
  )١( سورة عبس
  
  :حول السورة: أوالً

 إىل أوهلا من اآليات هذه نزول سبب احلادث وهذا"، السورة تبدأ بقصة ابن أم مكتوم مع النيب
: قال أنه أبيه عن عروة بن هشام عن مرسالً »املوطأ« يف مالك رواه ما وهو ،]١٦: عبس[ ﴾بررة﴿: قوله

 وعند، يندِناست حممد يا: يقول فجعل  اهللا رسول إىل جاء )٢(مكتوم أم ابن يف ﴾وتوىل عبس﴿ أنزلت
 على ويقبل ،)مكتوم أم ابن عن :أي (عنه يعرض  النيب فجعل ،املشركني عظماء من رجل  النيب
: فأنزلت، »أساًب تقول مبا أرى ما والدماء ال«: فيقول ،بأساً أقول مبا ترى هل فالن أبا يا: ويقول، اآلخر
  .﴾وتوىل عبس﴿

 حسن حديث هذا: الترمذي وقال، هذا من بقريب عائشة عن عروة عن مسنداً الترمذي ورواه
  .غريب

 عن ومثله ،القرآن من آيةً  النيب يستقرىُء جاء مكتوم أم ابن أن«: عباس ابن عن الطربي وروى
  .قتادة

 عبد بنا والعباس، جهل وأبا ربيعة بن تبةع يناجي حينئذ  النيب كان«: وغريه الواحدي وقال
 يعرض املغرية بن الوليد على يقبل  والنيب، املغرية بن والوليد، ربيعة بن وشيبة، خلف بن وأيب، املطلب
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حني جميئه مشتغالً بدعاء ناس من : "وقال البقاعي، )٣("اِإلسالم عليهم

شرع عبد اهللا رضي اهللا عنه يسأله وهو ال يعلم صناديد قريش إىل اهللا تعاىل ، وقد وجد منهم نوع لني ، ف

                                                   
 .، يف جامع الرمحن بتبوك بعد صالة العشاء ه١٨/٢/١٤٢٩ألقي هذا الدرس يوم االثنني املوافق )  ١(
 الذي وهو رو،عم امسه: وقيل اهللا عبد امسه: قيل. مكتوم أم ابن هو} األعمى {ـب املراد أن يف خالف وال) "٢(
 عبد ابنها ألن مكتوم أم وكنيت عاتكة، وأمه، قريش من لؤي بن عامر بين من زائدة بن قيس ابن وهو ،»اِإلصابة« يف اعتمده

 قريش بيوتات أهل من خمزوم بين ألن أبيه بيت من بيتاً أشرف ألا أمه إىل ونسب. مبكتوم عنه يكىن واألعمى أعمى ولد اهللا
 املُرار آِكل حجر بن عمرو بن احلارث بنت هند أمه إىل اِحلرية ملك املنذر بن عمرو نسب كما وهذا. لؤي نب عامر بين فوق
 وأسلم وهم، إنه: الطييب وقال ،أبيه أم هي مكتوم أم أن: »الكشاف« يف ووقع،وأمه أبيه قبل من امللك بوراثة تشريفه يف زيادة
 مخس أو عشرة أربع سنة بعد عمر خالفة يف بالقادسية وتويف إليها، وسلم عليه اهللا صلى يبالن مقدم قبل املدينة إىل وهاجر قدمياً
 على استخلفه وقد ويكرمه حيبه النيب وكان، )٩٥ (النساء سورة من} الضرر أُويل غري {وآيةُ السورة هذه نزلت  وفيه،عشرة
 .التحرير والتنوير"رباح بن وبالل هو نيبال مؤذِّنَ وكان، مرة عشرة ثالث الغزوات إىل خروجه يف املدينة

 .)٩٢ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(



 خوفاً من ، أن يقطع كالمه مع أولئكهِركَ فَ،ما هو فيه من الشغل ، يسأله أن يقرئه ويعلمه مما عمله اهللا
  . )١("أن يفوته منهم ما يرجوه من إسالمهم املستتبع إلسالم ناس كثري من أتباعهم

  :يلها والوقوف على أسرارها فيتضح مما يأيتوهذا هو سبب نزول هذه اآليات، أما حتل
  
  :التحليل البياين: ثانياً
  :بتأمل هذه اآلية جند ما يأيت ﴾عبس وتولَّى﴿
، بعدمها سيورد ملا تشويق الكالم يف له معاد ال لضمري متحملني بفعلني السورة هذه افتتاح" -١

 له فأنت{: قولُه إامها فيبني الضمائر فأما، عظيم حادث احملكي بأن يشعران والفعالن
 .)٢("استغىن ومن األعمى ذكر من فيتبني احلادث وأما] ٦: عبس[} تصدى

 وهي تدل على تعبري للوجه، وختمت مبا يذكر الوجه  ،)عبس(أن السورة بدأت بكلمة  -٢
  .واخلتام، وهذا من تناسب املطلع ﴾ترهقُها قَترةٌ} ٤٠{ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبرةٌ﴿

 صورتا حالة اإلعراض، واحدة بداللة الوجه ﴾عبس وتولَّى﴿اشتملت اآلية على كلمتني  -٣
حالة تعتري : ، والعبوس)وتوىل( واألخرى بداللة اجلسد كله، أو صرف االهتمام ،)عبس(

 .الوجه، ومظاهرها التقطيب املصحوب مبسحة غضب
 . ويكون التويل بعده ألنه احلالة األوىل،؛تقدم العبوس على التويل -٤
، ويظهر ، تكرمياً له عدم ذكر الفاعل من قبل مع أنه معروف من سياق الرتول أنه حممد  -٥

وآذن "، عبس حممد وتوىل، لكان يف األسلوب إلصاق دائم هلذه الصفة به : الفرق لو قيل
 وحمبتهم مبدحه صلى اهللا عليه وسلم بأن ذلك خالف ما طبعه عليه سبحانه من رمحة املساكني

 . (٣)"والسرور بقرم وصحبتهم
 من أجل رجل أعمى من عامة الناس فيه تعليم لألمة ابتداء السورة ذا العتاب من اهللا لنبيه  -٦

 ،﴾وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍمقدر القيم واملبادئ واألخالق، فإذا كان ذلك مع املوصوف بـ﴿
 .فكيف حبالنا حنن؟

مام بكل األفراد يف مسرية الدعوة، وأالَّ نتجاوز ذوي احلاجة، فقد كما يف ذلك ضرورة االهت -٧
 .يكون فيهم من اخلري ماال يكون يف غريهم

                                                   
 .)٣٣٢ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي )  ١(
  .)٩٢ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(
 .)٣٣٢ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي )  ٣(



  
  ﴾ جاءه اَألعمىنْأَ﴿
هنا تفسريية؛ أي ألنه جاءه األعمى، أي أن سبب العبوس والتويل هو جميء األعمى، وهذا ) أنْ( -١

 ومهتماً بأمر آخر يرى أنه ، مشغوالً فيهانيب يقتضي أن اللحظة اليت جاء فيها األعمى كان ال
  .أهم، وهذا ما يؤيده سبب الرتول

 .يدل أن األعمى مل يكن عنده يف ابتداء دعوته للكفار وحواره معهم) جاءه(ذكر ايء  -٢
 ليبعث الوصف ؛)السائل(أو ) الرجل(ذكر وصف الرجل باألعمى دون أي وصف آخر مثل  -٣

 مهتألمره، وهذا يفسر العبوس والتويل، يقول ابن عاشورعلى الشفقة، فمثله ي :"وعر عن ابن ب
 ليكون العتاب ملحوظاً فيه أنه ملا كان صاحب ضرارة ، للنيبترقيقاً } األعمى{ـأم مكتوم ب

 .)١("فهو أجدر بالعناية به، ألن مثله يكون سريعاً إىل انكسار خاطره
تويل من وجه آخر؛ وهو أن األعمى ال يرى قد يتناسب مع العبوس وال) األعمى(ذكر وصف  -٤

 أو اجلسد دون ، العبوس والتويل، خصوصاً إذا أريد بالتويل اإلعراض بالوجه:ذلك أي
 .االنصراف

) بكونه أعمى مثالً(يف ذكر األعمى والعتاب يف حقه بيان أن من قد نظن أنه أبعد عن الفائدة  -٥
 وإن كانوا ،تمام من سراة القوم وكربائهمهو أقرب إليها من املبصرين، فهو هنا أوىل بااله

  . مبصرين مؤثرين
ا كان وملّ...،وصيغة اخلرب مستعملة يف العتاب على الغفلة عن املقصود الذي تضمنه اخلرب"

 يشأ اهللا أن يفاحته مبا يتبادر منه أنه املقصود بالكالم، فوجهه إليه ،ملصدور ذلك من اهللا لنبيه 
 فال ،ول ما يقرع مسعه باعثاً على أن يترقب املعين من ضمري الغائبعلى أسلوب الغيبة ليكون أ

 ليقع العتاب يف نفسه مدرجاً وذلك أهون ،يفاجئه العتاب، وهذا تلطف من اهللا برسوله 
قال عون بن : قال عياض، ]٤٣: التوبة[ ﴾عفا اللَّه عنك مل أذنت هلم﴿: وقعاً، ونظري هذا قوله
 فكذلك ، ه.ا . حىت سكن قلبه،ه اهللا بالعفو قبل أن خيربه بالذنبأخرب: عبد اهللا والسمرقندي

ظهر املراد ف ،ر األعمىكَذَ فَ، مث جيء بضمائر الغيبة،توجيه العتاب إليه مسنداً إىل ضمري الغائب
  .)٢("مث جيء بضمائر اخلطاب على طريقة االلتفات،  واتضح املراد من ضمري الغيبة،من القصة

                                                   
 .)٩٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)٩٣ص  / ١٦ج  (-ر التحرير والتنوي)  ٢(



 ويظهر أن النيب " ما فعله كان يف مصلحة الدعوة،  إذ إنَّ؛نقصة له وليس هذا العتاب مب
 فكان دخول ابن ، أو مجيعهم،رجا من ذلك الس أن يسلموا فيسلم بإسالمهم مجهور قريش

 يا رسول اهللا استدنين، علمين، أرشدين، : للنيب وجعل يقول ،أم مكتوم قطعاً لسلك احلديث
 لعله لقطعه عليه كالمه ؛ فظهرت الكراهية يف وجه الرسول ،حلاح ويكثر النداء واِإل،ويناديه

  .)١(" آية من القرآنوخشيته أن يفترق النفر اتمعون، ويف رواية الطربي أنه استقرأ النيب 
 ويف ،الذي ينبغي أن يبالغ يف العطف عليه﴾ أن جاءه األعمى﴿: "-رمحه اهللا-ويقول البقاعي 

عترافاً حبقه يف جميئه، وذكره بالوصف لإلشعار بعذره يف اإلقدام على  وا،إكرامه جرباً لكسره
 والبعث على الرأفة به والرمحة له ، فكان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا رآه ،قطع الكالم
  .)٢("»مرحباً مبن عاتبين فيه ريب«: بعد ذلك قال

 
  ﴾وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى﴿

واالستفهام يف هذه ": راده لفت النظر ملوضع اخللل، يقول ابن عاشورهذا سؤال تنبيهي م
 وإمنا يستعمل مثله لقصد ، أي شيء جيعلك دارياً:واملعىن... ،التراكيب مراد منه التنبيه على مغفول عنه

  .)٣("اإلمجال مث التفصيل
 .﴾ هلا جواباكردا أَمو﴾ يف القرآن ال جواب هلا، وكل ﴿ما يدِريكو﴿كل : فائدة -١
﴾ فيه التفات من الغيبة إىل اخلطاب ليكون عبس وتوىل﴾ بعد الغيبة ﴿يدريكتوجه اخلطاب ﴿ -٢

 .الكالم أكثر حتديداً، وليكون املخاطب أكثر قصداً
لإلشعار بقرب وإمكان حصول التزكي والتذكر هلذا الطالب، فلم اإلعراض عنه ) لعل(ذكر  -٣

 .إذاً؟
عر بأن التزكية مطلب يستحق االهتمام من اإلنسان نفسه، ومن ما يش) يزكى(يف ذكر التزكية  -٤

 .الداعية مع املدعوين؛ وذلك ألن التزكية هي الزيادة والنماء
  
  ﴾أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى﴿
 وتقدميها يدل على ،هذا هو املأمول الثاين وهو التذكر، فهو يستفيد ال حمالة، إما بالتزكية -١

                                                   
 .)٩٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)٣٣٢ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي )  ٢(

 .)٩٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(



 أمر معلوم يف الذهن بعد خطورحصول أثر التذكري، فهو ": لتذكر الذي هوأمهيتها، أو با
  .)١(" إذ هو مشتق من الذُّكر بضم الذال،نسيانه

، وهذا يدل على أن )وهو النفع(مع التزكية مل يكن هنا قيد، بينما ذكر القيد مع التذكر  -٢
 شأن التذكر، ألنه قد  ولكن من عادة الناس تقليل،التذكر حبد ذاته نافعاً، وكذلك التزكي

 . فيقولون ما الفائدة منه؟،يكون بأمر معروف
 عن بعضهما، وهذا يدل  على أما أمران ميكن أن ينفصالدليل) ويتذكر(دون الواو ) أو(جميء  -٣

 . لرمبا فُهم أن التذكر تابع للتزكي) ويتذكر(على أمهية كل منهما على حدة، ولو عطفا بالواو 
 بشأن التذكري، ملالهتما) يذّكر فينتفع: (دون أن يقال) الذكرى( أخرى مرة) ذكر(جميء مادة  -٤

وذَكِّر فَِإنَّ الذِّكْرى تنفَع ﴿: والتنبيه على عظيم نفعه، كيف ال وقد قال سبحانه يف شأنه
ِمِننيؤالْم ﴾. 

  
  ﴾أَما مِن استغنى﴿
  .تفصيلية، تدل على أن ما بعدها فيه تقسيم) أما( -١
٢- )نم( جبملة الصلة فيذا مل حيدد من يكون املستغين أو اكتاسم موصول مشترك، و )استغىن (

مثالً ليشمل ذلك كل من ) الذين(دون ) من(فعِلم منه أنه املعرض املستغين عن التذكري، وجميء 
 .هذه صفته، أو وليكون منهجاً متبعاً للدعاة والناصحني

، ىل الكرب واالكتفاء واإلعراض عما يدعو إليه النيب يشري إ) استغىن(ذكر وصف االستغناء  -٣
فالسني والتاء للحسبان، أي حسب نفسه غنياً، وأكثر ما يستعمل االستغناء يف التكرب "

 ومثل هؤالء ينبغي أال يصرف كل الوقت واجلهد هلم، ويهمل احملتاجون ،)٢("واالعتزاز بالقوة
خلطاب واجلمهور أن على امللقي واملتحدث أن يهتم املقبلون، ويف هذا اال يذكر املعتنون با

 .باجلمهور الراغب، وأال ينشغل باجلمهور املعرض
  
  ﴾فَأَنت لَه تصدى﴿
 وتم ، تتصدى له– حبرصك على هدايته –هنا جند املفارقة، فاملدعو مستغٍن، وأنت يا حممد  -١

                                                   
  .)٩٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 
 ).٩٥ص  / ١٦ج  (–التحرير والتنوير )  ٢(



  .بأمره
ليكون ) ن استغىن فتتصدى له الكالمأما م(دون أن يكون الكالم ) أنت(جميء املخاطبة هنا  -٢

أنت يا حممد خصوصاً تتصدى له، خصوصاً بعد التمهيد لذلك : العتاب أوضح، حىت لكأنه قيل
 .بالغيبة أوالً ليكون أبعد عن املواجهة

واِإلتيان بضمري املخاطب مظهراً ": يف ذكر الضمري وتقدميه داللة أخرى، بينها ابن عاشور بقوله -٣
تتصدى له تصدياً، :  كأنه قيل،يلفعلي دون اسِتتاره يف الفعل جيوز أن يكون للتقِوقبلَ املسند ا

وجيوز أن يكون مفيداً لالختصاص، أي فأنت ال غريك  ،فمناط العتاب هو التصدي القوي
مثلُك ال يبخل، أي لو :  وهذا قريب من قوهلم،تتصدى له، أي ذلك التصدي ال يليق بك

 فمناط العتاب هو أنه وقع من ،هوناً، فأما أنت فال يتصدى مثلك ملثلهتصدى له غريك لكان 
  .)١(" يف جليل قدرهالنيب 

 أي له خصوصاً، ويفهم ،لبيان موطن العتاب) تصدى(تقدمي اجلار وارور ﴿لَه﴾ على متعلقه  -٤
 .ا كان به بأسملمن هذا لو كان التصدي لغري هذا املُستغين 

 هنا أطلق التعرض،: ألن التصدي يعين"تشعر بشدة االهتمام، ) تصدى(ذكر مادة التصدي  -٥
، وهذا يعين أن صرف االهتمام كله هلم هو املعاتب عليه، أما )٢("جمازاً الشديد اِإلقبال على

 .بعضه فال بأس
 

  
  ﴾ يزكَّىوما علَيك أَالَّ﴿
﴾ ويف هذا دِريك لَعلَّه يزكَّىوما ي﴿ بطريق اإلميان، وكذلك يف يف هذه اجلملة إعذار للنيب  -١

 إمياء إىل عذر النيب ]٣: عبس[ ﴾وما يدِريك لَعلَّه يزكَّى﴿: ويف قوله تعاىل" :يقول ابن عاشور
ملا علمت من أنه يستعمل يف التنبيه على أمر مغفول عنه، ، يف تأخريه إرشاد ابن أم مكتوم 

 إذ جاء مسترشداً حريصاً، ،انت نفسه متهيئة هلا ساعتئذلعله يزكى تزكية عظيمة ك: واملعىن
  .وهذه حالة خفية

                                                   
 .)٩٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)٩٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(



 إذ كان ]٧: عبس[﴾ يزكَّىوما علَيك أَالَّ﴿: وكذلك عذره يف احلرص على إرشاد املشرك بقوله
 واِإلقبال على استجابة املؤمن ، بسبب قطع احملاورة معه، خيشى تبعة من فوات إميان املشركالنيب 
  .سترشدامل

 من وقت حضور ابن أم مكتوم مبا تضمنه هذا التعليم فلماذا مل يعِلم اهللا رسوله : فإن قال قائل
ألن العلم الذي حيصل عن تبين غفلة، أو إشعاٍر خبفاء يكون أرسخ يف النفس من العلم : قلنا، الذي ذكرمت

 مزية  للنيب وليحصل ؛سلمني وألن وقوع ذلك بعد حصول سببه أشهر بني امل؛املسوق عن غري تعطش
  .مقام االجتهاد، ومقام اِإلفادة: ِكال املقامني

 لتكون نفسه غري غافلة عن ، ذا املهيع من علي االجتهاده  رسولَوحكمة ذلك كله أن يعلم اُهللا
ل يف  من املثَونظري هذا ما ضربه اهللا ملوسى "،  وليتأسى به علماء أمته وحكامها ووالة أمورها،مثله

وكَيف تصِبر علَى ما لَم تِحطْ ِبِه ﴿: مالقاة اخلضر، وما جرى من احملاورة بينهما، وقول اخلضر ملوسى
 وقد سبق مثله يف ،]٨٢: الكهف[ ﴾تأِْويلُ ما لَم تسِطع علَيِه صبراً﴿:  مث قوله له،]٦٨:الكهف[﴾ خبراً

 ،]٤٦: هود[ ﴾يا نوح ِإنه لَيس ِمن أَهِلك ِإنه عملٌ غَير صاِلٍح﴿:  كقوله يف قصة نوح،الشرائع السابقة
  .)١("]١٢٤: البقرة[ ﴾الَ ينالُ عهِدي الظَّاِلِمني﴿: وقوله إلبراهيم

املذكور هنا حالة مضادة لسابقتها، فاملدعو وهو األعمى كان مقبالً قابالً للتزكي، واملذكور  -٢
  .بعيد عن التزكية، فأيهما أوىل باالهتمام؟هنا معرض مستغٍن 

﴾ دليل أن صالح البشر ليس من مسؤوليتنا بعد ما نقوم  يزكَّىوما علَيك أَالَّيف قوله تعاىل ﴿ -٣
 فليس هذا ، أو يغتم،بالواجب جتاههم من بيان احلق، أما أن ميوت اإلنسان من أجلهم

ليك، أي لست مؤاخذاً بعدم اهتدائه حىت تزيد عدم تزكّيه ليس حمموالً ع: واملعىن"مبطلوب؛ 
 .(٢)" وهذا رفق من اهللا برسوله ،من احلرص على ترغيبه يف اِإلميان ما مل يكلفك اهللا به

 .ما سبق مع احلالة األوىل، ليتضح الفرق بني احلالتني) يضاد(ذكر التزكية هنا ونفيها ليطابق  -٤
  
  ﴾خشى وهو ي)٨ (وأَما من جاءك يسعى﴿
  . ذُكر لبيان تفصيالت تدل على استحقاقه االهتمام،هذا هو القسيم الثاين للمعرض -١
﴾، ومل جاءك﴾ مث ﴿جاءهِذكْر فعل ايء مع ما خيص األعمى ظاهراً، فقد ذُِكر معه أوالً ﴿ -٢

 حيث ،﴾، وهذا يدل على الرغبة يف اخلري عند األعمىوأما من استغىنيأت ذلك مع املعرض ﴿
                                                   

 )٩٩ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)٩٦ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(



 ).املعرض( وانتقل من مكان آلخر خبالف ،هداًبذل ج
﴾ لبيان أنه يقصدك أنت يا حممد جاء﴾ دون ﴿جاءكذكر كاِف اخلطاب مع الفعل ﴿ -٣

 .خصوصاً، ومثل هذا البد أن يهتم بأمره
يؤيد ما سبق من احلرص، لكنه يدل زيادة على ما سبق على االستعجال ) يسعى(فعل  -٤

شي، كُِني به عن احلرص على اللقاء فهو مقابل حلال من شدة امل: السعي"واملسارعة، ذلك ألن 
 .)١("واختري الفعل املضارع إلفادته التجدد...،استغىن

كان لتصوير حالة ايء، والفعل مبا فيه من احلركة خري ) يسعى(جميء الفعل بصيغة املضارع  -٥
 . ما يبني ذلك

، ذلك ألن اخلشية أمر )يسعى(ية احلال الثانية ﴿وهو خيشى﴾، جاءت امسية خبالف األوىل فعل -٦
 يقول عبد ، واحلركة فيه واضحة،قليب يصعب وصفه باحلركة والتجدد، بينما السعي أمر ظاهر

داللة ) يسعى(ففي ) وهو خيشى(غري داللة ) يسعى(داللة " .الستار سعيد عن داللة هاتني اجلملتني
إثبات اخلشية من اهللا ) وهو خيشى(  ويف،على تصوير حركة املاشي الذي يقطع الطريق شيئاً فشيئاً

؛ ألن احلال األوىل حركية )٢(" مبا قامت به األخرىحدامهاإتقوم   واجلملتان حاليتان ال،لذلك املاشي
من أول األمر، وهي ) السعي(فعلية فناسب إظهارها الفعل ملا فيه من التنصيص على احلركة وهي 

لكان يف ذلك لفتاً للساعي ) وهو يسعى: ( ولو قيل،حركة تنشأ شيئاً فشيئاً وهذه هي داللة الفعل
  واالهتمام إمنا بتصوير حالته وهيئته يف قدومه على النيب ، فلما كان الساعي معلوماً،ذاته ال لفعله

 أما احلال الثانية فجاءت لبيان ،طالباً للمزيد من اخلرب كان الفعل هو األنسب لتصوير تلك احلال
 فهو خياف العثار ، أو إلظهار ضعفه حيث كان أعمى ال قائد له، يف قلبهاستقرار اخلشية من اهللا

 أو لتأكيد ،وجيء بالضمري للتنصيص على أن ذلك الساعي هو من هذه احلالة ،)٣(والسقوط واهلوام
 فتناسبه ، خاصة إذا نظرنا للخشية بأا عمل قليب األصل فيه الدميومة،اتصافه باخلشية ودميومتها فيه

 .)٤(المسية الدالة على ذلكاجلملة ا
  

                                                   
 .)٩٧ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(

  .١٢٧  احلال يف األسلوب القرآين )٢(

  .١٠/٤٠٧البحر احمليط   )٣(

 .١٠١عويض العطوي، مطبوعات النادي األديب بتبوك  ص . د بالغة احلال يف النظم القرآين، :انظر)  ٤(



  ﴾فَأَنت عنه تلَهى﴿
  . ؛ لبيان شدة املفارقة بني املوقفني)فأنت له تصدى(هذه اجلملة يف مقابل  -١
لبيان أن املخاطب يف كل هذه اجلُمل واحد، ولبيان أن العناية ) أنت(تكرار ضمري املخاطب  -٢

 .متجهة إليه
ليظهر الفرق بني احلالني، وملا ) تصدى(يف مقابل ) تلهى(على متعلقه ) عنه(تقدمي اجلار وارور  -٣

من االنشغال وعدم االهتمام يف الظاهر وهذا موطن العتاب، مع أن ) تلهى(يف مادة التلهي هنا 
 . كان ألجل الدعوة، لكنه يعد يف حق األعمى تلهياًما كان سبباً النشغال النيب 

 والذي روي عن ،لعتاب الذي تؤتيه هلجة اآليةواألظهر عندي أن مناط ا": يقول ابن عاشور -٤
إمنا هو عتاب » مرحباً مبن عاتبين ريب ألجله«:  ثبوته من كثرة ما يقول البن أم مكتومالنيب 

على العبوس والتولّي، ال على ما حف بذلك من املبادرة بدعوة، وتأخري إرشاد، ألن ما سلكه 
 إذ ما سلك إال سبيل االجتهاد ،د ال يستدعي عتاباً يف هذه احلادثة من سبيل اِإلرشاالنيب 
 .)١("القومي

  .)٢(﴾ تشري يف تصاريف املادة إىل االشتغال مبن ال فائدة منه﴿تلهى: قوله -٥
 
  ﴾ ِإنها تذِْكرةٌكَالَّ﴿
كال كلمة ردٍع ورٍد وإبطال، تشعر بأن ما قبلها غري موافَق عليه، ويكون املراد إبطال ذلـك                  -١

  .تب عليه، أو ما ميكن أن يقع يف النفس من املعاتبة على عرض اآليات على القومالفعل املعا
  .دليل اهتمام بالكالم بعدها) إن(التأكيد بـ  -٢
اليت يسأل عنها ) القرآن(إما أن يعود على احلادثة والواقعة، أو على اآليات ) إا(الضمري يف  -٣

 هنا أكثر ظهوراً بداللة األوصاف  واآليات، على الكفار أو اليت يعرضها النيب ،األعمى
 .تذكرة)  آيات القرآن:أي( إا : فيكون املراد، وتقترن به،بعدها، فإا ختص القرآن

  .تذكره يتناسب مع ما سبق من تكرار هذه اللفظة) التذكري(ذكر مادة  -٤
اً موجهاً إىل من كان  استئنافاً ابتدائي﴾ ِإنها تذِْكرةٌكَالَّ﴿جيوز عندي أن يكون : "يقول ابن عاشور

 فإنه كان يعرض القرآن على الوليد بن املغرية ومن معه، وكانوا ال ، يدعوه قُبيل نزول السورةالنيب 

                                                   
 .)١٠٠ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
  .)٣٣٥ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي : انظر)  ٢(



إبطاالً ملا نعتوا به القرآن من أنه أساطري ) كالّ( وال يصدقون بالبعث، فتكون ،يستجيبون إىل ما دعاهم
  .األولني أو حنِو ذلك

 مث أعيد ، عليهم يف ذلك السعائداً إىل اآليات اليت قرأها النيب  )كرةإا تذ(فيكون ضمري 
قُِتلَ ﴿: ويؤيد هذا الوجه قولُه تعاىل عقبه، عليها الضمري بالتذكري للتنبيه على أن املراد آيات القرآن

ها أَكْفَرانُ منكتةً خصوصية فكان تأنيث الضمري ،  حيث ساق هلم أدلة إثبات البعث، اآليات﴾الِْإنس
  .)١("لتحميل الكالم هذه املعاين

  
﴿هاء ذَكَرن شفَم﴾  
كِّر يف ﴿ذكره﴾؟ قد يكون اجلواب  وذُ،)إا(اهللا سبحانه، وهنا سؤال، ملا أُنث الضمري يف : املراد 

  .حبثأن املراد من الضمريين خمتلف؛ فاألول يراد ا اآليات، والثاين اهللا سبحانه، وحيتاج األمر إىل 
  
  ﴾ِفي صحٍف مكَرمٍة﴿
  .حرف اجلر ﴿يف﴾ حدد مكان الذكر وهو الصحف املكرمة، وهو يشعر بعظم شأن املذكَّر به -١
 يكتب ما علىالصحيفة تطلق " وذلك ألن يف قوله ﴿صحف﴾ دون غريها لإلشارة إىل التوثيق، -٢

 .)٢("فيه
 .لى التعظيموصفها بـ ﴿مكرمة﴾ يدل على عظم مكانتها، ألن التكرمي يدل ع -٣

  
  ﴾مرفُوعٍة مطَهرٍة﴿
  .﴿مرفوعة﴾ هذا الوصف الثاين هلا، وهو يدل أيضاً على التعظيم -١
 .﴿مطهرة﴾ هذا هو الوصف الثالث لتلك الصحف، وهو يدل على النقاء -٢

، ولعل يف ذلك إشارة إىل أن )التكرمي، الرفع، التطهري(ف ثالثة حوذا تكون أوصاف تلك الص
  . استحضاره يف التعامل مع القرآن العظيم، ألنه مصدر التذكرةهذا ما ينبغي

  
  ﴾ ِكراٍم بررٍة)١٥( أَيِدي سفَرٍةِب﴿

                                                   
 .)١٠٢ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)١٠٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير : انظر)  ٢(



قال "تلك الصحف ﴿بأيدي سفرة﴾ وهم املالئكة، واإلسفار يعين نوراً يعلو وجوههم،  -١
 ،ن الشيءبي وللكاتب سافر؛ ألن معناه أنه ي،)بكسر السني(ر فْوإمنا قيل للكتاب ِس: الزجاج
ويف وصفهم : " يقول ابن عاشور،)١(" وقاله الفراء،أسفر الصبح، إذا أضاء:  يقال؛ويوضحه

بلْ هو ﴿:  قال تعاىل،عاتهواظه وفَّ وهم ح، ألم يبلغون القرآن للناس؛بالسفرة ثناء عليهم
وا الِْعلْمأُوت وِر الَِّذيندِفي ص اتنيب اتم ،هذا معىن السفرة ف]٤٩: العنكبوت[ ﴾آيوفيه بشارة بأ 

 من الوقع العظيم املعجز ﴾سفرة﴿ وقد ظهر مما ذكرنا ما لكلمة ،سينشرون اِإلسالم يف األمم
   .)٢("يف هذا املقام

 .ذكر اليد يدل على احلفظ والرعاية ممن هذا وصفهم -٢
ن  هذا وصفهم األول، وهو يتناسب مع وصف مكرمة قبل ذلك، فهم كرام يكرمو﴾كرام﴿ -٣

 . يعظموا: أي؛تلك الصحف
 هذا هو الوصف الثاين، وهو يدل على كثرة اخلري وهذا شأن من يتعامل مع القرآن ﴾بررة﴿ -٤

الذي يقرأ القرآن وهو : "ووصف الربرة ورد صفةً للمالئكة يف احلديث الصحيح قوله"العظيم، 
 وأصل بر ،وصوف بكثرة الربورمجع بر، وهو امل: والربرة، "ماِهر به مع السفرة الكرام الربرة

 ، عدل: مثل،مصدر بر يبر من باب فَرح، ومصدره كالفَرح، فهذا من باب الوصف باملصدر
روقد اختص الربرة جبمع ب،الربرة والغالب يف اصطالح القرآن أنَّ،  وال يكون مجع بار 

 إذ هو مجع بر، وأبرار مجع ،من أبرار بررة أبلغ ألنَّ«:  قال الراغب، واألبرار اآلدميون،املالئكةُ
  . )٣("» كما أن عدال أبلغ من عادل،بار، وبر أبلغ من بار

 ألن التنويه باآليات الواردة يف أول هذه السورة من حيث إا بعض ؛وهذا تنويه بشأن القرآن
وقدس مصدره،  فأثين على القرآن بفضيلة أثَره يف التذكري واِإلرشاد، وبرفعة مكانته، ،القرآن

وكرم قراره، وطهارته، وفضائل حملَِته ومبلغيه، فإن تلك املدائح عائدة إىل القرآن بطريق 
 .)٤("الكناية

  
  ﴾نسانُ ما أَكْفَرهِإلقُِتلَ اْ﴿

                                                   
 .)١٠٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير   )١(
 .)١٠٤ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(
 .)١٠٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(
 .)١٠٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٤(



 وكثر يف ، إذ ال غرض يف قاِتل يقتله، للمجهول متفرع على استعماله يف الدعاء﴾قتل﴿بناء " -١
 .)١("]١٩ :املدثر[﴾فقتل كيف قدر﴿و القرآن مبنياً للمجهول حن

  .هذا دعاء على اإلنسان بسبب شدة كفره -٢
 اجلنس فهو يشمل كل ،راقفيه الستغ) ال(ألن ) الناس(مثالً دون اجلمع ) اإلنسان(ذكر  -٣

فرد، إنسان، وهذا أقوى يف التعميم مع بناء اإلحساس باملسؤولية اخلاصة الفردية اليت يشعر ا امل
 ما كان يف " :قال جماهد ما حتقق ذلك، وميكن أن يراد به جنس حمدد كما الناس: ولو قيل
 .)٢(" فإمنا عين به الكافر،﴾قتل اإلنسان﴿القرآن 

أي شيء جعله يكفر، ويف هذا داللة : استفهامية، فيكون املعىن) ما( قد تكون ،)ما أكفره( -٤
يقود إىل خالف ذلك، وقد  على وضوح األدلة املفضية لإلميان، وأنه ال يوجد من الدالئل ما

يه ربه مل يكفر به، أسلوب تعجيب من حال هذا اإلنسان الذي أنعم علفيكون ) تعجبيه( تكون
 تعليل إلنشاء الدعاء عليه دعاء التحقري ﴾ما أكفره﴿ومجلة ": أو يكفر نعمه، يقول ابن عاشور

كفره شديد كَماً ومعىن شدة الكفر أن ،  وهذا تعجيب من شدة كفر هذا اإلنسان،والتهديد
 وبإرساله ، وبقدرته على إعادة خلق األجسام بعد الفناء، ألنه كفر بوحدانية اهللا؛ ومىت،وكيفاً
 وأنه مستمر ال ، ألنه اعتقاد قوي ال يقبل التزحزح، وأنه كفر قوي، وبالوحي إليه ،الرسول

 وأرفع اجلزالة ،اية اِإلجيازوهذه اجلملة بلغت  ،يقلع عنه مع تكرر التذكري واِإلنذار والتهديد
 فهي ، ومل يسمع مثلها قبلها، جامع للمالمة،بأسلوب غليظ دال على السخط بالغ حد املذمة

 .)٣("من جوامع الكلم القرآنية 
  
﴿لَقَهٍء خيش أَي ِمن﴾  
  .هذا استفهام هلز النفوس واستثارا لتقر باحلق -١
 .باملبدأ، ألنه املوصل إىل احلقيقةعناية فيه املُشعرة باالبتداء ) من(ذكر  -٢
كر اإلنسان وتفكره يف مبدئه معها يوصل إىل أن املراد تذ) شيء(استفهامية، وذكر ) أي( -٣

 .؟، وكيف كان من أين كان؛هومنشئ

                                                   
 .)١٠٦ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)١٠٦ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(
 .)١٠٧ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(



 . أن املراد التفكر يف أصل اخللق خصوصالصرف الذهن إىل) خلقه(ذكر مادة اخللق  -٤
حذف ألنه معلوم، وفعل اخللق عندما يطلق هللا، وإمنا أو ا) ربه( حمذوف والتقدير )خلقه(فاعل  -٥

 . إليه سبحانهال يصرف إالَّ
 
﴿هرفَقَد لَقَهطْفٍَة خِمن ن﴾  
جيء يف و" ألا البتداء الغاية، ،ية باملبدألبيان العنا) من(هذا جواب على السؤال، وأعيدت فيه  -١

ولذلك قرن االستفهام  ،هذا االستدالل بصورة سؤال وجواب للتشويق إىل مضمونه
 :النبأ[ ﴾عم يتساءلون عن النبأ العظيم﴿: باجلواب عنه على الطريقة املتقدمة يف قوله تعاىل

١("]١،٢(. 
إلشعار اإلنسان بضعفه من جهة، وحقارته من جهة أخرى إذا ) النطفة(ذكر مادة اخللق وهي  -٢

ويف ": كفُر؟، يقول أبو السعودمل يرفع نفسه ويكرمها باإلميان، فهذا أصله لو تفكر، فعالم ي
 ِمن أي : أي، حتقري له﴾ِمن نطْفٍَة خلَقَه﴿ :االستفهاِم عن مبدأ خلِقه مث بياِنه بقوِله تعاىل

قٍري مهٍني خلقَه٢(" من نطفٍة مذرٍة؛شيٍء ح(. 
ن للداللة فذُكرت النطفة لتعين ذكرها ألا مادة خلق احليوا": يقول فيه ؛والبن عاشور رأي آخر
 وليس يف ذكر النطفة هنا إمياء إىل حتقري أصل نشأة ، فإمكان البعث حاصل،على أن صنع اهللا بديع

 وليس مقام زجر ،ٍق عظيملى أن املقام هنا للداللة على خل ع، ألن قصد ذلك حمل نظر؛اإلنسان
 .)٣("املتكرب
وقدم ": ، يقول ابن عاشورسهلبيان العناية باملبدأ وجن) خلقه(على متعلقه ) من نطفة(تقدمي  -٣

 حماكاة لتقدمي املبين يف السؤال الذي اقتضى ﴾من نطفة خلقه﴿ .اجلار وارور يف قوله
 ملا يف تقدميه ، مع االهتمام بتقدمي ما منه اخللق،تقدميه كونه استفهاماً يستحق صدر الكالم
 معروف من أهون ع خملوق إذ كون أبد، اهللا تعاىلمن التنبيه لالستدالل على عظيم حكمة

 .)٤("شيء وهو النطفة 

                                                   
 .)١٠٧ص  / ١٦ج  (-حرير والتنوير الت)  ١(
 .)٤٦١ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ٢(
 .)١٠٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(
 .)١٠٧ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٤(



وإمنا مل يستغن ": اد هنا، يقول ابن عاشورلبيان أن املقصود هو اخللق واإلجي) اخللق(تكرار مادة  -٤
 لزيادة ؛عن إعادة فعل خلقه يف مجلة اجلواب مع العلم به بتقدم ذكر حاصله يف السؤال

  .)١("التنبيه على دقة ذلك اخللق البديع
 ماال خيفى، إذ لوال هذا التقدير ملا كان فيه من عظيم منة اهللا على اإلنسان) فقدره(لتقدير ذكر ا -٥

 .خلقا سوياً
 
﴿هرسِبيلَ يالس ثُم﴾  
يدل على التراخي يف الزمن واحلالة عما سبق من النطفة، ولو تأملنا لوجودنا زمناً ) مثّ(جميء  -١

قد يكون املراد تيسري العمل، ويف هذا يقول ابن  بني النطفة وخروجه من رحم أمه، وطويالً
 ألن تيسري سبيل العمل ، للتراخي الرتيب﴾مث السبيل يسره﴿ . من قوله﴾مث﴿وحرف  ": عاشور

 ، وهو أعظم ما يف خلق اإلنسان، ألنه أثَر العقل،اإلنساين أعجب يف الداللة على بديع صنع اهللا
  .)٢("وهو أقوى يف املنة

، واملقصود خروجه من بطن أمه وهو األقرب للسياق، وميكن أن يشمل طريقيعين ال) السبيل( -٢
وفيه "، )٣("وتعريف السبيِل بالالِم دونَ اإلضافِة لإلشعاِر بعموِمه"تيسريه لطريق اخلري أو الشر، 

مث ﴿ مقابل ﴾أقربه﴿ و ،﴾خلقه﴿ مقابل ﴾أماتهـ﴿ ف،﴾مث أماته فأقربه﴿ .مناسبة لقوله بعده
 .)٤("ألن اِإلقبار إدخال يف األرض وهو ضد خروج املولود إىل األرض ،﴾السبيل يسره

 وفيه رعاية ، على فعله لالهتمام بالعربة بتيسري السبيل مبعنييه اازيني﴾السبيل﴿وتقدمي " -٣
 .)٥("للفواصل

 إىل عظم املنة على هذا اإلنسان، وبيان أن خروجه رمبا فيه إشارة) يسره(ذكر مادة التيسري  -٤
  .ا لوال تيسري اهللايكون عسري

مث ولد، أو خرج من : تيسري السبيل كناية عن الوالدة، وهذا وال شك ألطف وأرقى من لو قيل -٥
 .بطن أمه

                                                   
 .)١٠٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)١٠٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(
 .)٤٦١ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ٣(
 .)١٠٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٤(
 .)١٠٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٥(



 
﴿هرفَأَقْب هاتأَم ثُم﴾  
مرحلة متأخرة عما قبلها، وهي كذلك زماناً، ) اإلماتة(هنا دليل أن املذكور هو ) مثّ(ذكر  -١

  .هي ضدها ف،وأيضا متغايرة عنها نوعاً
 وتيسري السبيل املكىن به عن الوالدة، والوالدة إظهار ،ذكر املوت هنا هو يف مقابل اخللق -٢

 .واملوت تغييب
 .لبيان أن الذي بيده ذلك هو اهللا وحده سبحانه) مث مات(إسناد اإلماتة إىل اهللا دون  -٣

 يكون بعد موته ، وهذا يدل على أن قرب امليت)مثّ(الفاء تدل على التعقيب خبالف ) فأقربه(
  : ومنه قول األعشى، ومل يقل قربه؛ ألن القابر هو الدافن بيده،وقال أقربه: "مباشرة، يقول الشوكاين

  .)١("عاش ومل ينقل إىل قابر.. .لو أسندت ميتاً إىل صدرها
 : قال الفراء، أن اهللا سبب له أن يقرب: أي، وهو أخص من معىن قَبره، جعله ذا قرب﴾أقربه﴿و "

  .)٢(") ومل جيعله ممن يلقى للطري والسباع وال ممن يلقى يف النواويس،ي جعله مقبوراًأ(
 
﴿هراء أَنشِإذَا ش ثُم﴾  
هنا للتدليل على اإلنشار وهو البعث، متأخر زماناً، وخمتلف اهليئة عما سبقه، وهذا ) مثّ(جميء  -١

ر زماناً عن املوت، يقول ابن ر، والبعث متأخ والبعث إظها،ظاهر، فاإلماتة واإلقبار تغييب
 فإن انقراض ، حبرف التراخي هو لتراخي الرتبة﴾يسره﴿ على ﴾مث أماته﴿عطف ": عاشور

 عجيب دون  بعد أن كانت راسخة زمناً ما انقراض،تلك القُوى العقلية واحلسية باملوت
  .)٣("قدرة وهذا إدماج للداللة على عظيم ال،ٍن يساوي مدة بقائها وال انتظاِر زما،تدريج

الدالة على ما يستقبل من الزمان دليل أن األمر يف ذلك هللا وحده، فزمان ) إذا(ذكر أداة الشرط  -٢
 .اإلنشار ال يعلمه إال هو سبحانه

، يقول لبيان ذلك إليه وحده سبحانه، وأنه ال حيدث إال بأمره سبحانه) شاء(التعليق باملشيئة  -٣
 ،)٤(" بلْ هو تابع هلَا،ِته تعاىل إيذانٌ بأنَّ وقته غري متعٍنيويف تعليِق اإلنشاِر مبشيئ": أبو السعود

                                                   
 .)٤٢١ص  / ٧ج  (-فتح القدير )  ١(
 .)١٠٩ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(

 .)١٠٨ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(

 .)٤٦١ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ٤(



 إذ كانوا يطلبون تعجيل البعث حتدياً ، رد لشبهتهم﴾إذا شاء﴿ :ويف قوله":  ابن عاشوريقولو
 فأعلمهم اهللا أنه يقع عندما ،وكماً ليجعلوا عدم االستجابة بتعجيله دليالً على أنه ال يكون

 .)١(" ألنه موكول إىل حكمة اهللا؛ ال يف الوقت الذي يسألونه،هيشاء اهللا وقوع
 لرد توهم املشركني أن ﴾أنشره﴿ : ومجلة﴾أماته﴿ معترضاً بني مجلة ﴾إذا شاء﴿ :ووقع قوله" -٤

 ففعل املضي ، ظرف للمستقبل)إذا( و،عدم التعجيل بالبعث دليل على انتفاء وقوعه يف املستقبل
 .)٢("بعدها مؤول باملستقبل

 إذ أزال ، نشر الثوب. وأصل النشر إخراج الشيء املخبأ يقال،من األرض بعثه": أي) نشرهأ( -٥
 وذكر ، وهو البعث،)٣("وأما اِإلنشار باهلمز فهو خاص بإخراج امليت من األرض حياً... ،طيه

 وهذا إظهار وإشهار، فناسبت كلمة ،اإلنشار هنا مالئم ملقابلة اإلماتة واإلقبار، فذاك تغييب
 .إلنشار ذلكا

  
  ﴾ لَما يقِْض ما أَمرهكَالَّ﴿
حيسن الوقوف  جميء كال هنا أشكل على املفسرين، فقيل هي للردع والرد، وعلى هذا ال -١

 هي مبعىن حقا، وعلى هذا فال .، وقيل)مث إذا شاء أنشره(عليهاـ لئال يفهم أن الرد لقوله تعاىل
 .مانع من الوقف

 .لبيان استمرار النفي حىت حلظة التكلم) مل(دون ) ملا(النفي بـ -٢
 .ذكر دين جيب عليه قضاؤه  ماذكر القضاء يدل على عظم التبعة عليه، حىت لكأنَّ -٣
 .يراد قضاؤه، وهو أمر اهللا ذكر األمر ليتضح ما -٤

  
  ﴾نسانُ ِإلَى طَعاِمِهِإلفَلْينظُِر ا﴿
إن أراد أن يقضي ما أمره  . إذ التقدير،مع كوا للتفريع تفيد معىن الفصيحة" هناالفاء -١

 .)٤(" أو إن أراد نقض كفره فلينظر إىل طعامه،فلينظر إىل طعامه

                                                   
 .)١١٠ص  / ١٦ج  (-ير والتنوير التحر)  ١(
 .)١٠٩ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(
  .)١١٠ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(
 
 .)١١٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٤(



 ونظر ،)البصر(هنا يف غاية الدقة والروعة، حيث إنه يشمل نظر ) النظر(ذكر مادة  -٢
ولو أريد الثاين ، )إىل( وإن كان املقدم هنا نظر العني لتعدية الفعل بـالقلب والعقل،

 .)يف(لعدي بـ
 وجتدده يف ،يوحي بضرورة تكرار ذلك أكثر من مرة) فلينظر(ء النظر باملضارع جمي -٣

 .أكثر من موقف وصورة
فيه عناية بشأنه مع االستدالل خصوصاً، لذا ال جتد هذه ) اإلنسان(تكرير كلمة  -٤

 .مع ما قبله) ظاهرة(الكلمة تكررت 
 .دون الناس سبق بيانه) اإلنسان(جميء  -٥
 يبدأ بنظر العني، وميكن  لإلشارة إىل النظر ينبغي أن، )يف (دون) إىل(تعدية الفعل بـ -٦

  .ينتقل منه إىل التأمل واالستداللأن 
 تدل على أنه من نظر العني إشارة إىل أن العربة )إىل(تعدية فعل النظر هنا حبرف " -٧

 واملقصود التدبر فيما يشاهده اإلنسان من أحوال ،حتصل مبجرد النظر يف أطواره
 وجعل املنظور إليه ذات .دالل ا على إجياد املوجودات من األرضطعامه باالست

الطعام مع أن املراد النظر إىل أسباب تكونه وأحوال تطوره إىل حالة انتفاع اإلنسان 
 .)١(" وانتفاع أنعام الناس به،به

 وغفلته عما فيه من الدالالت، ،فيه إحياء بقربه منه) طعامه(إضافة الطعام إىل اإلنسان  -٨
 ناًألنه هلا عنه مبقتضى التكرر والعادة، فهل حنن بعد قراءة هذه اآلية نتأمل يف طعام

 .لنشكر ربنا
  
 ﴾أَنا صببنا الْماء صباً﴿
 حيث نسبه ،يف اآلية التفات من الغيبة إىل التكلم، وهذا يوحي يعظم شأن املذكور -١

  .الرب سبحانه إىل نفسه

                                                   
 .)١١٣ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(



ألنَّ ؛ أي الغيثَ بدلُ اشتماٍل من طعاِمه" أمهيتها، لة تدل علىيف صدر اجلم) أن(جميء  -٢
أىن  ئوقُِر ، إنا على االستئناِفئ وقُِر، فهو مشتملٌ عليِه،املاَء سبب حلدوِث الطعاِم

 .(١)  " صببناه صباً عجيباً: أي، كيف صببنا إىل آخِره: أي،باإلمالِة
إنا مبالنا من : بحانه، فكأنه قيلهنا يشعر بعظمة اخلالق س) نا(ذكر ضمري اجلمع  -٣

 . وما يأيت من األفعال ،)صببنا(يف الفعل بعده ) نا(العظمة، وكذلك داللة 
 .السكب بغزارةفيه داللة الكثرة؛ ألن الصب هو ) صببنا(ذكر مادة الصب  -٤
لإلشعار بأن ذلك أمر سابق قدمي، وهذا يدل ) صببنا(جميء مادة الصب بصيغة املاضي  -٥

 . سابق على هذا اإلنسان الكفورهللاعلى أن فضل 
وخصوصاً إذا هو املؤثر األكرب يف طعام اإلنسان، دليل أنه ) املاء(كون املصبوب هو  -٦

 .) كثرياً:أي(كان مصبوباً 
 ،مألوف معروف) ماء(لإلشعار بأن املذكور ) ماء(معرفة دون التنكري ) املاء(جميء  -٧

يعرف فضل اهللا يف املطر، ألم وهو املطر النازل من السماء، والعرب خري من 
 .بنو ماء السماء: أصحاب بيئة صحراوية، وهلذا يسمون

فيه عناية بشأن الصب خاصة، كما يوحي بكثرة ) صباً(تأكيد الصب باملفعول املطلق  -٨
 وانتصب ":  التوكيد، يقول ابن عاشورسوغو مالصب، ورمبا تكرره، ألن هذا ه

 مؤكّداً لعامله ﴾شققنا﴿ و ﴾صببناـ﴿طلق ل على املفعول امل﴾شقاً﴿ و ﴾صباً﴿
 وهو ، وتعظيم كل شيء مبا يناسبه،ليتأتى تنوينه ملا يف التنكري من الداللة على التعظيم

 .)٢("تعظيم تعجيب
  
 ﴾ثُم شقَقْنا اَألرض شقّاً﴿
دون ) مث( حيسن معه ذكر هنا أن شق األرض متأخر عن صب املاء زماناً) مث(تدل  -١

، أو يكون ، أو إصابته هلا بالتربةد اختالطهقد يكون املاء هو سبب الشق عن، و)الفاء(
  .بفعل اإلنسان

                                                   
 .)٤٦٣ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ١(
 .)١١٤ص  / ١٦ ج (-التحرير والتنوير )  ٢(



 وانتفاع األرض ،بعد الصب يدل على ضرورة الشق حلصول اإلنبات) الشق(ذكر  -٢
 .باملاء النازل

مدغماً؛ رمبا يكون لإلشعار بالتتابع ) شق(فلكون اإلدغام دون ) شقق(جميء الفعل  -٣
 .والتوايل

فيه دليل على عظم ) املاء(، بعد تعيني املصبوب وكونه )األرض( املشقوق وكونه تعيني -٤
 .شأن األرض يف طعام اإلنسان

 .، يدل على حاجة اإلنبات للشق)شقاً(تأكيد الشق باملفعول املطلق  -٥
  
 ﴾فَأَنبتنا ِفيها حباً﴿
صب املاء وشق فيما سبق للتدليل على أن اإلنبات يعقب ) مث(جميء الفاء هنا خبالف  -١

ع  املصبوب عليها املاء يسرةاملشقوق األرضاألرض، وكأن يف ذلك إشارة إىل أن 
فَأَنبتنا ِفيها { .والفاُء يف قوِله تعاىل": إنباا، حىت لكأا تكون عقبه، يقول أبو السعود

ال بينه وبني إنباِت  و، فإنَّ الشق باملَعىن املذكور ال ترتب بينه وبني األمطاِر أصالً}حباً
 ، وإنما الترتيب بني األمطاِر وبني الشق بالنبات على التراِخي املعهوِد.احلب بال مهلٍة

 فإنَّ املراد بالنبات ما نبت من األرِض ،وبني الشق املذكوِر وبني إنباِت احلب بال مهلٍة
إىل أنْ يتكاملَ النمو،احلب فإنَّ ، وينعقد األرِض بالنباِت ال يزالُ يتزايد انشقاق، 

ويتسع إىل تلك املرتبِة على أنَّ مساق النظِم الكرِمي لبياِن النعِم الفائضِة من جنابِه تعاىل 
 عنه تأكيد الفعلِني باملصدريِن ئُ كما ينب،على وجٍه بديٍع خارٍج عن العاداِت املعهوِة

  .)١("تلك النعِم خملٌّ باملراِمفتوسيطُ فعِل املنعِم عليِه يف حصوِل 
للفت النظر أن ذلك كله يتم ) فنبت فيها حباً: (إسناد اإلنبات إىل اهللا دون أن يقال -٢

 .بأمر اهللا سبحانه
ذكر اإلنبات هنا دون اإلخراج الذي ذكر يف مواطن أخرى، ألنه أكثر ارتباطاًَ  -٣

مو، وغالباً ما يذكر يف بالنبات، وما ذكر فيه اإلخراج يراد منه جمرد اخلروج ال الن
 .مواطن االستدالل

                                                   
 .)٤٦٣ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ١(



لإلشعار بأن اإلنبات حصل داخل األرض، ) منها(دون ) يف(بـ) أنبت(تعدية الفعل  -٤
ولعل هذا هو السر يف ذكر اإلنبات بالفاء، فلعل اإلنبات حيصل مبجرد نزول املاء على 

 . وما فوقها إخراجاً،األرض املشقوقة، فيكون ما حتت األرض إنباتاً
فيه مزيد اهتمام بأمر احلَب خصوصاً؛ ألنه ذكر ) حباً(ذكر املفعول وحتديده باحلب   -٥

 هو قوام طعام اإلنسان -وهو من احلبوب-) القمح(أوالً يف طعام اإلنسان، وما يزال 
 .منذ القدم وحىت اليوم

 .منكرة لتشمل كل أصناف احلبوب اليت يأكلها اإلنسان) حباً(وجميء  -٦
 
﴿قَضباً وِعنباًو﴾ 
، درك أنه أهم أنواع الفاكهةنعطف العنب على احلب وذكره بعده ألنه فاكهة، وذا  -١

 وملا كان لذلك يف ، وخالً، ودبساً، وقوت باختاذه زبيباً،فاكهة يف حال عنبيته"والعنب 
 فذكر ؛بيان عجائب الصنع ليدل على القدرة على كل شيء فيدل على القدرة على البعث

، واتبعه ما إن ترك ه قبل بلوغه فسد، وإن ترك اشتد وصلح لالدخارما إن أخذ من منبت
، وإن أخذ وعوجل  صلح لالدخار ، أتبعه ما ال يصلح لالدخار بوجه فقال على أصله فسد

 وهو الرطب من البقل وغريه، وهو يزيد على املاضيني بأنه فيه ما هو دواء ﴾،وقضباً﴿: 
 . )١("رى فيخلف وسم ناقع، وبأنه يقطع مرة بعد أخ،نافع

 ، مبالغةً كأنها لتكرر قطِعها؛ قطَعه: أي، سميت مبصدِر قضبه، رطبة: أي﴾وقَضباً﴿" -٢
  .)٢("وتكثِره نفس القطِع

ذكر القضب هنا، وهو الربسيم وهو علف للدواب يظهر عالقة احليوان بطعام اإلنسان،  -٣
وهكذا يعود كل ذلك إىل هو القضب الذي نبت بسبب املطر، ) األنعام(فمأكل الدواب 
 .املاء املذكور أوالً

 
 ﴾وزيتوناً ونخالً﴿

                                                   
 .)٣٤٠ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي   )١(
  .)٤٦٤ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ٢(
 



اجلمع بني الزيتون والنخل أما فاكهتان خمتلفتان يف الزمان واملكان، فالزيتون فاكهة  -١
ل يثمر خ فمناطقه باردة، والن،شتوية، والنخل فاكهة صيفية، والزيتون يثمر بالربودة

، والنخل مييل إىل  وامللوحةزيتون مييل إىل احلموضة فمناطقه حارة، وال،باحلرارة
  .احلالوة، فهما متضادان، لذا مها متعادالن

 ألن ، خالفاً ملا قُرن به من الثمار والفواكِه والكأل، وهو التمر،ذكر النخل دون مثرته" -٢
 ، فهم يقتاتون مثرته من متر ورطب وبسر،منافع شجر النخيل كثرية ال تقتصر على مثره

 ويتخذون من نوى التمر ، ويشربون ماء عود النخلة إذا شق عنه،أكلون جمارهوي
 ، فضالً عن اختاذهم البيوت واألواين من خشبه، وكل ذلك من الطعام،علفاً إلبلهم

 فِذكْر اسم الشجرة اجلامعة هلذه املنافع أمجع يف . واحلبالَ من ِليفه،واحلُصر من سعفه
 وقد تقدم قريباً يف سورة ،حوال وإدماج االمتنان بوفرة النعماالستدالل مبختلف األ

 .)١("النبأ
 
 ﴾وحداِئق غُلْباً﴿
ذكر احلدائق يثري البهجة يف النفوس، وفيها من الداللة على أن مناظر احلدائق وجتها  -١

 خيرج الناس كثرياً للحدائق مما يؤثر يف الطعام، فيجعله عند ذائقه أطعم وأطيب، وهلذا
 .املنتزهات والرباري ألجل ذلكو

 وعطفُها على النخل ،م وشجِر فواكه وهي اجلنة من خنل وكَر، مجع حديقة:واحلدائق" -٢
 ألا مواضع ، وألن يف ذكر احلدائق إدماجاً لالمتنان ا،من عطف األعم على األخص

 .)٢("ترتههم واخترافهم
ورمبا ذلك عائد إىل أنواع ذكر احلدائق باجلمع يوحي بكثرا وتنوعها وتعددها،  -٣

 .املذكورات سابقاً
رد هذا الوصف دليل على عظم شجرها وكثرا، ومل ي) غلباً(وصف احلدائق بـ -٤

 وهي ، مجع غلباء:والغلْب" : من القرآن، يقول ابن عاشورإال يف هذا املوضع) غلباً(

                                                   
 .)١١٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(

ا مواضع الترته وخصت احلدائق بالذكر أل": ، ويقول يف موضع آخر)١١٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(

 ." وألا جتمع أصنافاً من األشجار،واالختراف



نا مستعار  وهو ه، يوصف به اإلنسان والبعري...، وهو غَليظُ الرقبة،مؤنث األغلب
 فوصف احلدائق به؛ إما على تشبيه احلديقة يف تكاثف أوراق ،لغلظ أصول الشجر

وذلك .. [.،شجرها والتفافها بشخص غليظ األوداج واألعصاب فتكون استعارة
 ألا تكون قد ؛ وذلك من حماسن احلدائق،تشبيه كل شجرة بامرأة غليظة الرقبة]بـ

 .)١("]١٦ :النبأ[ ﴾وجنات ألفافاً﴿ : كما يف قوله،استكملت قوة األشجار
  .)٢(ولعل يف ذكر الزيتون والنخل إشارة إىل ماال يفسد على أمه، أو بعد القطاف

  
  ﴾وفَاِكهةً وأَباً﴿
جاء ذكر الفاكهة يف آخر هذه القائمة، مع أن كثرياً مما سبق يدخل فيها ليكون هناك  -١

ألساسي والفاكهة املشعر بالرفاهية الغذاء ا) احلب(توافق بني بداية هذه املطعومات 
  .والنعيم

 ،)األنعام(على الفاكهة مع أنه خاص بالبهائم، لإلشعار بأمهية غذاء ) األب(عطف " -٢
 ،)٣( نبت مما ترعاه األنعام ، أو كل ماهو التنب) األب(وأنه يف النهاية غذاء لإلنسان، و

                                                   
 .)١١٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ١(
 .)٣٤٠ص  / ٩ج  (-نظم الدرر للبقاعي :  انظر  )٢(

أي مساٍء  «. ما هو؟ فقال.روي أن أبا بكر الصديق سئل عن األب"، )١١٥ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٣(

 :وروي أن عمر بن اخلطاب قرأ يوماً على املنرب»  وأي أرض تِقلَّين إذا قلت يف كتاب اهللا ما ال علم يل به،تظلين
 هذا لعمر : وقال، مث رفع عصا كانت يف يده، كلّ هذا قد عرفناه فما األب؟:فقال} وأباً {  إىل ﴾فأنبتنا فيها حباً﴿

 وما مل ، ابتغوا ما بين لكم من هذا الكتاب فاعملوا به، ال تدري ما األب فما عليك يا ابن أم عمر أن،اهللا هو التكلف

  .عن عمر بعض هذا خمتصراً» صحيح البخاري«ويف »  تعرفوه فَِكلوه إىل ربه

إما ألن هذا اللفظ : والذي يظهر يل يف انتفاء علم الصديق والفاروق مبدلول األب ومها من خلّص العرِب ألحد سببني
 أو يف بعض ، فإن الكلمة قد تشتهر يف بعض القبائل، فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة،تنوسي من استعماهلمكان قد 

 ،ما كُنا نقول إال املُدية «. فقد قال أنس بن مالك، مثل اسم السكني عند األوس واخلزرج،األزمان وتنسى يف بعضها

 الطفْلَ أقِْسم بالسكني ائتوين"  . أن سليمان عليه السالم قالحىت مسعت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر

  . "نصفني بينهما



 من أبه ، مرعى: أي": عوديقول أبو السو ،وهو مل يرد يف القرآن إال يف هذا املوضع
 ، للرِعيئ ألنه متهي، أو من أب لكذَا إذا يأَ له، قصده ألنه يؤم وينتجع: أي،إذَا أمه

 .)١("أو فاكهةً يابسةً تؤب للشتاِء
  
﴿ِو اعاً لَّكُمتَألماِمكُمعن﴾  
ن عن املتكلم، وعلى هذا يف هذا الكالم التفات، حيث كان احلديث عن الغائب، واآل -١

 )٢("االلتفات لتكميل االمتناِن"يكون 
يدل على عظم املنة من اهللا على خلقه ذا الطعام، وأنه ) متاعاً(ذكر مادة املتاع  -٢

  .صورة من صور التمتع
 .؛ لبيان أن ذلك النعيم موجه لكم يف املقام األول)لكم(ذكر اجلار وارور  -٣
 .ن األنعام أيضاً هلا متاع بذلك الطعام اخلاص ادليل على أ) ألنعامكم(عطف و -٤
 .ذكر األنعام وطعامها أكثر من مرة يدل على ضرورة االهتمام ا، وبطعامها -٥
 
 ﴾فَِإذَا جاءِت الصاخةُ﴿
إذا هنا تشعر باملفاجأة، وجند يف هذه اجلملة نقلة عظيمة، فقد كان احلديث عن   -١

 الصاخة، هذا كله ءة يتحول احلديث عن جمي وفجأ،)متاعا لكم وألنعامكم( املتاع
 وضرورة التأهب هلا، ويف هذا من هز مشاعر املخاطب ماال ،يصور سرعة حدوثها

  .خيفى
 مما يشري إىل السرعة ،جميء الفاء هنا دون غريها للتدليل على الترتيب والتعقيب -٢

 .واملفاجأة أيضاً

                                                                                                                                                                 
 فكان ،الفاكهة يابس ومنها ،التنب ومنها ،األنعام ترعاه الذي النبت منها ،كثرية أشياء على تطلق األب كلمة ألن وإما

 متاعاً { .قوله إىل يرجع مما األب وهل ،تعينيال على منه اهللا أراد مبا اجلزم لعدم معناه بيان عن وعمر بكر أيب إمساك

 ."قبله قُسم ما مجع يف } وألنعامكم { .قوله إىل أو } لكم

 .)٤٦٤ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ١(
  .)٤٦٤ص  / ٦ج  (-تفسري أيب السعود )  ٢(
 



 مث جتيء منه ،أا يف مكانفيه تصوير هلوهلا، حىت لك) جاءت) (ايء(ذكر مادة  -٣
 .تغشى الناس

ألا تتناسب مع ذكر املتاع قبلها، فهو يوحي ) الصاخة(هنا ) الصخ(ذكر مادة  -٤
 حاله إال  إىل الغفلة، وال ميكن أن ينتبه من هذا– غالباً –بالنعيم والترفع املؤدي 

ه ومنأي الصمم، : ، وقيل هي من الصخخ إليه أي يستمعدث عظيم جيربه أن يصيحب
 .الصخ الذي هو الصك

يف هذا املوطن خصوصا فيه لطيفة مجيلة، وبيان ) الصاخة(وذكر القيامة ذا االسم -٥
ول النعيم والرخاء، وخصوصا ما يتعلق حذلك أن األحوال املذكور سابقا كلها تدور 

بالطعام الذي هو ملهاة اإلنسان، ومن يكون هذا حاله، يكون يف الغالب الهيا، وال 
 .إال الصوت القوي الذي هو الصخينبهه 

 
  ﴾يوم يِفر الْمرُء ِمن أَِخيِه﴿
هذا تفصيل لشأن تلك الصاخة، وتبني ألمرها وكنهها، وذلك يوصف تأثريها على  -١

  .الناس
 .يشعر بالعناية بالزمن) يوم(ذكر كلمة  -٢
لص من  اهلروب للتخهوالفرار ، وذلك ألن لتصوير شدة اهلول) يفر(ذكر مادة الفرار  -٣

  .)١(مخيف
 هنا جيوز أن يكون مبعىن التعليل الذي يعدى به فعل الفرار إىل سبب )من(حرف " -٤

 وجيوز أن يكون مبعىن ، وفر من املوت، وفر من العدو، فَر من األسد.الفرار حني يقال
 . وال يساعده،يتركه ويتجاوزه: ، أي)٢(")عن(ااوزة مثل 

نسان املذكور سابقاً، قد يكون مناسبة ذلك أن املرء من دون اإل) املرء(يف قوله تعاىل  -٥
املروءة، والفرار ال يليق بذوي املروءة، لكن أهوال ذلك اليوم أعظم من أن يتحملها 

 . فيهرب حىت من أخيه،ذلك املرء
هو على أخيه مشعر بأن سبب الفرار هو األخ، أي أن موجب الفرار ) من(دخول  -٦

 .لنصرةاألخ، وهو  يف العادة سبب ا

                                                   
 .)١١٧ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير  :انظر)  ١(
 .)١١٧ص  / ١٦ج  (-التحرير والتنوير )  ٢(



  .ذكر األخ أوالً سيأيت بيانه -٧
 إىل آخره أبلغ ما يفيد هول ذلك ﴾يوم يفر املرء من أخيه﴿ :وقد اجتمع يف قوله" -٨

 فإن نفس الفرار للخائف مسبة فيما ، حبيث ال يترك هوله للمرء بقية من رشده،اليوم
عزة عليه  وكونه يترك أعز األ، وهم يتعريون باجلنب،تعارفوه لداللته على جنب صاحبه

  .)١("مسبة عظمى
  
 ﴾وأُمِه وأَِبيِه﴿
  .مجع األم مع األب لوضوح التناسب بينهما فهما الوالدان ومرتبتهما متقاربة  -١
سبة ألوالدها، وألن ابنها أكثر شفقة عليها نتقدمي األم على األب مليزا، وعظم شأا بال -٢

 . وال ينصرها،لضعفها، ومع هذا هو يفر منها
 
﴿اِحبصِنيِهوبِتِه و﴾ 
  .مجع الصاحب مع البنني ملا بينهما من التوافق والتقارب  -١
صرة، فناسب هذا اللفظ هذا املوقف، ملا يف الصحبة من الن) الصاحبة(ذكر الزوجة بلفظ  -٢

 واملالزمة دون ،وإمنا ذُكرت بوصف الصاحبة الدال على القرب": يقول ابن عاشور
 حسنة العشرة لزوجها فال يكون فراره منها كناية  ألن املرأة قد تكون غري؛وصف الزوج
 .)٢(" فذكر بوصف الصاحبة،عن شدة اهلول

ذكر األبناء ذا اللفظ دون أوالد مثالً، ألن املوقف ليس للتناسل والتكاثر، بل هو للعون  -٣
وكون أقرب الناس لِإلنسان يفر منهم يقتضي "، وأكثر داللة، والبنوة هنا آثر،والتناصر
 حبيث إذا رأى ما حيل من العذاب بأقرب الناس إليه توهم أن الفرار منه ،لك اليومهولَ ذ

 ، إذ قد علم أنه كان مماثالً هلم فيما ارتكبوه من األعمال،ينِجيه من الوقوع يف مثله
 فإن القرابة آصرة تكون هلا يف النفس معزة وحرص على ،فذكرت هنا أصناف من القرابة

 وكال ، حيدث يف النفس حرصاً على املالزمة واملقارنةأللف وا،سالمة صاحبها وكرامته
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 ، فما ظنك ول يغشى على هذين الوجدانني،هذين الوجدانني يصد صاحبه عن املفارقة
 .)١("فال يترك هلما جماالً يف النفس

  يوم يفر املرء من أقرب قرابته مثالً إلحضار:وأطنب بتعداد هؤالء األقرباء دون أن يقال" -٤
 .)٢("صورة اهلول يف نفس السامع

ورتبت أصناف القرابة يف اآلية حسب الصعود من الصنف إىل من هو أقوى منه تدرجاً " -٥
 فينشأ بذلك إلف ، باألخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبافابتِدئ، يف ويل ذلك اليوم

 ،اً البنيهما ومها أشد قرب، مث ارتقي من األخ إىل األبوين،بينهما يستمر طول احلياة
 وانتقل إىل ،وقدمت األم يف الذكر ألن إلْف ابنها ا أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة

 .)٣(" وأشد الناس قرباً به ومالزمة، ومها مجتمع عائلة اِإلنسان،الزوجة والبنني
نما سرين أن هذا الترتيب جاء من األبعد مث تدرج إىل األقرب، بيفالذي جرى عليه أكثر امل -٦

 ،يبصرونهم يود الْمجِرم لَو يفْتِدي ِمن عذَاِب يوِمِئٍذ ِببِنيِه﴿: جاء عكس ذلك يف املعارج
، والذي يظهر يل أن ما ذكر يف ]١٣:املعارج[﴾وفَِصيلَِتِه الَِّتي تؤويِه، وصاِحبِتِه وأَِخيِه

 جاء تقدمي األخ؛ ألن املقام مقام نصره، السورتني جاء بتقدمي األهم كل يف موضعه، فهنا
  : مسكني الدارميوهو األهم فيها، كما قال 

   سالح بغري  كساع إىل اهليجاخاك أخاك إن من ال أخا له    أ                       
االبن :  مامل تبك غريه، فقيل هلا يف ذلك، فقالتوقد بكت اخلنساء أخاها صخراً

  .خ مفقود واأل،مولود، الزوج موجود
يفتدي به اإلنسان  صعب ماأما يف سورة املعارج فاملقام مقام افتداء، لذا جاء تقدمي أ

  . وهو ابنه
  
 ﴾ِلكُلِّ امِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه﴿
 وهو مؤخر، وهذا ،)شأن(خرب مقدم، واملبتدأ هو ) لكل وما بعده(اجلار وارور   -١

  .سبب ذلك الفرار الذي حصل منهم مجيعاَالتقدمي يشعر باالهتمام ب
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 .للداللة على أن ذلك يشملهم مجيعاً) كل(ذكر كلمة  -٢
 .ملا ذكرنا سابقاً) امرئ(تكرار كلمة  -٣
لبيان أن تلك احلالة غري مألوفة، وأا ال حتدث إال يف ذلك ) يومئذ(حتديد الزمان بـ -٤

 .املوقف لشدته وهوله
هم على حدة، ليكون هذا الوصف خاصاً به لتحديد كل فرد من) منهم(يف ) من(ذكر  -٥

 ومع ذلك ،يشعر بأن هذه األصناف هي املعهود منها التناصر) منهم(منفرداً، وذكر 
 .كان منهم ذلك، وأما من غريهم فقد يكون ذلك حاصالً يف غري هذا املوقف

 . منهم له ما يهمه ويشغله عن غريهعلى االنشغال، وأن كالً) شأن(تدل كلمة  -٦
املذكور معها مادة الغىن ما يشري إىل عدم اهتمام اإلنسان يومئذ ) يغنيه(ة ويف كلم -٧

 .بغريه، ألنه يستغن عن ذلك باهتمامه بنفسه
  
   ﴾وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ﴿
وقدم هنا ذكر وجوه أهل النعيم على وجوه "روع بيان أحوال الناس بعد القضاء، هنا ش -١

وأما من ﴿ : مث قوله﴾،أما من طغى﴿ :)٣٧(نازعات أهل اجلحيم خالف قوله يف سورة ال
 ألن هذه السورة أقيمت على عماد التنويه ، إىل آخره]٤٠ :النازعات[﴾خاف مقام ربه

 فكان حظ ، والتحقري لشأن عظيم من صناديد املشركني،بشأن رجل من أفاضل املؤمنني
 وذلك من ،لتفت إليه ابتداء وكان حظ املؤمنني هو امل،الفريقني مقصوداً مسوقاً إليه الكالم

 له فأنت استغىن من أما﴿ :قوله مث ،آخره إىل ]٣ :عبس[ ﴾يزكى لعله يدريك وما﴿ :قوله
  .]٦ ،٥ :عبس[ ﴾تصدى

 ترجف يوم﴿ :قوله من ابتداء للبعث املنكرين ديد على بِنيت فقد النازعات سورة وأما" -٢
 للتهديد السياق فكان ،]٦،٨ :النازعات[ ﴾واجفة يومئذ قلوب الرادفة تتبعها الراجفة
 ذكره إىل دعا فقد يومئذ املؤمنني حظ ذكر وأما ،احلشر يوم يلقونه ما وويل ،والوعيد

  .)١("بالترغيب الترهيب تعقيب من القرآن عادة على االستطراد
ذكر الوجه هنا مناسب ألول السورة اليت ذكرت العبوس الذي هو أحد صور دالالت  -٣

 .الوجه
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 ومظهر ذلك كله يكون يف ،وجه املوقف، ألنه يظهر فيه السرور أو احلزنناسب ذكر ال -٤
 .الوجه

 من جهة للتدليل على الكثرة من جهة، وعلى أن استبشارها متشاة) وجوه(مجع كلمة  -٥
 .أخرى

 .)١(" وذلك مسوغ وقوعهما مبتدأ، األول والثاين للتنويع﴾وجوه﴿تنكري " -٦
 . اإلسفارفيه عناية بوقت ذلك) يومئذ(ذكر الزمن  -٧
مناسب ملا  ذكر سابقاً من اإلسفار مع القرآن وآياته ) مسفرة(ذكر اخلرب هنا مبادة اإلسفار  -٨

 . من أخذ بنور ذلك القرآن يف الدنيا أسفر وجهه يف اآلخرة: فكأنه قيل،)مسفرة(
؛ ألن ذلك مما جتيزه )مسفرات( يكن مفل) وجوه(مع مجع املبتدأ ) مسفرة(إفراد اخلرب  -٩

فوق ذلك فيه داللة أن إسفار وجوههم على تعدده كأنه إسفار وجٍه واحد، ألن اللغة، و
  .مصدر النور واحد

 ﴾ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ﴿
يشعر بأما مرتبطان، وهذا من النعيم، ألن ) الضحك واالستبشار(مجع الوصفني  -١

ن مؤقتاً، يعقبه حسرات وحزن، أما هؤالء مع ضحكهم يكونويكون الضحك قد 
  .بشرين بالقادممست

ذكر وصف الضحك للوجوه مع أن الضاحك هو صاحبها؛ ألا موطن ذلك،  -٢
 .، وذلك دليل عظم السرورفالضحك يظهر يف الوجه

 حىت إنه ،ذكر الضحك دون التبسم مثالً للتدليل على عظم النعيم الذي يشاهدونه -٣
 .ليتجاوز م التبسم إىل الضحك

 .سرورذكر االستبشار لإلشعار باستمرار ال -٤
؛ لإلشعار )ضاحكة ومستبشرة(بني الكلمتني فلم يكن ) الواو(عدم دخول العاطف  -٥

بأن الضحك واالستبشار وقعاً يف حلظة واحدة، وأما جمتمعان ال يفترقان، ولو قيل 
 .لرمبا أشعر ذلك بانفصال إحدامها عن األخرى) ضاحكة ومستبشرة(

 . االستبشار اإلسفار، الضحك، :الوجوه ثالثة) أخبار(يتضح مما سبق أن أوصاف  -٦
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  ﴾ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبرةٌ﴿
يعلم ذلك من سياق هذا "خيص وجوه الكافرين،  وهو ماهذا ما يقابل وجوه املؤمنني،  -١

 زيادة يف تشهري حاهلم ﴾أولئك هم الكفرة الفجرة﴿ : وقد صرح بذلك بقوله،التنويع
  . ماال خيفىبني الفريقنيقابل من إظهار البون الشاسع ، ويف هذا الت)١("الفظيع للسامعني

 .ذكر الوجوه معهم لإلشعار بتباين احلال بني الوجوه -٢
للعناية بالزمن، وليكون ذلك أدق يف املوازنة بني الفريقني، فالزمان ) يومئذ(حتديد الزمن  -٣

 . واحلال خمتلفة،واحد
 .ما يعلو تلك الوجوهجار وجمرور خرب مقدم، يشعر باالهتمام ببيان ) عليها( -٤
دليل أن تلك الوجوه عالها ما مل يكن من جنسها، حىت لكأا من جهامتها ) على(ذكر  -٥

 .قد عالها الغبار
خصوصاً ملا فيها من داللة القتامة يف مقابل االستبشار، وملا فيها من داللة ) الغربة(ذكر  -٦

، ومل )االستبشار( مقابل  والضعف يفل، وملا فيها من داللة الذ)الضحك(احلزن يف مقابل 
 .يف القرآن إال يف هذا الوضع) غربة(يرد هذا الوصف 

  
 ﴾ترهقُها قَترةٌ﴿
  .ذكر مادة الرهق هنا تشعر بالتعب والنصب، إضافة إىل داللة العلو والغشيان -١
ون يف النور، ؛ تدل على شدة السواد والظلمة، فإذا كان املؤمنون يترقّ)القتر(ذكر مادة  -٢

 .ة إىل قترةربوضحك واستبشار فهؤالء، من غإسفار 
 
  ﴾أُولَِئك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ﴿
 وذلك غاية املدح هلم، ،ة عن ذوامال جند عند املؤمنني إشارة إليهم، ألن أوصافهم معلن -١

 بالبعيد شار إليهم بعد تلك الصفات املخزيةا هؤالء فألن املقام للتذليل، فناسب أن يأم
وجيء باسم اإلشارة لزيادة اِإليضاح تشهرياً ": ويتأكد ذلك هلم، يقول ابن عاشورليتقرر 

 .)٢("باحلالة اليت سببت هلم ذلك
 .، وإفادة تقوي احلكم املذكورللتأكيد) هم(ضمري الفصل  -٢
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وصفهم مبا وصفوا، وبيان أن الكفر هو ما لتعليل ) الكفرة) (الكفر(ذكر وصف يف  -٣
 .أوصلهم إىل هذه النتيجة

 وهذا يدل ،ألنه مجع كثرة) فعله(على وزن ) كفرة(يء وصف الكفر على هذا اجلمع جم -٤
) بررة(تناسب مع وصف ) كفرة(مجع كثرة، ولكن يف ) كفار(على كثرم، وحىت 

 . الكفر وهؤالء كثريو، الرب أي كثريو ،)كرام بررة(السابق 
 وصف  مع أن وصف الكُفر أعظم من﴾الفجرة﴿ بوصف ﴾الكفرة﴿أتبع وصف " -٥

 فذُكر وصفاهم الداالن على جمموع فساد ،الفجور ملا يف معىن الفجور من خساسة العمل
 .)١("االعتقاد وفساد العمل

لذا مجعوا ، )٢(" بدون عاطف يفيد أم مجعوا بني الكفر والفجور﴾الفجرة﴿ذكر وصف " -٦
 .بني الغربة والقترة

  
 .وهللا احلمد واملنة وذا مت الكالم عن هذه السورة،

  
  عويض بن محود العطوي. د

  جامعة تبوك
Dr.ahha١@gamail.com 

www.alatwi.net 
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