعتبار ُجيعِ أ فرإِده، و  قبال عليه وإال ميان به، وإ  يه مع قْص     ِ متنه ف نعوته إجلليّل إملوجبة لال 

نباِء عن خسط  عظمي  ومذمة    ِبلغة ماال غايَة ورإَءُه. وتقارِب قُطريه من إال 

، َوذَ  ٌ َوإِحٌد َأْو َأْكََثُ َُّه ُأِريَد ِبِه ُمَعنيَّ ن
ِ
َتْغىَن فَا س ْ ََشأَ َعْن ِذْكِر َمِن إ ِتئْنَاٌف إبِْتَدإِِئٌّ ن س ْ ي َدإَر بنَْيَ وهو إ ِ ِم إذلَّ نُُه َما َوقََع ِمَن إْللََكَ ةِ  إلنَّيِبِء كِلَ يَُبي

ي َدَخَل ِفيِه إْبُن ُأمةِ َمْكُتوم .َصّلَّ هللُا عَلَْيِه َوسَ  ِ َ َوبنَْيَ َصنَاِديِد إلُْمرْشِِكنَي ِِف إلَْمْجِلِس إذلَّ  ّلَّ

ِْديِد. َوَهَذإ تَْعِجيٌب مِ  عَاِء عَلَْيِه ُدعَاَء إلتَّْحِقرِي َوإلهتَّ نَْشاِء إدلُّ
ِ
َّلُ َما َأْكَفَرُه تَْعِليٌل اِل ْ َوُُجْ ن

ِ
ِة ُكْفِر َهَذإ إاْل  َساِن.ْن ِشدَّ

، َوبِ  ِ َُّه ُكْفٌر ِبَوْحَدإِنيَِّة إَّللَّ ن ، ِلَ ًَ ِديٌد مََكًّ َوَكْيًفا، َوَم ِة إْلُكْفِر َأنَّ ُكْفَرُه ش   َ دَّ اِم بَْعَد إلَْفنَاِء، وَ َوَمْعىَن ش   ِ عَاَدِة َخلِْق إْلَْجس   َ
ِ
اهِلِ ُقْدَرِتِه عََّل إ ْرس   َ

ِ
ِِب

ّلَّ  لَْيِه ص  َ
ِ
وَل، َوِِبلَْويْحِ إ س  ُ َتمِ  إلرَّ َُّه ُمس   ْ َْحُزَح، َوَأن َُّه إْعِتَقاٌد قَِويٌّ اَل يَْقَبُل إلَتَّ ن َُّه ُكْفٌر قَِويٌّ ِلَ ، َوَأن َ ّلَّ ِر إلتَّْذِكرِي رٌّ اَل يُْقلَُع عَ هللُا عَلَْيِه َوس  َ ْنُه َمَع تََكرُّ

ِْديِد. نَْذإِر َوإلهتَّ
ِ
 َوإاْل

َيَ 
ِ
ِة، َجاِمع  ِللَْماَلَمِة، وَ َوَهِذِه إلُْجْمَّلُ بَلََغْت َِنَايََة إاْل ِ إلَْمَذمَّ ْخطِ َِبِلغِ َحدة سُّ ْسلُوب  غَِليظ  َدإلة  عََّل إل ْسمَ اِز َوَأْرفََع إلَْجَزإةَلِ ِبأُ ْع ِمثْلُهَا قَْبلَهَا، لَْم يُ

ِم إلُْقْرأ ِنيَِّة.  فَهِىَي ِمْن َجَوإِمعِ إْلََكِ

ةُِق ِبلَْفظِ َأْكَفَرُه لِ  .« أ كفره»ُظهُوِرِه ِمْن لفظ َوُحِذَف إلُْمَتَعل ِ  َوتَْقِديُرُه: َما َأْكَفَرُه ِِبَّللَّ

ء  َخلََقُه( إس    تفهام عّل معىن إلتقرير عّل تفاهة إلْش   ء إذلي خلق إال نس   ان منه، ويه عبارة تص   لح للتحقري  قوهل تعاىل: )ِمْن َأيةِ ََشْ

لَْت ِلَيْوِم إلَْفْصِل ]إملرسالت: وإلتعظمي وإلقرينة تبني إلغرض، وهذإ نظري قوهل: ِلَيةِ يَْوم   ليه ماء إلرجل وماء إملرأ ة.13ُأجةِ  [ وإللفظ إملشار إ 

نْس     اُن َما َأْكَفَرُه( ِلَنَّ َمَفاَد َهِذِه إلُْجمْ 
ِ
ء  َخلََقُه( بََياٌن ِلُجْمَّلِ )قُِتَل إاْل َّلُ )ِمْن َأيةِ ََشْ َحالهَتِِ َوُُجْ

ِ
بَْطاِل إ

ِ
ِتْداَلُل عََّل إ ْعَث َوَذكِلَ ُم إلْبَ َّلِ إاِلس      ْ

. ْناَكُر ِمْن َأْكَْبِ ُأُصوِل ُكْفِرمِهْ
ِ
 إاْل

ِتْفهَ كِلَ قُِرَن إاِلس ْ ىَل َمْضُموِنِه، َوذِلَ
ِ
َّْشِويِق إ ِتْداَلِل ِبُصوَرِة ُسَؤإل  َوَجَوإب  ِللت رِيَقِة إلْ َوِِجَء ِِف َهَذإ إاِلس ْ َمةِ اُم ِِبلَْجَوإِب َعْنُه عََّل إلطَّ ِ ِِف  ُمَتَقدة

 إلَْعِظمِي ]إلنََّبأ ِ: 
ِ
 [ .2 -1قَْوهِلِ تََعاىَل: ََعَّ يَتَساَءلُوَن َعِن إلنََّبا

نَْساُن؛ ِلَنَّ إلْ 
ِ
ي ِبِه ُخِلَق إاْل ِ َتْفهَُم َعْنُه تَْعِينَي إْلَْمِر إذلَّ ، َوُجِعَل إلُْمس ْ ِتْفهَاُم ُصوِريٌّ َ َوإاِلس ْ ثَْباِت َأنَّ إَّللَّ

ِ
نَْساَن، بَِل  خَ َمَقاَم ُهنَا لَيَْس اِل

ِ
لََق إاْل

ِل عََّل َطرِيَقِة قَْوهِلِ تََعاىَل:  عَاَدِة إلَْخلِْق ِبتَنِْظرِيِه ِِبلَْخلِْق إْلَوَّ
ِ
ْماَكِن إ

ِ
ثَْباِت إ

ِ
ِل ]ق: إلَْمَقاُم اِل َل 15َأفََعِيينا ِِبلَْخلِْق إْلَوَّ اِن َأوَّ نْس   َ

ِ
[ َأْي مََكَ اَكَن َخلُْق إاْل

ة  ِمنْ  نْس     اُن ِممَّ ُخلِ  َمرَّ
ِ
ة  ِمْن اَكئِن  َما، َونَِظرُيُه قَْوهُلُ تََعاىَل: فَلَْيْنُظِر إاْل ُرُج ِمْن بنَْيِ إلص     ُّ نُْطَفة  يَُكوُن َخلُْقُه اَثيِنَ َمرَّ ْلِب َق ُخِلَق ِمْن ماء  دإِفق  خَيْ

اِرِق ] َُّه عَّل َرْجِعِه لَقاِدٌر ِِف ُسوَرِة إلطَّ ن
ِ
إئِِب إ  [ .8 -5َوإلرتَّ

ىَل هلل تََعاىَل إلَْمْعلُوِم ِمْن ِفْعِل إلَْخلِْق ِلَنَّ إلْمُ 
ِ
: )َخلََقُه( عَائِد إ َترِتُ ِِف قَْوهِلِ ِمرُي إلُْمس ْ َ َوإلضَّ نَْساِن.رْشِِكنَي لَْم يَُكونُوإ يُْنِكُروَن َأنَّ إَّللَّ

ِ
  َخاِلُق إاْل

ء َخلََقُه( رشوٌع ِف بياِن  فاَض عليه من مبدأ  فطرِته إ ىل ُمنهْتَىى معرِه من فُنونِ وِف قوهل)ِمْن َأىة ََشْ فرإِطه ِف إلكفرإِن بتفص     يِل ما أ   إ 

 إلنعِم إملوجبِة ِبلشكِر وإلطاعِة مع إ خالهِل بذكَل.

ؤَ  ِ ِِف إلس   ُّ : ِمْن نُْطَفة  َخلََقُه ُمَحأاَكًة ِلَتْقِدِ  إلُْمَبنيَّ َم إلَْجارُّ َوإلَْمْجُروُر ِِف قَْوهِلِ ِ تَ َوقُدة ِتْفهَاًما يَس    ْ ي إْقتََض   َ تَْقِدميَُه َكْونُُه إس    ْ ِ ْدَر إِل إذلَّ ِحقُّ ص   َ

ِتْداَلِل عََّل  ِم، َمَع إاِلْهِتَماِم ِبَتْقِدِ  َما ِمنُْه إلَْخلُْق، ِلَما ِِف تَْقِدميِِه ِمَن إلتَّْنِبيِه ِلاِلس ْ َن َأبْدَ إْللََكَ ْذ َكوَّ
ِ
ِ تََعاىَل إ  َمْخلُوق  َمْعُروف  ِمْن عَ  َعِظمِي ِحْْكَِة إَّللَّ

ء  َوُهَو إلنُّْطَفُة.  َأْهَوِن ََشْ

ِم ِذْكِر َحاص   ِ  َّلِ إلَْجَوإِب َمَع إلِْعّْلِ ِبِه ِبَتَقدُّ عَاَدِة ِفْعِل َخلََقُه ِِف ُُجْ
ِ
َتْغَن َعْن إ ََّما لَْم يُس    ْ ن

ِ
َؤإِل ِلِزاَيَدِة إلتَّْنِبيِه عََّل ِدقَِّة َذكِلَ َوإ إلَْخلِْق  هِلِ ِِف إلس   ُّ

. ْطنَاب 
ِ
، َولَيَْس ِِب ََياز 

ِ
 إلَْبِديعِ.  فَِذْكُر ِفْعِل َخلََقُه إلثَّايِن من ُأْسلُوِب إلُْمَساَوإِة لَيَْس ِِب
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ِء عََّل  ْ ْشَّ ََياُد إل
ِ
َرُه( ِبَفاِء إلتَّْفرِيعِ ِلَنَّ إلتَّْقِديَر ُهنَا إ م  َكَقْوهِلِ تََعاىَل  مِ َوفُرةَِع عََّل ِفْعِل )َخلََقُه( ِفْعُل )فََقدَّ ْضُبوط  ُمنَظَّ ء  ْقَدإر  َم : َوَخلََق ُُكَّ ََشْ

َرُه تَْقِديرًإ ]إلْفْرقَان:  ئًا ِللنََّماِء َوَما ياَُلِبُسُه ِمَن إلَْعْقلِ 2فََقدَّ َُّه َخلََقُه ُمهَتَيةِ ن ، يِنهِ َوإلتََّْصُِّف َوتَْمكِ  [ َأْي َجَعَل إلتَّْقِديَر ِمْن أ اَثِر إلَْخلِْق ِلَ  ِمَن إلنََّظِر ِبَعْقهِلِ

عًا. ًجا ُمَفرَّ تَْياََنَا َوَذكِلَ َحاِصٌل َمَع َخلِْقِه ُمَدرَّ
ِ
َّيِت يُرِيُد إ اِل إل  َوإْلَمْعَ

ِتْداَلِل. دماج لالمتنان ِِف ِخاَلِل إاِلس ْ  َوَهَذإ إلتَّْفرِيُع َوَما ُعِطَف عَلَْيِه إ 

: )مُثَّ  اَلةَلِ  َوَحْرُف )مُثَّ( ِمْن قَْوهِلِ ِ نَْسايِنةِ َأْْعَُب ِِف إدلة
ِ
تيَِبةِ ِلَنَّ تَيِْسرَي َسِبيِل إلَْعَمِل إاْل إِّخ إلرُّ َ ُه( ِللرتَّ َ ِبيَل يَّسَّ َُّه َأثَُر عَ  إلسَّ ن ِ ِلَ َّل بَِديعِ ُصْنعِ إَّللَّ

نَْساِن َوُهَو َأْقَوى ِِف إلِْمنَّةِ 
ِ
 .إلَْعْقِل َوُهَو َأْعَظُم َما ِِف َخلِْق إاْل

، وَ  َّنْيِ ِبيِل ِبَمْعنَيَْيِه إلَْمَجاِزي ِة ِبَتيِْسرِي إلسَّ ِبيَل عََّل ِفْعهِلِ ِلاِلْهِتَماِم ِِبلِْعْْبَ  ِفيِه ِرعَايٌَة ِللَْفَوإِصِل.َوتَْقِدُ  إلسَّ

تَْبةِ  إِّخ إلرُّ إِّخ ُهَو ِلرَتَ َ ُه حِبَْرِف إلرتَّ َ يَِّة ِِبلَْمْوِت، بَْعَد َأنْ  َكَذكِلَ َعْطُف )مُثَّ َأماتَُه( عََّل يَّس  َّ نَّ إنِْقَرإَض ِتُْلَ إلُْقَوى إلَْعْقِليَِّة َوإلِْحس   ةِ
ِ
 اَكنَْت فَا

ْدمَ 
ِ
َة بََقاِِئَا، َوَهَذإ إ يٌب ُدوَن تَْدِرجي  َواَل إنِْتَظاِر َزَمان  يَُساِوي ُمدَّ اَلةَلِ عََّل َعِظميِ َرإخِسًَة َزَمنًا َما، إنِْقَرإٌض َْعِ ِ   إلُْقْدَرِة.اٌج ِلّدة

َتْعَمَّلٌ ِِف َحِقيَقِتِه َوُهَو َمْوُت َمْن َماَت، َوَمَجاُزُه َوُهَو َموْ  : )َأماتَُه( ُمس ْ َيُموتُوَن، ِلَنَّ َمْوهَتُْم ِِف إلُْمس ْ وِصيَغُة إلُْميِضةِ ِِف قَْوهِلِ َتْقَبِل ُت َمْن س َ

: )مُثَّ َأماتَُه( تَْوِطئَ  َّلِ َسِب ُعْرِف ُمَحقٌَّق. َوِذْكُر ُُجْ ِ تََعاىَل َحِقيَقٌة َعْقِليٌَّة حِبَ ىَل إَّللَّ
ِ
َماتَِة إ

ِ
نَاُد إاْل س ْ

ِ
ُه َوإ ْدَماٌج إاِل ٌة َوتَْمهِيٌد ِلُجْمَّلِ فَأَْقَْبَ

ِ
ِتْعَماِل. َوَهَذإ إ س ْ

 َ ِبيَل يَّسَّ َرُه مُثَّ إلسَّ ِتْداَلِل مََكَ ُأْدِمَج: فََقدَّ َبَق.ِلاِلْمِتنَاِن ِِف ِخاَلِل إاِلس ْ  ُه ِفميَا س َ

ِتْداَلِل. َوَوقَ  ثَْباِت إلَْبْعِث َويِهَ اَكلنَِّتيَجِة َعِقَب إاِلس    ْ
ِ
ىَل إ

ِ
ُه ُرُجوٌع إ َ ذإ ش   اَء َأنرْش   َ

ِ
: مُثَّ إ َّلُ َّلِ )َأماتَ َوُُجْ ا بنَْيَ ُُجْ ذإ ش   اَء(ُمْعرَتِض   ً

ِ
: )إ ُه( َع قَْوهُلُ

 ِ ِ إلُْمرش  ْ ُه( ِلَردةِ تََومهُّ َ )َأنرْش  َ َّلِ َذإ( َظْرٌف ِللُْمس   ْ َوُُجْ
ِ
َتْقَبِل َو )إ ةِ تَ ِكنَي َأنَّ عََدَم إلتَّْعِجيِل ِِبلَْبْعِث َدِليٌل عََّل إنِْتَفاِء ُوقُوِعِه ِِف إلُْمس   ْ ْقَبِل فَِفْعُل إلُْميض  ِ

ُه حِ  ُه، َأْي يُنرِْشُ َتْقَبِل. َوإلَْمْعىَن: مُثَّ ِحنَي يََشاُء يُنرِْشُ ٌل ِِبلُْمس ْ نَْشاِرِه.بَْعَدَها ُمَؤوَّ
ِ
يئَُتُه ِِب  نَي تََتَعلَُّق َمش ِ

ء  خَ  : ِمْن َأيةِ ََشْ َّلِ ُموِن ُُجْ أَ َعْن َمض  ْ ِتئْنَاٌف بََيايِنٌّ نَش  َ ا يَْقِض َما َأَمَرُه( إس   ْ ُه ]عبس: )لِك( حرف جزر وردع، و)لَمَّ َ ىَل قَْوهل: َأنرْش  َ
ِ
لََقُه إ

ََّما لَْم َِيَْتِد إْلاَكِفرُ 22 -18 ن
ِ
ي َأَمرَ  [ ، َأْي إ ِ َُّه لَْم يَْقِض َحقَّ إلنََّظِر إذلَّ ن ْماَكِن إلَْخلِْق إلثَّايِن، ِلَ

ِ
ِل عََّل إ ىَل ِداَلةَلِ إلَْخلِْق إْلَوَّ

ِ
.إ ُ  ُه إَّللَّ

ا يَْقِض مَ  : لَمَّ َّلِ بَْطاِل، َوَمْوِقُع ُُجْ
ِ
( عََّل َهَذإ إلتَّأِْويِل َمْوِقُع إلَْجَوإِب ِِباْل ُ بِ َوَمْوِقُع )لَِكَّ بَْطاِل، َأْي لَْو قََض    َ َما َأَمَرُه إَّللَّ

ِ
ِ ِلاْل ِه ا َأَمَرُه َمْوِقُع إلِْعّلَّ

. َُّه اَل يُنرَْشُ ِه َأن  لََعِّلَ بُْطاَلَن َزمْعِ

ُة ِِف )خلقه،  َترِتَ َمائُِر إلُْمس ْ لَْيِه إلضَّ
ِ
ىَل َما عَاَدْت إ

ِ
َترِتُ ِِف )َأَمَرُه( عَائٌِد إ ِمرُي إلُْمس ْ  ( .َوقدره، ويّسه، َوَأَماتَُه، وأ قْبه، وأ نرشهَوإلضَّ

 . معاين إل ايت:6

-يقول: ليس إل مر كام فعلت  (چ چ چڇڇ ڇ ڇڍڍ ڌ ڌڎڎ ڈڈژ ژ ڑڑ ک ک)

ن هذه إلس    ورة موعظة كل ولك من ش    اء إالتعاظ. مفن ش    اء ذكر هللا َوْأَذَّ بوحيه. هذإ إلويح، وهو إلقرأ ن ِف َصف -أ ِيا إلرس    ول ، إ 

موقرة، عالية إلقدر مطهرة من إدلنس وإلزايدة وإلنقص، بأ يدي مالئكة كتبة، س   فرإء بني هللا وخلقه، كرإم إخللق، أ خالقهم وأ فعا م معظمة، 

ُُّشوَر ِمْن بَِِن أ َدَم: ا ِلَمْن َأْنَكَر إلَْبْعَث َوإلن  ِبرة طاهرة. مث يَُقوُل تََعاىَل َذإمًّ
ۀہہ ہ ہ ھھھ ھ  ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳڱ ڱ ڱ ڱںں ڻ ڻ ڻڻ ۀ )

شدَّ كفره بربه!! أ مل ير ِمن أ يةِ َشء خلقه هللا أ ول مرة؟ خلقه هللا من ماء قليل    (ے ے ۓ ۓ ب، ما أ  سان إلاكفر وعُذةِ -يقول: لُِعَن إال ن

ذإ شاء س بحانه -وهو إملَِِنُّ  ًَ يُقْب فيه، مث إ  ره أ طوإرإ، مث بني هل طريق إخلري وإلرش، مث أ ماته جفعل هل ماك اه، وبعثه بعد موته للحساب أ حي فقدَّ

 وإجلزإء. ليس إل مر كام يقول إلاكفر ويفعل، فّل يَُؤدةِ ما أ مره هللا به من إال ميان وإلعمل بطاعته.

 هدإية إل ايت: .7

 فيه بيان رشف إلقرأ ن وعظمته، وحفظه وصيانته، وأ نه تذكرة للعاملني. .1

ميان به وبأ ايته ورسوهل ولقائه. بيان مظاهر قدرة هللا وعلمه وحْكته ويه مقتضية .2  لال 

أ ن إال نسان مقْص ِف حق هللا، فال يقيض أ حد ما أ مر به، من إال ميان وإلطاعة، وإلتأ مل ِف دالئل هللا، وإلتدبر ِف ْعائب خلق هللا  .3

 وبينات حْكته.

( َأْي: ُخلقهم َكِر ٌ حَ يَنَْبِغي ِلَحاِمِل إلُْقْرأ ِن َأْن يَُكوَن ِِف َأفَْعاهِلِ َوَأْقَوإهِلِ عََّل إ .4 : )ِكَرإم  بََرَرة  َشاِد، فاهلل وصف إملالئكة بَقْوهُلُ َدإِد َوإلرَّ َسٌن لسَّ

ٌة َطاِهَرٌة اَكِمَّلٌ.  رَشِيٌف، َوَأْخاَلقُُهْم َوَأفَْعالُهُْم َِبرَّ

 ِ : "إذلَّ َ ُ عَلَْيِه َوَسّلَّ ِ َصّلَّ إَّللَّ ي يَْقَرُؤُه َوُهَو َعْن عَائَِشَة قَالَْت: قَاَل َرُسوُل إَّللَّ ِ َرِة، َوإذلَّ َفَرِة إْلِكَرإِم إلَْْبَ ي يَْقَرُأ إلُْقْرأ َن َوُهَو َماِهٌر ِبِه َمَع إلسَّ
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 عَلَْيِه َشاقٌّ هَلُ َأْجَرإِن". َأْخَرَجُه إلَْجَماعَةُ 

ْقَبارِ  .5
ِ
.  َوِِف إْل يَِة َدِليٌل عََّل َأنَّ ُوُجوَب َدفِْن َأْمَوإِت إلنَّاِس ِِباْل رْيِ َباعِ إلطَّ لَْقاِء ِلس ِ

ِ
 ُدوَن إلَْحْرِق ِِبلنَّاِر مََكَ يَْفَعُل َمُجوُس إلْهِْنِد، َوُدوَن إاْل

ىل أ عّل إملرإتب، فكرمه س بحانه حيا وميتا، حفري ِبملسلمني أ ن يقدروإ هذه إلنعمة  .6 نسانيته إ  جاء إال سالم ليكرم إال نسان ويرفع من إ 

قامة دين هللا ع  ّل إل رض، وإتباع أ وإمره.إلعظمية، ِب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


