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ْقَف ُخؾَِؼْت﴾ ـَ بِِل  ، هذا االشتػفام فإلكؽار، وافتعجقب من حاهلم: ﴿َأَؾََل َيـُْظُروَن إَِػ اْْلِ

وإكام ، ر ادعتادـرون افبصـفقس ادؼصود يبصو،  افتػؽر واالظتبار أي:﴿يـظرون﴾ومعـى 

ومن تلمل ذم . وإال ؾفم يـظرون إػ اْلبل صباح مساء، ألهنا ـاكت أكَػس أمواهلم، كظر

وهذه افرؿبة ، هذا افظفر ادسـم، خؾؼة اجلؿل، وجد أن خؾؼته ممقزة من بغ شائر احلقواكات

وحلؿل ، وذم هقئته تؾك ما دمعؾه مفقئًا فؾرـوب. تػارق ـثرًا من أكواع احلقواكات، افطويؾة

وهذا افوبر جعؾه اهلل تعاػ ظذ جسؿه، وؿاًء فه ذم . وحتؿل افعطش وادشاق، األصقاء افثؼقؾة

. وشببًا فعدم ؾؼده فؾامء وتبخره، ذم افصقف، افشتاء

ْقَف ُرؾَِعْت﴾ ـَ  
ِ
اَمء هذه افسامء ادبـقة، َخؾق ، كؼؾة أخرى، ومشفد جديد:    ﴿َوإَِػ افسَّ

وهلذا ؿقل إن ، [2-افرظد]﴾..بَِغْرِ َظَؿٍد َتَرْوهَنَا..﴿شؼف مرؾوع، ال كرى فه ظؿدًا ، ظظقم

 أكه ال يوجد ظؿد أصًَل،ـام يروى ظن ابن ظباس، ﴾..بَِغْرِ َظَؿٍد َتَرْوهَنَا.. ﴿معـى ؿوفه 

ويؽون رؾعفا ، وؿقل بل َثمَّ ظؿد، فؽـفا ؽر مرئقة، ـام روي ظن إياس، وؿتادة، وجماهد

 افؽوكقة افطبقعقةافـوامقسىب
()

، ، افتي خؾق اهلل تعاػ ظؾقفا هذا افؽون، ؾفذا افبـاء افشاهق

اَمَء َأْن َتَؼَع َظَذ اأْلَْرِض إاِلَّ ..﴿. هذه افسبع افشداد، ال تؼع ظذ األرض َوُيْؿِسُك افسَّ

اَمَواِت َواأْلَْرَض َأْن َتُزواَل  [65:احلج] ﴾..بِنِْذكِهِ   ؾاهلل ،  [41: ؾاضر] ﴾..﴿إِنَّ اهللََّ ُيْؿِسُك افسَّ

 . ؾؾو صاء اهلل فوؿعت، وشحؼت اخلؾق ـؾفم، تعاػ هو ادؿسك هلا
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ْقَف ُكِصَبْت﴾ ـَ َباِل  وـثرًا ما يؼرن اهلل تعاػ بغ افسامء، ، اجلبال خؾق ظظقم:    ﴿َوإَِػ اجْلِ

ْقَف ُكِصَبْت﴾..﴿، واألرض، واجلبال وذفك أن هقئة اجلبل، ـفقئة ، افـصب يؽون فؾخقؿة ـَ

َباَل  (ظم)وهلذا ؿال ذم شورة . مسـم، وفه ذم األرض جذور راشخة، اخلقؿة ﴿َواجْلِ

وؿد ، وحقـام يؼف ادرء أمام اجلبل، يشعر بافتصاؽر أمام هذا اخلؾق افعظقم. [7: افـبل]َأْوَتاًدا﴾

ؾؽقف إذا ـان من اجلبال افشاهؼة، افتي يؼاس ارتػاظفا ، يؽون جبًَل من أصغر اجلبال

ِِب َمَعُه ﴾هذه اجلبال تسبح اهلل ! اهلل أـز، بافؽقؾومسات ؾفذه اجلبال  [10-شبل] ﴿َيا ِجَباُل َأوِّ

.   وختشاه، وتعظؿه، وتشػق من محل األماكةتسبح اهلل 

ْقَف ُشطَِحْت﴾ ـَ كؼؾة من أظذ إػ أشػل، هذه األرض افتي َكِدبُّ :    ﴿َوإَِػ اأْلَْرِض 

وتعقش ظؾقفا خمتؾف اخلَلئق، ـقف شطحفا اهلل تعاػ، وجعؾفا مفقلة فؾعقش ؾقفا، ، ظؾقفا

وؿد اشتدل بعض افعؾامء، ومـفم افسقوضي، ظذ أن األرض مسطحة، ! وافسر ذم أرجائفا؟

ْقَف ُشطَِحْت﴾: طاهر ؿوفه": ؿالفوفقست ـروية،  ـَ  طاهر ذم أن األرض ﴿َوإَِػ اأْلَْرِض 

وظؾقه ظؾامء افؼع، ال ـرة، ـام ؿافه أهل اهلقئة وإن مل يـؼض رــًا من أرـان ، شطح

"افؼع
()

ؾنن ذفك ال يـؼض رــًا من أرـان ،  أن اْلكسان فو اظتؼد أهنا ـرة:احسز هـ .ا

، فقس مسؾاًم، "رعـظؾقه ظؾامء افش" وؿوفه  !واشتدل باآلية ظذ أن األرض مسطحة، رعـافش

رح ـوهو شابق فه، ـان يص- رمحه اهلل-ؾنن صقخ اْلشَلم بن تقؿقة ، بل ظؾقه بعضفم

ْقَل َظَذ افـََّفاِر ..﴿: ومما يستدل به ظذ ـرويتفا ؿول اهلل تعاػ. بؽروية األرض ُر افؾَّ ُيَؽوِّ

ُر افـََّفاَر َظَذ افؾَّْقلِ   يؼعان ظذ األرض، ؾػي وافؾقل وافـفار إكام، [5: افزمر] ﴾..َوُيَؽوِّ

ثم إن احلس وافواؿع يؼطعان ؿطعًا جازمًا ، حرـتفام، وتـاوهبام، يـشل هذا افشؽل افؽروي

ْقَف ُشطَِحْت﴾: واجلؿع بغ هذا، وبغ ؿول اهلل تعاػ. أهنا  ـروية ـَ  إن هذا ﴿َوإَِػ اأْلَْرِض 

ومما ، ، يرى األرض مسطحة، حتى يـؼطع برصه بخط األؾق افؼارصبحسب كظر افـاطر
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، يدفك ظذ أهنا ـروية أكك إذا أؿبؾت ظذ جفة من اجلفات، ؾنكك أول ما ترى مـفا ظافقفا

.  ؾؽؾام اؿسبت كزل افبرص إػ ما دون ذفك، أو رؤوس اجلبال، ترى، مثًَل، رؤوس ادآذن

ٌر﴾ ِـّ اَم َأْكَت ُمَذ ْر إِكَّ ِـّ افدالفة ظذ احلق، ادصحوب بادوظظة افتي حترك : افتذـر:    ﴿َؾَذ

.  أن مفؿتك، ووطقػتك هي افبَلغ، وافذـرى:  أداة حرص يعـي﴿إكام﴾افؼؾوب، 

 يعـي بؿتسؾط، بُِؿَصْقطٍِر﴾..﴿رـغ ـيعـي ظذ ادخاضبغ من ادش:    ﴿َفْسَت َظَؾْقِفْم ﴾

وفؽن ثم ، وافؼراءة ادشفورة بافصاد، ـام ظـد ظاصم، وكاؾع، وابن ـثر، وأِب ظؿرو. وجبار

ومها فػظان متطابؼان ذم افدالفة ظذ معـى . ظـد ابن ظامر، وافؽسائي، ذم رواية ؿراءة بافسغ

 ال يؿؾك أن يدخل اْليامن، وافذـرى ذم ؿؾوهبم وذفك أن افـبي ، افتسؾط، وافتجز

(افبغوي، افؼرضبي، افطزي)وؿد ؿال بعض ادػرسين. راً ـؿس
( )

إن هذه اآلية مـسوخة بآية 

وإكام ُتـَزلَّ ـل آية ظذ ، وافصحقح ذم آيات اجلفاد أهنا فقست من ؿبقل ادـسوخ،  افسقف

كعم كسختفا ذم افوؿت ،ؾَل يؼال إن آية افسقف كسخت مجقع اآليات، احلال افذي يـاشبفا

افذي كزفت ؾقه، فؽن إذا دمدد حال من افضعف ألهل اْلشَلم، ومل يتؿؽـوا من رؾع ظؾم 

ِذيَن اَل ُيْمِمـُوَن : ؿال اهلل تعاػ: مثال ذفك. اجلفاد، ؾنهنم يطبؼون ما يـاشب احلال ﴿َؿاتُِؾوا افَّ

ِذيَن ُأوُتوا  َم اهللَُّ َوَرُشوُفُه َواَل َيِديـُوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن افَّ ُموَن َما َحرَّ بِاهللَِّ َواَل بِاْفَقْوِم اآْلَِخِر َواَل ُُيَرِّ

ْزَيَة َظْن َيٍد َوُهْم َصاِؽُروَن﴾  ؾفذا ؽر متلٍت اآلن، وؽر [ 29: افتوبة]اْفؽَِتاَب َحتَّى ُيْعُطوا اجْلِ

ؾؾفذا ربام يتـزل ظذ احلال األمر ، وذفك بسبب ما آل إفقه حال األمة من افضعف، ممؽن

وا : ؾنن اهلل تعاػ ؿد ؿال فؾؿممـغ ذم حال افضعف، بافؽف ػُّ ـُ ِذيَن ِؿقَل هَلُْم  ﴿َأمَلْ َتَر إَِػ افَّ

اَة﴾ ـَ ََلَة َوَآُتوا افزَّ  ؾقـبغي أن تطبق اآليات ادتعؾؼة باجلفاد [ 77:افـساء] َأْيِدَيُؽْم َوَأِؿقُؿوا افصَّ

 ﴿َفْسَت َظَؾْقِفْم بُِؿَسْقطٍِر﴾: ؾؼوفه .  ذم تطبقؼفا ظذ ؽر ما يـاشبفابحسب احلال ال يتعسف

 ال يؿؾك إدخال اْليامن، وافذـرى، ذم وذفك أن افـبي ، ؽر مـسوخة آية حمؽؿة، ههذ
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﴿إِكََّك اَل ََتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَفؽِنَّ اهللََّ ََيِْدي َمْن َيَشاُء﴾ : ؿال تعاػ. ًرا وإـراًهاـؿؾوهبم ؿس

 .[56: افؼصص ]

َػَر﴾ ـَ َػَر﴾..﴿ومعـى، أي فؽن من توػ وـػر: ﴿إاِلَّ َمْن َتَوػَّ َو ـَ .   أي أظرض، وصدَو

ؾنذا رصف اْلكسان  ؾؽره، وأظرض بعؼؾه ظن افـظر ذم دين اهلل ـػر بذفك، حتى فو مل يؼل 

وؿد مثل فذفك بام جرى من أبـاء ظبد . وحتى فو مل يؼع مـه ذك، وظبادة أصـام، ـَلم ـػر

َهْل َأَتى َظَؾْقَك َيْوٌم : ، ؾؼد شلفته ظائشة، ريض اهلل ظـفا، ؾؼافتيافقل، حغ دظاهم افـبي 

اَن َأَصدَّ ِمْن َيْوِم ُأُحٍد َؿاَل  اَن َأَصدُّ َما َفِؼقُت ِمـُْفْم َيْوَم "ـَ ـَ َفَؼْد َفِؼقُت ِمْن َؿْوِمِك َما َفِؼقُت، َو

ََلٍل َؾَؾْم ُ ِْبـِي إَِػ َما َأَرْدُت  ـُ  ، َؾاْكَطَؾْؼُت ،اْفَعَؼَبِة إِْذ َظَرْ ُت َكْػِ  َظَذ اْبِن َظْبِد َيافِقَل ْبِن َظْبِد 

 َؾَرَؾْعُت َرْأِد َؾنَِذا َأَكا بَِسَحاَبٍة َؿْد ،َوَأَكا َمْفُؿوٌم َظَذ َوْجِفي َؾَؾْم َأْشَتِػْق إاِلَّ َوَأَكا بَِؼْرِن افثََّعافِِب 

ْتـِي وا ،َأَطؾَّ يُل َؾـَاَداِِن َؾَؼاَل إِنَّ اهللََّ َؿْد َشِؿَع َؿْوَل َؿْوِمَك َفَك َوَما َردُّ  َؾـََظْرُت َؾنَِذا ؾِقَفا ِجْزِ

َباِل فَِتْلُمَرُه باَِم ِصْئَت ؾِقِفمْ ،َظَؾْقَك  َباِل َؾَسؾََّم َظَعَّ ُثمَّ ، َوَؿْد َبَعَث إَِفْقَك َمَؾَك اجْلِ
 َؾـَاَداِِن َمَؾُك اجْلِ

ُد َؾَؼاَل َذفَِك ؾِقاَم ِصْئَت إِْن ِصْئَت َأْن ُأْضبَِق َظَؾْقِفِم األخشبغ َؾَؼاَل افـَّبِيُّ  َبْل َأْرُجو  َؿاَل َيا حُمَؿَّ

ُك بِِه َصْقًئا ِرَج اهللَُّ ِمْن َأْصََلهِبِْم َمْن َيْعُبُد اهللََّ َوْحَدُه الَ ُيْؼِ متػق ظؾقه  (َأْن ُُيْ
()

 .

َزَ﴾ ـْ ُبُه اهللَُّ اْفَعَذاَب اأْلَ ، فؾؽاؾر ادتويل، بلصد افعذاب هذا وظقد من اهلل :    ﴿َؾُقَعذِّ

َزَ﴾.. ﴿:فؼوفه ـْ .   وهو ظذاب افـاراأْلَ

.  أي مرجعفم مجقعاً :    ﴿إِنَّ إَِفْقـَا إَِياهَبُْم﴾

، وحساهبا  إػ اهلل ـل هذه اخلَلئق تموب ،همؤأي جزا:    ﴿ُثمَّ إِنَّ َظَؾْقـَا ِحَساهَبُْم﴾

.  ظؾقه، ال ُيرجون من شؾطان اهلل، وال يـػذون من مؾؽه

!. ؾقا هلا من شورة ظظقؿة، وموظظة بؾقغة دن تدبرها
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 : الفوائد المستنبطة

. (اْفَغاِصَقةِ ) صدة أهوال يوم افؼقامة، وذفك أكه شامها :افػائدة األوػ   

.  شوء ظاؿبة افؽاؾرين، وصدة ظذاهبم ذم افـار، حسًا، ومعـًى :افػائدة افثاكقة   

.  حسن ظاؿبة ادممـغ، وـامل كعقؿفم ذم اجلـة حسًا، ومعـى:افػائدة افثافثة  

  . أن اتػاق األشامء ال يؾزم مـه اتػاق ادسؿقات:افػائدة افرابعة  

  . إثبات ادعـى افعام، ادشسك ذم األذهان، فُقػفم اخلطاب:افػائدة اخلامسة   

﴿َأَؾََل : وذفك ذم ؿوفه تعاػ:   فػت األكظار إػ افتدبر ذم خؾق اهلل :افػائدة افسادشة  

 أن يستعؿؾوا هذه افطريؼة، وأن ُيرـوا افعؼول  وهلذا يـبغي فؾدظاة هلل.﴾..َيـُْظُرونَ 

، واألذهان افبؾقدة، ألن افذهن افبؾقد، وافعؼل افغاؾل، مغؾق ال يؼبل موظظة، راـدةال

.   ؾنذا كػض ظـه هذا افغبار أصبح صاحلًا فَلشتؼبال. وذـرى

ؾافسامء، واألرض، واجلبال، : ؿرب دالئل افربوبقة ومباذَتا فؾؿؽؾػغ :افػائدة افسابعة   

بل هـاك أؿرب مما ، ؾدالئل افربوبقة ؿريبة جًدا.  إػ ـد، وظـاء ذم إدراـفاال حتتاج، واْلبل

وَن﴾:ـام ؿال ذم آية أخرى، ُذـر  .[21-افذاريات ] ﴿َوذِم َأْكُػِسُؽْم َأَؾََل ُتْبرِصُ

ْر : فؼوفه تعاػ: األمر بافتذـر، واشتعامل افزاهغ احلسقة، وافعؼؾقة :افػائدة افثامـة   ِـّ ﴿َؾَذ

ٌر﴾ ِـّ اَم َأْكَت ُمَذ  وهذا يستدظي إظامل األدوات احلسقة؛ من ﴿َأَؾََل َيـُْظُروَن﴾:  بعد أن ؿالإِكَّ

. واشتعامل افعؼل ذم االشتـباط، ر، وافسؿع وؽرهاـافبص

وأثر هذا ظذ كػس : وإكام اهلدى بقد اهلل،  أن افداظقة ال يؿؾك إال افبقان :افػائدة افتاشعة 

﴿َؾََل َتْذَهْب َكْػُسَك َظَؾْقِفْم :  تعاػؿال اهلل، افداظقة أال يشعر باْلحباط واخلذالن

وأال يشغل بافه ، ؾقـبغي فؾداظقة أن  تفد ذم دظوته، وإبَلؽفا،  [8: ؾاضر] َراٍت﴾ـَحَس 

 .آلمن من ذم األرض ـؾفم مجقعاً  ، وفو صاء اهلل افـتائج، ؾذفك إػ اهلل ب



 ؾلمر افدين ﴿َفْسَت َظَؾْقِفْم بُِؿَسْقطٍِر﴾: تعاػؿال :  ال إـراه ذم افدين:افػائدة افعاذة   

أما . وال يؿؽن أن ُتدخل افعؼقدة ذم كػس اْلكسان ـرًها، وافعؼقدة ال يؿؽن أن يؼع ؾقه إـراه

إؿامة افدين، بؿعـى افؼع، وافـظام، ؾفذا من األحؽام افسؾطاكقة، افتي إذا ـتب اهلل تعاػ 

ؾنهنم يؾزمون افـاس هبا، ؾؿن ؿبل دين اهلل ؾؾه ما فـا، وظؾقه ما ظؾقـا، ، ألهل ديـه افتؿؽغ

، ومن أبى، ؾنن ظؾقه أن يدؾع اجلزية ظن يد وهو صاؽر، فؽي يؽون افدين هلل، وهو ـلحدكا

هؽذا رتب . ؾنن أبى ؾافسقف، و معـى ذفك أكه خضع فدين اهلل، وفؼظه، وألئؿة ادسؾؿغ

.  األموراهلل تعاػ ورشوفه 

    ]: ؿال تعاػ: افوظقد افشديد ظذ افؽاؾر ادعرض :افػائدة احلادية ظؼة  

.  [          

ـػر ) ويسؿى  أن جمرد اْلظراض، وافتويل كوع من أكواع افؽػر :افػائدة افثاكقة ظؼة

  . اْلظراض

 .[ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ  ]:  إثبات افبعث واجلزاء:افػائدة افثافثة ظؼة   

 

 


