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التفسري العقدي جلزء تبارك (سورة امللك)

الدرس السادس العارش
تفسري سورة املعارج [ ]17: 1
سورة املعارج ،سميت هبذا االسم لورود هذا اللفظ فيهاِّ { ،منَ اهِ ِي املَعنارج} [املعاارج،]3:
وهذه السورة الرشيفة ذات مقصدين واضحني.
أحدمها :إثبات املعاد ،وبيان أحوال القيامة.
الثاين :بيان صفات الناجني يف ذلك اليوم وهم املصلون.
{سأل سائ ٌل بعذ ٍ
اب واقع} [املعارج ]1:أي دعا داع بعذاب واقع ،وكأنه وقع يف اآلياة تمامني،
والتممني أن يأيت بفعل ويممنه معنى فعل غاهه ،والادليل عاىل وجاود هاذا التمامني أناه قاال:
بعذاب ،فدل ذلك عىل وجود فعل مممن وتقديره :استعجل مستعجل بعذاب واقع.
واستعجال املرشكني بعاذاب اهلل ترارر ذكاره يف أي كثار منهاا قاول اهلل { :وي َسنت َعِ ولوَك
با َلعذاب ولَ و َ
ُيلف اهِو و َعد وه} [احلج{ ،]77:أتى أ َم ور اهه فال ت َسنت َعِ ولو وه} [النحال ،]1:فقاد كاانوا
لفرط ترذيبهم وإنرارهم وجحاودهم يساتبعدون العاذاب ،بال ينرروناه وي عماون أن ال بعا ،
ويتحدون النبي  قائلني :ائتنا بعذاب اهلل إن كنت من الصادقني.
وقيل أن الذي سأل هذا السؤال ودعا هبذه الدعوى النرض بن احلارث بن كلادة ،كاح حراى اهلل
 ذلك عنهم يف سورة األنفال حني قالوا{ :وإ َِ قا ولو َا ال ِل وه ِم إن كان هنذا وهو َ
اْل ِق م ََ عنندك فنأ َمر َر
السَمء أو ائَتنا بعذ ٍ
اب أليم} [األنفال ،]33:ما أمحقهم! كيا
عل َينا حِار ًة ِّمَ ِ

يساتعجلون العاذاب

ويستدعونه؟ وماذا ينتفعون من وراء ذلك؟ وإنح هدفوا من هذا الرالم إقنااع الغوغااء والادمهاء أن
هذا أمر ال حقيقة له ،إىل درجة أهنم يستدعونه فال يقع.
وقد وص

اهلل تعاىل هذا العذاب بأنه واقع كح قاال يف يياة أىارى{ :إ ِن عنذاب ر ِّبنك لواقنع}

[الطور ،]7:وقال { :وإ ِن الدِّ يَ لواق ٌع} [الذاريات ،]6-1:وقال:
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{إََِم تووعدو ون لواق ٌع} [املرسالت ]7-1:فاهلل  أكد وقاوع العاذاب بمؤكادات عديادة ،بحيا ال
يبقى أدنى ذرة من شك من حتقق وقوعه.
وإنح نرَّر اهلل السائل وأهبمه حتقها له ،فلم يرصح باه وال بوصافهِّ { ،ل َلكنافريَ لن َي

لن ود دافنع}

[املعارج ،]3:ال مدفع لعذاب اهلل تعاىل وال مرد له.
{مَ اهِ ِي املَعارج} [املعارج ]3-1:وص

اهلل نفسه بأنه ذو املعارج ،ومعنى ذو املعارج هو ما

وح إل َيد ِف ي َو ٍم كان م َقد وار وه َخَسنَ أ َلنف سننة} [املعاارج]7:
الر و
فرسته اآلية بعدها{ ،ت َع ور وج املَالئك وة و ُّ
فهو  له الرتب العال والعلو املطلق يف ذاته كح أن له العلو املطلق يف أسحئه وصفاته وقهره.
وقد جاء هذا اللفظ يف ذكر التلبيات التي كان يلبي هباا الناا َعان َعب ا
اد اهللَّا ب ا
ان َأ اس َسا َل َم َةَ ،أ َّن
ار اجَ ،و َلرانَّا ُكنَّا م َع رس ا
ار اجَ ،ف َق َال( :إا َّن ُه َل ُذو املَ َع ا
ولَ :ل َّبي َك َذا املَ َع ا
َسعدً اَ ،س ام َع َر ُج ًال َي ُق ُ
ول اهللَّا َص َّ
اىل اهللُ
َ َ ُ
اك الَ َ ا
َع َلي اه َو َس َّل َم َال َن ُق ُ
ياك َل َ
ك َ
اكَ ،ل َّبي َ
ام َل َّبي َ
ول َذل ا َك) ،1ول م رسول اهلل  تلبيتهَ ( ،ل َّبي َ
اك
اك ال َّل ُه َّ
حلمدَ َوالنِّع َم َة َل َك َواملُل َك ،الَ َ ا
ك َ
يك َل َك) 3لرنه أقرهم ومل ينرر علايهم هاذا ،فهاو  ذو
َل َّبي َك ،إا َّن ا َ
املعارج ،والعروج هو الصعود ،ويف اآلية دليل عىل علوه  ،فإن املالئرة تعرج إليه وكذلك الروح.
فعروج املالئرة يرون بصعودها ،إذ املالئرة عليهم صلوات اهلل وسالمه هيبطون ويصعدون ماا
بني السحء واألرض بأمر اهلل تعاىل إذ هم املنفذون ألوامره الرونية.
وح فيهنا بنن َِن
النر و
وأما الروح فربح كان جربيل  كح قال يف اآلية األىرى{ :تنز وِل املَالئكن وة و ُّ
نَ * عنى ق َلبنك لتكونون منَ املَونَنذريَ}
وح َامم و
النر و
ر ِِّّبم ِّمَ ك ِّول أ َمر} [القدر ]7:وقالَ{ :نزل بند ُّ

[الشعراء ،]197-193:فمن أسحء جربيل أو ألقابه الروح ،فيحتمل أن املراد بالروح ها هنا جربيال
 ،وهذا أقرب.

أخرجه أحمد رقم (.) 741
أخرجه البخاري رقم ( ,) 171ومسلم رقم (17

).
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أيما أن يراد بالروح جان
وحيتمل ً

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

األرواح ،وذلاك أن األرواح تصاعد إىل الساموات ،فأماا

روح املؤمن فإنه إذا ُصعد هبا بعد مفارقة البدن فإنه يساتفتل اا يف ساحء كاح يف حادي الارباء بان
عازب ،فيقال من؟ فيقال :فالن بن فالن ،بأحب األسحء التي كان يسمى هبا يف الادنيا ،فهحاب هباا
مالئرة الرمحن حتى تبلغ إىل السحء السابعة التاي فيهاا الارمحن سابحانه ،فياأمر سابحانه أن تارد يف
األرض كح قال{ :منَها خل َقناك َوم وفيها َوعيدو ك َوم ومنَها وَخَ ر وجك َوم تار ًة وأ َخرى} [طه .]55:لرنهاا تفاتل
ونَ ،يعناي ا َهباَ ،ع َىل َم َ
ون ا َهباَ ،ف َال َي ُم ُّر َ
م أبواب السحء .كح يف حدي الرباء بن عازب َق َالَ ( :ف َيص َعدُ َ
اإ
ا ا
ا
االن ،با َأح َس ا
ونُ :ف َال ُن ب ُن ُف َ
ب؟ َف َي ُقو ُل َ
ان َأس َاح ائ اه ا َّلتااي كَاانُوا
وح ال َّط ِّي ُ
الر ُ
م َن املَ َالئرَة ،إا َّال َقا ُلواَ :ما َه َذا ُّ
الس َح اء الدُّ ن َياَ ،ف َيستَفتا ُح َ
ون َل ُهَ ،ف ُيفت َُل َ ُم َف ُي َش ِّي ُع ُه امن ك ُِّل َس َاحء
ُي َس ُّمو َن ُه ا َهبا ايف الدُّ ن َياَ ،حتَّى َينت َُهوا ا َهبا إا َىل َّ
ا
ا
ا
ا ا ا
ول اهللُ َعا َّ َو َج َّ
السابا َع اةَ ،ف َي ُق ُ
َااب
ُم َق َّر ُب َ
ال :اك ُت ُباوا كت َ
الس َحء َّ
الس َحء ا َّلتي تَل َيهاَ ،حتَّى ُينت ََهى باه إا َىل َّ
وها إا َىل َّ

ضَ ،فإا ِّين امن َهاا َى َلقات ُُهمَ ،وفا َيهاا ُأ اعيادُ ُهمَ ،و امن َهاا ُأى ا
نيَ ،و َأ اعيدُ و ُه إا َىل األَر ا
َاار ًة
َعب ادي ايف اع ِّل ِّي َ
ار ُج ُهم ت َ
ُأىرى "َ .ق َالَ " :ف ُتعاد روحه ايف جس اد اهَ ،فيأتا ايه م َلر ا
َانَ ،ف ُيجلا َسانا اهَ ،ف َي ُق َ
اك؟ َف َي ُق ُ
وال ان َلا ُهَ :مان َر ُّب َ
اول:
َ َ
َ ُ ُ ُ ُ َ َ
َ
اْلس َالمَ ،في ُق َ ا
ول :ادين ا َي ا
س اهللَُ ،ف َي ُق َ
وال ان َل ُهَ :ما ادين َُك؟ َف َي ُق ُ
الر ُج ُل ا َّل اذي ُب اع َ فاايرُم؟
ُ َ
َر ِّ َ
والن َل ُهَ :ما َه َذا َّ
ا
ول اهللا َص َّىل اهللُ َع َلي اه َو َس َّل َمَ ،ف َي ُق َ
اك؟ َف َي ُق ُ
ولُ :ه َو َر ُس ُ
َف َي ُق ُ
اوال ان َلا ُهَ :و َماا اعل ُم َ
َااب اهللا،
اولَ :ق َارأ ُت كت َ
َادي منَاد ايف السح اءَ :أن صدَ َق َعب اديَ ،ف َأف ار ُشوه امن اْلن اَّة ،و َألباسوه امان اْلن ا
َفآمن ُت با اه وصدَّ ق ُتَ ،فين ا
َّاة،
َ
ُ
َ َ
ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
َّ َ
ُ
َ
رص ا
اْلن اَّة "َ .ق َالَ " :ف َيأتا ايه امن َرو اح َهاَ ،وطايبا َهاَ ،و ُيف َس ُل َل ُه ايف َق ارب اه َمدَّ َب َ ا
اه "َ .ق َ
اال" :
َوافت َُحوا َل ُه َبا ًبا إا َىل َ

اك ا َّل ا
ا
ا
َو َيأتا ايه َر ُج ٌل َح َس ُن ال َوج اهَ ،ح َس ُن ال ِّث َي ا
يلَ ،ف َي ُق ُ
رس َكَ ،ه َذا َيو ُم َ
الر ا
اذي
ابَ ،ط ِّي ُ
ب ِّ
ولَ :أبرش باا َّلذي َي ُ ُّ
الصاال ا ُلَ ،ف َي ُق ُ
ول َل ُهَ :من َأن َت؟ َف َوج ُه َك ال َوج ُه ََياي ُءبااْلَ اهَ ،ف َي ُق ُ
كُن َت تُوعَدُ َ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَاا َع َم ُل َ
اول:
اك َّ
ا
السا َع َة َحتَّى َأر اج َع إا َىل َأه اِلَ ،و َم ااِل "َ .ق َالَ " :وإا َّن ال َعبدَ الرَافا َر إا َذا ك َ
َان ايف ان اق َطاع اما َن الادُّ ن َيا
َر ِّب َأق ام َّ
ا
ا ا
ا ا
ا ا
ا
اوحَ ،ف َيجلا ُس َ
اون امنا ُه َمادَّ
ام املُ ُس ُ
الس َحء َم َالئ َر ٌة ُساو ُد ال ُو ُجاوهَ ،م َع ُه ُ
َوإاق َبال م َن اآلى َرةَ ،ن َ َل إا َليه م َن َّ
رصُ ،ثم ََيايء م َل ُك املَو ا
تَ ،حتَّى ََيلا َ اعندَ َرأ اس اهَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أ َّيت َُها النَّف ُ اْلَباي َث ُة ،اى ُر اجي إا َىل َس َ
اٍَ
ُ َ
ال َب َ ا َّ
امن اهللا و َغ َمب "َ .ق َالَ " :ف ُت َفار ُق ايف جسا اد اهَ ،فين َت ا ُعهاا كَاح ينتَا َ ع السا ُّفود امان الص ا
اوَ املَب ُل ا
اول،
ُ َ ُّ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ُ َّ
َ َ
َّ
اا
وها ايف تال َك املُ ُس ا
وحَ ،و ََي ُار ُج امن َهاا كَا َأنت اَن
وها ايف َيده َطر َف َة َعني َحتَّى ََي َع ُل َ
َف َيأ ُى ُذ َهاَ ،فإا َذا َأ َى َذ َها َمل َيدَ ُع َ
3
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ون اهبا َع َىل م ََل امن املَ َال ائر ا
يل اجي َفة ُو اجدَ ت َع َىل َوج اه األَر ا
ضَ ،ف َيص َعدُ َ
ار ا
َاة ،إا َّال َقاا ُلوا:
َ
َ
ون ا َهباَ ،ف َال َي ُم ُّر َ َ
ونُ :ف َال ُن ب ُن ُف َالن با َأق َب ال َأس َح ائ اه ا َّلتااي ك َ
وح اْلَباي ُ ؟ َف َي ُقو ُل َ
امى ا َهباا ايف الادُّ ن َياَ ،حتَّاى
الر ُ
َاان ُي َس َّ
َما َه َذا ُّ
اىل اهللُ َع َلي ا
ا
الس َح اء الدُّ ن َياَ ،ف ُيستَفت َُل َل ُهَ ،ف َال ُيفت َُل َل ُه "ُ ،ث َّم َق َر َأ َر ُس ُ
اول اهللا َص َّ
اه َو َسا َّل َمَ { :ال
ُينت ََهى باه إا َىل َّ
اْلي ا
ا
ا
اط} [األعاراََ ]74 :ف َي ُق ُ
الس َح اء َو َال َيد ُى ُل َ
اول
اْل َم ُل ايف َس ِّم َ
ُت َفت َُّل َ ُم َأب َو ُ
اْلنَّ َة َحتَّى َيل َج َ
ون َ
اب َّ
اهللُ َع َّ َو َج َّل " :اك ُت ُبوا كاتَا َب ُه ايف اس ِّجني ايف األَر ا
ام َق َار َأَ { :و َمان
السف َىلَ ،فتُط َر ُح ُر ُ
وحا ُه َطر ًحاا "ُ .ث َّ
ض ُّ
رشك بااهللاَ ،ف َر َأنَّح َىر امن السح اء َفتََ َط ُفه ال َّطه َأو ََت اوي با اه الريل ايف مرَاان س ا
ُي ا
احيق} [احلاج" ]31 :
ُ
َ
ِّ ُ َ
َ َّ َ َّ َ
ُ
َف ُتعاد روحه ايف جس اد اه ،ويأتا ايه م َلر ا
َانَ ،ف ُيجلا َسانا اهَ ،ف َي ُق َ
وال ان َل ُهَ :من َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
اولَ :هااه َهااه َال َأد اري،
ََ
َ
َ ُ ُ ُ ُ َ َ
ال ا َّل ا
ولَ :هاه َهاه َال َأد اريَ ،ف َي ُق َ
َف َي ُق َ
الر ُج ُ
وال ان َل ُهَ :ما ادين َُك؟ َف َي ُق ُ
وال ان َلا ُهَ :ماا َه َ
اذي ُب اعا َ فاايرُم؟
اذا َّ
ا
ا
َف َي ُق ُ
الس َح اء َأن ك ََذ َبَ ،فاف ار ُشوا َل ُه ام َن الن اَّارَ ،وافت َُحاوا َلا ُه َبا ًباا إا َىل
ولَ :هاه َهاه َال َأد اريَ ،ف ُينَادي ُمنَاد م َن َّ

اال ُعه ،ويأتا ا
ا ا ا
ا
ا
ا ا ا
ياه َر ُج ٌ
ايل
ال َقبا ُ
رب ُه َحتَّى ََتتَل َ فياه َأض َ ُ َ َ
الن اَّارَ ،ف َيأتيه من َح ِّر َهاَ ،و َس ُموم َهاَ ،و ُي َم َّي ُق َع َليه َق ُ
ا
ا
يل ال ِّث َي ا
ولَ :أب ارش باا َّل اذي َي ُسو ُء َكَ ،ه َذا َيو ُم َك ا َّل اذي كُن َت تُوعَدُ َ ،ف َي ُق ُ
يلَ ،ف َي ُق ُ
الر ا
اول:
ال َوجهَ ،قبا ُ
ابُ ،منت ُن ِّ
ا
ا
ولَ :أنَا َع َم ُل َك اْلَباي ُ َ ،ف َي ُق ُ
الرشَ ،ف َي ُق ُ
السا َع َة).1
ولَ :ر ِّب َال تُق ام َّ
َمن َأن َت؟ َف َوج ُه َك ال َوج ُه ََيي ُء با َّ ِّ
{ِف ي َو ٍم كان م َقد وار وه َخَسَ أ َلف سنة} [املعارج ،]7:هذا يؤيد أن الاروح يف اآلياة جربيالن ألن
هذا التعليق بالظرَ {ِف ي َو ٍم كان م َقد وار وه َخَسَ أ َلف سنة} يتعلق باملالئراة وسايد املالئراة جربيال
 وال يرون ذلك اْلروج ألرواح العباد.
وقد قيل أقوال متعددة يف املراد هبذا التقدير مخسني أل

سنة فيح يعهدون،

القول األول :هو املسافة ما بني العرش العظيم الذي ىلقه اهلل تعااىل واساتوى علياه إىل مركا
األرض السابعة .وقد وردت أحادي كثر يف بيان ما بني كل سحء وسحء وكث

كل سحء ،فقال صىل

اهلل عليه وسلم( :هل تدرون كم بني السحء واألرض؟ ،قال :قلناا :اهلل ورساوله أعلام ،قاال :بيانهح
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مسهة َمخسحئة ا
سنة ،اومن كل سحء إىل سحء مسهة مخسحئة سنة ،وك َث ُ كل سحء مخسحئة سنة ،وفاوق
بني السحء واألرض).1
أسفله وأعاله كح َ
بحر بني َ
السحء السابعة ٌ
القول الثاين :هو املدة الفاصلة ما بني قيام الساعة إىل بع النا .
القول الثال  :أن مدة الدنيا منذ ىلق السموات واألرض إىل قيام الساعة.
القول الرابع :إنه يوم القيامة ،وهذا أقرب األقوال ،وأنه يوم طويل جادا عساه عاىل الراافرين
ني َأل َ َسنَة َما ُط ُ
اول َه َ
غه يسه ،حتى ( ُس ائ َل النَّبا ُّي َص َّىل اهللَُّ َع َلي اه َو َس َّل َم َعن َيوم ك َ
اذا
َان امقدَ ُار ُه َمخ اس َ
ا ا
ال َيو ام؟ َف َق َالَ " :وا َّل اذي نَف اِس با َي اد اه ،إا َّن ُه َل ُي ََ ِّف ُ َع َىل املُؤ امن َحتَّى َير َ
الص َال اة املَرتُو َب اة
ُون َأه َو َن َع َليه م َن َّ
ُي َص ِّل َي َها ايف الدُّ ن َيا) ،3يعني كأنه صالة من الصلوات.
ِبا َجي ً
ال} [املعارج ]5:أمر اهلل  نبيه بالصرب اْلميل ،والصرب اْلميل هاو الاذي ال
{ف َ
ِب ص َ ً
اص َ
ضجر فيه وال تربم وال تأف  ،فلي

كل صرب يرون مجيال ،من الصارب ماا يراون صاربا اضاطراريا،

يصرب صاحبه عىل ممض ،أما الصرب اْلميل فهو الصرب املقرون بالرضا وحسان الظان بااهلل تعااىل،
واْلحتساب ،كح قال مع

ا

ًيا ابنتهُ ( :مر َها َفلتَص ارب َولتَحتَسب)(.)3

فأمره  أن يصرب صربا مجيال عىل أذى املرذبني ،فإهنم تفننوا يف إنرار ما جاء به النبي ،ومان
اص ب ُن َو اائل إا َىل رس ا
ذلك أنه ( َجا َء ال َع ا
ول اهللَّا َص َّىل اهللُ َع َلي اه َو َس َّل َم با َعظ ام َح اائل َف َف َّت ُه َف َق َ
االَ :ياا ُح َ َّمادُ
َ ُ
ا
َأ َيب َع ُ اهللَُّ َه َذا َبعدَ َما َأ َر َم؟ َق َالَ « :ن َعمَ ،يب َع ُ اهللَُّ َه َذا ُي اميت َُكُ ،ث َّم ُحي اي َ
َار َج َهن ََّم» َق َال:
يكُ ،ث َّم ُيدى ُل َك ن َ
اني} [يا  ]77 :إا َىل ا
ا
َفنَ َ َل ا
ا
يى ا
ات { َأ َو َمل َي َر ا
اْلن َس ُ
ار
ت اآل َي ُ
ايم ُمبا ٌ
ان َأنَّا َى َلقنَا ُه من نُط َفاة َفاإا َذا ُه َ
او َىص ٌ
ور اة) ،7وهي ؤون به ويقولون :ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني ،إىل غه ذلاك مان صاور األذى التاي
الس َ
ُّ
كانوا َيبهون هبا النبي  ،فأمره ربه بالصرب اْلميل.
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يف هذا ملحظ لرل من دعا إىل اهلل تعاىل  ،فإن الصرب اْلميل هيون عىل صاحبه ،أما الصرب الاذي
نم ير َوَن ود بعيندً ا} [املعاارج ]6-5:أي أن
يرون مصحوبا بمجر وتربم فإنه ثقيل عاىل صااحبه{ ،إ َِّن و َ
أولئك املنررين املرذبني يستبعدونه ،بل وينررونه ،فهونه رؤية ومهية فيح يبدو م بعيد التحقق ،أما
من جهة الرب  واملؤمنني{ :وَرا وه قري ًبا} [املعارج ،]7:فإن كل يت قرياب ،فهاو لتحققاه وصادق
موعوده يبدو قريبا.
ذلاك املشاهد .و ُيالحاظ

وملا أن ذكر اهلل  هذه املفارقة بني نظر هؤالء ونظر املاؤمنني وصا

عناية القرين بمشاهد القيامة ،فإن مشاهد القيامة يف القرين تبسٍ بسطا وتفصل تفصيال ،وكاأن هاذه
احلوادث واألحوال ترتن

قارئاه مان كال جاناب ،إن رفاع رأساه وإن طأطاأ ،حتاوالت كاربى يف

السموات ويف األرضني ويف اْلبال ويف النا  ،تأمل هذا الوص

املهيب.

وون السَمء كاملَوهل} [املعارج ]8:كح قال يف يية أىرى{ :ورد ًة َكالدِّ ه ا
ان} [الرمحن،]37 :
َ
َ
َ َ
{ي َوم تك و ِ
وا ملهل قيل أنه ذائب الفمة ،وقيل أن املهل هو دردي ال يات ،يعناي ال يات العرار ،فتتحاول هاذه
السحء ال رقاء إىل ما يشبه هذا اللون ،وردة كالدهان ،كذائب الفمة ،فيتغه لوهنا ويساتحيل ،تصابل
السَمء كاملَو َهل} [املعارج ،]8:وهذا تغه اللون ،وهناك تغهات أىارى{ ،و وفتحنِ
باهتة{ ،ي َوم تك و
وون ِ
السَمء با َلغَمم و وَزِّل املَالئك وة تننزي ً
ال} [الفرقاان،]35:
السَمء فكاَ َ
ِ أ َبوا ًبا} [النبأ{ ،]19:وي َوم تش ِق وق ِ
ِ
{وان َش َّق ا
ت السحء َف اهي يوم ائذ و ا
اه َي ٌة} [احلاقة.]16 :
َّ َ ُ َ َ َ َ
َ
وون َ
اجلب وال كا َلع َهَ} [املعاارج ،]9-8:هاذه اْلباال الشااهقة ،الساامقة ،الصالدة تصابل
{و ت ك و
ونون َ
اجلب و
نال كنا َلع َهَ املَنَ وفنو }
كالعهن ،والعهن هو الصوَ ،كح قال  يف ساورة القارعاة{ :وتك و
[القارعة .]5-1:يعني كالصوَ املثار املتطاير.
وهذا حال من أحوا ا ،فإن اْلبال يوم القيامة متر باأطوار شاتى ،قاال اهلل { :و وب ِسنِ َ
اجلب و
نال
ب ًّسا} [الواقعة ]5:يعني فتت وذريت ،وقال يف يية أىرى{ :وي َسأ ولوَك عَ َ
اجلبنال ف وق َ
نل ينسن وفها ر ِّ
َ َس ًفا* فيذ ورها قا ًعا ص َفص ًفا * ال ترى فيها عو ًجا وال أ َمتًا} [طه.]147-145:
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يقول{ :وترى َ
السنحاب وصننَع اهِ
اجلبال ََتس وبها جامند ًة وهن ُ و ُّنر م ِنر ِ

ويف موق من املواق
َش ٍء إ َِ ود خب ٌري بَم ت َفع ولون} [النمل ،]88:فهذه اْلبال متر يف وقات مان األوقاات ياوم
ا ِلذي أتَقَ ك ِول َ
القيامة مر السحاب ،وال صحة ملا يدعيه بعض املعارصين من أن املقصود بذلك سه اْلباال يف هاذه
احلياة الدنيا بحرم دوران األرض ،إذ اآليات جااءت يف صافة ياوم القياماة ،فااملراد أن اْلباال متار
بمراحل وأحوال متعددة يوم القيامة إىل أن تصبل قاعا صفصفا ،والصورة املذكورة يف السورة حاال
كوهنا كالصوَ املنفوش.
يم مح ًيَم} [املعارج ]14-8:أي ال أحد يلتفت ألحد مهح بلغت درجة قرابته ومحيم
{وال ي َسأ ول مح ٌ
صلته ،كل مشغول بنفسه ،كل معني بمصهه ،ال يدري أين يساق ،محيم نررة يف سياق النفاي فادلت
عىل العموم ،فهذا ينسحب عىل كل أحد ،ال أحد يسأل عن غهه ،كال مشاغول بنفساه يرياد النجااة
وهنُم} ،يعني يروهنم ويعرفوهنم ،يعرَ أن
رص َ
والفراك ،ال أهنم مغيبون عنهم كال ،فقد قال اهللُ { :ي َب َّ ُ
هذا أىوه وأبوه إىل غه ذلك ،يعرفون مجيع الصالت والقرابات ،لرن كل َين ُف ُض نفسه عن اآلىر.

{امخالِء ي َومئ ٍذ ب َع وض وه َم لب َع ٍ
ض عندو ٌّو إالِ املَوتِقنَ} [ال ىارَ ،]67:أجارناا اهلل وإيااكم{ ،ينو ُّد
املَو َِر وم ل َو ي َفتدي م ََ عذاب ي َومئ ٍذ ببنيد}َ ،تيلوا ،هذا الررب الذي يبلاغ باْلنساان أن يفتادي ببنياه،
نحن يف هذه الدنيا أع من علينا أبناؤنا ،اْلنسان يفتدهيم بح يستطيع ،يتمناى أن يقاع املصااب علياه
يف سبيل حفظ بنيه ،ثام هاو ياوم القياماة ياود،

دون بنيه ،وحيوطهم ويمنعهم ويدفع الغاِل والنفي
مودة من سويداء قلبه أن يفتدي ببنيه.

{وصاحبتد} [املعارج ]13:زوجته ،ىليلته التي كانت أقرب النا

إليه ،حيبها حبة من نوع يىر

ليست كمحبة بنيه ومع ذلك فإنه مستعد أن يفتدي هبا{ ،وأخيد} أىوه الاذي كاان يعماده يف الادنيا
ويق

إىل جنبه ويعت ي به يتنصل عنه يوم القيامة ويستعد أن يفتدي به.
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{وفصيلتد ا ِلت ت َوؤويد} [املعارج ،]13:فصيلته قيل هي أمهن ألنه انفصال عنهاا ،وقيال :قبيلتاه،
ألنه واحد وفرد منها فينمى إليها فهو كأنه فصيل من فصائلها ،كح يقاال :فصايلة كاذا يعناي جان
كذا.
فجميع هؤالء األمحاء واألقرباء واألصدقاء كلهم كأنح هم يف ساوق ما اد ،مساتعد أن يبايعهم
ويتَىل عنهم ،بل لو كل من عليها يقعون فداء له ملا تردد يف ذلك ،وذلك ول العاذاب{ ،إا َّن ا َّل ا
اذي َن
ض َمجاي ًعا َو امث َل ُه َم َع ُه ل ا َيفتَدُ وا با اه امن َع َذ ا
َك َف ُروا َلو َأ َّن َ ُم َما ايف األَر ا
اب َيو ام ال اق َيا َم اة َما ُت ُق ِّبا َل امان ُهم َو َ ُام
اب َألايم} [املائدة{ ،]36 :ل ا َّل اذي َن است ََجا ُبوا لارهبام احلسنَى َوا َّل اذي َن َمل َيست ا
َجي ُبوا َل ُه َلاو َأ َّن َ ُام َماا ايف
َ ِّ ُ ُ
َع َذ ٌ ٌ
ض َمجايعا و امث َله معه َالفتَدَ وا با اه ُأو َل ائ َك َ م سوء ا
احل َس ا
اب َو َمأ َو ُاهم َج َهن َُّم َوبائ َ امل ا َهاا ُد} [الرعاد:
األَر ا ً َ ُ َ َ ُ
ُ ُ ُ
ا
اب ياوم ال اقيام ا
ا ا
ا
{ ،]18و َلو َأ َّن ل ا َّل اذين َظ َلموا ما ايف األَر ا ا
اة
َ
ض َمجي ًعا َومث َل ُه َم َع ُه َالفتَدَ وا باه من ُسوء ال َع َذ ا َ َ َ َ
َ ُ َ
َو َبدَ ا َ ُم ام َن اهللَّا َما َمل َيرُونُوا َحيت اَس ُب َ
ون} [ال مر ،]77 :وهو عذاب شديد ،قد أدركوا وأملوا بيشء مان

مقدماته ،فإن أهل املوق

َيدون من مقدمات العذاب ما حيملهم عىل هذا األمار ويتاذكرون وعياد

اهلل  ،فهم يسمعون حسيسها قبل أن يدىلوها.
ِ وهنم ِّمنِنا َو
اْل َسننى وأ َولئنك عنَهنا وم َبعندو ون * ال ي َسنَ وعون
و ذا قال ربنا { :إ ِن ا ِلذيَ سنبق َ
ِ أَ وف وس وه َم خالدو ون} [األنبياء ]143-141:ويف احلادي ُ ( :ياؤتَى با َج َهان ََّم
حسيسها و وه َم ِف ما َاشته َ
ون َأل َ از َمامَ ،م َع ك ُِّل از َمام َسب ُع َ
َيو َم ائذ َ َا َسب ُع َ
وهنَا).1
ون َأل َ َم َلك َ ُ
َي ُّر َ
{ومَ ِف ام َرض َجي ًعا وث ِم وينِيد} [املعارج.]17:
ثم قال اهلل  كلمة قاطعة حاسمة ال تبقي جماال لرجاء ،وتشعر بالتيئي

املطلق فقالَ { :ك َّ
ال}،

أي لن يرون ذلك ،ولن يقع فداء{ .إ َِّنا لظى} [املعاارج ]15:مرجاع المامه إىل الناار ،وهاذا مان
أسحئها التي هي أعالم وأوصاَ ،وذلك لتلظيها عىل أصحاهبا.
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{َزِاع ًة ِّل ِ
لشوى} [املعارج ]16-15:واملراد بالشوى قيل جلدة الرأ  ،وقيال املقاادم وأطاراَ
اليدين والرجلني ،فهي تن عه كالذي يأيت باللحم ويصليه عىل النار ثم ين ع منه الشواء.
{تدَ وعو م ََ أ َدبر وتو ِّل} [املعارج ]17-16:ملا كان يف الدنيا يدعى فيدبر ،وينادى فيوِل ،جاوزي
وحيذر منها أهنا تطلبه ،كأنح تقول :إِل ،إِل ،وقد قاال :
يوم القيامة ،هبذه النار التي كان يرذب هباُ ،
ول جلهنِم هل َامت َ
ألت وت وق و
{ي َوم َ وق و
ول ه َل مَ ِمزيد} [ق.]34:
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