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الدرس الواحد و األربعون
تفسري سورة اإلنسان]21 :10[ :
ش َذل َ
ك ال َيوم َو َل َّقاهم
{ إنَّا َنخَ اف من َر ِّبنَا َيو ًما َعب ً
وسا َقم َطر ًيرا (َ )10ف َو َقاهم اهللَّ َ َّ
ي ف َيها َع َىل
ورا (َ )11و َجزَ اهم ب َم َص ََبوا َج َّن ًة َو َحر ًيرا ( )12متَّكئ َ
َْض ًة َوُس ً
ن َ
األَ َرائك َل َي َرو َن ف َيها َشم ًسا َو َل زَم َهر ًيرا (َ )11و َدان َي ًة َع َليهم ظ ََل َُلا َوذ ِّل َلت قطوف َها
تَذل ًيَل (َ )11وي َطاف َع َليهم بآن َية من ف َّضة َو َأك َواب كَانَت َق َوار َيرا (َ )11ق َوار َير من
َان مزَ اج َها زَ ن َجب ًيَل (َ )11عينًا ف َيها
وها تَقد ًيرا (َ )11ويس َقو َن ف َيها كَأ ًسا ك َ
ف َّضة َقدَّ ر َ
ت َس َّمى َسل َسب ًيَل (َ )11و َيطوف َع َليهم ولدَ ان َ
ون إ َذا َر َأيتَهم َحسبتَهم لؤل ًؤا
ُم َّلد َ
ت نَع ًيم َوملكًا كَب ًريا (َ )20عال َيهم ث َياب سندس
ت َث َّم َر َأي َ
ورا (َ )11وإ َذا َر َأي َ
َمنث ً
َ
ورا (} )21
شا ًبا َطه ً
ََبق َوح ُّلوا أ َساو َر من ف َّضة َو َس َقاهم َر ُُّّبم َ َ
خْض َوإست َ
َخ ُ ِ
قوله{ :إِنَّا ن َ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا} مرة أخرى يعيدون ذكر اليوم
اف من َّر ِّبنَا َي ْو ًما َع ُب ً
اآلخر ،فاليوم اآلخر ٌ
ماثل يف قلوهبم ونصب أعينهم وهذا هو الذي ضبط مسارهم،
عبوسا؟ املراد بآثاره عىل وجوه أهله ،ويكون أيضا
كيف يكون اليوم نفسه
ً
قمطريرا ،أي شديدً ا .فقيل يف معنى عبوس :أنه يظهر العبوس والكلح عىل وجه
ً
الكافر ،حتى ووصف بعضهم ذلك :حتى ينعقد ما بني عينيه فيسيل منه مثل
القطران! ،وقال ابن عباس  :عبوس أي :ضيق ،وقمطرير طويل .حتى قال ابن
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كثري رمحه اهلل :وعبارة ابن عباس :أوضحها وأجَلها وأعَلها وأحَلها وأولها،
وال ريب أن الوجوه مرآة القلوب وهلذا تظهر التعابري من فرح أو حزن أو غبطة أو
اكتئاب عىل الوجوه ،تأمل قول اهلل عز وجل {وجوه يوم ِئ ٍذ مس ِفر ٌة* َض ِ
اح َك ٌة
ُ ُ ٌ َ ْ َ ُّ ْ َ
ٍِ
ِ
َت ٌة} [عبس ]14-83:فالوجه هو
َب ٌة *ت َْر َه ُق َها َق َ َ
ِش ٌة * َو ُو ُجو ٌه َي ْو َمئذ َع َل ْي َها َغ َ َ
ُم ْس َت ْب َ
املرآة التي تظهر عليها االنفعاالت ،وقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم تُرى
االنفعاالت يف وجهه ،تقول عائشة ريض اهلل عنها ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ارير َو ْج ِه ِه)  ،ويف حديث آخر( :ر َأ ْي ُت َو ْج َه رس ِ
ول
َ ُ
َ
ََب ُق َأ َس ِ ُ
ورا ،ت ْ ُ
ْس ً
( َد َخ َل َع َ ََّل َم ْ ُ
()4

اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيت ََه َّل ُل ،ك ََأ َّن ُه ُم ْذ َه َب ٌة)  ،بأيب هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم
( )

وأيضا تعرف الكراهة يف وجهه إذا كره شي ًئا.
يظهر عليه أثر الْسورً ،
أقض مضاجعهم
َش ََٰذل ِ َك ا ْل َي ْو ِم} ،ذاك اليوم الذي ّ
قال اهلل تعاىلَ { :ف َو َق ُ
اه ُم اهللَُّ َ َّ
ومحلهم عىل ترك الشهوات ولزوم الطاعات ّملا خافوه يف الدنيا أمنهم اهلل إياه يف
اآلخرة ،فإن اهلل تعاىل ال جيمع عىل عبد خمافتني ،وال جيمع عليه أمنني ،فمن خافه يف
الدنيا أ ّمنه يف اآلخرة ،ومن أمنه يف الدنيا أخافه يف اآلخرة.
اه ْم) بمعنى أعطاهم( ،نَْضة) ،تكون النْضة
ورا} ( َو َل َّق ُ
ُس ً
َْض ًة َو ُ ُ
قولهَ { :و َل َّقا ُه ْم ن ْ َ
يف الوجوه ،وصف ما سبق بأنه عبوس قمطرير تظهر آثاره عىل الوجوه ،كان حال
( ) أخرجه البخاري رقم( ،)8333ومسلم رقم (.)4131
4

( ) أخرجه مسلم رقم (.)4141
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ورا) الْسور يكون
ُس ً
هؤالء النّْضة يف الوجوه ،وهي البهاء واجلامل ُّ
والسفرةَ ( ،و ُ ُ
َبوا َجنَّ ًة
يف القلوب .فالنْضة يف الوجوه والْسور يف القلوبَ { ،و َج َز ُاه ْم بِ َام َص َ ُ
وح ِريرا} اجلزاء من جنس العمل ،ألن اهلل تعاىل حكَم عدل ِ
مقسط سبحانه
َ
َ َ ً
وبحمده ،ال يضيع أجر املحسنني.
َبوا} أي :بسبب صَبهم ،فصَبهم ذاك كان سب ًبا للنعيم
فالباء يف قوله {بِ َام َص َ ُ
{ َجنَّ ًة َو َح ِر ًيرا} ،فأما اجلنة فهي دار النعيم التي أعدها اهلل تعاىل لعباده املؤمنني،
ادي الص ِ
( َأ ْعدَ د ُت ل ِ ِعب ِ
ني َر َأ ْتَ ،والَ ُأ ُذ ٌن َس ِم َع ْتَ ،والَ َخ َط َر َع َىل َق ْل ِ
ب
ني َما الَ َع ْ ٌ
اِل َ
َّ
َ
ْ
ِ
ِ
َب َ ٍ
ُور َيت َ ْ
ْيا َن ٌة َ َْتت َُّزَ ،و ََنَ ٌر
ََل َألَُ ،و َر ْ َ
اجلنَّ َة َال َخ َط َر َهلَا ،ه َي َو َر ِّب ا ْل َك ْع َبة ن ٌ
ِش) َ ( ،فإِ َّن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يج ٌة) .
ْص َمشيدٌ َ ،و َفاك َه ٌة كَث َري ٌة نَض َ
ُم َّط ِر ٌدَ ،و َق ْ ٌ
()8

()1

ّ
وكأن اهلل سبحانه وتعاىل
قولهَ {:و َح ِر ًيرا} ،هو اللباس الرائق الرقيق الناعم الفاخر،
ملا ذكر النعيم الباطني من الْسور ذكر النعيم اخلارجي ،فقالَ { :جنَّ ًة َو َح ِر ًيرا}
فاجلنة هي ما تشاهده العني ،واِلرير هو ما يكسو البدن.
والصَب له منزلة عظيمة ،فالدين كله صَب.

( ) أخرجه البخاري رقم ( ،)8 11ومسلم رقم ( ،) 3 1متفق عليه.
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وهو ثَلثة أنواع :صَب عىل طاعة اهلل وصَب عن معصية اهلل وصَب عىل أقدار اهلل
املؤملة ،فمنزلة الصَب من الدين كمنزلة الرأس من اجلسد قال تعاىلَ { :و َج َع ْلنَا ِمن ُْه ْم
ون بِ َأم ِرنَا ََّملا صَبوا ۖ وكَانُوا بِآياتِنَا ي ِ
ِ
وقن َ
ُون} [السجدة ] 1:فالصَب عىل
َ ُ
َ
َ َُ
َأئ َّم ًة َ َْيدُ َ ْ
طاعة اهلل بأن ْيمل اإلنسان نفسه عىل فعل األوامر بل وفعل املستحبات ،والصَب
عن معصية اهلل هو أن ْيجز اإلنسان نفسه عن ارتكاب املحرمات بل واملكروهات.
والصَب عىل أقدار اهلل املؤملة بأن ْيبس اإلنسان نفسه عن اجلزع ،ولسانه عىل التشكي
والسخط ،وجوارحه عن رضب اخلدود وشق اجليوب وما أشبه ذلك من فعل
اب ِم ْن ُم ِصي َب ٍة إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللَِّ َو َم ْن ُي ْؤ ِم ْن بِاهللَِّ
اجلاهلية ،ويرىض بام قسم اهللَ { ،ما َأ َص َ
ِ
الر ُج ُل ت ُِصي ُب ُه ا ُْمل ِصي َب ُة َف َي ْع َل ُم َأ ََّنَا ِم ْن ِعن ِْد
َ َْيد َق ْل َب ُه} [التغابن ،]44 :قال علقمةُ :ه َو َّ
اهللَِّ َف َ ْري َىض َو ُي َس ِّل ُم .
()3

ني فِيها َع َىل ْاألَر ِائ ِ
ِِ
ك} ال جتد وص ًفا كوصف القرآن ،وال أرق ،وال
قولهُ { :متَّكئ َ َ
َ
أنعم ،كام جتد يف هذه السورة ،ءيء ال يحيط به العبارات ،ينقلك إىل أجواء سامية
حسا ومعنى .واالتكاء :إما أن يكون بمعنى االضطجاع أو بمعنى
رفيفة راقيةً ،
االرتفاق ،االضطجاع بأن يمد جسمه عىل األرض ،أو االرتفاق بأن يتكئ بمرفقه

( ) تفسري الطَبي.)1 4 / 1( :
3
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يشف عن نعيم
واألرائك :هي الْسر التي يحت اِلجال ،يعني هلا مظلة .وهو مشهد
ّ
ٍ
وهبجة يْسح اخليال يف تصورها.
ورقة
ِ
ِ ِ
{متَّكِ ِئ َ ِ
شمسا
يها َش ْم ًسا َو َال َز ْم َه ِر ًيرا} ،ال َيرون فيها
يها َع َىل ْاألَ َرائك َال َي َر ْو َن ف َ
ني ف َ
ً
ُ
يحرقهم بحرارَتا ،وال بر ًدا يقتلهم بصقيعه ،بل هو جو معتدل وإضاءة رائقة خلقها
نورا،
اهلل ،فال يلزم أن يكون النور بسبب الشمس أو القمر ،بل خيلق اهلل يف اجلنة ً
ً
معتدال غري متقلب.
جوا
وجيعل فيها ً
قولهَ { :و َدانِ َي ًة َع َل ْي ِه ْم ظِ َال ُهلَا} ،دانية يعني قريبة ،ظالل أشجارها ،فهي تكتنفهم
ويحيط هبم.
قولهَ { :و ُذ ِّل َل ْت ُق ُطو ُف َها ت َْذلِيال} قطوفها :أي ما يقطفون من ثامرها ،و ُذللت أي
ُهيئت و ُق ّربت ،فإذا أحب أحدهم أن يقطف من ثامر اجلنة ّ
تدىل له الغصن ومل ْيتج
إىل القيام لتناوله ،وإذا قام قام معه ،فهم حماطون بالرفاهية والرقة والنعيم.
اف َع َل ْي ِه ْم بِآنِ َي ٍة ِم ْن فِ َّض ٍة} :والفضة من أرق املعادن ،فأواين اجلنة ،أو
قولهَ { :و ُي َط ُ
بعض أوانيها من الفضة ،لرقتها ونعومتها ،وكام أسلفنا ليس يف اجلنة مما يف الدنيا إال
األسامء ،لكنها تشَتك معها يف أصل معناها ،فمن معاين الفضة أَنا متتاز بالرقة
والصفاء.
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قولهَ { :و َأك َْو ٍ
اب} األكواب هي ما ال عرى له وال خراطيم من اآلنية ،ألن الذي له
عروة وخرطوم هي األباريق
َت َق َو ِار َيرا} يعني كهيئة القوارير لكنّها قوارير من فضة ،وهذا ءيء
قوله{ :كَان ْ
عجيب ألن القوارير تكون من الزجاج ،فكيف ُسبِكت الفضة وصارت يف صفائها
كصفاء الزجاج ،هذا من عجائب اجلنة ،فقوارير الثانية بدل من قوارير األوىل
وها َت ْق ِد ًيرا} يعني قدّ رها خالقها أو من أمر اهلل تعاىل بصنعها ،تقديرا بحيث
{ َقدَّ ُر َ
كبريا ومملو ًءا مل يلتذ به شاربه،
تكون عىل قدر حاجة الشارب؛ ألن اإلناء إذا كان ً
وإذا كان صغريا مل ِ
يف بحاجته ،فيأيت عىل مقدار.
ً
{ويس َقو َن فِيها ك َْأسا ك َ ِ
اج َها َزن َْجبِيال} والكأس يف لغة العرب يراد به كأس
َان م َز ُ
َ
َُ ْ ْ
ً
اخلمر ،وهذه املرة ِمزاجه الزنجبيل ،والزنجبيل فيه رائحة زكية ،حمببة لكنه زنجبيل
بمعنى
اجلنة ،ليس كزنجبيل الدنيا فيه لذعة وحرارة ،لكن فيه مما متيل إليه النفوس
ً
من املعاين.
ِ
ً
سلسبيال،
يها ت َُس َّمى َس ْل َسبِ ًيال} أي :يف اجلنة عني مشهورة تسمى
قولهَ { :ع ْينًا ف َ
وذلك لسالستها وطيب مائها وبرده وحالوته.
ان ُخم َ َّلدُ َ
وف َع َل ْي ِه ْم ِو ْلدَ ٌ
ون} وهم الغلامن الذين خلقهم اهلل عز وجل يف
قولهَ { :و َي ُط ُ
ِ
ورا} يا له من وصف
اجلنة ،خلدمة أهل اجلنة{ ،إِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم َحس ْبت َُه ْم ُل ْؤ ُل ًؤا َمنْ ُث ً
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لؤلؤ منثور ،وصف مدهش مبهر
عجيب! يعني لكثرَتم وهبائهم ونَْضَتم ،كأنام مو ُ
ال تستطيع العبارات أن تنقله.
خمرصون كام قال بعض املفْسين:،
وهم خم ّلدون يعني ال يموتون ،وقيل خم ّلدونّ :
يعني يف أذاَنم أقراط ،كام جيعل للصبيان فيام مىض أقراط يف أذاَنم.
والتفت ،يف
قولهَ { :وإِ َذا َر َأ ْي َت َث َّم َر َأ ْي َت ن َِع ًيام َو ُم ْلكًا كَبِ ًريا} يعني مهام قلبت طرفك
ّ
كبريا ،ملكهم اهلل
هذه األجواء العظيمة ،الرفيفة الرقيقة الناعمة ،جتد ً
نعيام وملكًا ً
نعيام من يسري يف ُملكه ألفي عام ينظر إىل أقصاه كام ينظر
إياه ،حتى إن أقل أهل اجلنة ً
إىل أدناه ،فام بالك باملقربني؟.
ِ ِ
ََب ٌق َو ُح ُّلوا َأ َس ِ
اب ُسنْدُ ٍ
اه ْم َر ُّ ُهب ْم
او َر ِم ْن فِ َّض ٍة َو َس َق ُ
قوله{ :عال َي ُه ْم ث َي ُ
ْض َوإِ ْست ْ َ
س ُخ ْ ٌ
ِ
ِ
اب ُسنْدُ ٍ
ْض
ورا} {عال َي ُه ْم} يعني يعلوهم ويكسوهم{ ،ث َي ُ
َشا ًبا َط ُه ً
س ُخ ْ ٌ
ََ
ََب ٌق} ،فالسندس :هو ما رق من اِلرير ،واإلستَبق ما غلظ وسمك منه،
َوإِ ْست ْ َ
ينم عن الفخامة والنعومة يف آن واحد.
ولون اخلْضة ّ
قولهَ { :و ُح ُّلوا َأ َس ِ
او َر ِم ْن فِ َّض ٍة} األساور حلق من ذهب أو فضة تكون يف اليدين
ورا} ،نسب السقيا إىل اهلل ،فام أعظم الساقي وما أكرمه!
{ َو َس َق ُ
َشا ًبا َط ُه ً
اه ْم َر ُّ ُهب ْم َ َ
ورا} ليس فيه ءيء من القذى.
َشا ًبا َط ُه ً
{ََ
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َان َلك ُْم َج َزا ًء َوك َ
قوله{ :إِ َّن َه َذا ك َ
ُورا} يمت ّن اهلل تعاىل عليهم بذلك،
َان َس ْع ُيك ُْم َم ْشك ً
املن والفضل سبحانه فإنام دخلوا اجلنة برمحته ،كام قال النبي صىل اهلل عليه
وله ّ
ِ
ول اهللَِّ؟ َق َال " :الََ ،والَ
ْت َيا َر ُس َ
جلنَّ َة» َقا ُلواَ :والَ َأن َ
وسلمَ ( :ل ْن ُيدْ خ َل َأ َحدً ا َع َم ُل ُه ا َ
مح ٍة) .
َأنَا ،إِ َّال َأ ْن َي َت َغ َّمدَ ِين اهللَُّ بِ َف ْض ٍل َو َر ْ َ
()2

َ
فجعل اهلل ذلك برمحته ،لكن جعل أعامهلم سب ًبا لدخول اجلنة { ،فاهلل سبحانه وتعاىل
شكور يثيب الطائع مع أنه املتفضل عليه باهلدى.

( ) ا أخرجه البخاري رقم ( ،)3218ومسلم رقم (.) 342
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