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وادراد به هاهـا جـس  اإلكسان؛ ألن , فإلكسانهذه دظوة من اهلل : [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]

فؽـه يف , وإن ـان اخلطاب يتوجه بافدرجة األوػ إػ افؽاؾر, ادـؽر فؾبعث, هذا ال خيتص بافؽاؾر

ؾال يؾؼي هلا , واإلكسان بطبعه يتبؾد حسه بافـسبة فألمور ادلفوؾة. افواؿع يتـاول ادممن فقتعظ, ويتدبر

ؾاهلل تعاػ يرصف ؾؽر اإلكسان . باالً, وال يعتز دومًا, وال يتبرص بام يتؽرر ظؾقه فقل هنار, صباح مساء

وـقف , إػ أؿرب األصقاء إفقه, وهو هذا افطعام افذي يتـاوفه يومقًا, ومل حتدثه كػسه أن يػؽر يف مصدره

شقق إفقه؟  

, وظذ هذا تؽون اجلؿؾة بدل [ۇ]وهذه افؼراءة هي ادشفورة بػتح اهلؿزة : [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

  أكزل ادطر ظذ األرض وادراد بصب اداء ـون اهلل  [ڭۇ ڭ ڭ ڭ]اصتامل فؼوفه 

. متتابعًا , ؽزيرًا ؿوياً 

بل يؼع يف ,  ها هـا تػقد افساخي؛ ألن اإلكبات ال حيصل مبارشة(ثم)و : [ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]

 ]ومعـى . رتـجوف األرض من افتؽوكات افعضوية هلذه افـباتات ما يستغرق ؾسة ضافت, أو ؿص

ؾتجد افـبتة تشق . أن اهلل شبحاكه وتعاػ ؾتق وجه األرض, ؾلخرج هذا افـبات [ ۅ ۋ ۋ

حتى إذا ؿويت واصتد ظودها ؾؾؼت , افصعقد, أو تبحث من بغ افصخور افصؾبة ظن صق خترج مـه

   .افصخر, بؼدرة اهلل 

اشم جـس جلؿقع احلبوب, ؾقشؿل افز, وافشعر, : واحلب, أي يف هذه األرض: [   ې ې ۉ ۉ]

.  وافذرة, وافدخن, وؽر ذفك من أكواع احلبوب 

.  ؾنن احلب ؿوهتم, وافعـب ؾاـفتفم ,  ظـد من كزل ؾقفم افؼرآنمعروفافعـب : [   ى ې ې]



. افعام هلذه افؾػظة أكه ـل ما يؼضب من افـبات, ؾقجز, ؾقـبت مرة أخرى افتػسر ف (افؼضب)وأما 

وؿد اختؾػت ظبارات ادػرسين يف معـى . ومعـى أكه يؼضب من افؼضب وهو افؼبض, وجذرمها واحد

, افعؾف, وحتديدًا افؼت: أهنا افرضبة يعـي أي كبت رضب, وؿقل يف معـاه: افؼضب, ؾؼقل يف معـاه

.  ويؾحق به ظذ هذا مجقع أكواع افبؼوفقات افتي تـبت ظذ وجه األرض 

وهو صجرة ـريؿة, , ـتابه  وؿد ذـره اهلل يف ؽر ما موضع يف, افزيتون معروف: [ائ ائ ى]

 , {20:املؤمنون} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]وخيرج مـه زيت مبارك 

,  يؼتاتون مـفاو  افتي يتػؽفون هباوافـخل ـذفك معروف, وهو افشجرة افرئقسقة, وافثؿرة األشاشقة

ادممن  وال ريب أهنا من أـرم أكواع األصجار, بل هي أـرمفا, وأظظؿفا ؾائدة, وهلذا صبه افـبي 

 َيْوًما ألَْصَحابِِه وأفغز أصحابه يومًا, ؾعن ابن ظؿر رىض اهلل ظـفام ؿال  ؿال رشول اهلل , بافـخؾة

وكِى َظْن َصَجَرٍة َمَثُؾَفا َمَثُل ادُْْمِمنِ " ُروَن َصَجًرا  ِمْن َصَجِر اْفَبَواِدى. "َأْخِزُ ـُ َؿاَل اْبُن . َؾَجَعَل اْفَؼْوُم َيْذ

َا افـهْخَؾُة َؾَجَعْؾُت ُأِريُد َأْن َأُؿوهَلَا َؾنَِذا َأْشـَاُن اْفَؼْوِم َؾَلَهاُب َأْن َأَتَؽؾهَم  ُظَؿَر َوُأْفِؼَى ِِف َكْػِسى َأْو ُروِظَى َأهنه

َذا "ِهَى افـهْخَؾةُ " َؾَؾامه َشَؽُتوا َؿاَل َرُشوُل اهللهِ  ـَ ـَْت ُؿْؾَتَفا َفَؽاَن َأَحبه إََِله ِمْن  ـُ ْثُت بِِه ُظَؿَر َؾَؼاَل َفْو   َؾَحده

َذا ـَ  رواه افبخاري ومسؾم( َو
()

.  

, يف مواضع  ـثرة من ـتابه وؿد ذـره اهلل . وادؼصود أن افـخل من أـرم األصجار, وأظظؿفا برـة

 .

. فؽثاؾتفا, وافتػاف أصجارها احلدائق افبساتغ ؛ ألهنا حتدق بؿن ـان بداخؾفا : [وئ ەئ ەئ]

  هذه أي ؽالطًا, وؿقل ظظقؿة, وؿقل ـرامًا, واحلق أكه يشؿل ذفك ـؾه؛ بؿعـى أن[ەئ]ومعـى 

 ما (افغؾب)ؾؿعـى , وهلذا ؾرست بلهنا افـخل افؽرام, احلدائق حتتوي ظذ أصجار ضخؿة, ظظام, ـرام

.  يدل ظذ افعظؿة, وادتاكة, وافؼوة, وكحو ذفك

إكه افـبات ظؿومًا, :  ؿقل(األب )و, ما يتػؽه به اإلكسان من أكواع افثامر( افػاـفة): [ۇئ ۇئ وئ]

ؾافـبات افذي حيصد, , (آب) ملخوذة من (أب)وـلن هذه افؾػظة . وؿقل إكه ما خيتص بطعام احلقوان

                                                           
 .واللفظ لو (2811)صحيح مسلم , (6122)صحيح البخاري ()



: ؾؽلكه أراد افتؼسقم . ؾقشؿل األظالف, وما صاهبفا. , وهو افَعودألوب من ا(أب)ثم خيرج يؼال فه 

, أكه ؿال دا شئل ظن وأما ما يروى ظن أيب بؽر افصديق, .  فؾحقوان(األب) و,  فإلكسان (افػاـفة)

(وأي أرض  تؼؾـي أن أؿول يف ـتاب اهلل ما ال أظؾم  أي شامء تظؾـي): (األب)
()

ؾفو من حقث  ,

, ومن حقث ادعـى صحقح؛ ؾنن اإلكسان ال حيل فه أن يؼول يف ـتاب اهلل بؿجرد افرأي, افسـد مـؼطع

وؿد ـان افصحابة, رضوان , بل البد أن يصدر يف ذفك ظن أثارة من ظؾم ؛ ألن افؼول ظذ اهلل ظظقم

اهلل ظؾقفم, ُيسلفون ظن احلديث ؾقحدثون, ؾنذا شئؾوا ظن تػسر افؼرآن أمسؽوا, تعظقاًم فؾؿؼام؛ ألهنم 

, وتوؿقع ظن رب افعادغ, ؾؽاكوا يتحرجون ؽاية احلرج, أن يؼوفوا يف   يرون أن هذا ؿول ظذ اهلل 

   .ؾافواجب ظذ اإلكسان أال خيوض ؾقام ال يعؾم. ـتاب اهلل ماال يعؾؿون

هذا افػاـفة ؿد ظرؾـاها ؾام االب ؟ : ثم ؿال  [ ۇئ وئ]: ويروى ظن أكس أن ظؿر ؿال ظذ ادـز

!إن هذا هلو افتؽؾف يا ظؿر: ثم رجع إػ كػسه ؾؼال
( )

 .

ؾؼد يػفم بعض افـاس من هذا األثر, وهو صحقح, أن اإلكسان ال يسلل ظام , وؿد يؽون هذا مشؽالً 

وإكام ـره أن يؼول ؾقه بال بقـة, ؾعد ذفك تؽؾػًا, , فؽن ال يظفر أن هذا هو مراد ظؿر, , خػي ظؾقه

 فقس من فغة ؿريش, ؾخػي ظذ (األب)وربام ـان هذا افؾػظ . أن يستـبط  صقئًا بال جزم وال يؼغ

,  ؛ ؾنن افؼرآن أكزل ظذ شبعة أحرف, ؾبعض أفػاطه ومػرداته, ؿد ال تؽون من فغة ؿريش ظؿر, 

وإكام من فغة بعض أحقاء افعرب, ؾخػي ظذ ظؿر, ؾـفى كػسه أن يتعجل ؿوالً بال جزم وال بقـة, 

وفؽن هذا ال يعـي أن ال يسلل اإلكسان ظن معاين ما أكزل اهلل تعاػ ظذ . إن هذا هلو افتؽؾف: ؾؼال

: ما ترك صاذة, وال ؾاذة, إال بقـفا, ـام ؿال تعاػ  ألن افـبي , كبقه  جب يئ ىئ مئ حئ جئ]

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]: وؿال, {24:حممد} [گ گ ک]: وؿال , {64:النحل} [حب

 ہ] ): وؿال , {3:الزخرف} [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]: وؿال,  {29:ص} [ڃ

ؾالبد من تعؼل افؼرآن مجقعه, ومعرؾة مػرداته, , {2:يوسف} [ ے ے ھ ھ ھ ھ

                                                           

 
ىذا منقطع بين  (13/271)قال ابن حجر في الفتح . طبعة مركز ىجر بمصر (15/251)الدر المنثور , (7/179) مصنف ابن أبي شيبة ()

 .النخعي والصديق
والبيهقي , وقال ىذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (2/559)المستدرك للحاكم , (7/180)مصنف ابن أبي شيبو  ()

  .(2281)بشعب اإليمان 



وفؽن هذا ال يؽون بؿجرد افرأي ادحض, البد من تػسره بادلثور, وؿد بغ ابن ظباس, , وتراـقبه

: ريض اهلل ظـفام أن تػسر افؼرآن ظذ أربعة أرضب

ِؿقمِ )و , (َوَؿَب )و , (َؽاِشٍق )مثل معرؾة : تعرؾه افعرب من فغتفا: افوجه األول  وكحو (األب)و , (افره

ذفك, ؾفذا يطؾب من ظؾوم افعربقة, وؿد ـاكوا يـشدون األصعار, وحيػظون افشواهد, افتي يػرس هبا 

وـان ابن ظباس , وؿد جرى بغ ابن ظباس, ريض اهلل ظـفام, وكاؾع بن األزرق شجال يف هذا, افؼرآن

.  يستدل ظذ معـى ـل فػظة, ببقت من صعر افعرب 

 ۈ]: ؾنذا ؿال اهلل تعاػ. وهو ادعؾوم من افدين بافرضورة: ما ال يعذر أحد بجفافته: افوجه افثاين

ألن افؼع أتى بؿعـى . ادؼصود بافصالة هـا افدظاء: ؾؾقس فؼائل أن يؼول, {72:األنعام} [ۈ

. هؽذا. اصطالحي فؾصالة, وأهنا ظبادة ذات أؿوال, وأؾعال, مػتتحة بافتؽبر, خمتتؿة بافتسؾقم

وهو افذي حيتاج إػ ضؾب, ورواية, ودراية؛ ـؿعرؾة افـاشخ : ما يعؾؿه افعؾامء: افوجه افثافث

.  وادـسوخ, وادطؾق وادؼقد, وادجؿل وادبغ, واخلاص وافعام

وادؼصود به افؽقػقات, وحؼائق : دظى ظؾؿه ؾفو ـاذباماال يعؾؿه إال اهلل, ؾؿن : افوجه افرابع

 [   ڑ ڑ ژ ژ]ؾنذا أخز شبحاكه وتعاػ أكه . ؾفذا ال يؿؽن أن يعؾؿه إال اهلل, ادغقبات

االشتواء . فؽــا ال كدرك ـقػقته, ؾؽقػقته ال يعؾؿفا إال اهلل, ؾنكـا كثبت االشتواء, وكثبت معـاه؛ أكه افعؾو

وإذا أخز اهلل تعاػ, ظام يؼع يف افقوم اآلخر؛ من افـػخ يف افصور, وافبعث, . معؾوم, وافؽقف جمفول

فؽن ال كدرك , ؾنكـا كعؾم هذه ادعاين من حقث افؾغة , وافـشور, واحلؼ, وافرصاط, وادقزان

.  شتلثر به اهلل تعاػ بعؾؿه, أي بعؾم ـقػقته اؾفذا مما , افؽقػقات

 أي مـػعة ممؿتة؛ ألن ادتاع يدل ظذ افـػع, ويدل ظذ [ ۆئ]: [   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ]

ؾفذه ادذـورات ؾقفا مـػعة فؽم, وؾقفا مـػعة . واالشتؿتاع البد أن يؽون موؿوتاً . االشتؿتاع

ثم الحظ أن هذه األكعام حتقل ذفك إػ ضعام؛ ؾقمخذ مـفا افؾبن, ويمخذ مـفا افزبد, . ألكعامؽم

 [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ]إذًا هي أيضًا تعود إػ افطعام, ؾتدخل يف ظؿوم ؿوفه . وافسؿن, وافؾحم

 .



ؾفذه اجلوفة يف هذه ادؽوكات افغذائقة, افتي يـبتفا اهلل تعاػ ظذ وجه األرض, ويتـاوهلا افـاس, جتعل  

هذه . اإلكسان يف موؿف ادتدبر فطعامه, من حغ أكزل اهلل ادطر من افسامء, إػ أن وصؾت إػ ؾقه

.  ادراحل تستدظي مـه افـظر, واالظتبار, وافتػؽر

وشؿقت بذفك ألهنا تصخ اآلذان فشدة .  اشم من أشامء افساظة[ ېئ ] [ىئ ېئ ېئ ېئ]

. صوهتا, ؾفي صقحة مرظبة, مدوية

  هيرب ادرء من, هذا وصف فتػاصقل افؼقامة, وهو مشفد مرظب, مػزع:[ی ی ی ی ىئ ىئ]

, ن يتؿـى أن يػدهيم يف دكقاه, وأن يدؾع ظـفم األذى, ويتؿـى أن يصقبه دوهنم ممأؿرب افـاس إفقه, 

حتى .  أحدإػ مـفم, ويـػض يديه مـفم, ال أحد يـعطف ظذ أحد, وال أحد يؾتػت ريوم افؼقامة, يفف

. أخقه افذي درج معه يف مراتع افصبا, ال يبافقه يوم افؼقامة, وال يؾتػت إفقه 

يسلالكه . يػر مـفم, شببا وجوده يف هذه احلقاة, أحن افـاس ظؾقه, وأصػؼفم به: [مئ حئ جئ]

!  افـجاء! افـجاء! كػيس! يؼول كػيس, حسـة واحدة, ؾال يبذهلا هلام

وافتي جعل اهلل بقـه وبقـفا, يف هذه , هي افزوجة, أفصق افـاس به: افصاحبة: [جب يئ ىئ]

.  ؾؾذة ـبده, وبضعة مـه, يػر مـه يوم افؼقامة إبـه و, يوم افؼقامة, يػر مـفا , وشؽـاافدكقا مودة, ورمحة

ال ريب أن هذا يدل ظذ هول ادطؾع, وظظم ادوؿف, وأن اإلكسان ما ـان فقبدر مـه هذا افتـصل من 

وفو تلمؾت يف حقاتك افدكقا, فوجدت أكك فو رأيت بعض همالء . أؿرب افـاس إفقه, إال فشدة احلال

وإذا وجدته حيسق, ربام أفؼقت كػسك , األحبة يغرق ألفؼقت كػسك ظؾقه, فتستـؼذه, وربام هتؾك معه

يوم افؼقامة, ال مؽان هلذه ادشاظر, ! فؽن تلمل . ظؾقه, وإذا ؾؼدته حلؼك حزن ظظقم, وهم, واـتئاب

ألن ادرء يدرك أن أمامه مصر مستديم, وهول ظظقم, يريد أن يـجو بـػسه, يريد أن يـؼذ ذاته, ال 

.  يؾوي ظذ أحد 

  يعـي يغـقه ظن افـظر إػ ؽره : [   حت جت يب ىب مب خب حب]

وكحن إذا متـا أصد تغاكقا ـالكا ؽـي ظن أخقه حقاته 



يف ذفك ادوؿف افعصقب يتاميز افـاس؛ ؾؿن خاؾه يف : [   ىث مث جث  يت ىت مت خت] 

وإكام ظز اهلل تعاػ ظن افذوات بافوجوه, . ومن أمـه يف افدكقا, أخاؾه يف اآلخرة, افدكقا, أمـه يف اآلخرة

ؾافوجه صػحة , ألن افوجه هو مرآة اإلكسان, بل هو مرآة افؼؾب ؾتظفر اكػعاالت افؼؾب ظذ افوجه

 ألن [جث]ووصف افوجوه بلهنا ,  مضقئة مستـرة[ىت]ومعـى. ة باضنخبقئةطاهرة, تـبيء 

ومعـى , وافضحك يؽون من ؾرح, ومن أكس, ومن موظود حسن, افضحك يرى يف افوجه

جعؾـا اهلل وإياـم مـفم . من افـعقم, وافػضلأي ؾرحة, متػائؾة, دا تـتظر ما ظـد اهلل : [مث]

   .

.  ـاحلٌة مظؾؿٌة : [   مح جح مج حج يث]

: أي شواد, وطؾؿة, ـام ؿال اهلل يف اآلية األخرى: [ مخ حخ جخ]  [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]
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ؾساد افؼؾب دل ظؾقه , مجعوا بغ ؾسادين؛ بغ ؾساد افؼؾب, وؾساد افعؿل: [حص مس خس حس جس]

.  وصػفا بافؽػر, وؾساد افعؿل دل ظؾقه وصػفا بافػجور

:  الفوائد المستنبطة

.  وافدظوة إػ ذفك, ؾضقؾة افتػؽر يف كعم اهلل وآالئه :األوػافػائدة 

.   بديع صـع اهلل يف افـػس, واآلؾاق:افثاكقةافػائدة 

ألن اهلل تعاػ ما خصفا بافذـر إال دزيد , , وافـباتات ادذـورات ـرم هذه افثؿرات:افثافثةافػائدة 

.  مزيتفا

 . [ ۈئ ۆئ ۆئ] وجوب صؽر ادـعم وظبادته ؛ ألكه ؿال :افرابعةافػائدة 

. ظظم أمر افساظة, وهول أحوال يوم افؼقامة  :اخلامسةافػائدة 

.   تزؤ اإلكسان من أؿرب افـاس إفقه يوم افؼقامة:افسادشةافػائدة 

.   أن اجلزاء من جـس افعؿل:افسابعةافػائدة 

ألن , [   حص مس خس حس جس] أن افؽػر ـػران؛ ـػر اظتؼادي, وـػر ظؿع :افثامـةافػائدة 

 .ادوصوف


