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الدرس السابع والثالثون
تفسري سورة القيامة]38 : 27[ :
يل من راق ( )27و َظن َأنه ال ِفراق ( )28والتَف ِ
ِ
ت الساق بِالس ِ
اق ( )22إِ َل َر ِّب َ
ك
َ
َ
َ
{ َوق َ َ َ
ِ
ِ
ب إِ َل
َيو َمئذ َامل َساق (َ )33ف َال َصد َق َو َل َصىل (َ )31و َلكن كَذ َب َوت ََول ( )32ثم َذ َه َ
ك َف َأو َل (َ )33أ ََي َسب ِ
ك َف َأو َل ( )33ثم َأو َل َل َ
َأهلِ ِه َيت ََمطى (َ )33أو َل َل َ
اْلن َسان َأن
َان َع َل َق ًة َفخَ َل َق َف َسوى
ْت َك سدً ى (َ )33أ َمل َيك نط َف ًة ِمن َمنِي يمنَى ( )37ثم ك َ
ي َ
(})38
اع ًة َو ََل َي ْس َت ْق ِد ُم َ
{ َفإِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم ََل َي ْست َْأ ِخ ُر َ
ون }[ األعراف  ، ] 43 :فهذا
ون َس َ
حد حدّ ه اهلل تعاىل منذ األزل قال تعاىلَ { :فإِ َذا َجا َء َأ َج ُل ُه ْم ََل َي ْست َْأ ِخ ُر َ
ون َسا َع ًة َو ََل
َي ْس َت ْق ِد ُم َ
وح
ون} [األعراف43 :النحل 16 :يونس ،]34 :وقال النبي ( :إن ُر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ُقدُ ِ
ب
س َن َف َث ِِف َر ْوعي َأ َّن ن ْف ًسا َل ْن ََت ُْر َج م َن الدُّ ْن َيا َحتَّى ت َْس َتكْم َل َأ َج َل َهاَ ،وت َْست َْوع َ
ب ،و ََل ََي ِم َلنَّ ُك ِم ِ
ِ
الر ْز ِق َأ ْن َت ْط ُل ُبو ُه بِ َم ْع ِص َي ِة اهللَِ ،فإِ َّن
است ْب َطا ُء ِّ
ْ
ِر ْز َق َهاَ ،ف َأ ْْج ُلوا ِِف ال َّط َل ِ َ ْ
اعتِ ِه) .
اهللَ ََل ُين َُال َما ِعنْدَ ُه إِ ََّل بِ َط َ
()6

وقيل ِف معنى { م ْن ر ٍ
اق } [ القيامة  :] 72 :من يرقى به ِف السامء ؟ هل ترقى به
َ َ
مالئكة الرمحة ؟ أم ترقى به مالئكة العذاب ؟ ،فيكون ذلك من الرقي.

( ) أخرجه الطرباين ِف الكبري رقم (.)2143
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يقي
قولهَ { :و َظ َّن َأ َّن ُه ا ْل ِف َر ُاق ( :} )72ظن هنا بمعنى استيقن  ،أي  :وقع ِف قلبه ن
جازم بأنه هذه حلظة فراق الدنيا التي مكث فيها ما مكث ،وأمىض فيها ما أمىض،
وأجلب فيها ما أجلب  ،وخاض فيها ما خاض.
ِ
اق بِالس ِ
الس ُ
اق ( :} )74هذا التعبري البديع يمثل حلظة الكرب
َّ
قولهَ { :وا ْل َت َّفت َّ
تعرب هبذا التعبري للدَللة عىل اجتامع
والشدة يعني تكالبت عليه الشدائد ،فالعرب ّ
الشدائد  ،شدائد الدنيا ،وشدائد اآلخرة  ،فهو ِف آخر أيامه ِف الدنيا  ،و أول أيامه
من اآلخرة
وقيل  :ماتت قدماه اللتان كانتا حتمالنه ويصول هبام وجيول  ،فلم يعد َيمله يشء !
..
ِ
اق بِالس ِ
الس ُ
لفهام بالكفن.
اق } ،وقيل  :إشارة إىل ّ
َّ
{ َوا ْل َت َّفت َّ
ٍ
معان متقاربة تدل عىل حالة راهنه يعيشها هذا املحترض!
وهي
قوله{ :إِ َىل َر ِّب َك َي ْو َم ِئ ٍذ ا َْمل َس ُ
اق} ،والروح ُيصعد هبا إىل السامء  ،سواء كانت روح
مؤمن أو روح كافر  ،غري أن روح الكافر كام ِف حديث الرباء بن عازب الطويل:
َق َالَ ( :خ َر ْجنَا َم َع النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِِ ،ف ِجن ََاز ِة َر ُج ٍل ِم َن ْاألَن َْص ِ
ارَ ،فا ْنت ََه ْينَا إِ َىل
ا ْل َق ْ ِربَ ،و ََّملا ُي ْل َحدْ َ ،ف َج َل َس َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،و َج َل ْسنَا َح ْو َل ُه ،ك ََأ َّن َع َىل

رء ِ
ُت ِِف ْاألَ ْر ِ
است َِع ُ
يذوا بِاهللِ
وسنَا ال َّط ْ َريَ ،و ِِف َي ِد ِه ُعو ند َينْك ُ
ضَ ،ف َر َف َع َر ْأ َس ُهَ ،ف َق َالْ " :
ُ ُ
اب ا ْل َق ْ ِرب َم َّرت ْ ِ
ِم ْن َع َذ ِ
َيَ ،أ ْو َث َال ًثاُ ،" ،ث َّم َق َال " :إِ َّن ا ْل َع ْبدَ ا ُْمل ْؤ ِم َن إِ َذا ك َ
َان ِِف ان ِْق َطا ٍع ِم َن
ِ
يض ا ْلوج ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
وه ُه ُم
الس َامء بِ ُ
وهَ ،ك َأ َّن ُو ُج َ
ُ ُ
الدُّ ْن َيا َوإِ ْق َبال م َن ْاآلخ َرة ،ن ََز َل إِ َل ْيه َم َالئ َك نة م َن َّ
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ُوط ْ ِ
ُوط ِمن حن ِ
ان ْ ِ
الشمس ،معهم َك َفن ِمن َأ ْك َف ِ
جيلِ ُسوا ِمنْ ُه َمدَّ
اْلنَّةَ ،و َحن ن ْ َ
َّ ْ ُ َ َ ُ ْ ن ْ
اْلنَّةَ ،حتَّى َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ا ْل َب َ ِ
جيلِ َس ِعنْدَ َر ْأ ِس ِهَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أ َّيت َُها
الس َال ُمَ ،حتَّى َ ْ
َصُ ،ث َّم َجيِي ُء َم َل ُك ا َْمل ْوتَ ،ع َل ْيه َّ
اخر ِجي إِ َىل م ْغ ِفر ٍة ِمن اهللِ و ِر ْضو ٍ
ان "َ .ق َالَ " :فت َْخ ُر ُج ت َِس ُيل ك ََام
َ
َ
َ
َ َ
النَّ ْف ُس ال َّط ِّي َب ُةُ ْ ،
ِ
ِ
ِ
وها ِِف َي ِد ِه َط ْر َف َة َع ْ ٍ
ي َحتَّى
الس َقاءَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ َهاَ ،فإِ َذا َأ َخ َذ َها ََل ْ َيدَ ُع َ
تَس ُيل ا ْل َق ْط َر ُة م ْن ِِف ِّ
احلن ِ
ِ
ِ
ُوطَ ،و ََي ُْر ُج ِمن َْها ك ََأ ْط َي ِ
ب َن ْف َح ِة
وهاَ ،ف َي ْج َع ُل َ
َي ْأ ُخ ُذ َ
وها ِِف َذل َك ا ْل َك َف ِنَ ،و ِِف َذل َك ْ َ
ِمس ٍ
ك ُو ِجدَ ْت َع َىل َو ْج ِه ْاألَ ْر ِ
ون ِ َهباَ ،ف َال َي ُم ُّر َ
ض " َق َالَ " :ف َي ْص َعدُ َ
ونَ ،ي ْعنِي ِ َهباَ ،ع َىل
ْ
ِ ِ
مَ ٍ ِ
ب؟ َف َي ُقو ُل َ
ونُ :ف َال ُن ْب ُن ُف َال ٍن ،بِ َأ ْح َس ِن
وح ال َّط ِّي ُ
الر ُ
َل م َن ا َْمل َالئكَة ،إِ ََّل َقا ُلواَ :ما َه َذا ُّ
َ
ِِ ِ
الس َام ِء الدُّ ْن َياَ ،ف َي ْس َت ْفتِ ُح َ
ون
َأ ْس َامئه ا َّلتي كَانُوا ُي َس ُّمو َن ُه ِ َهبا ِِف الدُّ ْن َياَ ،حتَّى َينْت َُهوا ِ َهبا إِ َىل َّ

ٍ
ِ ِ ِ
يهاَ ،حتَّى ُينْت ََهى بِ ِه إِ َىل
َل ُهَ ،ف ُي ْفت َُح ََل ُ ْم َف ُي َش ِّي ُع ُه ِم ْن ك ُِّل َس َامء ُم َق َّر ُب َ
الس َامء ا َّلتي تَل َ
وها إِ َىل َّ
ِ
ِ
السابِ َع ِةَ ،ف َي ُق ُ
يَ ،و َأ ِعيدُ و ُه إِ َىل
َاب َع ْب ِدي ِِف ِع ِّل ِّي َ
ول اهللُ َع َّز َو َج َّل :ا ْك ُت ُبوا كت َ
الس َامء َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاألَ ْر ِ
َار ًة ُأ ْخ َرى "َ .ق َال" :
ضَ ،فإِ ِّين من َْها َخ َل ْقت ُُه ْمَ ،وف َ
يها ُأعيدُ ُه ْمَ ،ومن َْها ُأ ْخ ِر ُج ُه ْم ت َ

ِ ِ ِ ِ
يه م َلك ِ
وَل ِن َل ُهَ :م ْن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
َانَ ،ف ُي ْجلِ َسانِ ِهَ ،ف َي ُق َ
ِّب
ولَ :ر ِّ َ
َف ُت َعا ُد ُر ُ
وح ُه ِِف َج َسدهَ ،ف َي ْأت َ
وَل ِن َله :ما ِدين َُك؟ َفي ُق ُ ِ ِ
اْلس َالمَ ،في ُق َ ِ
اهللَُ ،ف َي ُق َ
الر ُج ُل ا َّل ِذي
ول :دين َي ْ ِ ْ ُ َ
َ
وَلن َل ُهَ :ما َه َذا َّ
ُ َ
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َي ُق َ
ولُ :ه َو َر ُس ُ
ُب ِع َث فِيك ُْم؟ َف َي ُق ُ
وَل ِن َل ُهَ :و َما ِع ْل ُم َك؟
ٍ
ِ
ِ
ِ
َف َي ُق ُ
الس َام ِءَ :أ ْن َصدَ َق
ولَ :ق َر ْأ ُت كت َ
َاب اهللَِ ،فآ َمن ُْت بِه َو َصدَّ ْق ُتَ ،ف ُينَادي ُمنَاد ِِف َّ
اْلن َِّة ،و َأ ْلبِسوه ِمن ْ ِ
ِ
ِ
اْلن َِّة "َ .ق َال" :
اْلنَّةَ ،وا ْفت َُحوا َل ُه َبا ًبا إِ َىل ْ َ
َع ْبديَ ،ف َأ ْف ِر ُشو ُه م َن ْ َ َ ُ ُ َ َ
َص ِه "َ .ق َال " :وي ْأتِ ِ
َفي ْأتِ ِ
يه ِم ْن َر ْو ِح َهاَ ،وطِيبِ َهاَ ،و ُي ْف َس ُح َل ُه ِِف َق ْ ِرب ِه َمدَّ َب َ ِ
يه َر ُج نل َح َس ُن
ََ
َ
ِ
ِ
ا ْل َو ْج ِهَ ،ح َس ُن ال ِّث َي ِ
يحَ ،ف َي ُق ُ
الر ِ
ُس َكَ ،ه َذا َي ْو ُم َك ا َّل ِذي
ابَ ،ط ِّي ُ
ب ِّ
ِش بِا َّلذي َي ُ ُّ
ولَ :أ ْب ْ
اْلَ ْ ِريَ ،ف َي ُق ُ
ُوعدُ َ ،ف َي ُق ُ
ْت؟ َف َو ْج ُه َك ا ْل َو ْج ُه َجيِي ُء بِ ْ
ولَ :أنَا َع َم ُل َك
ول َل ُهَ :م ْن َأن َ
ُكن َْت ت َ
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ِ
الصال ِ ُحَ ،ف َي ُق ُ
اع َة َحتَّى َأ ْر ِج َع إِ َىل َأ ْه ِِلَ ،و َم ِاِل "َ .ق َالَ " :وإِ َّن ا ْل َع ْبدَ
الس َ
َّ
ولَ :ر ِّب َأق ِم َّ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ا ْلكَافِ َر إِ َذا ك َ
الس َام ِء َم َال ِئ َك نة
َان ِِف انْق َطا ٍع م َن الدُّ ْن َيا َوإِ ْق َبال م َن ْاآلخ َرة ،ن ََز َل إِ َل ْيه م َن َّ
َصُ ،ثم َجيِيء م َل ُك ا َْملو ِ
وه ،معهم ا ُْملسوحَ ،فيجلِس َ ِ
ِ
تَ ،حتَّى
ْ
ُ َ
ون منْ ُه َمدَّ ا ْل َب َ ِ َّ
ُسو ُد ا ْل ُو ُج َ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ
اخر ِجي إِ َىل س َخ ٍ
ط ِم َن اهللِ َو َغ َض ٍ
جيلِ َس ِعنْدَ َر ْأ ِس ِهَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أ َّيت َُها النَّ ْف ُس ْ
ب ".
َ
اْلَبِي َث ُةُ ْ ،
َْ
َق َالَ " :ف ُت َفر ُق ِِف جس ِد ِهَ ،فينْت َِز ُعها كَام ينْت ََزع الس ُّفود ِمن الص ِ
وف ا َْمل ْب ُل ِ
ولَ ،ف َي ْأ ُخ ُذ َها،
َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُّ
َ
َ َ
َّ
وها ِِف َي ِد ِه َط ْر َف َة َع ْ ٍ
وها ِِف تِ ْل َك ا ُْمل ُس ِ
وحَ ،و ََي ُْر ُج ِمن َْها
جي َع ُل َ
َفإِ َذا َأ َخ َذ َها ََل ْ َيدَ ُع َ
ي َحتَّى َ ْ
ون ِهباَ ،ف َال يمرو َن ِهبا َع َىل م َ ٍ
يح ِجي َف ٍة ُو ِجدَ ْت َع َىل َو ْج ِه ْاألَ ْر ِ
ك ََأ ْنت َِن ِر ِ
َل
َ
َ
َ ُ ُّ
ضَ ،ف َي ْص َعدُ َ َ

ِ ِ
ِ
يث؟ َف َي ُقو ُل َ
اْلَبِ ُ
وح ْ
ونُ :ف َال ُن ْب ُن ُف َال ٍن بِ َأ ْق َبحِ َأ ْس َام ِئ ِه
الر ُ
م َن ا َْمل َالئكَة ،إِ ََّل َقا ُلواَ :ما َه َذا ُّ
ِ
ا َّلتِي ك َ
الس َام ِء الدُّ ْن َياَ ،ف ُي ْس َت ْف َت ُح َل ُهَ ،ف َال ُي ْفت َُح
َان ُي َس َّمى ِ َهبا ِِف الدُّ ْن َياَ ،حتَّى ُينْت ََهى بِه إِ َىل َّ
ِ
َل ُه "ُ ،ث َّم َق َر َأ َر ُس ُ
الس َام ِء َو ََل
ول اهللِ َص َّىل اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َمََ { :ل ُت َفت َُّح ََل ُ ْم َأ ْب َو ُ
اب َّ
اْلي ِ
ِ
ِ
اط} [األعرافَ ]34 :ف َي ُق ُ
َيدْ ُخ ُل َ
ول اهللُ َع َّز
اْل َم ُل ِِف َس ِّم ْ َ
اْلنَّ َة َحتَّى َيل َج ْ َ
ون ْ َ
َو َج َّل " :ا ْك ُت ُبوا كِتَا َب ُه ِِف ِس ِّج ٍ
ي ِِف ْاألَ ْر ِ
وح ُه َط ْر ًحا "ُ .ث َّم َق َر َأ:
الس ْف َىلَ ،ف ُت ْط َر ُح ُر ُ
ض ُّ
ِش ْك بِاهللَِ ،فك ََأنَّام َخر ِمن السام ِء َفت َْخ َط ُفه ال َّطري َأو ََت ِوي بِ ِه الريح ِِف مك ٍ
{ َو َم ْن ُي ْ ِ
َان
ِّ ُ
َ
ُ ُْ ْ ْ
َ َّ َ َّ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يه م َلك ِ
َانَ ،ف ُي ْجلِ َسانِ ِهَ ،ف َي ُق َ
وَل ِن
َسح ٍيق} [احلجَ " ]46 :ف ُت َعا ُد ُر ُ
وح ُه ِِف َج َسدهَ ،و َي ْأت َ
وَل ِن َل ُهَ :ما ِدين َُك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ها ْه َها ْه ََل َأ ْد ِريَ ،ف َي ُق َ
َل ُهَ :م ْن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ها ْه َها ْه ََل
َأد ِريَ ،في ُق َ ِ
الر ُج ُل ا َّل ِذي ُب ِع َث فِيك ُْم؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ها ْه َها ْه ََل َأ ْد ِري،
َ
ْ
وَلن َل ُهَ :ما َه َذا َّ
ٍ ِ
ِ
الس َام ِء َأ ْن ك ََذ َبَ ،فا ْف ِر ُشوا َل ُه ِم َن الن ِ
َّارَ ،وا ْفت َُحوا َل ُه َبا ًبا إِ َىل الن َِّار،
َف ُينَادي ُمنَاد م َن َّ
َفي ْأتِ ِ
يه
َ

َر ُج نل

يه َأ ْض َال ُعه ،وي ْأتِ ِ
ف فِ ِ
ِ
ِ
ِ
رب ُه َحتَّى َ ْ
يه
َتتَلِ َ
ُ ََ
م ْن َح ِّر َهاَ ،و َس ُموم َهاَ ،و ُي َض َّي ُق َع َل ْيه َق ْ ُ
ِ
ِ
ِ
يح ال ِّث َي ِ
يحَ ،ف َي ُق ُ
الر ِ
ِش بِا َّل ِذي َي ُسو ُء َكَ ،ه َذا
يح ا ْل َو ْجهَ ،قبِ ُ
َقبِ ُ
ابُ ،منْت ُن ِّ
ولَ :أ ْب ْ
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الِشَ ،ف َي ُق ُ
ُوعدُ َ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَا
ْت؟ َف َو ْج ُه َك ا ْل َو ْج ُه َجيِي ُء بِ َِّّ
ولَ :م ْن َأن َ
َي ْو ُم َك ا َّل ِذي ُكن َْت ت َ
ِ
يثَ ،ف َي ُق ُ
اْلَبِ ُ
َع َم ُل َك ْ
اعة) .
الس َ
ولَ :ر ِّب ََل تُق ِم َّ
()7

ِ
وح إِ َل ْي ِه } [ املعارج  ، ] 3 :أن
الر ُ
مر بنا ِف أول سورة املعارج { َت ْع ُر ُج ا َْملالئ َك ُة َو ُّ
و قد ّ
أحد األقوال ِف تفسري الروح  :أهنا أرواح املوتى  ،و القول اآلخر و هو األرجح :هو
جربيل عليه السالم-
فقوله { :إِ َىل َر ِّب َك َي ْو َم ِئ ٍذ ا َْمل َس ُ
اق } [ القيامة  ،] 44 :كقولهُ { :ث َّم ُر ُّدوا إِ َىل اهللَِّ
احل ِّق } [ األنعام .] 17 :
َم ْو ََل ُه ُم ْ َ
فذاك ا ُملنكِر للبعث الذي عاش عمره وهو َل يصدق بيوم الدين  ،و َل يؤمن باهلل
ٍ
صدمة ستعرتيه حينام يقف ذلك املوقف!.
أي
العظيم ّ ،

ويروى أن أحد امللحدين قال ألحد املؤمني  :ما شعورك حينام متوت و تكتشف أن
كل ما كنت تعتقده جمرد خرافات و ّ
توّهات ؟  ..فقال له عىل البدهية :لن يكون
حق!.
أسوأ من شعورك حينام متوت و تكتشف أن كل ما كنت تنكره ّ

ثم قال اهلل تعاىل مبينًا حاله حال هذا املنكرَ { :ف َال َصدَّ َق َو ََل َص َّ ىىل (َ )46و َىلكِن ك ََّذ َب
ب إِ َ ىىل َأ ْهلِ ِه َيت ََم َّط ىى (َ )44أ ْو َ ىىل َل َك َف َأ ْو َ ىىل (ُ )43ث َّم َأ ْو َ ىىل َل َك َف َأ ْو َ ىىل
َوت ََو َّ ىىل (ُ )47ث َّم َذ َه َ
( ) أخرجه أمحد رقم (.)62543
7
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( [ })45سورة القيامة ] ،هذه العبارات التبكيتية ،فيها ن
حط و إزراء عىل هذا
ا ُمل ّ
كذب ا ُملنكِر للبعث ،يقول اهلل تعاىل واص ًفا حاله ِف الدنيا َ { :ف َال َصدَّ َق َو ََل َص َّ ىىل
} ،يعني َل صدّ ق بقلبه و َل ّ
كافرا َل يركع
منكرا ً
صىل بجوارحه  ،أمىض عمره مكذ ًبا ً
هلل ركعة  ،و َل يسجد هلل سجدة  ،و هذا يدل عىل ِعظم الصالة و أّهيتها ،و اقرتاهنا
بأمر اْليامن ،حيث ذكرها من موجبات عذابه فقالَ { :ف َال َصدَّ َق َو ََل َص َّ ىىل َو َىلكِن
ك ََّذ َب َوت ََو َّ ىىل }ً ،
فبدَل من التصديق اتصف بالتكذيب ،و بدً َل من الصالة اتصف
بالتوِل كام يدعى ِف هذه الدنيا إىل الصالة و ُيقال له :أقم الصالة فيتوىل و َل يرفع
رأسا.
بذلك ً
قال ابن القيم رمحه اهلل -قوله تعاىلَ { :فال َصدَّ َق َوَل َص َّىل َو َلكِ ْن ك ََّذ َب َوت ََو َّىل} فلام
كان اْلسالم تصديق اْلرب واَلنقياد لَلمر جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق
وعدم الصالة وقابل التصديق بالتكذيب والصالة بالتوِل فقالَ { :و َلكِ ْن َك َّذ َب
َوت ََو َّىل} فكام أن املكذب كافر فاملتوِل عن الصالة يزول اْلسالم بالتكذيب يزول
بالتوِل عن الصالة.
قال سعيد عن قتادة { َفال َصدَّ َق َوَل َص َّىل} َل صدق بكتاب اهلل وَل صىل هلل ولكن
كذب بآيات اهلل وتوىل عن طاعته { َأ ْو َىل َل َك َف َأ ْو َىل ُث َّم َأ ْو َىل َل َك َف َأ ْو َىل} .
()4

( ) كتاب الصالة وأحكام تاركها َل بن القيم (.)32
4
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تصوير عجيب حلال ،هذا
أيضا
ب إِ َ ىىل َأ ْهلِ ِه َيت ََم َّط ىى ( ،} )44وهذا ً
قولهُ { :ث َّم َذ َه َ
ن
رأسا
املرء الذي َل يباِل كان ِف هذه الدنيا يتفكّه و َل يكرتث بام ُيقال  ،و َل يرفع ً
ً
يتفهق ِف مشيته { :
رتا
متخايال كسالنًا ّ ،
بالذكرى والعظات ،و يذهب إىل أهله متبخ ً
تعبري بديع يرسم صور ًة بدنية و صور ًة نفسية َلذا ا ُمل ِ
عرض  ،فهو خِل
َيت ََم َّطى } ..
ن
ٍ
مكرتث بام ُيلقى و ِف الوقت نفسه يسري سرية ا ُملختال ا ُملتباهي الغافل.
الفؤاد غري

ي
كام وصف اهلل تعاىل ِف سورة املطففي َ { :وإِ َذا ان َق َل ُبوا إِ َ ىىل َأ ْهلِ ِه ُم ان َق َل ُبوا َفكِ ِه َ
(َ )46وإِ َذا َر َأ ْو ُه ْم َقا ُلوا إِ َّن َىه ُؤ ََل ِء َل َضا ُّل َ
ون ( [ } )47سورة املطففي ]  ،هكذا حال
ا ُملنكرين الكفرة ،يقع ِف أنفسهم من ال ُع ِ
جب و الزهو ما َيملهم عىل تصويب
أنفسهم و َتطئة غريهم.
{ َأ ْو َ ىىل َل َك َف َأ ْو َ ىىل (ُ )43ث َّم َأ ْو َ ىىل َل َك َف َأ ْو َ ىىل (ُ ،} )45أختُلِف ِف املراد به فقيل :أنه
وعيد إثر وعيد ،و يشهد َلذا املعنى ما وقع بي النبي صىل اهلل عليه و سلم و بي أِّب
جهل  ،حينام آذى النبي صىل اهلل عليه و سلم  ،فأخذ النبي صىل اهلل عليه و سلم
بتالبيبة وقال لهَ { :أ ْو َ ىىل َل َك َف َأ ْو َ ىىل (ُ )43ث َّم َأ ْو َ ىىل َل َك َف َأ ْو َ ىىل ( ،} )45فيكون ذلك من
باب الوعيد و التهديد املتكرر.
و قيل :أنه خرج خمرج السخرية به ،كأنام ُيقال َ :يق لك أن تتم ّطى وأن تتبخرت فأنت
عز و ّ
يم } [ الدخان :
جلُ { :ذ ْق إِن ََّك َأن َ
بذلك حقيق ،كام قال اهلل ّ
ْت ا ْل َع ِز ُيز ا ْلك َِر ُ
كريام فيهم  ،و كام قال { :إِ َّن ُه ك َ
َان ِِف َأ ْهلِ ِه
 ،] 34يعني كنت ِف الدنيا ً
عزيزا ِف قومك ً
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ورا } [ اْلنشقاق  ،] 64 :فيكون هذا من باب السخرية به ،يعني :أنت تستحق
ُس ً
َم ْ ُ
أن تفعل هذا ،و أن تتم ّطى  ،و أن تتبخرت  ،و أن تتخايل  ،رغم أنك ُم ّ
كذ نب و ُمنكِ نر
و َل تصِل.
ِ
ِ
صاحلان حلمل اآلية عليهام.
معنيان
فهذان

ٍ
ب ِْ
عز ّ
نس ُ
رت َك ُسدً ى }،
وبعد هذا يقول اهلل ّ
َي َس ُ
ان َأن ُي ْ َ
اْل َ
وجل بعبارات ُمقنعةَ { :أ َ ْ
نفس م ِ
ن
نصفة ،و
سؤال ينبش ما ِف أعامق النفس من معارف و حقائق ،يقول لكل
ٍ ُ
لكل ٍ
نفس عاقلة هل يمكن أن ُيقيم اهلل تعاىل هذا العاَل العلوي ،و هذا العاَل السفِل،
سفها بال حكمة و
و َيلق اْلنسان  ،و يستعمره ِف األرض و يستخلفه فيها عب ًثا  ،و ً
َل غاية و َل ِ
مقصد ! هذا ِف غاية اَلمتناع.
ّهال  ،بمعنىَ :ل ُيؤمر و َل ُينهى  ،و قيل بمعنىَ :ل ُيبعث
و معنى { ُسدً ى } :أي َ
فقط ،وَل تعارض بي املعنييَ ،ييا ِف هذه الدنيا يأكل و يِشب ،و ينكح وينام،
ويستيقظ ويموت.
هل يمكن أن يكون هذا ُمرا ًدا هلل ؟!  ..حاشا اهلل عن العبث و السفه  ،هو احلكيم
سبحانه ِف رشعه و قدَ ِره  ،فال يمكن أن يوجد ِف هذه الدنيا دون أن ُيبتىل باألوامر و
ُحمل اآلية عىل املعنيي  ،كام قال ِف اآلية األخرى َ { :أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن ََّام
النواهي  ،فت َ
َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا ََل ت ُْر َج ُع َ
ون} [ املؤمنون .] 665 :
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هذه آية يمكن أن جيبه هبا اْلنسان كل م ّلحد و يقول له ماذا تظن !  ،أين تذهب ؟!
 ..هل يمكن أن َيلق اهلل اْلليقة و يقيمهم ِف األرض َل َلدف و َل لغاية ؟! ..
ِ
احل ِّق } [ العنكبوت  ، ] 33 :و مقتىض احلق  :أن َل
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض بِ ْ َ
{ َخ َل َق اهللَُّ َّ
ينتهي املشهد و تنتهي الدنيا و صاحب احلق َل ينل جزاءه  ،و صاحب الباطل َل ينل
عقابه  ،ألسنا نرى بأمهات أعيننا املظلوم يموت مظلو ًما  ،و الظاَل يموت ظا ًملا!.

هل يمكن أن يتناسب ذلك مع خلق الساموات و األرض باحلق ؟ َل واهلل  ..إ ًذا َلبد
ٍ
احلق إىل نِصابه  ،و ُجيازى ا ُملحسن عىل إحسانه  ،و ا ُمليسء عىل
من
فصل آخر ُير ّد فيه ّ
ب ِْ
نس ُ
رت َك ُسدً ى } ،و اْلواب قط ًعا َل  ،فهذا استفها نم ُأريدَ
َي َس ُ
ان َأن ُي ْ َ
اْل َ
إساءتهَ { ،أ َ ْ
به اْلنكار و النفي.
عز ّ
ذكرا باألصل لكي ُين ّبه هؤَلء ا ُملنكرين للبعثَ { :أ ََل ْ َي ُك
ثم يقول اهلل ّ
وجل ُم ً
ُن ْط َف ًة ِّمن َّمن ِ ٍّي ُي ْمن ىَى } ،بىل و اهلل  ..و إذا جاء السؤال ُمصدَ ًرا هبمزة اَلستفهام
فجوابه بىل  ،و واهلل إن كل إنسان يعلم أن هذا أصله  ،كان نُطف ًة َم ِذرة ُ ،منتنة ،
تشنؤها العي و تزدرهيا و يشمئز منها اْلنسان ،هذا أصلك يا ابن آدم ما يقذفه
الرجال ِف أرحام النساء  ،و آخر عهدهم هذه املتعة التي نالوها ثم ينسوهنا.
عز وجل يتعاهد هذه النطفة التي استقرت ِف الرحم  ،و ُينشؤها خل ًقا
لكن اهلل ّ
جديدً ا ،والزوجان ِف غفلة َل يدريان.
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قولهُ { :ث َّم ك َ
َان َع َل َق ًة َف َخ َل َق َف َس َّو ىى ( [ } )42سورة القيامة ] ،دامت النطفة أربعي
يوم ًا ثم امتدت إليها األوعية الدموية املبطنة ْلدار الرحم ّ
فغذَتا  ،فإذا هبا تستحيل
علقة  ،و ُسميت علقة ؛ ألهنا قطعة من دم تعلق ِف جدار الرحم ،ثم بعد العلقة
تصبح مضغة تتحول اىل قطعة من اللحم  ،هذه املضغة تكون ُخم ّلقة وغري ُخم ّلقة ،
لكنها إن أراد اهلل تعاىل َلا أن تنمو فإهنا ستتخ ّلق ويصبح َلا رأس و يدان ورجالن ،
فمرحلة النطفة أربعي  ،والعلقة أربعي  ،و املضغة أربعي  ،فتلكم أربعة أشهر ،
فإذا تشكّلت بعث اهلل ا َمل َلك عىل متام أربعة أشهر فتسور عىل اْلني َر ِح َم أمه ثم َن َفخ
ي َي ْو ًماُ ،ث َّم َع َل َق ًة ِم ْث َل َذل ِ َكُ ،ث َّم َي ُك ُ
ون
جي َم ُع ِِف َب ْط ِن ُأ ِّم ِه َأ ْر َب ِع َ
فيه الروح( :إِ َّن َأ َحدَ ك ُْم ُ ْ

ُم ْض َغ ًة ِم ْث َل َذل ِ َكُ ،ث َّم َي ْب َع ُث اهللَُّ َم َلكًا َف ُي ْؤ َم ُر بِ َأ ْر َب ٍع :بِ ِر ْز ِق ِه َو َأ َجلِ ِهَ ،و َش ِق ٌّي َأ ْو َس ِعيدن ) .
()3

واهلل تعاىل يذكر َتليق اْلني ِف مواضع من القرآن العظيم ؛ ألنه من أعظم دَلئل
الربوبية.

( ) أخرجه البخاري رقم ( ،)1543ومسلم رقم (.)7134
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