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الدرس التاسع والثالثون
تفسري سورة اإلنسان]3 :1[ :
سورة اإلنسان سور ٌة مك ّية عظيمة ،وقد ثبت يف الصحيح أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم كان يقرأ هبا ،وبسورة السجدة ،يف صالة الفجر يوم اجلمعة؛ َع ْن َأ يِب ُه َر ْي َر َة
ي
ي
ِض اهللهُ َعنْ ُهَ ،ق َال« :ك َ
جل ُم َع ية ييف َصال يَة ال َف ْج ير
َان النهبي ُّي َص هىل اهللُ َع َل ْيه َو َس هل َم َي ْق َر ُأ ييف ا ُ
َر َ
اإلنْس ي
ني يم َن الده ْه ير»)  ،ويداوم عىل ذلك.
ان يح ٌ
الس ْجدَ ةََ ،و َه ْل َأتَى َع َىل ي َ
امل َتن يْز ُيل ه
( )

السنة هلجران وحتريف .أما اهلجران فهو استثقال كثري من الناس
وقد تعرضت هذه ُّ
اإلتيان هبا ،بسبب طول القيام ،واستعاضوا عنها بالسور القصار .فالواجب عىل
األئمة أن حييوا هذه السنة ،وحيرصوا عىل املحافظة عليها ،إال ما ندر؛ فال بأس أن
يفصل اإلنسان أحيانًا فيقرأ بسوامها ،لكن جيعل عامة قراءته صبيحة اجلمعة بام كان
عليه النبي ،صىل اهلل عليه وسلم.
ٍ
يشء من السورتني ،فيقرأ
وأما التحريف فهو أن بعض األئمة يعمد إىل اقتطاع
ببعض السجدة واإلنسان ،أو ببعض اإلنسان ،أو يقترص عىل إحدامها ،وهذا من
اخلطأ العظيم والتشويه للسنة ،فإما أن يأيت بالسنة عىل وجهها أو يدع؛ فلو أنه ترك
يت هبا عىل صفة غري مرشوعة.
خريا من أن يأ َ
قراءهتام كان ً
وهذه السورة هلا مقاصد ،فمن أعظم مقاصدها
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 .1بيان حال اإلنسان من مبتدئه إىل منتهاه ،وهلذا التمس بعض العلامء حكمة
ملرشوعية قراءة  لسورة السجدة واإلنسان يوم اجلمعة؛ ملا فيهام من ذكر
خلق آدم وخلق اإلنسان ومنتهاه ،ويوم اجلمعة هو اليوم الذي خلق اهلل تعاىل
فيه آدم وفيه تقوم الساعة ،ففي قراءهتام مناسبة للزمان وتذكري بأصل
اإلنسان.
 .2بيان حقيقة اهلداية واإلضالل.
 .3بيان أسباب اهلدى واالستقامة.
اإلن َس ِ
{ َهل َأتَى َع َىل ِ
ي ِم َن الدَّ ه ِر َمل َيكُن َشيئا َمذكُورا ( )1إِنَّا َخ َلقنَا
ان ِح ن
ِ
ِ
ِ ِ
اإلنس َ ِ
السبِ َ
يل
ان من نُط َفة َأم َشاج نَبتَليه َف َج َعلنَا ُه َسميعا َبصريا ( )2إِنَّا َهدَ ينَا ُه َّ
ِ َ
إِ َّما َشاكِرا َوإِ َّما َك ُفورا (})3
اإلنس ي
ُورا}
ان يح ٌ
ني ِّم َن الده ْه ير َمل ْ َيكُن َش ْي ًئا هم ْذك ً
يقول اهلل عز وجلَ { :ه ْل َأت َٰى َع َىل ْ ي َ
{ َه ْل} هنا استفها ٌم يقصد به التقرير ،ال يقصد به حقيقة االستفهام فهو بمعنى قد،
فاملعنى :قد أتى عىل اإلنسان حني من الدهر مل يكن شي ًئا مذكورا.
واإلنسان يف هذا السياق يراد به آدم عليه السالم حتديدً ا ،بينام اإلنسان يف ي
اآلية بعدها
ُ
يراد به جنس اإلنسان ،واإلنسان يف القرآن العظيم أحيا ًنا يراد به آدم ،وأحيانًا يراد به
جنس اإلنسان؛ وأحيانًا يراد به الكافر خاص ًة .واألمثلة عىل هذا كثرية.
وقت وهو صلصال
وقت وهو عدم ،وأتى عليه
فآدم عليه السالم؛ أتى عليه
ٌ
ٌ
ٌ
مرت عليه أربعون عا ًما مل يكن شي ًئا مذكورا ،ويف هذا
كالفخار،
منجدل يف طينتهّ ،
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تنبيه من اهلل عز وجل عىل أصل خلق اإلنسان ،وأنه مل يك شي ًئا ثم أنشأه من العدم،
فكيف يطغى؟!
مه ًال ،ال ُيؤبه له ،وال ُيعرف ،وال ُيذكر ،ثم
ُورا} ،كان َغ َف ًال َ َ
قولهَ { :مل ْ َيكُن َش ْي ًئا هم ْذك ً
هو بعد ذلك يناكف ر ّبه ويعاند رسله ،ويطغى عىل عباده.
اج َنبتَلي ي
ٍ
اإلنْس َ ي
يه} ،اإلنسان َه ُهنا هم نسل آدم؛ ألهنم
ان م ْن ُن ْط َفة َأ ْم َش ٍ ْ
قوله{ :إينها َخ َل ْقنَا ْ ي َ
هم املخلوقون من النطف ،بخالف آدم عليه السالم فإن اهلل تعاىل خلقه من طني،
فخلق اهلل تعاىل بقية بني آدم من نطفة أمشاج.
والنطفة هي القذفة املنوية التي خترج من الرجل وخترج من املرأة ،فينشأ من
امتزاجهام واختالطهام بداية ختليق اإلنسان ،وقد جاء العلم احلديث فيام يسمى بعلم
األجنة بتفاصيل هلذه العمومات ،تدل عىل ما ّ
دل عليه القرآن ،وتظهر من دالئل
الربوبية ما مل يكن يف علم األولنيّ .
فإن الدفقة التي يقذفها الرجل حتتوي عىل ماليني
احليوانات املنوية .واحليوان املنوي عبارة عن خلية ختتلف عن بقية خاليا اجلسم،
ويقول علامء وظائف األعضاءّ :
مور ًثا
إن سائر اخلاليا يكون فيها ستة وأربعون ّ
جين ًيا ،إال اخللية املنوية ففيها نصف العدد ،ففيها ثالثة وعرشون مور ًثا جين ًيا
(كروموزوم) من الرجل ،يقابله ثالثة وعرشون من بويضة املرأة ،ليمتزج ماء الرجل
بامء املرأة ،ويصبح العدد ستة وأربعون ،فتتكون اخللية األمشاج فإذا قذف الرجل
تضم أكثر من مليون حيوان منوي فال ُُي ّلق منها إال
هذه القذفة فإن الدفقة الواحدة ّ
واحد من هذا املليون ،يل ّقح البويضة التي تنحدر من ي
رحم املرأة فتنشأ اخللية األوىل،
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وهذا يدل عىل سعة قدرة اهلل عز وجل .يكفي من هذه املليون خلية واحدة لكي
تكون مبتدأ اخللق.
فمعنى { َأ ْم َش ٍ
اج} أي :أخالط ،أي مزيج من ماء الرجل وماء املرأة يلتقيان بقدرة اهلل
وحيصل التخصيب ،فتنشأ اخللية األوىل ثم تع َلق يف جدار الرحم ،ولذلك تسمى
علقة ،واملفرسون األوائل يقولون :العلقة قطعة من دم؛ وذلك أن األوعية الدموية
التي تكون يف جدار الرحم متدها بالغذاء ،فال تزال متدها بالغذاء حتى تكتسب هذا
الوصف ،وتبدو كأهنا قطعة جامدة من دم .فال تزال تنقسم انقسامات متتالية حتى
تصبح مضغة ،ثم إن هذه املضغة ال تزال تنقسم وتتخصص خالياها حتى تصبح
ُُم ّلقة ثم بعد ذلك تصل إىل مراتب ُأخر كام ذكر اهلل تعاىل يف سورة املؤمنون ،قال
ني (ُ ) 1ث هم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة ييف َق َر ٍار َمكي ٍ
ان يم ْن ُس َال َل ٍة يم ْن طي ٍ
تعاىلَ { :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ي
اإلن َْس َ
ني
(ُ ) 1ث هم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا ا ُْمل ْض َغ َة يع َظا ًما َفك ََس ْونَا
ي
آخ َر َف َت َب َار َك اهللهُ َأ ْح َس ُن ْ
حل ًام ُث هم َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
ني} [املؤمنون- 1 :
اخلَال ي يق َ
ام َ ْ
ا ْلع َظ َ
.] 1
فمراحل ختليق اجلنني تدل عىل عظمة اهلل عز وجل ،كام قال ربنا عز وجلَ { :أ َف َر َأ ْيت ُْم
اخلَال ي ُق َ
خت ُل ُقو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن ْ
َما ُمتْن َ
ُون * َأ َأ ْنت ُْم َ ْ
ون} [الواقعة.]٨9-٨1:
فآخر عهد اإلنسان أن يقيض هنمته وشهوته ثم ينرصف وال يدري ماذا جيري ،لك ّن
الطمث ليدخر ذلك
اهلل تعاىل ُيتابع هذا اخللق فال تشعر املرأة إال وقد انقطع عنها َ
الدم الذي ينزل غذاء للجنني فينمو ويكرب بإذن اهلل.
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آيات يعظام ملن تأملها ،ويذكّر اهلل هبا دو ًما؛ ً
أوال :ملا فيها من دالئل الربوبية ،ثان ًيا :ملا
ٌ
فيها من التذكري بأصل اإلنسان .فإذا هبذا اإلنسان الذي كان نطفة مذرة تشنؤها
العني وتتقزز منها النفوس ،ال يلبث أن يقولَ { :أنَا َر ُّبك ُُم ْاألَ ْع َىل} [النازعات:
َ { !]11ما َعلي ْم ُت َلك ُْم يم ْن إي َل ٍه َغ ْ يريي} [القصص !]11 :عج ًبا له! { َأنَا ُأ ْح ييي
يت} [البقرة{ !]1٨1 :إين َهام ُأوتيي ُت ُه َع َىل يع ْل ٍم يعن يْدي} [القصص ،!]81 :فواعج ًبا
َو ُأ يم ُ
له ما أطغاه!
{ َنبتَلي ي
يه} ،أي نختربه ،ويف هذا تنبيه عىل حكمة اخللق ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل ما
ْ
وهلوا بال حكمة ،وإنام لغاية.
خلقه عب ًثا ً
ي
احل َيا َة ل ي َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم ًال} [امللك .]1:وقالَ { :و َما
{ا هلذي َخ َل َق ا َْمل ْو َت َو ْ َ
إلنس إي هال لييعبدُ ي
َخ َل ْق ُت ْي
ون} [الذاريات ،]٨٥:فأفعال اهلل تعاىل ُمع ّللة ،هلا
َُْ
اجل هن َوا ْ ي َ
حكمة ،منزهة عن العبث والسفه وعدم احلكمة ،كام قالَ { :أ َف َح يس ْبت ُْم َأن َهام َخ َل ْقنَاك ُْم
َع َب ًثا َو َأ هنك ُْم إي َل ْينَا َال ت ُْر َج ُع َ
ون} [املؤمنون٨ :

].

قولهَ { :ف َج َع ْلنَا ُه َس يمي ًعا َب يص ًريا} أي :مل ت ََزل هذه النطفة األمشاج تكرب وتنمو حتى
ختصصت خالياها فصار من خالياها األذن التي تسمع ،والعني التي تُبرص،
والقلب الذي يعقل وهذه هي اآلالت واألدوات التي يتأهل هبا حلمل األمانة؛ التي
أعيت الساموات واألرض واجلبال{ ،إينها َعر ْضنَا األَما َن َة َع َىل السامو ي
ات َواألَ ْر ي
ض
هَ َ
َ
َ
اجل َب ي
َو ْي
َح َل َها ي
ان إي هن ُه ك َ
اإلن َْس ُ
َان َظ ُلو ًما َج ُهوال}
حي يم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن يمن َْها َو َ َ
ال َف َأ َب ْ َ
ني َأ ْن َ ْ
[األحزاب.]81
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فاإلنسان قد آتاه اهلل تعاىل من اآلالت واألدوات واالستعدادات ما يتمكّن به من
حتمل التكاليف وفهم اخلطاب والقيام بام ُخليق ألجله ،والسمع والبرص منافذ
ّ
التعلم ،وكالمها يصب يف الفؤاد الذي فيه العقل ،فالسمع والبرص جيلبان املعاين
واملعارف والدالئل إىل القلب ،فيقوم القلب بتصورها وتع ّقلها وإدراكها.
لكن سمع اهلل يليق به
وابن آدم سميع وابن آدم بصري ،واهلل تعاىل سميع وبصري ّ
وسمع املخلوق يليق به ،وبرص اهلل يليق به وبرص املخلوق يليق به واتفاق األسامء ال
يستلزم اتفاق احلقائق والكيفيات ،فاالشرتاك وقع يف االسم وأصل املعنى الذي
يكون يف األذهان ويتخصص يف األعيان ،فأصل معنى السمع إدراك األصوات،
وصف
وأصل معنى البرص إدراك املرئيات .فال ُيشكل عليك أن يوافق وصف العبد
َ
اسم الرب؛ ألن هلل ما يليق به وهو املثل األعىل وللعبد ما يليق به
الرب،
واسم العبد َ
ُ
وهو املثل األدنى ،فاإلضافة متنع التامثل.
السبي َيل
فلام تكونت عنده هذه املؤهالت وهذه االستعدادات ،قال تعاىل{ :إينها َهدَ ْينَا ُه ه
ي
ورا} هذه اهلداية هي هداية الداللة والبيان واإلرشاد ،فاهلل
إي هما َشاك ًرا َوإي هما َك ُف ً
قادرا عىل فهم اخلطاب ،إىل السبيل،
سبحانه وتعاىل هدى هذا املخلوق الذي بات ً
وذلك بإقامة احلجة الرسالية ،وقد أودعه قبل ذلك الغريزة الفطرية ،فاهلل سبحانه
وتعاىل فطر عباده عىل الدين ،كام قال اهلل سبحانه وتعاىلَ { :ف َأ يق ْم َو ْج َه َك ليلدِّ ي
ين
ي
ي ي
هاس َع َل ْي َها ال َت ْب يد َيل يخلَ ْل يق اهللهي َذل ي َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم}
َحني ًفا ف ْط َر َة اهللهي ا هلتي َف َط َر الن َ
عىل ي
[الروم ،]18:وقال نبيه  :فـ(ما يمن مو ُل ٍ
ود هإال ُيو َلدُ َ
الف ْط َر ية ،فأ َبوا ُه ُ َُي ِّوداني يه،
َْ
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هل َ ي
يم َةْ ،
َتدُ َ
و ُين َِّرصاني يه ،كام ُتنْتي ُج َ
ون فيها يمن َجدْ عا َء ،حتهى َتكُونُوا
ون ال َب يه َ
وهنا؟)  ،والفطرة هي اإلسالم ،وهلذا مل يقل يسلامنه أو يؤسلامنه ،بل قال:
أنت ُْم َ َْتدَ ُع َ
()1

ُيودانه وينرصانه ألن التهود والتنرص انحراف عن الفطرة السليمة.
كام نرى الشاة أو الناقة تليد هبيم ًة تامة اخللقة ثم يأيت أصحاهبا فيجدعون أذهنا
ويكرسون قرهنا ،فكذلك ابن آدم ُيرج خل ًقا سو ًيا عىل الفطرة التي فطره اهلل تعاىل
عليها ،وهي اإليامن به وبربوبيته ،واستحقاقه للعبادة ،واعتقاد كامل صفاته ثم يؤثر
قال تعاىل يف احلديث القديس( :وإي ِّين َخ َل ْق ُت يعب ي
عليه أبواه كام َ
ادي ُحنَ َفا َء ُك هل ُه ْم،
َ
َ
الشي ي
اجتَا َلت ُْه ْم َع ْن يدين ي يه ْم)  ،واملقصود ّ
أن اهلل تعاىل هداه السبيل،
اط ُ
ني َف ْ
َوإي ههنُ ْم َأ َتت ُْه ُم ه َ
ي
فوق داللة الفطرة داللة احلجة الرسالية قال تعاىلُّ { :ر ُس ًال ُّم َب ِّ ي
ين ل ي َئ هال
ين َو ُمنذ ير َ
رش َ
()1

ُون ليلن ي
َيك َ
الر ُس يل} [النساء ] ٥٨:فلم يدع اهلل الناس
هاس َع َىل ا هي
هلل ُح هج ٌة َب ْعدَ ُّ
َان النهاس ُأم ًة و ي
رسال{ ،ك َ
لفطرهم ،بل زاد عىل ذلك أن أرسل إليهم ً
احدَ ًة َف َب َع َث اهللهُ
ُ ه َ
ي
ني ُم َب ِّ ي
ين} [البقرة ]1 1 :فأقام اهلل احلجة الرسالية ،وقال سبحانه
النهبي ِّي َ
ين َو ُمنذ ير َ
رش َ
ي
ٍ
يها ن يَذ ٌير} [فاطر ،]11:وقالَ { :و َل َقدْ َب َع ْثنَا ييف ك ُِّل
وبحمدهَ { :وإين ِّم ْن ُأ همة إي هال َخ َال ف َ
ُأم ٍة رس ً ي
اجتَن ي ُبوا ال هط ُ
وت} [النحل]1٥:
اغ َ
وال َأن ا ْع ُبدُ وا اهللهَ َو ْ
ه ه ُ
ني َحتهى َن ْب َع َث َر ُس ً
وال} [اإلرساء] ٨:
وقالَ { :و َما ُكنها ُم َع ِّذبي َ
واهلداية نوعان :إحدامها :هداية الداللة والبيان واإلرشاد.
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الثانية :هداية التوفيق واإلهلام.،
فأما هداية الداللة والبيان واإلرشاد فهذه يستطيعها الرسل والعلامء واملربون
والوعاظ يد ّلون وينصحون ويعظون و ُيع ِّلمون ،كقول اهلل تعاىلَ { :وإين َهك َلت َْه يدي إي َىل
يِص ٍ
است ََح ُّبوا ا ْل َع َمى
اط ُّم ْست يَقي ٍم} [الشورى ]٨1:وقولهَ { :و َأ هما َث ُمو ُد َف َهدَ ْين ُ
َاه ْم َف ْ
َ
ي
اب ْاهل ي
ون بي َام كَانُوا َيك يْس ُبو َن} [فصلت.] 8 :
َع َىل ْاهلُدَ ى َف َأ َخ َذ ْ ُهت ْم َصاع َق ُة ا ْل َع َذ ي ُ
وأما هداية التوفيق واإلهلام فال يقدر عليها إال اهلل ،قال اهلل تعاىل{ :إن َهك َال َ ْهت يدي َم ْن
ي
ي
ي
ين} [القصص ،]٨٥:وقال:
َأ ْح َب ْب َت َو َلك هن اهللهَ َ ُْيدي َمن َي َشا ُء َو ُه َو َأ ْع َل ُم بيا ُْمل ْهتَد َ
{ َ ُْي يدي َم ْن َي َشا ُء} [البقرة ،] 11 :يف نحو عرش مواضع من القرآن ،وقالَ { :من
ي
ي َشإي اهللهُ ي ْضلي ْله ومن ي َش ْأ َجيع ْله َع َىل ي ٍ
فمن ُي ير يد اهللهُ َأن
َْ ُ
ُ َ َ َ
ُ
َ
ِصاط ُّم ْستَقي ٍم} [األنعامَ { ،]19:
َ

ي
ي
رش ْح َصدْ َر ُه ل ي ْ ي
جي َع ْل َصدْ َر ُه َض ِّي ًقا َح َر ًجا َك َأن َهام َي هص هعدُ
ْل ْس َال يم َو َمن ُي ير ْد َأن ُيض هل ُه َ ْ
َ ُْيد َي ُه َي ْ َ
الس َام يء} [األنعام] 1٨:
ييف ه

فاهلل سبحانه وتعاىل أقام احلجة عىل عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب ،ثم يؤول
كفورا ،قال تعاىلُ { :ه َو ا هل يذي َخ َل َقك ُْم
شاكرا وإما
حال الناس إىل أحد أمرين ،إما
ً
ً
َف يمنك ُْم كَافي ٌر َو يمنكُم ُّم ْؤ يم ٌن} [التغابن ]1:وهذا االهتداء للسبيل ،ليس قرس ًيا
اضطرار ًيا ،بل إنه جيد يف قرارة نفسه وخبيئة قلبه إراد ًة حتمله عىل سلوك أحد
السبيلني كام قال ربنا سبحانه وبحمدهَ { :ف َأ هما َم ْن َأ ْع َطى َوا هت َقى* َو َصده َق
ي
ي
رس ُه
اس َت ْغنَى* َوك هَذ َب بي ْ ُ
رسى* َو َأ هما َم ْن َبخ َل َو ْ
بي ْ ُ
احل ْسنَى* َف َسنُ َي ِّ ُ
رس ُه ل ْل ُي ْ َ
احل ْسنَى* َف َسنُ َي ِّ ُ
ي
رسى} [الليل  ]9-٨:فربنا سبحانه وبحمده ّبني للعباد طريق اجلنة وطريق
ل ْل ُع ْ َ
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وبني هلم جزاء الطاعة وجزاء املعصية،
النار ،وأمرهم بطاعته وهناهم عن معصيتهّ ،
ً
وفعال حقيقني هبا يأيت وهبا َيذر ،فال ُيلك عىل اهلل إال هالك،
وآتى كل نفس مشيئة
ٍ
حيتج بالقدر السابق ،لسبب جيل؛ وهو أنه ال يعلم ما الذي قدّ ر اهلل
وليس ألحد أن ّ
له وقسمه ،وهو حني أمره وهناه كان يملك اإلرادة والقدرة عىل الفعل أو الرتك،
فحني فعل ،أو حني ترك ،كان بمحض اختيار وسبق إِصار ،وعليه فال حجة ألحد
عىل اهلل.
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