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الدرس اخلامس والثالثون
تفسري سورة القيامة]21 : 7[ :
ول ْ ِ
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر (َ )9ي ُق ُ
َص (َ )7و َخ َس َ
ف ا ْل َق َم ُر (َ )8و ُُجِ َع َّ
ان
اْلن َْس ُ
{ َفإِ َذا َب ِر َق ا ْل َب َ ُ
ك َي ْو َمئِ ٍذ ا ُْمل ْس َت َق ُّر (ُ )12ينَ َّب ُأ ْ ِ
َي ْو َمئِ ٍذ َأ ْي َن ا َْمل َف ُّر ( )11ك ََّال ََل َوز ََر ( )11إِ ََل َر ِّب َ
ان
اْلن َْس ُ
ان ع َىل َن ْف ِس ِه ب ِصري ٌة ( )11و َلو َأ ْل َقى مع ِ
َي ْو َمئِ ٍذ بِ ََم َقدَّ َم َو َأ َّخ َر (َ )11ب ِل ْ ِ
اذ َير ُه
َ َ
َ ْ
اْلن َْس ُ َ
َ َ
ِ
(ََ )11ل ُ َُتر ْك بِ ِه لِسان َ ِ
ُج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه (َ )17فإِ َذا َق َر ْأنَا ُه
َك ل َت ْع َج َل بِه ( )11إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ
َ
ِّ
َفا َّتبِع ُقرآ َنه (ُ )18ثم إِ َّن ع َلينَا بيا َنه ( )19ك ََّال ب ْل ُ ِ
ون ا ْل َع ِ
ون
اج َل َة (َ )21وت ََذ ُر َ
ُت ُّب َ
َ
َ ْ ََ ُ
ْ ْ ُ
َّ
ْاْل ِخ َر َة (})21
ِ
َص }]القيامة  [ 7 :وهذه هي القراءة املشهورة
لكن دونك اجلواب  { :فإ َذا َب ِر َق ا ْل َب َ ُ
( َب ِرق) ،و ُقرئت ( َب َرق) ،و املراد بـ( َب ِرق) أيَ :
ص و انبهر؛
شخص و انبهر ،وما َش َخ َ
إال ألمر عظيم رآه ،وهي التغريات الكونية اآلفاقية التي مل ختطر له عىل بال ،ومل تدر
له بخيال!.
ف ا ْل َق َم ُر ] ،} [8هذا القمر املنري امليضء الذي ُيز ّين السامء ،يذهب
قولهَ { :و َخ َس َ
ضوئه يوم القيامةَ { :و ُُجِ َع َّ
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر} ]القيامة ُ ، [9 :مذ ُخلِقا مل جيتمعا{ :
ك ٌُّل ِِف َف َل ٍ
ك َي ْس َب ُح َ
ون } ]األنبياء  ، [33 :لكنهام يوم القيامة يقرنان ويقذفان ِف جهن

ول ْ ِ
َ { :ي ُق ُ
نس ُ
ان َي ْو َم ِئ ٍذ َأ ْي َن ا َْمل َف ّر (.} )01
اْل َ

هذا االنسان الذي كان يقولَ { :أ َّي َ
ان َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِة }] القيامة  ،[6 :يقول يوم القيامة:

{ َأ ْي َن ا َْمل َف ُّر } أين امللجأ؟ ،أين أذهب؟ ،ماذا أصنع ؟! وقع ِف مأزق عظيم؛ ألن كل
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ون إِ َّال ت َْأ ِوي َل ُه َي ْو َم َي ْأ ِِت ت َْأ ِوي ُل ُه َي ُق ُ
ما كان ُينكره رآه رأي العنيَ { :ه ْل َين ُظ ُر َ
ول ا َّل ِذي َن
ِ
اْل ِّق } ]األعراف  .. [33 :نعوذ باهلل من هول
ن َُسو ُه من َق ْب ُل َقدْ َجا َء ْت ُر ُس ُل َر ِّبنَا بِ ْ َ
املطلع!.
اث إِ ََل رِّبِم ي ِ
ور َفإِ َذا ُهم من ْاألَجدَ ِ
ِ
الص ِ
نس ُل َ
ون }
ٰ َ ِّ ْ َ
ْ
ِّ َ
يقول اهلل عزوجلَ { :ونُف َخ ِِف ُّ
]يس  :[30 :والن ََسالن هو :االرساع ِف امليشَ { ،قا ُلوا َيا َو ْي َلنَا َمن َب َع َثنَا ِمن َّم ْر َق ِدنَا
ح ُن َو َصدَ َق ا ُْمل ْر َس ُل َ
ون } ]يس .[35 :
الر ْ َٰ
َٰه َذا َما َو َعدَ َّ
قوله { :ك ََّال َال َو َز َر } ]القيامة  ،[00 :ال ملجأ وال مذهب.
ار السامو ِ
ِ
اْل ِ ِ
{ َيا َم ْع ََش ِْ
اجل ِّن َو ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
اس َت َط ْعت ُْم َأن تَن ُف ُذوا م ْن َأ ْق َط ِ َّ َ َ
نس إِن ْ
َ
ون إِ َّال بِس ْل َط ٍ
َفان ُف ُذوا َال تَن ُف ُذ َ
ان } ]الرحن  ،[33 :وأين هلم السلطان ِف ذلك الوقت
ُ
! وهم حيَشون ُح َفا ًة ُعرا ًة ُغ ْر ًال ُِّب ًام ،ولو قدر ً
جدال أن حاولوا النفاذ:
َّار ونُحاس َف َال تَنت ََِص ِ
{ ُي ْر َس ُل َع َل ْيك َُام ُش َو ٌ
ان} ]الرحن { .. [33 :إِ َ َٰل َر ِّب َك
اظ ِّمن ن ٍ َ َ ٌ
َ
َي ْو َم ِئ ٍذ ا ُْمل ْس َت َق ُّر ( ] }) 05سورة القيامة ] ،إَل اهلل املآب وإَل اهلل إياِّبم وعىل اهلل
حساِّبم.
هذه اجلمل الرصينة الثقيلة تُقرر املعاد بطريقة حاسمة ال ُيدانيها أسلوب! وهذا من
سامت القران املكي ،كأنام هي أوتاد تُث ّبت ِف القلوب.
قولهُ { :ينَ َّب ُأ ْ ِ
نس ُ
ان َي ْو َم ِئ ٍذ بِ َام َقدَّ َم َو َأ َّخ َر }]القيامة  ،[ 03 :أي إثر البعث والنشور
اْل َ
يأِت العرض ،واملناقشة ،واْلقرار ،واالعرتاف ،فيقرر عىل كل إنسان بام فعل ! يقول
اهلل عزوجل  { :وك َُّل إِنس ٍ
ان َأ ْل َز ْمنَا ُه َط ِائ َر ُه ِِف ُعن ُِق ِه } ]اْلرساء  ،[03 :أي ما طار من
َ
َ
عمله.
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{ َون ْ
ُخ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة كِتَا ًبا َي ْل َقا ُه َم ُ
مفتوحا.
ورا } ]اْلرساء  .. [03 :أي :
ً
نش ً
{ ا ْق َر ْأ كِتَا َب َك َك َف ٰى بِنَ ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َح ِسي ًبا } ]اْلرساء  . [01 :وهلذا قال اهلل
َاب َال ي َغ ِ
ون َيا َو ْي َل َتنَا م ِ
ال َٰه َذا ا ْلكِت ِ
تعاَل عنهمَ { :و َي ُقو ُل َ
اد ُر َص ِغ َري ًة َو َال كَبِ َري ًة إِ َّال
ُ
َ
ِ
ِ
اِضا َو َال َي ْظ ِل ُم َر ُّب َك َأ َحدً ا } ]الكهف .[19 :
َأ ْح َص َ
اها َو َو َجدُ وا َما َعم ُلوا َح ً
س ما ع ِم َلت ِمن َخ ٍري ُّمضا وما ع ِم َلت ِمن س ٍ
{ َي ْو َم َ ِ
وء ت ََو ُّد َل ْو َأ َّن َب ْين ََها
َتدُ ك ُُّل َن ْف ٍ َّ َ ْ ْ ْ ُّ ْ َ ً َ َ َ ْ
ُ
ِ
حي ِّذ ُرك ُُم اهللَُّ َن ْف َس ُه} ]آل عمران  ،[31 :القرآن مثاين يشبه بعضه
َو َب ْينَ ُه َأ َمدً ا َبعيدً ا َو ُ َ

بعضا.
بعضا  ،و يصدّ ق بعضه ً
ً
ِ
رس ُه ْم َون َْج َو ُاهم َب َ ٰىل َو ُر ُس ُلنَا َلدَ ْْيِ ْم َي ْك ُت ُب َ
حي َس ُب َ
ون } ]الزخرف :
{ َأ ْم َ ْ
ون َأنَّا َال ن َْس َم ُع َّ
[81
{ َب ِل ْ ِ
نس ُ
ان َع َ ٰىل َن ْف ِس ِه َب ِص َري ٌة } ]القيامة  ،[01 :خيرب اهلل أيض ًا تعاَل عن جانب من
اْل َ
جوانب الطبيعة اْلنسانية ،وهو أن اْلنسان ِف قرارة نفسه يعرف اْلقيقة ويستيقنها
عز ّ
اس َت ْي َقنَت َْها َأن ُف ُس ُه ْم
وإن جحد ،وإن اعتذر ،كام قال ربنا ّ
وجلَ { :و َج َحدُ وا ِ َِّبا َو ْ
ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا}]النمل .[01 :

فزخرفة الكالم ،و ترتيب املعاذير ،ال يغني عنه شيئ ًا{ :و َلو َأ ْل َقى مع ِ
اذ َير ُه} ،وهو
ٰ ََ
َ ْ
ُ

قطع ًا ِف يوم القيامة سيجتهد ِف دفع العذاب بكل ما يستطيع ،حتى أنه يتهم املالئكة
الكرام!.
فقد أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم َق َالُ ( :كنَّا ِعنْدَ رس ِ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ ُ
َف َض ِح َكَ ،ف َق َالَ « :ه ْل تَدْ ُر َ
ون ِم َّم َأ ْض َح ُك؟» َق َال ُق ْلنَا :اهللُ َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َالِ " :م ْن
ولَ :يا َر ِّب َأ َمل ُ ِ
ولَ :ب َىلَ ،ق َالَ :ف َي ُق ُ
َت ْر ِين ِم َن ال ُّظ ْل ِم؟ َق َالَ :ي ُق ُ
ُُمَا َط َب ِة ا ْل َع ْب ِد َر َّب ُهَ ،ي ُق ُ
ول:
ْ
1
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َفإِ ِّين َال ُأ ِج ُيز َع َىل َن ْف ِِس إِ َّال َش ِ
اهدً ا ِمنِّيَ ،ق َالَ :ف َي ُق ُ
ولَ :ك َفى بِنَ ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك
ني ُشهوداَ ،ق َالَ :في ْختَم َع َىل فِ ِ
ِ
ِ
يهَ ،ف ُي َق ُال ِألَ ْركَانِ ِه :انْطِ ِقيَ ،ق َال:
َش ِهيدً اَ ،وبِا ْلك َرا ِم ا ْلكَاتبِ َ ُ ً
ُ ُ
ني ا ْلك ََال ِمَ ،ق َال َف َي ُق ُ
ولُ :ب ْعدً ا َل ُك َّن َو ُس ْح ًقا،
َف َتنْطِ ُق بِ َأ ْع َامل ِ ِهَ ،ق َالُ :ث َّم ُخي ََّىل َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
َفعنْكُن ُكن ُْت ُأن ِ
َاض ُل)  ،فلهذا ضحك النبي عليه الصالة والسالم.
َ َّ
َ
كسبون
كام قال اهلل ربناَ { :ي ْو َم ت َْش َهدُ َع َل ْي ِه ْم َأ ْل ِسنَت ُُه ْم َو َأ ْي ِدْيِ ْم َو َأ ْر ُج ُل ُهم بِ َام كَانُوا َي
ِ
َي ْو َم ِئ ٍذ ُي َو ِّف ِ
اْل َّق َو َي ْع َل ُم َ
ني } ]النور .[53 -51 :
اْل ُّق ا ُْملبِ ُ
ون َأ َّن اهللََّ ُه َو ْ َ
يه ُم اهللَُّ دين َُه ُم ْ َ
وز ُع َ
وها َش ِهدَ َع َل ْي ِه ْم
َش َأعْدَ ا ُء اهللَِّ إِ ََل الن َِّار َف ُه ْم ُي َ
ون َحت َّٰى إِ َذا َما َجا ُء َ
وقالَ { :و َي ْو َم ُ ْ
حي َ ُ
ون و َقا ُلوا ِجل ُل ِ
ود ِه ْم ِمل َ َش ِهدت ُّْم َع َل ْينَا
َس ْم ُع ُه ْم َو َأ ْب َص ُار ُه ْم َو ُج ُلو ُد ُهم بِ َام كَانُوا َي ْع َم ُل َ َ
ُ
َقا ُلوا َأن َط َقنَا اهللَُّ ا َّل ِذي َأن َط َق ك َُّل َ ٍ
ٍ
ِ
َرت َ
ون َأن
َشء َو ُه َو َخ َل َقك ُْم َأ َّو َل َم َّرة َو َما كُنت ُْم ت َْست ُ
ْ
()0

َي ْش َهدَ َع َل ْيك ُْم َس ْم ُعك ُْم َو َال َأ ْب َص ُارك ُْم َو َال ُج ُلو ُدك ُْم َو َٰلكِن َظنَنت ُْم َأ َّن اهللََّ َال َي ْع َل ُم كَثِ ًريا
ون (َ )55و َٰذلِك ُْم َظنُّك ُُم َّل ِذى َظنَنتُم بِ َر ِّبك ُْم َأ ْر َد ٰيك ُْم َف َأ ْص َب ْحتُم ِّم َن ْلَٰ ِ ِ
ِّّم َّا َت ْع َم ُل َ
ِسي َن
(] } )53سورة فصلت [  ..فياهلا من مواعظ! لو صادفت آذانًا صاغية وقلو ًبا
واعية.
والغالب ِف ذكر املعاذير ِف القرآن أهنا خترج ُمرج الكذبَ } :و َجا َء ا ُْمل َع ِّذ ُر َ
ون ِم َن
ون ِم َن ْاألَ ْع َر ِ
األَ ْع َر ِ
اب{ ]التوبةَ } ، [91:س َي ُق ُ
ول َل َك ا ُْمل َخ َّل ُف َ
اب{ ]الفتح ،[00:ولكن
ربام كان بعضها حق كالذين قالوا للنبي صىل اهلل عليه وسلمَ } :و َال َع َىل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما

َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َت َال َأ ِجدُ َما َأ ْحِ ُلك ُْم َع َل ْي ِه{ ]التوبة ،[95:فينبغي لإلنسان أن
يتحاشا هذا الُلق وهو كثرت االعتذار  ،فإن من الناس من ِف طبعه دوام االعتذار،
( ) أخرجه مسلم رقم (.)5969
0
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فكثرته تدل عىل وجود خلل  ،ف َيحسن باْلنسان أن يسلك مسلك اْلزم واملسؤولية
وأن ال يلجأ إَل هذا املخرج.
حيرك كوامن النفس اْلنسانية  ،وينفض البالدة التي
وبعد هذا الفصل املهيب ،الذي ّ
اْلق،
تراكمت عليها ينتقل السياق اَل مقام آخر ،يتعلق بالقرآن الذي فيه العظة ،و ّ
و اهلدى  ،فيقول اهلل ُُماطب ًا نبيه َ { :ال ُ َُت ِّر ْك بِ ِه ل ِ َسان ََك ل ِ َت ْع َج َل بِه ( )06إِ َّن َع َل ْينَا
ُج َع ُه َو ُق ْر َآ َن ُه (َ )07فإِ َذا َق َر ْأنَا ُه َفاتَّبِ ْع ُق ْر َآ َن ُه (ُ )08ث َّم إِ َّن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه (] } )09سورة
َْ
تنزل القرآن ،
القيامة[  ..هذه القطعة تصف حال النبي صىل اهلل عليه و سلم حني ُّ
تنزل عليه
فقد كان لفرط حرصه ،بأيب هو وأمي ؛ عىل ضبط القرآن وحفظه ،إذا ّ
ٌ
مدرك أنه
جربيل بالقرآن يتمتم بشفتيه يسرتجعه؛ ألجل أن ال يضيع عليه  ،ألنه
رسول و أن عليه البالغ ،فيخشى أن يتف ّلت َشء منه ؛ فيأخذ ِف استذكاره
َان َر ُس ُ
واسرتجاعه أثناء تنزله ،حتى إن ابن عباس َق َال( :ك َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه
يل ِشدَّ ةً ،وك َ ِ
حي ِّر ُك َش َف َت ْي ِه َ -ف َق َال ا ْب ُن َع َّب ٍ
َو َس َّل َم ُي َعال ِ ُج ِم َن ال َّتن ِْز ِ
اسَ :ف َأنَا ُأ َح ِّرك ُُه َام
َ
َان ّمَّا ُ َ
ِ
َان َر ُس ُ
َلك ُْم ك ََام ك َ
حي ِّرك ُُه َامَ ،و َق َال َس ِعيدٌ َ :أنَا ُأ َح ِّرك ُُه َام ك ََام
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم ُ َ
َر َأ ْي ُت ا ْب َن َع َّب ٍ
حي ِّرك ُُه َامَ ،ف َح َّر َك َش َف َت ْي ِه َ -ف َأن َْز َل اهللَُّ َت َع َاَل{ :الَ ُ َُت ِّر ْك بِ ِه ل ِ َسان ََك
اس ُ َ

ُج ُع ُه َل َك ِِف َصدْ ِر َك َو َت ْق َر َأ ُه:
ُج َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه} [القيامةَ ]07 :ق َالْ َ :
ل ِ َت ْع َج َل بِ ِه إِ َّن َع َل ْينَا َ ْ
است َِم ْع َل ُه َو َأن ِْص ْتُ { :ث َّم إِ َّن َع َل ْينَا
{ َفإِ َذا َق َر ْأنَا ُه َفاتَّبِ ْع ُق ْرآ َن ُه} [القيامةَ ]08 :ق َالَ :ف ْ
َان َر ُس ُ
َب َيا َن ُه} [القيامةُ ]09 :ث َّم إِ َّن َع َل ْينَا َأ ْن َت ْق َر َأ ُهَ ،فك َ
ول اهللَِّ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َب ْعدَ
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ِ
ِ
اس َت َم َع َفإِ َذا ا ْن َط َل َق ِج ْ ِرب ُيل َق َر َأ ُه النَّبِ ُّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ك ََام
َذل َك إِ َذا َأتَا ُه ج ْ ِرب ُيل ْ
َق َر َأ ُه هذه ضامنه إهليه ،أن جيمع اهلل له هذا الوحي الذي نزل به جربيل؛) .
()5

ً
أوَل :أن جيمعه ِف صدرك.
وثان ًيا :أن يمكّنك من تالوته ،فتقرأه كام ُأ ِنزل
أمر عظيم ونعم ٌة سابغه ُ { :ث َّم إِ َّن َع َل ْينَا َب َيا َن ُه }
وثال ًثا :وهو ٌ
فاهلل تعاَل قد ّبني لنبيه ما أنزل إليه ،وعرفه مراده منه ،ثم هوّ بني ألمته كل َشء،
و مل يدع شي ًئا من الكتاب بمنزلة األحاجي واأللغاز واألمور التي ال سبيل للعلم
ِّبا.
ني لِلن ِ
{ َو َأ َنز ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
َّاس َما ن ُِّز َل إِ َل ْي ِه ْم } ]النحل  .. [11 :فمن مهمة النبي
الذك َْر ل ِ ُت َب ِّ َ
صىل اهلل عليه و سلم البيان  ،وقد فعل حتى أنه استنطق أمته ِف حجة الوداع  ،قال :
ون َعنِّيَ ،ف َام َأ ْنت ُْم َق ِائ ُل َ
( َو َأ ْنت ُْم ت ُْس َأ ُل َ
ون؟» َقا ُلوا :ن َْش َهدُ َأن ََّك َقدْ َب َّل ْغ َت َو َأ َّد ْي َت
ِ
ِِ
الس َام ِء َو َينْ ُكت َُها إِ ََل الن ِ
الله َّم،
َّاس « ُ
الس َّبا َبةَ ،ي ْر َف ُع َها إِ ََل َّ
َون ََص ْح َتَ ،ف َق َال :بِإِ ْص َبعه َّ
ث مر ٍ
ات ) .
ْاش َهدْ ُ ،
الله َّمْ ،اش َهدْ » َث َال َ َ َّ
()3

فهذه نعمة عظيمة ،الريب أهنا َتعل املؤمن ِف طمأنينة تا ّمة إَل النص ،و إَل معنى
النص  ،إهنا موثوقية ليس بعدها موثوقية ،كام قال ِف سورة اْلجر { :إِنَّا ن َْح ُن نـز ْلنَا
ْلافِ ُظ َ
ِّ
ون } ]اْلجر .[9 :
الذكْر َوإِنَّا َل ُه َ َ
فذلك يشمل حفظ ألفاظه ،وحفظ معانيه  ،فليس ألحد أن يقدح ِف حرف من
نقصا أو زيادة ُتري ًفا .قد تك ّفل اهلل بحفظ القرآن  ،فام بني
حروف القرآن ،أو يدعي ً
( ) أخرجه البخاري رقم ( ،)3ومسلم رقم (.)118
5

( ) أخرجه مسلم رقم (.)0508
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د ّفتي املصحف كالم اهلل ،ال خيتلف املسلمون ِف هذا  ،دعك من الروافض الذي
يزعمون أن مصحفنا ثلث مصحف فاطمة! هذا من ّترهاهتم وأكاذيبهم ،وليس ِف
أهل األهواء أكذب من الرافضة  ،ودعك من أصحاب املذاهب الكالمية الذين
يزعمون أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ترك بيان بعض األشياء ألمته ابتالء ،سبحان
اهلل أيبني النبي صىل اهلل عليه وسلم لألمة دقائق املسائل ِف العبادات واملعامالت،
والعَشة الزوجية ،واآلداب حتى قضاء اْلاجه ،ويدع أكرب األمور وهو ما يتعلق
بأسامء اهلل وصفاته للتخرصات!.
الريب أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد ّبني القرآن كله بيانًا شاف ًيا،

ف َع َىل ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ِم ْن فاُتتِ ِه إِ ََل
حتى أن جماهد ابن جرب يقولَ :ع َر ْض ُت ا ُْمل ْص َح َ
اِتتِ ِه ُأ ِ
ِ
وق ُف ُه َع َل ْي ِه ِعنْدَ ك ُِّل آ َي ٍة ِمنْ ُه .
َخ َ
()1

ثم َشء من القرآن مرتوك الجتهاد األمة وأن النبي صىل
فكيف يتخ ّيل املتخ ّيل أن َّ
اهلل عليه وسلم مل يبينه ،هذا طعن ِف النبي صىل اهلل عليه و سلم ،وطعن ِف القرآن
الكريم ،بل وطعن ِف حكمة اهلل تعاَل.
عز و جل ،وحاشا نبينا صىل اهلل عليه وسلم  ،وحاشا القرآن أن يقع فيه
حاشا ربنا ّ
َش ء موهوم  ،إن وجد فهو توهم منهم ،وأما الراسخون ِف العلم فيعلمون مراد اهلل
عز وجل ،و مراد نبيه صىل اهلل عليه وسلم .فهذه اآليات مهمة ِف بيان موثوقية
القرآن.

( ) أخرجه الطرباين ِف الكبري رقم(.)00197
1
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ثم قال اهلل عز وجل { :ك ََّال } إما أن يراد ِّبا التنبيه ،أو أهنا بمعنى حقا{ ،ك ََّال َب ْل
ُِ
ون ا ْل َع ِ
ُت ُّب َ
اج َل َة } ]القيامة  .. [51 :أي أن حقيقة األمر أن الصارف لكم عن قبول
اْلق وإثبات املعاد :تعلقكم بالدنيا ،وتش ّبثكم بشهواهتا العاجلة َ { :وت ََذ ُر َ
ون
ْاآلَ ِخ َر َة ( ،} )50أي تنفرون من ذكر املوت و ما بعد املوت ،وتريدون أن تقطفوا
هذه الثمرة العاجلة من الشهوات الدانية وتتشاغلوا ِّبا ،هذه حقيقة حال عامة بني
آدم.
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