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الدرس الثاين والثالثون
تفسري سورة املدثر

الفائدة األوىل :أن املخاطبة للوصف الراهن ال غضاضة فيه؛ ألنه حكاية حال.
الفائدة الثانية :أن املدثر واملزمل ليسا من أسامء النبي -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألنه
وصف جمرد ،وأسامء النبي -صىل اهلل عليه وسلم -تدل عىل أوصاف كاملة تليق به،
أما املدثر واملزمل فإهنام ال تدالن إال عىل حال معني وإن من املسلمني من يتقصد
يسميه عىل اسم النبي -صىل اهلل عليه وسلم-؛
تسمية ابنه بمد ّثر أو مزمل ظنًا منه أنه ّ
واألمر ليس كذلك.
وتضمنها للنذارة.
الفائدة الثالثة :إثبات الرسالة
ّ
الفائدة الرابعة :أمهية تعظيم الرب وتنزهيه عن الرشكاء وإجالله يف نفوس املدعوين.
الفائدة اخلامسة :وجوب التطهر احليس واملعنوي.
الفائدة السادسة :وجوب الرباءة من األصنام وعابدهيا وعبادهتم ،وإعالن ذلك.
الفائدة السابعة :النهي عن امل ّن بالعمل واستكثاره ،أو طلب العوض عىل الدعوة.
الفائدة الثامنة :حاجة الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -وأتباعه إىل الصرب ،ووجوب
إخالص الصرب هلل.
الفائدة التاسعة :إثبات النفخ يف الصور والنافخ فيه.
الفائدة العارشة :التذكري باملعاد والنذارة به.
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الفائدة احلادية عرشة :عرس يوم القيامة عىل الكافرين؛ وهذا بمنطوق اآلية ،ويرسه
عىل املؤمنني؛ وهذا بمفهوم.
الفائدة الثانية عرشة :قبح التكذيب؛ س ّيام إذا كان مسبو ًقا باإلنعام.
الفائدة الثالثة عرشة :أن املال والبنون زينة احلياة الدنيا.
الفائدة الرابعة عرشة :أن أفضل املال ما كان ممدو ًدا ،له َم َغ ٌّل دائم ال ينقطع.
الفائدة اخلامسة عرشة :أن أفضل البنني من كان شاهدً ا عند أبيه.
الفائدة السادسة عرشة :إنعام اهلل تعاىل عىل مجيع خلقه ،مسلمهم وكافرهم ،بارهم
وفاجرهم،
الفائدة السابعة عرشة :شدة غرور الكافر وطمعه.
الكرب والعناد للحق.
الفائدة الثامنة عرشة :شؤم ر
الفائدة التاسعة عرشة :أن الفكر اللذي ال يستنري بنور اهلل ِ
يورد صاحبه املهالك.
ورهقهَ { :س ُأ رر ِه ُق ُه َص ُعو ًدا} املدثر؛
الفائدة العرشون :شدّ ة عذاب اهلل للكافر العنيد َ
آية .71
الفائدة احلادية والعرشون :الدعاء عىل الكافر ا ُملبطل وتكرار ذلك عليه فإذا كان ال
يزال يف طور الدعوة والعرض فإنه يدعى له باهلداية ،أما إذا متّحض للباطل بعد أن
قامت عليه احلجة وأبى وعاند فإنه ُيدعى عليه.
الفائدة الثانية والعرشون :تظاهر املكذبني بالروية والعمق و ُبعد النظر واملعاناة يف
التفكري ،ملاذا؟
الفائدة الثالثة والعرشون :أن االستكبار وعدم التجرد للحق ُيفيض إىل الزيغ وفساد
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النتيجة.
الفائدة الرابعة والعرشون :إطالق املكذبني الدعاوى الفاجرة دون ب ّينات.
الفائدة اخلامسة والعرشون :مشاهبة القائلني بخلق القرآن للمرشكني يف دعواهم.
فقد ُوجد يف املائة الثانية إبان الدولة العباسية من قال بخلق القرآن -وهم املعتزلة،-
ونارصهم عىل ذلك بعض خلفاء الدولة العباسية ،ألهنم ينكرون أن اهلل تعاىل
متصف بصفة الكالم ،فجعلوا كالم اهلل خملوقا! فام أشبههم هبذا الذي قال{ :إِ ْن َه َذا
إِ اَّل َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
رش}.
الفائدة السادسة والعرشون :وعيد اهلل الشديد للمكذبني القائل عليه بغري علم.
ِ
اب الن ِ
اار إِ اَّل َم َالئِكَة َو َما َج َع ْلنَا ِعدا َ َُت ْم إِ اَّل
رش (َ )33و َما َج َع ْلنَا َأ ْص َح َ
{ َع َل ْي َها ت ْس َع َة َع َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َاب
ين َآمنُوا إِي ََمنا َو ََّل َي ْرت َ
َاب َو َي ْز َدا َد ا الذ َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ين َك َف ُروا ل َي ْس َت ْيق َن ا الذ َ
ف ْتنَة ل الذ َ
ُون ولِي ُق َ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِف ُق ُل ِ
ون َما َذا َأ َرا َد
وِبِ ْم َم َرض َوا ْلكَافِ ُر َ
ول ا الذ َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
ا الذ َ
َاب َواملُْ ْؤمن َ َ َ
ِ
اء َو َما َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َ
اهللاُ ِ َِب َذا َم َثال ك ََذلِ َ
ك إِ اَّل ُه َو
ك ُي ِضل ا اُ
اء َو َ َْيدي َم ْن َي َش ُ
هلل َم ْن َي َش ُ
َو َما ِه َي إِ اَّل ِذك َْرى لِ ْل َب َ ِ
رش (})31
أخرب اهلل -عز وجل -بأن النار عليها خزنة من املالئكة الكرام الذين ُأعدّ وا هلذه
املهمة؛ فإن مالئكة اهلل تعاىل هلم وظائف متنوعة ،وهلم أعامل كثرية وإن كان جيمعهم
وظيفة واحدة وهي العبادة والتسبيح ،قال اهلل تعاىل عن املالئكةَ ( :و َما ِمنَّآ إِالَّ َل ُه
َم َقام َّم رع ُلوم َ .وإِنَّا َلن رَح ُن الصآفون َ .وإِنَّا َلن رَح ُن املسبحون) سورة الصافات؛ اآليات
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 .761-761لكن من مالئكة الرمحن من يتنزل بالوحي وهو جربيل ،ومنهم من
يتنزل القطر؛ وهو ميكائيل ،ومنهم من هو موكول باألرواح ،وهو إرسافيل؛ ألنه
ينفخ يف الصور ،ومنهم من يقبض األرواح ،وهو ملك املوت ،ومنهم من يتسور
عىل اجلنني وهو يف بطن أمه ،فينفخ فيه الروح ،ويؤمر بك ِ
َتب أربع كلامت ،ومنهم من
ِ
ِ ِ
ِ
ين آ َمنُوا ث
يقاتل مع املؤمنني {إِ رذ ُيوحي َر ُّب َك إِ َىل ا رَمل َالئكَة َأ يِّن َم َعك رُم َف َث يبتُوا ا َّلذ َ
س ُأ رل ِقي ِيف ُق ُل ِ ِ
اْضبوا ِمنرهم ك َُّل بن ٍ
اْض ُبوا َف رو َق راألَ رعن ِ
ب َف ر ِ
َان
َ
َاق َو ر ِ ُ
الر رع َ
وب ا َّلذ َ
ُ ر
ين َك َف ُروا ُّ
َ
( })71سورة األنفال؛ آية  .71ومنهم مالئكة س ّياحون يف األرض يبتغون جمالس
يفُتون ،ال
الذكر فأعامهلم كثرية ،متنوعة لكنهم مجيع ًا يسبحون الليل والنهار ال ُ
يسأمون ،ال يستحرسون ومن مهام املالئكة خزانة النار ،وعدد خزنة النار تسعة
عرش؛ وربام كان هذا عدد رؤسائهم ويكون حتتهم مزيد جنود قال اهلل تعاىلَ ( :ع َل ري َها
ِ
رش) املدثر؛  .03فلام قال اهلل تعاىل ذلك تفكه املرشكون هبذا وصاروا
ت رس َع َة َع َ َ
يسمى أبو ّ
األشدين؛
يستهزئون ،حتى إن أحدهم وهو أبو األشدّ بن اجلمحي وكان ّ
إذ كان قوي البنية مصار ًعا فكان يقول لقريش :اكفوِّن اثنني وأنا أكفيكم سبعة
عرش ،وقال أبو جهل لقريش :كل عرشة منكم يقومون عىل واحد فندفعهم .هكذا
ُخ ّيل إليهم يضنون أن املالئكة من جنسهم ،وأهنم يستطيعون أن يغالبوهم ،هكذا
ُتوا وصاروا يتفكهون بالكالم الذي يعارضون به كالم اهلل -عز
خ ّيل هلم ،واغ ّ
ٍ
وجل -فبني اهلل -سبحانه وتعاىل -يف آية طويلة احلكمة من هذا العدد .
()7

( ) تفسري الطربي.)03-12/12( :
7
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ِ
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
ين َك َف ُروا
َّار إِ َّال َم َالئ َك ًة َو َما َج َع رلنَا عدَّ َ ُهت رم إِ َّال ف رتنَ ًة يل َّلذ َ
قولهَ ( :و َما َج َع رلنَا َأ رص َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ُأوتُوا
َاب ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا إِ َيامنًا َو َال َي ررت َ
َاب َو َي رز َدا َد ا َّلذ َ
ين ُأوتُوا ا رلكت َ
ل َي رس َت ريق َن ا َّلذ َ
ُون ولِي ُق َ ِ
ِ
ِ
ين ِيف ُق ُل ِ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللَُّ ِ َهب َ
وهبِم َّم َرض َوا رلكَافِ ُر َ
ثذا
ول ا َّلذ َ
َاب َوا رُمل رؤمن َ َ َ
ا رلكت َ
َم َث ًال) املدثر؛ .07
مخسة مقاصد جعلها اهلل تعاىل حكمة جلعل عدهتم تسعة عرش.
إحداها( :إِ َّال فِ رتنَ ًة يل َّل ِذين َك َفروا) أي :اختبارا للكافرين حيث محلتهم عىل ٍ
مزيد من
َ ُ
ٍ
مزيد من العذاب؛ ألن الفتنة تأيت بمعنى العذاب كام قال اهلل
التكذيب وحصول
ثذا ا َّل ِذي كُنتُم بِ ِه ت رَس َت رع ِج ُل َ
تعاىلُ ( :ذو ُقوا فِ رتنَ َتك رُم َه َ
ون) الذاريات  .72أي :ذوقوا
عذابكم.
فهي يف حق الكفار اختبار هلم وزيادة ضالل وزيادة عذاب.
ِ
ِ
ِ ِ
َاب) ،ألنه مذكور يف كتب اليهود والنصارى أن
الثانية( :ل َي رس َت ريق َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا رلكت َ
عدة ُخزان النار تسعة عرش ،فإذا جاء النبي اخلاتم هبذا اخلرب كان يف ذلك زيادة يقني
هلم بصدق اخلرب وصدق املخرب؛ ملوافقته ملا جا به أنبياؤهم.
ِ
ين آ َمنُوا إِ َيامنًا) ،ألن املؤمن يزيد إيامنه بزيادة التصديق؛ فكلام
الثالثةَ ( :و َي رز َدا َد ا َّلذ َ
جاءه خرب عن اهلل وعن رسوله فآمن به وقبِل ،زاد إيامنه ،واإليامن يزيد وينقص.
ِ
ِ
َاب َوا رُمل رؤ ِمن َ
ُون) أي :تنمحق الريبة ويرتفع
َاب ا َّلذي َن ُأوتُوا ا رلكت َ
الرابعةَ ( :و َال َي ررت َ
الشك وااللتباس؛ وذلك ألن املؤمن يعلق إيامنه بالغيب ال بمجرد عقله وقياسه؛ بل
بام يأتيه من عند اهلل ،فهو يؤمن أوالً ويتفكر ثان ًيا .أما من جعل عقله هو املقياس
وقال :ما وافق العقل قبلته ،وماناقض العقل رددته؛ فهذا ليس مؤمنًا باهلل ،هذا
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مؤمن بعقله .واإليامن باهلل يقتيض التسليم واالنقياد واخلضوع بحيث ال يعارض
النص ،قال تعاىل( :إِن ََّام ك َ
ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسول ِ ِه ل ِ َي رحك َُم َب رين َُه رم َأن
َان َق رو َل ا رُمل رؤ ِمن ِ َ
َي ُقو ُلوا َس ِم رعنَا َو َأ َط رعنَا) النور؛  .17فالواجب القبول وعدم االعُتاض؛ هذه حقيقة
اإليامن ،وهو إيامن بأمر غيبي (امل (َ )7ذل ِ َك ا رلكِ َتاب َال ريب فِ ِ
ني ())1
يه ُهدً ى يل رل ُمت َِّق َ
َر َ
ُ
ُون بِا رل َغ ري ِ
سورة البقرةَ .من؟ (ا َّل ِذي َن ُي رؤ ِمن َ
ب) البقرة؛ آية .0
فاملؤمن ال يعُتض ويقولِ :مل َ تسعة عرش؟

قال اهلل تعاىلَ ( :ال ُي رس َأ ُل َع َّام َي رف َع ُل َو ُه رم ُي رس َأ ُل َ
ون) األنبياء؛  .10فإذا أخربك اهلل بخرب
فاقبله وصدقه واطلب احلكمة من ورائه ،فإن ظهرت لك احلكمة فذاك ،وإن مل
علام بكل يشء ،كام
تظهر فاقطع بوجود حكمة ،لكنها حكم ًة خمفية ال يلزم إن ُحتيط ً
أنك ال تعلم ملاذا خلق اهلل الساموات سب ًعا واألرضني سب ًعا؟ هذه حكمة كونية.
وال تعلم ملاذا رشع اهلل الطواف حول البيت سب ًعا وبني الصفا واملروة سب ًعا ورمي
ثم حكمة.
اجلامر سب ًعا وهذه حكمة تعبدية رشع ّية .لكن ليس معنى ذلك أن ليس ّ
هناك حكمة لكنها غري معلومة بالنسبة لك ،ويكفي أهنا تدل عىل إيامن من قبِلها
وكيف؟
وصدّ قها ،أما الذي يعُتض عىل هذه األعداد وهذه التقديرات ويقول ِمل َ؟
َ
فهذا ليس بمؤمن ،فإن من رشط اإليامن القبول واإلذعان والرضا والتسليم،
فيجب أن يعود اإلنسان نفسه عىل ذلك ففي الصحيح أنهَ :ص َّىل َر ُس ُ
ول اهللِ َ -ص َّىل
الص ربحِ ُث َّم َأ رق َب َل َع َىل الن ِ
َّاسَ ،ف َق َالَ « :ب رينَا َر ُجل َي ُس ُ
اهللَُّ َع َل ري ِه َو َس َّل َمَ ،-ص َ
وق َب َق َر ًة إِ رذ
ال َة ُّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّاسُ :س رب َح َ
َض َ َهبا َف َقا َل رت :إِنَّا َمل ر ن ر
ان
ُخ َل رق هل َذا؛ إِن ََّام ُخل رقنَا ل رل َح ررث»َ .ف َق َال الن ُ
َرك َ
بها َف َ َ
ِ
مها َث َّم َو َب رين ََام َر ُجل ِيف
اهللِ! َب َق َرة َت َك َّل ُم َف َق َالَ « :فإِ يِّن ُأوم ُن ِهب َذاَ ،أنَا َو َأ ُبو َبك ٍرر َو ُع َم ُر َو َما ُ َ
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ٍ
الذئرب َف َذ َه ِ
ِِ
اس َتنر َق َذ َها ِمنر ُهَ ،ف َق َال َل ُه
ب من َرها َب َشاةَ ،ف َط َل َ
َ
َغنَمه إِ رذ َعدَ ا ي ُ
ب َحتَّى ك ََأ َّن ُه ر
هذا ،اس َتنر َق رذ َهتا ِمنييَ ،فمن َهلا يوم السبعِ ،يوم الَ ر ِ
ي
اع َي َهلَا َغ ر ِريي»َ .ف َق َال
الذئ ُ
َ ر َ َ ر َ َّ ُ َ ر َ َ
َ
رب َ :ر
ان اهللِ! ِذئرب ي َت َك َّلم ف َق َال النبي -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-فإِ يِّن ُأ ِ
َّاسُ :س رب َح َ
وم ُن
الن ُ
َ ُ
مها َث َّم»ّ)  .حكم غيايب؛ ألنه يعلم أنه بمجرد ما يأيت
ِهب َذا َأنَا َو َأ ُبو َبك ٍرر َو ُع َم ُر َو َما ُ َ
()1

اخلرب ال يستغربانه وال يستنكرانه وال يعُتضان عليه.
هكذا يكون التصديق! فاملؤمن إذا سمع اآلية أو احلديث مل يقل :كيف؟ وملاذا .هذا
ثم إن بدا له أن يسأل
نقص يف اإليامن؛ بل يقول :صدق اهلل وصدق رسول اهلل ّ ،
عىل سبيل االستفهام واالستخبار فال حرج ،فإن كانت احلكمة منصوصة فاحلمد
هلل ،وإن كانت احلكمة تعبدية ريض وس َّلم.
ول ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
اخلامسةَ ( :ول ِ َي ُق َ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللَُّ ِ َهب َ
وهبِم َّم َرض َوا رلكَافِ ُر َ
ثذا َم َث ًال) هكذا
كافرا يعُتض :ملاذا ْضب اهلل هذا مثالً؟
من يف قلبه مرض وزيغ وشبهة ،أو كان ً
ملاذا خص اهلل هذا العدد؟ ملاذا قدّ ر اهلل هذا التقدير؟ كام قال تعاىل{ :إِ َّن اهللََّ َال
ِ
َي رست رَح ِيي َأ رن َي ر ِ
ين آ َمنُوا َف َي رع َل ُم َ
احل ُّق ِم رن
َض َب َم َث ًال َما َب ُع َ
وض ًة َف َام َف رو َق َها َف َأ َّما ا َّلذ َ
ون َأ َّن ُه ر َ
ِ
ين َك َف ُروا َف َي ُقو ُل َ
ون َما َذا َأ َرا َد اهللَُّ ِ َهب َذا َم َث ًال ُي ِض ُّل بِ ِه كَثِ ًريا َو َ رهي ِدي بِ ِه كَثِ ًريا
َر يهبِ رم َو َأ َّما ا َّلذ َ
وما ي ِض ُّل بِ ِه إِ َّال ا رل َف ِ
ني} [البقرة]16 :
اس ِق َ
َ َ ُ

وقد مايز اهلل بني طريقة الزائغني وطريقة الراسخني ،فقالُ ( :ه َو ا َّل ِذي َأ َنز َل َع َل ري َك
ِ
اهبات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ
َاب ِمنر ُه آ َيات ُُّّمرك ََامت ُه َّن ُأ ُّم ا رلكِت ِ
وهبِ رم َز ريغ
ا رلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ

( ) أخرجه البخاري رقم ( ،)0217ومسلم رقم (.)1022
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هلل والر ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اس ُخ َ
َف َيتَّبِ ُع َ
ون
ون َما ت ََشا َب َه منر ُه ا ربت َغا َء ا رلف رتنَة َوا ربت َغا َء ت رَأ ِويله َو َما َي رع َل ُم ت رَأ ِوي َل ُه إِ َّال ا َُّ َ َّ
ون آمنَّا بِ ِه ك ٌُّل من ِع ِ
ِ
ند َر يبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو راألَ رل َب ِ
اب) آل عمران .1
ي ر
ِيف ا رلع رل ِم َي ُقو ُل َ َ
فلتكن من أويل األلباب .هلذا ع ّقب اهلل تعاىل عىل هذه املواقف املتباينة من الناس
بقوله( :ك ََذل ِ َك ُي ِض ُّل اهللَُّ َمن َي َشا ُء َو َ رهي ِدي َمن َي َشا ُء) املدثر؛ .07
هكذا يبتيل اهلل عباده بأنواع البالء ،فيتمح ّض املؤمنون من الكافرين ،والصادقون
يتبني الناس .لوال الفتنة ما حصل ذلك
من الكاذبني ،والراسخون من الزائغني ،و ّ
ِ
ُتكُوا َأن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه رم َال ُي رف َتن َ
ُون (َ )1و َل َقدر
ب الن ُ
قال تعاىل( :امل (َ )7أ َحس َ
َّاس َأن ُي ر َ
َف َتنَّا ا َّل ِذين ِمن َقبلِ ِهم َف َليع َلمن اهللَُّ ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َليع َلمن ا رلك ِ
ني ) العنكبوت من
َاذبِ َ
َ َ ر َ َّ
َ َ
ر ر َ ر َ َّ
َ
.0-0
تقر
فعليك أهيا املؤمن إذا جاءك خرب اهلل أو خرب رسوله -صىل اهلل عليه وسلم -أن ّ
نفسا ،وال تعُتض عليه بأنواع االعُتاضات ،وال تتجنى عليه
به عينًا ،وتطيب به ً
بأنواع التأويالت؛ بل تعتقد أن اهلل  : أعلم بنفسه وبغريه ،وأصدق قي ً
ال من
خلقه ،وأحسن حدي ًثا ،فال مسوغ أن تستدرك عىل النص وأن حتمله عىل غري ُمراد
قائله ،هذا ٍ
جتن وعدوان عىل النصوص ،وهذا ماوقع به املتكلمون الذين ّأولوا آيات
الصفات وغريها ،أما أهل السنة واجلامعة فإهنم اعتصموا بنص الكتاب والسنة،
وعلموا أن كالم اهلل ( َال ي رأتِ ِ
يه ا رل َباطِ ُل ِم رن َب ر ِ
ني َيدَ ري ِه َو َال ِم رن َخ رل ِف ِه َتن ِرزيل ِم رن َحكِي ٍم
َ
َمحِ ٍ
يد) فصلت؛  .21ثم قال سبحانهَ ( :و َما َي رع َل ُم ُجنُو َد َر يب َك إِ َّال ُه َو) أي :كون هؤالء
تسعة عرش ال يعني أن هؤالء فقط هم جنود ربك! ال يعلم جنود ربك إال هو :أي
ال يعلمهم عد ًدا وصفة إال هو سبحانه؛ ألن املالئكة عامل غيبي.
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ضج ِ
ِ
ِ
اع ِل ا رَمل َال ِئك َِة ُر ُس ًال
الس َام َوات َو راألَ رر ِ َ
احل رمدُ هللَِّ َفاط ِر َّ
وقد قال سبحانه وتعاىل ( :ر َ
ُأ ِ
ث َو ُر َبا َع َي ِزيدُ ِيف ر
ويل َأ رجن ِ َح ٍة َّم رثنَى َو ُث َال َ
اخلَ رل ِق َما َي َشاء ) وقد رأى النبي (صىل اهلل
عليه وسلم) جربيل(عليه السالم)منهب ًطا من السامء له ست مئة جناح قد سدَ األفق
ث َعن م َل ٍ
ِ
مح َل ِة ا رل َع رر ِ
ني
ش ،إِ َّن َما َب ر َ
ك ِم رن َم َال ِئك َِة اهللَِّ ِم رن َ َ
وقال ُ ( :أذ َن ِيل َأ رن ُأ َحدي َ ر َ
َش رح َم ِة ُأ ُذنِ ِه إِ َىل َعاتِ ِق ِه َم ِس َري ُة َس رب ِع ِمائ َِة َعا ٍ
م) .
ون َأ َّط ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلم( :إِ يِّن َأ َرى َما َال ت ََر رو َنَ ،و َأ رس َم ُع َما َال ت رَس َم ُع َ
ت
()0

الس َام ُءَ ،و ُح َّق َهلَا َأ رن ت َِئ َّط) ومعنى أطت السامء؟ أي َث ُق َلت حتى ُس ِم َع هلا أطيط
َّ
كأطيط ا َلرحل بالراكب الصادر من السيور واجلامل ،إذا عاله الراكب قال( :إِ يِّن
ِ
ِ
ِ
َأ َرى َما َال ت ََر رو َنَ ،و َأ رس َم ُع َما َال ت رَس َم ُع َ
يها
الس َام ُءَ ،و ُح َّق َهلَا َأ رن تَئ َّط َما ف َ
ون َأ َّطت َّ
مو ِضع َأرب ِع َأصابِع إِ َّال وم َلك و ِ
اضع َج رب َه َت ُه س ِ
اجدً ا هللََِِّ ،واهللَِّ َل رو َت رع َل ُم َ
ون َما َأ رع َل ُم
َ
َر ُ رَ َ َ
َ
َ َ

َلض ِح ركتُم َقلِ ًيال و َلب َكيتُم كَثِريا ،وما َت َل َّذ رذتُم بِالنيس ِ
اء َع َىل ال ُف ُر ِ
ش َو َخلَ َر رجت رُم إِ َىل
َ
َ
ر
ً َ َ
َ َ ر ر
ر
الصعدَ ِ
ات َ رجت َأ ُر َ
ون إِ َىل اهللَِّ)  ،حتى قال ابو َذر راوي احلديثَ " :و ِددت أنني شجرة
ُّ ُ
تعضد" .يعني تُقطع وينتهي أمرها ( َواهللَِّ َل رو َت رع َل ُم َ
ون َما َأ رع َل ُم َل َض ِح ركت رُم َقلِ ًيال
ِ
ش و َخلرجتُم إِ َىل الصعدَ ِ
ِ
ات) يعني ظاهر
ُّ ُ
َو َل َب َك ريت رُم كَث ًرياَ ،و َما َت َل َّذ رذت رُم بِالن َيساء َع َىل ال ُف ُر ِ َ َ َ ر ر
()2

البلد وضواحيه جتأرون إىل اهلل تعاىل فهذه أمور غيبية ال يعلمها يراها و يسمعها
ِ
ورَ ،ف ُق رل ُتَ :يا ِج ر ِرب ُيل َما
نبينا  وال نسمعها كام أن النبي ُ ( :ث َّم ُرف َع ِيل ا رل َب ري ُت ا رَمل رع ُم ُ

( ) أخرجه أبو داود رقم (.)2111
0

( ) أخرجه امحد رقم ( ،)17171والُتمذي رقم (.)1071
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ف م َل ٍ
ور َيدر ُخ ُل ُه ك َُّل َي رو ٍم َس رب ُع َ
ك ،إِ َذا َخ َر ُجوا ِمنر ُه َ رمل
ون َأ رل َ َ
َه َذا؟ َق َالَ :ه َذا ا رل َب ري ُت ا رَمل رع ُم ُ
ِ
يه ِ
يعودوا فِ ِ
لكثرة مالئكة الرمحن.
آخ ُر َما َع َل ري ِه رم)  ،يعني ال تأتيهم النوبة مر ًة أخرى
َُ ُ
( َو َما ِه َي إِ َّال ِذك َرر ٰى ل ِ رل َب َ ِ
رش) اإلشارة إىل النار التي سبق ِذكرها سقر فهي ذكرى
()1

ألهنا موعظة وتذكرة للبرش.

( ) أخرجه مسلم رقم (.)762
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