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الدرس الرابع و األربعون
تفسري سورة املرسالت]13 :1[ :
سورة املرسالت سميت هبذا االسم لورود هذه اللفظة يف مطلعها ،وهي سورة مكية
باتفاق ،سوى أن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال :إن قول اهلل تعاىل يف آخرها ( َوإِ َذا
ون) مدنية .واألمر بالصالة قد وجد يف ٍ
ِق َيل ََل ُ ُم ْار َك ُعوا ال َي ْر َك ُع َ
سور مك ّية كثرية.
مقاصد السورة:
ار َق ِ
َّاِش ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ات ن َْْشا (َ )3فا ْل َف ِ
ات
ً
( َوا ُْمل ْر َس َالت ُع ْر ًفا (َ )1فا ْل َعاص َفات َع ْص ًفا (َ )2والن َ
َفر ًقا (َ )4فا ُْمل ْل ِقي ِ
ات ِذك ًْرا ( ))5هذه مخسة أقسام عىل نسق ،وجواب القسم (إِن ََّام
َ
ْ
ُوعدُ َ
ون َل َو ِاق ٌع ( .))7وهلل سبنانو وتعاىل أن يقسم بام ءام من وللوقاتو ،ولي
ت َ
ٍ
ِش َك) ؛ ذلك أن
ألحد أن يقسم إال باهلل تعاىلَ ( ،م ْن َح َل َ
ف بِ َغ ْ ِري اهللَِّ َف َقدْ َك َف َر َأ ْو َأ َْ
()1

ال َق َسم :هو تأكيد األمر بذكر مع ّظم ،فال جيوز أن يكون التعظيم املطلق إال هلل عز
ف بالكعبة ،أو
وجل ،فال ُُيلف بغري اهلل؛ وَلذا هنى النبي صىل اهلل عليو وسلم أن ُُي َل َ
باألمانة ،أو أن ننلف بآبائنا "من كان حالفا فلينلف باهلل".

( )أخرجو أمحد رقم ( ،)5554وأبو داود رقم ( ،)3251والرتمذي رقم ( ،)1535واللفظ لو.
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َْشا (َ )3فا مل َفار َقات
َّاِشات ن م ً
{ َوا مُمل مر َس َالت ُع مر ًفا (َ )1فا مل َعاص َفات َع مص ًفا (َ )2والن َ
ون َل َواقع (َ )7فإ َذا الن ُُّجو ُم
ُوعدُ َ
َف مر ًقا (َ )4فا مُمل ملق َيات ذك ًمرا (ُ )5ع مذ ًرا َأ مو ن مُذ ًرا ( )6إن ََّم ت َ
ت (َ )9وإ َذا م
َت
الر ُس ُل ُأ ِّقت م
اجل َب ُال نُس َف م
الس َم ُء ُفر َج م
ُطم َس م
ت (َ )11وإ َذا ُّ
ت (َ )8وإ َذا َّ
ت ( )12ل َي موم ا مل َف مصل (})13
ي َي موم ُأ ِّج َل م
( )11ألَ ِّ
قال تعاىل( :وا ُْملرس َال ِ
ت ُع ْر ًفا ())1
َ ْ َ
قيل يف املرسالت أقوال متعددة ،فقيل :إن املرسالت هي الرياح؛ ذلك أن اهلل تعاىل
يرسلها بْشى بني يدي رمحتو .وقيل :إن هي املالئكة ،يرسلها اهلل سبنانو وتعاىل
بأمره ووحيو .وقيل الرسل الذين بعثهم اهلل تعاىل فقال عن مجاعاهتم مرسالت.
واألقرب واهلل أعلم أهنا الرياح؛ ذلك أن اهلل سبنانو وتعاىل إذا ذكر
وقيل غري ذلك ،
ُ
الرياح يف كتابو قرن هبا اإلرسال ،ووقع ذلك يف سبعة مواضع يف القرآن العظيم من
ذلك:
ِ
ِ
ِ
اح) ]فاطر ،[5:
الر َي َ
الر َي َ
اح) ]الروم َ ( ،[44:واهللَُّ ا َّلذي َأ ْر َس َل ِّ
(اهللَُّ ا َّلذي ُي ْرس ُل ِّ
ِ
ِ
اح) ]األعراف  ،[57:فهذا يعزز أن يكون املراد باملرسالت
الر َي َ
( َو ُه َو ا َّلذي ُي ْرس ُل ِّ
هي الرياح وهو اختيار أكثر املفرسين.
ومعنى ( ُع ْر ًفا) عىل القول بأن املرسالت هي الرياح أي متتابعة ك ُعرف اخليل ،وذلك
أن ُعرف اخليل يكون عىل نسق متتابع بعضو يتلو بعضا ،فهكذا الرياح حينام يرسلها
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اهلل تعاىل متتابعة ،وال ريب أن الرياح من أعظم آيات اهلل تعاىل وَلذا ذكرها اهلل
سبنانو وتعاىل يف عْشة مواضع يف القرآن الكريم هبذا االسم اليري وهي من
دالئل ربوبيتو سبنانو ،واملشتغلون باملناخ وعلم اَليئة يدركون حركة الرياح
وتوزيعها وأثرها يف نقل السنب التي ينشئها اهلل تعاىل قال تعاىل{ :اهللَُّ ا َّل ِذي ُي ْر ِس ُل
ِ
ِ
رتى ا ْل َو ْد َق ََ ُْر ُُ ِم ْن
الس َام ِم َك ْي َ
الر َي َ
جي َع ُل ُو ك َس ًفا َف َ َ
ف َي َشا ُم َو َ ْ
اح َفتُث ُري َس َنا ًبا َف َي ْب ُس ُط ُو ِيف َّ
ِّ
اد ِه إِ َذا ُهم يس َتب ِ
ِخ َالل ِ ِو َفإِ َذا َأصاب بِ ِو من ي َشام ِمن ِعب ِ
ْش َ
ون} [الروم.]44 :
ْ
َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ْ
ْ
ُ
ومن قال أن املرسالت هي املالئكة فرس ( ُع ْر ًفا) بأهنا تُرسل بال ُعرف أي املعروف،
وهو احلق الذي ينزلو اهلل تعاىل عىل أنبيائو ورسلو.
اص َف ِ
( َفا ْلع ِ
ات َع ْص ًفا ( ))2العاصفات :هي أيض ًا الرياح ،وهذا يؤيد ما تقدّ م ،وهي
َ
الرياح التي هتب هبو ًبا ءديدا .وقيل هي املالئكة يأمرها اهلل تعاىل أن تعصف بمن
ءام .واألقرب أهنا الرياح التي تعصف و ُهتب بشدة.
(والن ِ ِ
َْشا ( ))3قيل :إن الناِشات هي املالئكة تنْش كتب األعامل يوم
َ
َّاِشات ن ْ ً
َ
ِ ِ ِ
القيامة قال تعاىلَ { :ون ْ
ورا} [اإلرسام ]13 :أي
ُخ ِر ُُ َل ُو َي ْو َم ا ْلق َيا َمة كتَا ًبا َي ْل َقا ُه َمن ُْش ً
مفتوحا .وقيل :هي الرياح ألهنا تنْش السناب وتنقلو من موضع إىل موضع وتفرقو
يف السامم .وهذا هو األقرب واألليق ملا تقدم من اآليات .وقيل :األمطار إذا املطر
ينْش األرض امليتة ،أي ُيييها.
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ار َق ِ
ثم قال سبنانو وتعاىلَ ( :فا ْل َف ِ
ات َف ْر ًقا ( ،))4قيل :هي املالئكة إذ أهنا تنزل بأمر
اهلل تعاىل فتفرق بني احلق والباطل .وقيل :إهنا آي القرآن تفرق بني احلالل واحلرام
تفرق السناب.
واحلق والباطل .وقيل :هي الرياح ألهنا ّ
ثم قال اهلل سبنانو وتعاىلَ ( :فا ُْمل ْل ِقي ِ
ات ِذك ًْرا ( ))5و امللقيات :األقرب أن تكون
َ
املالئكة؛ إذ املالئكة هي التي تنزل بالوحي فتلقيو عىل أنبيام اهلل .وقيل :إن امللقيات
هي الرسل نفسها إذ أهنا تتلقى الوحي من اهلل سبنانو وتعاىل وتلقيو عىل عباد اهلل
تعاىل.
أيضا يف كتاب اهلل تعاىل أمثال هذه األقسام فبعضها يتعلق باملالئكة ،وبعضها
ونجد ً
ات ن َْش ًطا ( )2والسابِن ِ
َّاء َط ِ
ات َغر ًقا ( )1والن ِ
يتعلق بالرياح ،فقولو{ :والن َِّاز َع ِ
ات
َ َّ َ
َ
َ
ْ
سبنا (َ )3فالسابِ َق ِ
ات َس ْب ًقا} [النازعات ،]4 - 1 :فهذه طوائف من املالئكة
َ ْ ً
َّ
احل ِام َال ِ
ِ
الكرام ،وقولوَ { :و َّ
ت ِو ْق ًرا} [الذاريات ،]2 ،1 :فهذه
الذ ِار َيات َذ ْر ًوا (َ )1ف ْ َ
تتعلق بالرياح التي يرسلها اهلل سبنانو وتعاىل.
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ً
( ُع ْذ ًرا َأ ْو ن ُْذ ًرا ( ))6إما أن تكون هذه اجلملة ً
مفعوال ألجلو،
حاال ،وإما أن تكون
وقد ُقرئت عىل أكثر من وجو منها ( ُع ْذ ًرا أو ن ُْذ ًرا) بالتسكني ،وبالضم ( ُع ُذ ًرا أو
ن ُُذ ًرا) ،ومعناها :أن سبب إلقام هذا الذكر لإلعذار وإقامة احلجة واإلنذار الذي هو
اخلرب ُ
املخوف؛ فمالئكة الرمحن التي تنزل بوحيو ت ُِقيم احلجة عىل الناس ،وتقطع
أعذارهم ،وتنذرهم مما هم مقبلون عليو ،ورسل الرمحن الذين يتلقون وحيو
ْشين وم ِ
نذ ِري َن ل ِ َئ َّال
ويدعون العباد إليو كذلك ،فلهذا قال اهلل تعاىلُّ { :ر ُس ًال ُّم َب ِّ ِ َ َ ُ
ُون لِلن ِ
َيك َ
الر ُس ِل}())165سورة النسام.
َّاس َع َىل اهللَِّ ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ
ُوعدُ َ
ون
ثم جييم جواب القسم بعد هذه السلسلة من األقسام العظيمة بقولو( :إِن ََّام ت َ
َل َو ِاق ٌع ())7
إنام :أداة حير ،كأنام الغاية القصوى من هذا التأكيد والقطع واحلزم هو إثبات هذه
احلقيقة التي تنازعون فيها وهي البعث بعد املوت واملعاد ،وهذا أهم مقاصد السورة
وهو إثبات املعاد.
ِ
وكذا قال اهلل تعاىل {إِن ََّام تُو َعدُ َ
ين َل َو ِاق ٌع } [الذاريات،5 :
ون َل َصاد ٌق (َ )5وإِ َّن الدِّ َ
 ،]6فدل عىل أن املقصود بالقطع بالوقوع هو ما أنكروه ،وهو املعاد الذي كان
يب بن خلف ،أتى رسول اهلل َص َّىل اهلل َع َل ْي ِو َو َس َّلم
مستبعدً ا بالنسبة َلم ،حتى إن أن ُأ َّ
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بعظم حائل ،ففتَّو ،ثم ذراه يف الري  ،ثم قال :يا حممد من ُييي هذا وهو رميم؟ قال:
"واهلل ُيييو ،ثم يميتو ،ثم ُيدخلك النار

()2

( َفإِ َذا الن ُُّجو ُم ُط ِم َس ْت ( ))4هذا تفسري وبيان َلذا األمر الواقع الذي أقسم اهلل تعاىل
عىل وقوعو هبذه األقسام اخلمسة .والنجوم معروفة ،وهي هذه األجرام الساموية
التي تتألأل يف ظلمة الليل ،فإذا كان يوم القيامة ُسلبت ضوؤها وذهب نورها.
الس َام ُم ُف ِر َج ْت ( :))5أي ُءقت.
( َوإِ َذا َّ
الس َام ُم ا ْن َش َّق ْت}
الس َام ُم ا ْن َف َط َر ْت } [االنفطار ،]1 :وقولو{:إِ َذا َّ
ومنو قولو تعاىل{ :إِ َذا َّ
[االنشقاق ]1 :وقولو{ :وان َْش َّق ِ
ت السامم َف ِهي يوم ِئ ٍذ و ِ
اه َي ٌة}]احلاقة  ،[16:فأخرب
َّ َ ُ َ َ ْ َ َ
َ
اهلل تعاىل بأهنا واهية ،فهذه السامم املنكمة املتقنة التي قال اهلل عنها{ :ا َّل ِذي َخ َل َق
مح ِن ِمن َت َف ٍ
ٍ ِ
ِ
ير َه ْل ت ََرى ِم ْن
الر ْ َ
ْ ُ
َس ْب َع َس َام َوات ط َبا ًقا َما ت ََرى ِيف َخ ْل ِق َّ
اوت َف ْارج ِع ا ْل َب َ َ
ُف ُط ٍ
الس َام ُم بِا ْل َغ َام ِم}
ور} [امللك ]3 :تتشقق يوم القيامة كام قال تعاىلَ { :و َي ْو َم ت ََش َّق ُق َّ
[الفرقان.]25 :
ثم قال اهلل تعاىلَ ( :وإِ َذا ِْ
اجل َب ُال ن ُِس َف ْت ( ))11هذه اجلبال الصلبة ،الصلدة،
الراسخة ،الشاهقة ،إذا كان يوم القيامة ذهب هبا رسيعا.

( )تفسري الطربي.)554 /21( :
2
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ِ
ِ
كام قال تعاىلَ { :وت ََرى ِْ
الس َن ِ
اب ُصن َْع اهللَِّ ا َّل ِذي
اجل َب َال َ َْت َس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي ََت ُ ُّر َم َّر َّ
َش ٍم} [النمل ،]44 :فهذه اجلبال التي هي من أعظم وللوقات اهلل ،ويقرهنا
َأ ْت َق َن ك َُّل َ ْ
اهلل تعاىل بالساموات واألرض حتى إهنا لتكاد أن تكون بمنزلتهام {إِنَّا َع َر ْضنَا ْاألَ َما َن َة
َع َىل السامو ِ
اجل َب ِ
ض َو ِْ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ال} [األحزاب ]72 :تصب يوم القيامة هبا ًما منثورا،
َّ َ َ
قاعا صفصفا.
ً

الر ُس ُل ُأ ِّقت َْت ( ))11قرئت ( ُأ ّقتت) باَلمز ،وقرئت بالواو
ثم قال تعاىلَ ( :وإِ َذا ُّ
( ُو ّقتت) وقرئت بالتخفيف وقرئت بالتشديد ،واملعنى واحد ،يعنيُُ :ضب َلم
ِ
نص عىل
ميقات مؤجل ،كام دل عليو قولو بعدها( :ألَ ِّي َي ْو ٍم ُأ ِّج َل ْت ( ))12وإنام ّ
الرسل خاصة ألهنم هم الشهود عىل أممهمَ { ،و ِج ْئنَا بِ َك َع َىل َه ُؤ َال ِم َء ِهيدً ا}
[النسام ،]41 :فكل رسول يشهد عىل أمتو.
ِ
أحداث يوم القيامة ن ّبو اهلل سبنانو وتعاىل عليها هبذه اجلمل الواقعة
فهذه صور من
بعد جواب القسم لكي تكون كالتفسري لو ،ور ُّبنا سبنانو وبنمده كثري َا ما يذكر
ٍ
مثرية عجيبة ،يرسح اخليال يف
صور القيامة ومشاهدها يف القرآن العظيم بطريقة
تصورها والتفكر يف معانيهاَّ ،
وأن لو أن يدرك التفاصيل والكيفيات ،لكنو يملك
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املعنى املعهود يف األذهان ،فيطلق العنان يف تصور أبعاده حتى َتصل لو بذلك
املوعظة والذكرى.
فهي مقدمة حافلة ،لتعظيم ذلك اليوم (ل ِ َي ْو ِم ا ْل َف ْص ِل) وهو :اسم من أسامم يوم
القيامة ،وقد أسلفنا القول أن أسامم القيامة أسام ٌم وأعالم ،كام نقول يف أسامم ر ّبنا عز
سامه اهلل تعاىل فهو
وجل ،وأسامم نبيو صىل اهلل عليو وسلم ،وأسامم القرآن ،فكل ما ّ
ً
مستقال لو.
املعني وُيمل وص ًفا
اسم ووصف؛ ذلك أنو يكون َع َل ًام عىل ذلك ّ
وليوم القيامة أسامم متعددة بلغ هبا بعض العلامم أربعني اسام ،بل وصل هبا بعضهم
إىل ثامنني ،ويف القرآن العظيم أسامم عدة من أسامم يوم القيامة :اآلزفة ،الصاخة،
الطامة ،القارعة ،يوم الدين ،ويوم التغابن ،وههنا يوم الفصل .وسمي بذلك ألنو
ظرف زمان يفصل فيو بني العباد؛ فريق يف اجلنة وفريق يف السعري ،ويفصل يف
أعامَلم ومراتبهم ومنازَلم.
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