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.  قد تؼدم معـاها[ڱ]: [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

مقضع يف السامء  : [ڻ]و. آشتػفام لؾتػخقؿ، والتؽريؿ :[ڻ ڻ ڻ ڻ ں]

مقضع عـد شدرة : وققؾ،وقد ورد يف بعض أثار أهنا قائؿة العرش القؿـك. السابعة

. وهذه ادعاين مجقعًا تدل عذ العؾق والرفعة، ادـتفك

. ولقس تعريػًا لعؾقني، أي خمتقم ٓ يزاد فقف وٓ يـؼص: [ہ ہہ ۀ ۀ]

.  مؼربق كؾ شامء مـ ادالئؽة [ہ]، رهـحيض: [ہ]ومعـك

والـعقؿ هق اجلـة، ، تدل عذ آكغامس التام يف الـعقؿ (يف)كؾؿة : [ے ھ ھ ھ ھ]

. وما فقفا مـ ادباهج، والرسور، والـعقؿ احليس وادعـقي

مجع : وإرائؽ. متؽئقن عذ إرائؽ التل حتؿؾفؿ وتؼؾفؿ: [﮲ ۓ ۓ ے]

ادؽان ادزيـ، : واحلجؾة. هل الرسر يف احلجال: ويؼقل ادػرسون. أريؽة، وهل الرسير

وٓ صؽ أن هذا . ففل أريؽة يف إضار مجقؾ، ويف مقضع مزخرف، مزيـ. ادزوق، ادفقل

، مـ أكقاع الـعقؿ؛  إىل ما آتاهؿ اهلل،  [ ۓ]. يعطل اكطباعًا كػسقًا ضقبًا، وحمببًا لؾـػس

مـ احلقر العني، وإصجار، وإهنار، إٓ أن أعذ ذلؽ الـعقؿ هق الـظر إىل وجف اهلل 

-22:القيامة} [   ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ]كام قال اهلل تعاىل يف شقرة الؼقامة ، الؽريؿ

: يؼقل ابـ الؼقؿ،  فـظررا إىل وجف اهلل الؽريؿ، أكسبفا كنًة، وواًء، ومجآً {23

أمـ بعدها يسؾق ادحب ادتقؿ فقا كظرة أهدت إىل القجف كنة 



إن كان التـعؿ يعرف يف القجقه يف الدكقا، فألن يعرف : [﮷﮸﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ] 

وقد ترى بعض ، هذا وجفف وجف كعؿة: ترى بعض ادسفني فتؼقل، يف أخرة مـ باب أوىل

يبني هذا يف الؼسامت، وهؿ يف الدكقا عذ كعقؿفا ادحدود، فؽقػ ! البائسني وجفف كاخلشبة

ومعـك .يف أخرة، حقـام جيري يف عروقفؿ الـعقؿ احلؼقؼل، الذي يـّعؿ اهلل تعاىل بف أولقائف

. ه، وروكؼف وإرشاقفء أي وا[ ﮷ ﮶]

. ، ففؿ مؽػققن إياه ٓ يتؽؾػقن هؿَّ جؾبف، وإكام يسؼقن:[﮽﮼  ﮻﮺  ﮹]

لقس كخؿر الدكقا، يـشل عـفا صداع، ، أي اخلؿر اخلالص مـ الدكس: وادؼصقد بالرحقؼ 

ففل مخر  {19:الواقعة} [ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] بؾ كام قال اهلل ، ، وكحق ذلؽؤوتؼل

،  أي مل يػؽ ختؿف، وهذا أحب لؾـػس[﮼] ومعـك. (مخر  لذة لؾشاربني)خالصة 

. فرق بني أن ترشب مـ إكاء قد شبؼت إلقف، وبني أن تؽقن أكت أول الشاربني

 هذا الؼرن بني أيتني يعطقـا معـًك عجقبًا؛ أكف رحقؼ خمتقم، وختامف :[﮿ ﮾]

فادسؽ يستـشؼف ،مسؽ، ففذا ادسؽ قد خالطف عـد ختؿف، جيده صاربف عـد آخر رشبة مـف 

مـ أول ما يػؽ ذلؽ اخلتؿ، إىل أن يليت عذ آخر قطرة فقف ؛ فاخلتؿ بادسؽ صاحب أوَلف 

وهذه إلػاظ، وإشامء، وضعت لؾدٓلة عذ الـعقؿ، وإٓ . وادسؽ معروف. وآخَره

لقس يف الدكقا مـ . كام قال ابـ عباس، ريض اهلل عـفام، فؾقس يف اجلـة مما يف الدكقا إٓ إشامء

اجلـة يشء إٓ إشامء
()

يعرفقن : ، قال"وأتقا بف متشاًوا":قال عبد الرمحـ بـ زيد، يف ققلف .

مان بالرمان، قالقا يف اجلـة هذا الذي رزقـا ":أشامءه كام كاكقا يف الدكقا، التُّػاح بالتػاح والرُّ

؛ يف اجلـة ماء، ( ) يعرفقكف، ولقس هق مثؾف يف الطعؿ"وأتقا بف متشاًوا" يف الدكقا،"مـ قبؾ

ومخر، ولبـ، وفقفا حقر، وقصقر، وفقفا مـ مجقع أكقاع ادتع، وهذه إشامء معفقدة لـا يف 

قال : قال لؽـفا يف أخرة عذ صػة ٓ ختطر عذ بال، عـ أيب هريرة ، الدكقا، وحمببة إلقـا

                                                           
 (.1/416)تفسري الطربي  ()
(. 1/416)تفسري الطربي  ()



َٓ : َقاَل  اهللَُّ ): َرُشقُل اهللَِّ  َٓ ُأُذٌن َشِؿَعْت، َو َٓ َعنْيٌ َرَأْت، َو نَي َما  احِلِ َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّ

 [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]َفاْقَرُءوا إِْن ِصْئُتْؿ . رٍ ـََخَطَر َعَذ َقْؾِب َبش

إذا  أراد أن يرغبـا يف يشء، ٓبد أن يذكر لـا صقئًا كعفد  لؽـ اهلل ()متػؼ عؾقف({17:السجدة}

ن ما يف الدكقا ٓ يـسب إىل ما يف اجلـة، وإكام إوإٓ ف، جـسف، حتك يؼع لـا كقع مـ الشقق

.  اتػؼت إشامء، واحلؼائؼ متػاوتة تػاوتًا عظقامً 

رون عذ أن هذه ـوقد كبف ادػس. ادشار إلقف الـعقؿ: [   ﯁ ]

. اجلؿؾة جاءت معسضة يف شقاق آيات الـعقؿ، لتدل عذ فضؾ التـافس يف اخلرات

فنن التـافس أحقاكًا حيصؾ بني ، والتـافس يف الطاعات حمؿدة، لؽـ مع اإلخالص هلل تعاىل

الصاحلني عذ وجف غر حمؿقد، يقرثفؿ صقئًا مـ اإلحـ، كام يؼع عـد بعض احلريصني عذ 

،  هذا يؼقل دفعتـل، وهذا يؼقل أخذت مؽاين؛ مـ اإلمامدكقالطاعة حقـام يتسابؼقن إىل ال

والذي يـبغل لإلكسان أن يـافس يف . كقارؿتؽدر هؿ كقع حزازة، تشني أعامهلؿ، ويففقـشل 

فام تقرس لف أخذه، وما ٓ، ، الطاعة، مع اصطحاب اإلخالص هلل تعاىل، وادحبة لؾؿممـني

فؾقتـبف اإلكسان ،فنن هذا ادعـك  عظقؿ، بنيـاس إخقاكف، واشتبؼاء ادقدة فؾقتعبد هلل 

رعل الصحقح، أما التـافس الذي يقرث إحـًا، وحـؼًا، وغقظًا، وحتريشًا بني ـلؾتـافس الش

والتـافس ادحؿقد هق الذي يقرثؽ حمبة ٕخقؽ، ورغبة يف آقتداء ، ادممـني، فؾقس حمؿقداً 

. بف، ومحدًا لف عذ فعؾف، وثـاًء عؾقف، بحقث تبؼك ادقدة، وٓ يشقوا كدر

مـ )، يعـل ما خيؾط بف (مزاجف): [        ]

ففق ماء يتحدر  [     ] :بؼقلففرسها اهلل : التسـقؿ (تسـقؿ

فادؼربقن يرشبقن مـفا صػقًا ٓ كدر فقف، . يؼال هلا تسـقؿ، عؾقفؿ مـ  عني يف أعذ اجلـة

. وخيؾط ذلؽ الرحقؼ ادختقم، بالتسـقؿ. ومـ بعدهؿ يرشبقن إثرهؿ

                                                           
 (.2824)صحيح مسلم, (4780)صحيح البخاري  ()



:                  الفوائد المستنبطة  

.  الثـاء عذ أهؾ اإليامن واخلر:الػائدة إوىل

 . [   ہ ہ ہ] إثبات ادالئؽة :الػائدة الثاكقة

 . [   ﮲ ۓ ۓ ے] إثبات رؤية ادممـني لروؿ يف اجلـة :الػائدة الثالثة

.  عظؿ كعقؿ ادممـني حسقًا،ومعـقياً :الػائدة الرابعة

.  التحريض عذ التـافس يف الطاعات:الػائدة اخلامسة

وثؿ دون ، ، فثؿَّ مؼربقن(ادؼربقن) ققلف تػاوت درجات أهؾ اجلـة؛ ل:الػائدة االسادشة

 . (القاقعة)ذلؽ، كام ذكر ذلؽ مػصاًل يف شقرة 

 ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ]

 ىت مت خت حت   جت يب ىب مب خب حب جب   يئ ىئ مئ حئ جئ

َهْل ثُ وَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا  ٿ ۓ ۓ ے   جح مج حج يث ىث مث جث   يت

 [ ڤ َ ْفَ ُلووَ 

أو إبرار والػجار الذيـ جرت  اإلصارة إلقفؿ ، ، حلال ادممـني والؽػارهذا بقان مـ اهلل 

وهذا مـ حسـ عرض . يف صدر هذه السقرة؛ بقان حاهلؿ يف الدكقا، ومآهلؿ يف أخرة

وبقان حال هذيـ ، فالسقرة ردف إىل تصـقػ الـاس إىل فريؼني، الؼرآن العظقؿ هلذه احلؼائؼ

 ڭ ڭ ڭ ڭ    ]. وضؿلكة ادممـني عذ عاقبتفؿ، الػريؼني

وهذا هق الذي جرى حني صدع . هؿ شخرية، واشتفزاءاً مـ أي يف الدكقا يضحؽقن [ۇ

بدعقتف، فؾؼل هق، والؼؾة ادممـة الذيـ  آمـقا معف، مـ ادرشكني مجقع صـقف  الـبل 

فؼد . احلرب الـػسقة : رـومـ هذا إذى الضغط الـػيس، أو ما يسؿك بؾغة العص، إذى

وٓ . كان همٓء ادجرمقن يشـقن عؾقفؿ محالت إعالمقة؛ يضحؽقن مـفؿ ويسػفقهنؿ

.  خيػك أن هذا الؾقن، قد يؽقن أصد فتؽًا مـ إذى احليس



هذا آشتػزاز يمثر يف الـػقس أصد مـ تلثر اجلؾد : [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

فلما ادممـ فال يزيده ذلؽ إٓ ثباتًا، ، ذلؽ أكف يـػذ إىل الـػس، بالسقاط، أو اجلراح، أو غرها

: وأما مـ كان يف قؾبف مرض، فنكف رسعان ما يـفار، كام قال ربـا ، وتقكاًل عذ ربف 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے]   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]

فؽان الؽػار يامرشقن هذا الؾقن  ،{3-2:العنكبوت} [﮺﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ 

، ففؿ يتضاحؽقن مـ ادممـني، وكلن ادسللة  حمسقمة، ومػروغ مـفا، مـ الضغط وإذى

ثؿ يتبعقن ذلؽ بالتغامز، إذا مروا وؿ، يلخذ بعضفؿ حيرك . وأن همٓء يف ضالل مبني

فقمثر يف الـػقس ٕن صعقر اإلكسان بلكف مستفدف ممـ ،  حاجبف، وجػـف، ويغؿز بعقـف

 ڻ ں ں ڱ ڱ]: حقلف، يتؽؾؿقن بف، ويـالقن مـف، حيز يف كػسف، كام قال ربـا 

ي، ـففذه إلقان مـ إذى الـػس !  {51:القلم} [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

لؽـ اهلل شبحاكف وتعاىل يثبت الذيـ آمـقا بالؼقل الثابت يف احلقاة ، كاكت متارس ضد إبرار

 بحادث  وادممـني، حني حدثفؿ الـبل واعتز بام جرى لـبقـا  . الدكقا، ويف أخرة

ٓ رغبة يف كرش الديـ، والدعقة، وتبؾقغ ما ، اإلرساء وادعراج، كقػ أن أبا جفؾ مجع الـاس

، يزعؿ أكف أتك بقت ادؼدس يف إىل حمؿداكظروا : وإكام لقؼقل لؾـاس، أوحل إىل رشقلف مـ ربف

وثبت اهلل الذيـ ، لؽـ السحر اكؼؾب عذ الساحر! لقؾة، وكحـ كنب إلقف أكباد اإلبؾ صفراً 

. وأما مـ كان يف ديـف دخؾ، فؼد اكؼؾب عذ عؼبقف. آمـقا بالؼقل الثابت

هذا أيضًا مـ ألقان إذى التل كان يػعؾفا : [ ىئيئ مئ حئ جئ ۋ ٴۇ]

يرجعقن إىل بققرؿ، يلخذون : وهؿ أهنؿ حقـام يـؼؾبقن إىل أهؾقفؿ بؿعـك، همٓء الؽػار

 أي مؾتذيـ، [ىئ]فؿعـك ، بالتـدر، والتؾذذ بذكر همٓء ادممـني عذ شبقؾ السخرية

وهذه الصقرة، صقرة تعز تعبرًا دققؼًا عـ حال همٓء . أو معجبني بصـقعفؿ بادممـني

وبغض أولقاء اهلل، وهل صقرة تتؽرر يف كؾ جقؾ ، ادجرمني الذيـ أرشبقا يف قؾقوؿ الؽػر

.  وقبقؾ



إن همٓء تائفقن عـ احلؼ، : يؼقلقن عـ ادممـني: [جت يب ىب مب خب حب جب]

ويف صلن ديـ  ،  وهذا ما يامرشف اإلعالم العادل الققم، يف حؼ كبقـا . تباعفؿ حمؿدًا اب

 بلبشع  فقصػقن الـبل ، ففذا التشقيف مل يزل، وٓ يزال، ويف صلن دعاتف وكتابف، اإلشالم

ففذا مل ، ذلؽبويصػقن دعاتف ، إوصاف، ويصػقن ديـ اإلشالم بلكف دمقي، وإرهايب

. فالرصاع بني احلؼ والباضؾ قديؿ. يزل، وٓ يزال، ولـ يزال

وٓ ، ر ادجرمني، لستؿ أوصقاء عؾقفؿـأي أكؽؿ يا معش :[يت ىت مت خت حت]

لقس لؽؿ وصاية، وققامة عؾقفؿ، حتك ، كاتبني ٕعامهلؿ، حتك تردوهؿ إىل مصاحلفؿ

فؾستؿ عؾقفؿ حػظة، فدعقهؿ . تسجؾقا عؾقفؿ ما يصـعقن، وحتك تردوهؿ إىل ما تعتؼدون

،  {10:التوبة} [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]: وهذا مـ شــ اهلل، قال اهلل . وصلهنؿ 

فقام جيري لؾؿسؾؿني يف كؾ ، بؾ ومـ قرأ القاقع، ومـ  قرأ التاريخ وجد مصداق ذلؽ

كصـقع القفقد بادسؾؿني يف فؾسطني، يعامؾقهنؿ ، مؽان، مـ صدة أذى أعدائفؿ هلؿ

وحني يؼع هلؿ ، بقحشقة، ومهجقة ٓ كظر هلا، مما يـبئ عـ حؼد متؼد، مضطرم يف قؾقوؿ

وما جرى لؾؿسؾؿني يف أواشط أوروبا، التل ، يؿألون اجلق صقاًحاعرش معشار ذلؽ، 

واجلبؾ ، وكقشقفق، ما جرى لؾؿسؾؿني يف البقشـةو حؼقق اإلكسان، راعقةتدعل أهنا 

عذ مرمك حجر مـ ادقضع الذي أعؾـ فقف اإلعالن العادل ، ومؼدوكقا، والسـجؼ، إشقد

 وهل صدة بغض الؽافريـ ؛حلؼقق اإلكسان،  يدلؽ عذ أن هذه شــ ثابتةادزعقم 

. لؾؿممـني

ويف كؾ زمان، ، يتؽرر يف كؾ جقؾ، وقبقؾ، ففذا القصػ حلال ادممـني إوائؾ مع ادجرمني

كام أكف يتؽرر أيضًا بـسب متػاوتة؛ فلصـع صقره وأصدها، ما يؼع بني ادممـني ، ومؽان

فاجلاري أكف حقـام ، ولؽـ ربام وقع كقع مـ ذلؽ بني أهؾ التؼقى، وأهؾ الػسؼ، والؽػار

،  واحلسبةيقجد ققم مـ الػساق، وإن كاكقا مسؾؿني، ويؼابؾقن أهؾ الصالح وآشتؼامة

فقضحؽقن، مثاًل، مـ التزامفؿ ، والتـدر بحاهلؿ، وهقئتفؿ، فنهنؿ يلخذون بالسخرية وؿ



 وهيزؤون وحياكقهنؿ، شؿتفؿ، وكؾامرؿمـ و، وتؼصر الثقاب، بالسـة؛ مـ إعػاء الؾحك

وإذا اكؼؾبقا إىل أهؾفؿ، أو جمتؿعارؿ، أو مـتديارؿ ،ا أخذوا يتؽؾؿقن يف شررؿ، ، وؿ

وربام، والعقاذ باهلل، يبؾغ هذا ، ففمٓء صاوقا أولئؽ الػجار بـسبة معقـة. ويـالقن مـفؿ

فنذا وقعت السخرية بالديـ ، آشتفزاء مـ بعض الػجار إىل درجة خيرجقن وا مـ ادؾة

فنن هذا مؼام خطر، قد خيرج ، أو بصاحب الديـ بسبب تديـف، والتزامف برشيعة ربف، كػسف

ودا قال ققم مـ . هذا الساخر، وإن كان يف إصؾ مسؾاًم، مـ دائرة اإلشالم إىل دائرة الؽػر

ما : ، وهؿ يتػؽفقنادـافؼني، يف قراء الصحابة، وهؿ الـخبة ادصطػاة مـ أصحاب الـبل 

:  أكزل اهلل تعاىل، رأيـا مثؾ قرائـا همٓء؛ أكز  بطقكًا، وٓ أكذب ألسـًة، وٓ أجبـ عـد الؾؼاء

 [ڳ ڳ گ گ گ ککگ ک ک ڑ ڑ ژ]

 فقجب احلذر البالغ، مـ أن يـجر الؾسان إىل السخرية بلهؾ التؼقى، .(){66-65:التوبة}

، وأعظؿ ذلؽ أن تؼع السخرية بالعؾامء؛ فنن العؾامء هؿ ادققعقن عـ رب العادني، والديـ

وإن كان ادسؾؿ حمسمًا يف مجقع أحقالف، ، فالـقؾ مـفؿ لقس كالـقؾ مـ أحد مـ عامة ادسؾؿني

، وصعار صـريعةلؽـ ٕهؾ العؾؿ والديـ مؽاكة خاصة؛ إذ أهنؿ حيؿؾقن صارة ال، وأصـافف

وهلذا يـبغل لطؾبة العؾؿ أن حيذروا العامة مـ . فالسخرية وؿ تـجر عذ الديـ، الديـ

.  وأن ذلؽ لقس كسخريٍة بغرهؿ، السخرية مـ أئؿة الديـ، ورجال احلسبة، وضؾبة العؾؿ

يف أول أيات ، كقػ اكؼؾب احلال!  اهلل أكز: [مججح حج يث ىث مث جث]

 حج يث ىث مث ]  الققم و    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ]: قال

.  [ مج

وذلؽ أهنؿ يطؾعقن عؾقفؿ، وهؿ يعذبقن يف الـار، بني أضباق  [ٿ ۓ ۓ ے]

: عـ أحد  ادممـني  (الصافات)يف شقرة  اهلل ىكام حؽ، اجلحقؿ، فقضحؽقن مـ حاهلؿ

                                                           
 (.11/543)تفسري الطربي  ()



ففذه جرت ! {55-54:الصافات} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

.    وما يف شقرة ادطػػني جلامعة ادممـني، وهؿ يضحؽقن مـ ادجرمني، صخصل

لُثووَه ] عَه ااُثوا  َه ْل ا كَه ااُث مَه أي  (ثقب)ومعـك ،  اشتػفام تؼريري، لقس لؾـػل:[ َه ْل  ُثوِّو َه الْلكُث َّف

،  أهنؿ يف اجلحقؿ!كعؿ: واجلقاب. ولقس الثقاب الذي بؿعـك ادؽافلة احلسـة، جقزي

. [ ۓ ۓ ے]وادممـقن 

:الفوائد المستنبطة   

أذية ادجرمني لؾؿممـني بالؼقل والعؿؾ  :الػائدة إوىل

فعذ ادممـ أن يتفقل دثؾ هذا وأن يتجز ، احلرب الـػسقة لؾصد عـ شبقؾ اهلل :الػائدة الثاكقة

. باهلل ويعتصؿ بف

.   التشقيف اإلعالمل لؾحؼ، وأهؾف، ودعاتف:ةلثالػائدة الثا

.  وإفـاء أعامرهؿ بام يردهيؿ، اصتغال الؽػار بام ٓ يعـقفؿ :الػائدة الرابعة

.  العاقبة لؾتؼقى :الػائدة اخلامسة

. تسؾقة ادممـني وضؿلكتفؿ  :الػائدة السادشة

. أن اجلزاء مـ جـس العؿؾ  :السابعةالػائدة

 


