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الدرس الثامن العارش
تفسري سورة املعارج [ ]39: 26
ِ
ِ
ين ُه ْم ِم ْن َع َذ ِ
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
اب
اب َر ِّ ِِّب ْم ُم ْش ِف ُق َ
ين ُي َصدِّ ُق َ
ون ( )62إِ َّن َع َذ َ
ين (َ )62وا َّلذ َ
{ َوا َّلذ َ
ِ
ون ( )62إِ ََّل َع َل َأز َْو ِ
ين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
َت َأ ْي ََم ُُن ُ ْم
اج ِه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
َر ِِّّبِ ْم غَ ْ ُري َم ْأ ُمون (َ )62وا َّلذ َ
ِ
ِ
ين ُه ْم ِِلَ َمان ِ ِ
ك َف ُأو َلئِ َ
ي (َ )03ف َم ِن ا ْب َتغَى َو َر َاء َذلِ َ
َاِت ْم
ك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
َري َم ُلوم َ
ون (َ )03وا َّلذ َ
َفإِ َُّن ُ ْم غ ْ ُ
ِ
ِ
ون ()03
ُيافِ ُظ َ
ين ُه ْم بِ َش َها َد ِاِتِ ْم َقائِ ُم َ
َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ون (َ )00وا َّلذ َ
ون (َ )06وا َّلذ َ
ين ُه ْم َع َل َص ََل ِِتِ ْم ُ َ
ِِ
ِ
ي (َ )02ع ِن ا ْل َي ِم ِ
ين َك َف ُروا ِق َب َل َ
ُأو َلئِ َ
ي َو َع ِن ِّ
الش ََم ِل
ك ِف َجنَّات ُمك َْر ُم َ
ك ُم ْهطع َ
ون (َ )03ف ََم ِل ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ون (} )02
َاه ْم ِِمَّا َي ْع َل ُم َ
ين (َ )02أ َي ْط َم ُع كُل ْام ِرئ من ُْه ْم َأ ْن ُيدْ َخ َل َجنَّ َة نَعيم ( )02ك َََّل إِنَّا َخ َل ْقن ُ
ع ِز َ
ِ
ون بِ َي ْو ِم الدِّ ِ
ين ( ،})62أي :أن عندهم يقني بالبعث واملعاد ،خالف ما عليه
ين ُي َصدِّ ُق َ
{ َوا َّلذ َ
ُي ِي ا ْل ِع َظا َم َو ِه َي َر ِميم} [يس:
هؤالء املرشكون الذين ُبعث فيهم النبي  فأكذبوه ،وقالواَ { :م ْن ُ ْ
.]22
ويوم الدين من أسامء يوم القيامة؛ ألنه تقع فيه الدينونة ،وهي اجلزاء واحلساب ،وليوم
القيامة أسامء عدة ،عدّ بعض العلامء منها أربعني ،ومنهم من بلغ هبا ثامنني ،فلها أسامء كام مر يف
تفسري سورة احلاقة أعالم وأوصاف ،فمن أسامئه يوم الدين ،اليوم الذي ُيدان فيه الناس ،ف ُيجازى
املحسن بإحسانه وامليسء بإساءته.
والتصديق قول القلب؛ ألن القلب يتعلق به شيئان:
 -وعمل القلب.

 قول القلب.فقول القلب :تصديقه ،ويقينه ،وإقراره.

و عمل القلب فهو ما يتحرك به القلب ،من النيات واإلرادات ،وهلذا قال بعدها قال:
ِ
ين ُه ْم ِم ْن َع َذ ِ
ون ( })62فاإلشفاق عمل القلب؛ ألنه وجل وخشية ،كام قال
اب َر ِِّّبِ ْم ُم ْش ِف ُق َ
{ َوا َّلذ َ
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ربنا{ :إِنََّم املُْ ْؤ ِمن َ ِ
وِّب ْم} [األنفال ،]2:فوجل القلب وخشيته من
ين إِ َذا ُذكِ َر ا َُّ
َّلل َو ِج َل ْ
ُون ا َّلذ َ
ت ُق ُل ُ ُ
َ
عمل القلب ،وليس من التصديق.
وهذا يدلنا عىل االرتباط والتالزم ،بني تصديق القلب وعمله ،فال يمكن إال أن ُيثمر
التصديق ا
السنَّة واجلامعة" :اإليامن قول وعمل" ،ومن األعامل أعامل القلوب،
عمال؛ وهلذا قال أهل ُ
ومنها اخلشية ،وذلك أهنم إذا ذكروا عذاب اهلل تعاىل ،الذي توعد به الظاملني ،اقشعرت جلودهم،
وغشيهم من اخلوف والفزع ،ما حيملهم عىل اجتناب معاصيه ،فهذا اإلشفاق إشفاق إجيايب ،حيول
بينهم وبني الوقوع يف حمارم اهلل تعاىل.
وما أحوج القلب إىل هذه اخلشية؛ ألن اخلشية من اهلل  هي التي حتجزه عن الوقوع يف
معصية اهلل تعاىل.
فال يكفي جمرد التصديق بيوم الدين ،حتى ينضم إليه إشفاق وخشية ،قال اهلل{ :إِ َّن
اب َر ِِّّبِ ْم غَ ْ ُري َم ْأ ُمون} [املعارج ،]22:عذاب اهلل تعاىل ال يأمنه من يقدر اهلل حق قدرهَ { ،ف ََل َي ْأ َم ُن
َع َذ َ
مكْر اَّللَِّ إِ ََّل ا ْل َقوم َْ ِ
ون} [اِلعراف ،]22 :فاألمن من مكر اهلل من أكرب الكبائر ،فيجب عىل
اِس َ
ُْ
َ َ
اْل ُ
اإلنسان أن يكون بني اخلوف والرجاء ،يرجو رمحته وخيشى عذابه ،كام أثنى اهلل تعاىل عىل اخلُلص
املؤمنني ،فقالُ { :أو َلئِ َ ِ
مح َت ُه َو َ َ
َيا ُفو َن
ُون إِ ََل َر ِِّّبِ ُم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ُُّي ْم َأ ْق َر ُب َو َي ْر ُج َ
ون َي ْب َتغ َ
ين َيدْ ُع َ
ون َر ْ َ
ك ا َّلذ َ
ْ
اب َر ِّب َ
ورا} [اإلرساء ،]75:فال ُبدَّ من حتقيق هذا املعنى يف القلب ،وهو:
َان َ ْ
كك َ
َع َذا َب ُه إِ َّن َع َذ َ
َم ُذ ً
اخلشية من عذاب اهلل ،وعدم األمن من مكر اهلل.
اب َر ِّ ِِّب ْم َغ ْ ُري َم ْأ ُمون} [املعارج ]22:إال َمن أمنه اهلل تعاىل ،فمن أمنه اهلل تعاىل فهو
{إِ َّن َع َذ َ
ِ
ت ََُل ْم ِمنَّا ُْ
اْل ْسنَى ُأ ْو َلئِ َ
ون (َ )333ل
ين َس َب َق ْ
ك َعن َْها ُم ْب َعدُ َ
آمن ،قال اهلل  عن املؤمنني{ :إِ َّن ا َّلذ َ
يسمع َ ِ
َ
اه ُم
يس َها َو ُه ْم ِف َما ْاشت ََه ْ
ت َأن ُف ُس ُه ْم َخالِدُ َ
َْب َو َت َت َل َّق ُ
َْ َ ُ
ون (َ )336ل َ ْ
ون َحس َ
ُيزُ ُُنُ ُم ا ْل َفز َُع اِلك َ ُ
ون} [األنبياء.]303:
املََْلئِ َك ُة َه َذا َي ْو ُمك ُُم ا َّل ِذي كُنت ُْم تُو َعدُ َ
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ني وأمن ْ ن
مج ُع عىل عبدي خو َف ْ ن
وقد قال النَّبي فيام يرويه عن ربه َّ
َني
وعزيت ال أ َ
جل وعال قالَّ ( :
ن
ن
القيامة وإذا نأمنَني يف الدُّ نيا َ
القيامة)( ، )3فربنا ُ يثني عىل من
أخ ْفتُه يو َم
إذا خافني يف الدُّ نيا أ َّمنْتُه يو َم
ِ
ِ
ِ
َي َش ْو َن َر َّ ُِّب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ين َ ْ
ين
ب ََُل ْم َمغْف َرة َو َأ ْجر َكبِري} [امللك ،]32:وقال{ :إِ َّن ا َّلذ َ
خيافه وخيشاه{ ،إِ َّن ا َّلذ َ
ون} [املعارج.]25 :
ُه ْم ِم ْن َخ ْش َي ِة َر ِِّّبِ ْم ُم ْش ِف ُق َ
ِ
ون ( )62إِ ََّل َع َل َأز َْو ِ
ين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
َت َأ ْي ََم ُُن ُ ْم َفإِ َُّن ُ ْم َغ ْ ُري
اج ِه ْم َأ ْو َما َم َلك ْ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
{ َوا َّلذ َ
ِ
ي ([ })03املعارج ،]29:30 :اإلنسان له أنواع من الشهوات ،شهوة الطعام ،والرشاب،
َم ُلوم َ
وثم شهوة كربى وهي شهوة الفرج ،فاهلل  أثنى عىل هؤالء املصلني
والنظر ،والسمع ،وغري ذلك ّ
بأهنم حيفظون فروجهم من أن يضعوا شهوهتم يف غري موضعها ،من الزنا واللواط ،وغري ذلك من
حلا ،وهو والزواج
الطرائق املحرمة ،ملا جعل فيهم هذه الرغبة ،جعل هلا مرص افا،
ا
صحيحا ،صا ا
والترسي.
الرسية فهي من يتملكه بحر ماله ،أو
فالزوجة هو من يعقد عليها املرء ،عقد النكاح ،وأما ُّ
يكون ذلك من السبي ،كام يف أيام اجلهاد ،لكن اهلل ّ بني أن هذين املرصفني ،مها املرصفان
ِ
ي ([ })03املعارج ،]29:30 :أي :ال يلحقهم يف ذلك
الصاحلان لقضاء الوطرَ { ،فإِ َُّنُ ْم َغ ْ ُري َم ُلوم َ
مالمة وال إثم.
خال افا لبعض املذاهب ،وبعض األديان املُحرفة ،التي تعيب من ينكح ويتزوج ،فبعض
أيضا رجال الكنيسة من األساقفة
الرهبان من اهلندوس والبوذيني يمتنعون عن الزواج ،وكذلك ا
ُّ
واملُطران ،والشاممسة ،وغري ذلك من الرتب الكهنوتية عند النصارى ،يمتنعون عن النكاح ،فهذا
يدل عىل بطالن ما هم عليه؛ ألن اهلل تعاىل قد أباح هذا؛ ألنه جزء من غريزة اإلنسان وحاجته
الفطرية.
نكاحا
أيضا نكاح املتعة ،فإنه ليس
وهذه اآلية أصل يف حتريم الزنا واللواط ،وكذلك ا
ا
صحيحا ،ونكاح الشغار الذي يقع عىل سبيل املقايضة ،أن يقول َأزوجك موليتي عىل أن تزوجني
ا

( ) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ( ,)046وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة رقم (.)6000
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أيضا نكاح التحليل ،الذي يعمد فيه املحلل أن
نكاحا
أيضا ليس
صحيحا ،وكذلك ا
موليتك ،فهذا ا
ا
ا
ينكح امرأة ل ُيحلها لزوجها الذي طلقها ثالث طلقات ،فهذه ليست أنكحة صحيحة.
أيضا يف هذا ،االستمناء باليد ،الذي يسمى يف لغة العرص بالعادة الرسية ،فإنه
بل ويدخل ا
ك َف ُأو َلئِ َ
ليس من مصارف حفظ الفرج ،هلذا قال اهلل تعاىلَ { :ف َم ِن ا ْب َتغَى َو َر َاء َذلِ َ
ك ُه ُم
ون}[املعارج ،]33:ف كل ما وراء ذلك فهو نوع من العدوان ،وإن كان يتفاوت ،فعدوان الزنا
ا ْل َعا ُد َ
واللواط ،ليس كعدوان االستمناء باليد ،ولكنه يشمله لفظ العدوان ،و ُيستدل به عىل حتريم هذه
املامرسات.
َاِتِم وعه ِ
ِ
دون} [املعاارج ،]32:مان صافات هاؤالء
دد ِه ْم َرا ُع َ
ين ُه ْم ِِلَ َمان ِ ْ َ َ ْ
ثم قالَ { :وا َّلذ َ
املوفقني أهنم يفون باألمانة ،وال خيونوهنا ،وحيفظون العهود وال يغدرون هبا كام قاال النباي :ف ن
عان
ن
َ
أيب رافع َ
رسول اهللَّن صاىل اهلل علياه
رأيت
فلام ُ
قال( :بعثتني قريش إىل رسول اهللَّن صىل اهلل عليه وسلم َّ
رسول اهللَّن إّن واهللَّن الَ
ُ
أرجع إل ْيهم أبدا ا َ
َ
رساول اهللَّن صاىل
فقال
فقلت :يا
قلبي اإلسال ُم
ُ
ُ
ألقي يف َ
وسلم َ
كاان يف ن
اهلل عليه وسلم :إّن الَ أخيس بالع ن
أحبس الارب َد و َل ن
هد والَ
كان ارجاع فاإن َ
نفس َ
اك ا َّلاذي يف
ُ
َ
ُ
ن
اآلن فارجعَ .
قالَ :
نفس َك َ
َّبي صىل اهلل عليه وسالم فأسالمت)( ،)3بال إناه جعال
ثم ُ
فذ ُ
أتيت الن َّ
هبت َّ
ثك َ
إخالف الوعد من صفات املنافقني ،فقال( :آ َي ُة املُنَافن نق َثالَث :إن َذا َحادَّ َ
اَ،
َاذ َبَ ،وإن َذا َوعَادَ َأ ْخ َل َ
َوإن َذا ْاؤ ُُت ن َن َخ َ
اص َم َف َج َر)( ،)0تلاك صافات املناافقني ،ومان
ان)( ، )6ويف لفظ ( َوإن َذا َع َ
اهدَ َغدَ َرَ ،وإن َذا َخ َ
وقع فيها من املؤمنني فنفاقه نفاق عميل ،فمن شأن هؤالء املصلني ،وهذا مان أثار صاالهتم علايهم،
أهنم يتقون اهلل تعاىل فيفون بالعهود ،ويؤدون األمانات إىل أهلها ،وال يغدرون ،وال ينقضون امليثاق.
وهلذا قال ربنا لنبيهَ { :وإِ َّما ََتَا َف َّن ِم ْن َق ْوم ِخ َيا َن ًة َفا ْنبِ ْذ إِ َلد ْي ِه ْم َع َ
دواء} [األنفاال،]72:
دل َس َ
يعني القوم الذي بينك وبينهم عهد وميثاق ،وخفت غدرهم ،فال تبادأهم بالغدر ،وتغزوهم ،ولكان
انبذ إليهم عىل سواء ،قل العهد الذي بيننا وبينكم انحل ،وانتهى ،فهذا من كامل اخللق ،ومن حماسان
الرشيعة.
( ) أخرجه أحمد رقم ( ,)65832وأبو داود رقم (.)6238
( )6أخرجه البخاري رقم ( ,)55ومسلم رقم (.)35
( )5أخرجه البخاري رقم ( ,)54ومسلم رقم (.)38
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ِ
ون ([ })00املعاارج .]33:يتحملاون الشاهادة ،ويؤدوهناا ،إذا
ين ُه ْم بِ َش َها َد ِاِتِ ْم َقائِ ُم َ
{ َوا َّلذ َ
استشهدوا شهدوا وأدوها كاملة غري منقوصة ،وال يزيدون فيها وال ينقصون ،كام جاء يف األثر :عاىل
ِ
الش ْم َس؟ َق َ
يض اَّللَُّ تعاَل َعن ُْه ََمَ :أ َّن النَّبِ َّيَ ق َال لِ َر ُجل :ت ََرى َّ
دال:
مثلها اشهد أو َدع .و َع ِن ا ْب ِن َع َّباس َر َ
َن َع ْمَ ،ق َالَ ( :ع َل ِم ْثلِ َها َف ْ
اش َهدْ أو َد ْع)(.)3
فينبغي ملن شهد أن يتحملها ا
صحيحا ،وال جيوز كتامهنا ،كاام
صحيحا ،وأن يؤدهيا أدا اء
حتمال
ا
ا
قالَ { : و َم ْن َي ْكت ُْم َها َفإِ َّن ُه آثِم َق ْل ُب ُه} [البقرة ]223:ومن الناس من إذا استشهد عىل يشء ،أو طلبت
شهادته ،قال :أنا ال أريد أن أدخل يف مشااكل! ،الواجاب علياه ،إذا استشاهده احلااكم الرشاعي يف
خصومة أن يؤدي الشهادة كاملة غري منقوصة ،وال يسعه كتامهنا.
ِ
دل َص َ
دم َع َ
ون
ُيدافِ ُظ َ
ثم ختم اهلل تعاىل هذه األوصاف ،بام بدأها به ،فقالَ { :وا َّلدذ َ
دَل ِِتِ ْم ُ َ
ين ُه ْ
([ })03املعارج ،]33:حيافظون عليها يف رشوطها ،وأركاهنا وواجباهتا ،وسننها.
وحيافظون عليها أشاد مان حماافظتهم
فالصالة رأس ماهلم ،وعمدة عملهم ،فهم يعتنون هباُ ،
عىل أمواهلم ،وأهليهم ،هذه صفات املستثنني ،ممن قال عنهم يف أول اآلية{ :إِ َّن ا ِ
دَ َه ُلو ًعدا
ان ُخلِ َ
نس َ
إل َ
الَّش َجزُو ًعا (َ )63وإِ َذا َم َّس ُه َْ
( )32إِ َذا َم َّس ُه َّ
اْل ْ ُري َمنُو ًعا} [املعارج ،]23:فال خيرج عن هذا الوصاَ
الدّنء إال أصحاب هذه األوصاف.
ولو تأملت يف املواضع األخرى التي وصَ اهلل تعاىل هبا عباده املؤمنني ،لوجدهتا متقارباة أو
دَلِتِم َخ ِ
ِ
ين ُهدم ِف َص ِ
متطابقة ،فتأمل ا
ون}
اشد ُع َ
دَ املُْ ْؤ ِمن َ
مثال يف سورة املؤمنون { َقدْ َأ ْف َل َ
ْ
ُدون ( )3ا َّلدذ َ ْ
ِ
دم َع َ
ون}
ُيدافِ ُظ َ
[املؤمنون ]2-3:فابتدأ بالصالة ،ثام ختمهاا هباا بقولاهَ { :وا َّلدذ َ
دل َصد َل َو ِاِتِ ْم ُ َ
ين ُه ْ
[املؤمنون.]9:
ِ
أيضاا كياَ أن اهلل قاال يف املؤمناون { ُأو َلئِ َ
دون
ثم تأمال ا
ين َي ِر ُث َ
دم ا ْل َو ِار ُث َ
دون ( )33ا َّلدذ َ
دك ُه ُ
ون} [املؤمندون ،]33 ،33 :وقاال هاهنااُ { :أ ْو َلئِ َ
دون}
دك ِف َجنَّدات ُمك َْر ُم َ
ا ْل ِف ْر َد ْو َس ُه ْم فِ َيهدا َخالِددُ َ
[املعارج ]37-33:سواء بسواء ،عىل نسق واحد ،وكاذلك احلاال يف آخار ساورة الفرقاان ،يف ذكار
( ) أخرجه البيهقي في شعب اإليمان رقم (.) 6405
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ِ
ِ
دل ْاِلَ ْر ِ
دون َع َ
و َه ْونًدا} [الفرقاان ]63 :فاأتى
ين َي ْم ُش َ
مح ِن ا َّلدذ َ
الدر ْ َ
صفات عبااد الارمحنَ { :وع َبدا ُد َّ
ِ
ين إِ َذا َأن َف ُقوا ََل ْ ُي ْ ِ
ي َذلِ َ
دك
ُتوا َوك َ
َان َب ْ َ
بالصفات اإليامنية ،ثم الصفات املالية الفرقان { َوا َّلذ َ
ْس ُفوا َو ََل ْ َي ْق ُ ُ
ِ
ِ
ِ
لسائِ ِل َوا َْمل ْح ُرو ِم} [املعارج:
َق َو ًاما} [الفرقان ،]65:وهنا قالَ { :وا َّلذ َ
ين ِف َأ ْم َواَل ْم َح ٌَّ َم ْع ُلوم ( )63ل َّ
.]27-23
ِ
دم لِ ُف ُدر ِ
وج ِه ْم
وذكر يف سورة الفرقان { َوَل َي ْزن َ
ُون} [الفرقان ]62:وقاال هاهنااَ { :وا َّلدذ َ
ين ُه ْ

ون} [املعارج ،]29:ويف سورة املؤمنون ،طبقها .وكذلك ما ذكر اهلل يف وصَ أوىل األلبااب يف
َحافِ ُظ َ
دَ السدَمو ِ
ِ
ون اَّللََّ ِق َي ًاما َو ُق ُعو ًدا َو َع َل ُجن ِ
ات
َّدر َ
ين َي ْذك ُُر َ
ون ِف َخ ْل ِ َّ َ َ
آخر سورة آل عمران {ا َّلذ َ
ُوِّبِ ْم َو َي َت َفك ُ
ِ
ت ه َذا باطِ ًَل سبحان َ ِ
اب الن ِ
َو ْاِلَ ْر ِ
َّار (َ )323ر َّبنَا إِن َ
َّدار َف َقددْ
َك َفقنَا َع َذ َ
ُ ْ َ
و َر َّبنَا َما َخ َل ْق َ َ َ
َّك َم ْن تُددْ خ ِل الن َ
َاديا ين ِ
ِ
ِ
َأ ْخ َزي َته وما لِل َّظامل ِ ِ
َادي لِ ْ ِ
ْل َيَم ِن َأ ْن ِآمنُوا بِ َر ِّبك ُْم َف َآمنَّدا َر َّبنَدا
َ
ي م ْن َأن َْصار (َ )326ر َّبنَا إِ َّننَا َسم ْعنَا ُمن ً ُ
ْ ُ ََ
َفاغ ِْف ْر َلنَا ُذنُو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَاتِنَا َوت ََو َّفنَا َم َع ْاِلَ ْب َر ِار (َ )320ر َّبنَا َوآتِنَا َما َو َعدْ َتنَا َع َل ُر ُسلِ َ
ك َو ََل َُت ِْزنَدا
َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة إِن َ
َّك ََل َُتْلِ ُ
ف املِْي َعا َد} [آل عمران.]323 - 323 :

وهذا يدعونا معرش املؤمنني ،إىل أن نويل هذه األوصاف التي ز ّين اهلل تعاىل هبا عباده املاؤمنني
اهتاممنا ،فإذا مرت بنا أوصاف املؤمنني يف القرآن ،فلنسأل أنفسنا :هال نحان مان أهلهاا أم ال؟ ،ماا
نصيبنا منها؟ وال ينبغي لإلنسان أن يقرأها ويتجاوزها وكأنام هي خارب جمارد وحساب ،فطباق هاذه
األوصاف عىل نفسك ،وانظر ما حظك من ،هذه احلزمة من األوصاف الكريمة؛ اإليامنية ،واخللقياة،
واملالية ،واملسلكية .ينبغي أن تتحىل هبا لتنال ثواهباُ { ،أ ْو َلئِ َ
ون} [املعارج.]37:
ك ِف َجنَّات ُمك َْر ُم َ
جنات ،ليست جنة واحدة ،نجنان أعالها الفردوس ،التي هاي أعاىل اجلناة ،ووسان اجلناة،
ومنها تفجر أهنار اجلنة ،وفوقها عرش الرمحن ،وفيها من أنواع النعيم ،ماا ال خيطار بالباال ،كاام قاال
ادي الص ن
سبحانه يف احلديث القديسَ ( :أعْدَ د ُت ل ن نعب ن
ني َما الَ َع ْني َر َأ ْتَ ،والَ ُأ ُذن َس نم َع ْتَ ،والَ َخ َط َر
احل َ
َّ
َ
ْ
َع َىل َق ْل ن
ب َب َرش)(.)3

( ) أخرجه البخاري رقم ( ,)5644ومسلم رقم ( ,)6864متفق عليه.
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فاملؤمن تنتهي معاناته بمجرد أن ت َّ
ُسل روحه من بدنه ،فيدخل يف حيااة أخارى كريماة ،وإذا
كان املُكرم هو اهلل ،فامذا تتوقع؟ لو قيل إلنسان أنك ستكون يف ضيافة امللك أو السلطان ،أو األماري،
أو سيد القبيلة أو غري ذلك ،لتوقع أنه سيلقى حفاوة ،وإكرا اما وإنعا اما ،فكيَ إذا كان املُكرم هو رب
العاملني.
ِ
ين
وبعد أن ذكر اهلل  هذه اآليات ،انتقل احلديث إىل أولئك املكذبني ،قال تعاىلَ { :ف ََم ِل ا َّلدذ َ
ِ
ِِ
ي (َ )02ع ِن ا ْل َي ِم ِ
ين (َ )02أ َي ْط َم ُع كُل ْام ِ
َك َف ُروا ِق َب َل َ
ي َو َع ِن ِّ
درئ ِمدن ُْه ْم َأ ْن ُيددْ َخ َل
ك ُم ْهطع َ
الش ََم ِل ع ِز َ
ِ
ون} [املعارج.]32-36:
َاه ْم ِِمَّا َي ْع َل ُم َ
َجنَّ َة نَعيم ( )02ك َََّل إِنَّا َخ َل ْقن ُ
ِِ
ِ
ين َك َف ُدروا ِق َب َل َ
دي} هاذه صاورة
دك ُم ْهطع َ
هذا السؤال ،سؤال استفهام إنكااريَ { ،ف َدَم ِل ا َّلدذ َ
يرسمها القرآن للكفار ،املكذبني بالنبي  ،وهو يادعوهم إىل اهلل ،وإىل التصاديق بموعاود اهلل ،وإىل
اإليامن بالقرآن ،والبعث ثم هم ينطلقون ،ويفرون ،يمنة ويرسى.
ِِ
ي} أي منطلقني ،أي :مرساعني ،أي :فاارين ،كاام قاال يف ساورة املادثر
فمعنى قوله { ُم ْهطع َ
محر ُم ْس َتن ِْف َرة (َ )33ف َّر ْت ِم ْن َق ْس َو َرة} [املدثر ،]73-70:فهذه صفتهم حينام يادعوهم النباي
{ك ََأ َُّن ُ ْم ُ ُ
 إىل اإليامن ،وإىل احلق ،فإهنم ينطلقون تلقاء وجهه ،يمنة ويرسة متفرقني فارين.
ِِ
ِ
ين َك َف ُدروا ِق َب َل َ
دي} ،يعناي :عنادك فاارين
دك ُم ْهطع َ
هذا أحد املعنيني يف هذه اآليةَ { ،ف ََم ِل ا َّلذ َ
ِِ
ي إِ ََل الدَّ ا ِع َي ُق ُ
ون َه َذا َي ْوم َع ِْس} [القمر.]2:
ول ا ْلكَافِ ُر َ
منطلقني ،مرسعني ،كام قالُ { :م ْهطع َ
ِِ
ِ
ين َك َف ُروا ِق َب َل َ
ي} ،يعني يستقبلونك فر اقاا فر اقاا متاوزعني،
ك ُم ْهطع َ
وقيل يف معنىَ { :ف ََم ِل ا َّلذ َ
ِ
و ُيكذبونك؛ ألن { َع ِن ا ْل َي ِم ِ
ي َو َع ِن ِّ
ين ([ })02املعاارج ]35 :عازين ،هاذه حاال مانهم،
الش ََم ِل ع ِز َ
وعزين مجع نعزة ،يعني مجاعة وفنرقة ،فكأهنم نحلق متحلقة حول النبي  ،يرمقونه و ُيكاذبوهنم ،وال
يقبلون ما يأمرهم به ،لكن املعنى األول أقرب.
ويؤيد املعنى الثاّن :أن النبي خرج مرة عىل أصحابه ،وهم نحلق نحلق ،فقالَ ( :ما نيل َأ َراك ُْم
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نع نزي َن)( )3فهذا من معاّن نعزين.
ن
وعزين عىل وزن عظني ،وهي مجع نعزة ،أي :مجاعة وفنرقة ،وعىل كل حال ،هذه اآلياة ترسام
صورة الكفار وهم نافرين من احلق ،ومما يقوله النبي  وأهنم فنرق وأشتات؛ ألهنم كاام قاال اإلماام
أمحد يف مقدمة كتابه يف الرد عىل اجلهمياة والزنادقاة ،قاال" :الاذين خاالفوا الكتااب ،واختلفاوا يف
الكتاب ،واتفقوا عىل خمالفة الكتاب".
فهؤالء أهل األهواء والبدع ،ومن سبق وسلَ من املرشكني ،تنطبق عليهم هذه األوصااف،
أيضاا متفقاون عاىل خمالفاة
فهم خمالفون للكتاب ،خمتلفون يف الكتاب كل لاه رأياه ،وطرقاه ،وهام ا
الكتاب ،عىل تفرقهم واختالفهم فيام بينهم ،إال أهنم جيمعهم التكذيب بالقرآن.
ِ
{ َع ِن ا ْل َي ِم ِ
ي َو َع ِن ِّ
ين (َ )02أ َي ْط َم ُع كُل ْام ِرئ ِمن ُْه ْم َأ ْن ُيدْ َخ َل َجنَّ َة ن َِعيم (.})02
الش ََم ِل ع ِز َ
هذا سؤال للتعجيب من حاهلم ،يعني أيظن أولئك املعجبون بأنفسهم وحاهلم املكاذبون باام
جئتهم به أهنم قد ضمنوا اجلنة ،وأن كل منهم سيدخل جنة نعيم! {ك َََّل} هذا قطع آلماهلم.
{ك َََّل} ،أي ليس األمر كام يظنون ،كال فليس هلم إال العذاب األليم ،وأن هلم جنة نعيم.
دون} [املعاارج ،]32:ماا هاو الاذي
َداه ْم ِِمَّدا َي ْع َل ُم َ
ثم ذكرهم بأصلهم املهني{ ،ك َََّل إِنَّا َخ َل ْقن ُ
يعلمونه؟ ويعلمه كل أحد؟ أن اإلنسان ُخلق من ماء مهني ،كام قال ربنا َ { :أ ََل َنخْ ُل ْقك ِ
دن َمداء
ُدم م ْ
ْ
ْ
َم ِهي (َ )63ف َج َع ْلنَا ُه ِف َق َرار َمكِي ( )63إِ ََل َقدَ ر َم ْع ُلوم} [املرسالت ،]23-20:هذا أصلك ياا ابان
آدم.
دن َْ
ون} [الواقعاة-72:
اْلدالِ ُق َ
وكام قال اهللَ { :أ َف َر َأ ْيت ُْم َما ُتُ ْن َ
ُون (َ )32أ َأ ْنت ُْم َ َْت ُل ُقونَد ُه َأ ْم ن َْح ُ
 ،]79فأصل اإلنسان من هذا املاء املهني ،فكيَ يستكرب ويتطاول ،و ُينكر البعث!
ون} [املعارج ،]32-36:فتذكريهم بأصل خلقتم ،أكرب دليل يف
َاه ْم ِِمَّا َي ْع َل ُم َ
{ك َََّل إِنَّا َخ َل ْقن ُ

( ) أخرجه أحمد رقم (.)66824
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الرد عليهم يف إنكارهم للبعث ،فالذي خلقكم أول مرة قاادر عاىل إعاادتكم ،بال إن خلاق
الساموات واألرض أعظم من ذلك.
كام قال ربناَْ { : ل ْل َُ السمو ِ
ات َواِلَ ْر ِ َ
َْب ِم ْن َخ ْل َِ الن ِ
َّاس} [غافر ]75:لكن من كاان
َّ َ َ
و أك َ ُ
مطموس البصرية ،عىل عينيه غشاوة ،ويف أذيناه وقار ،وعاىل قلباه أكناة ،ال يقبال احلاق ،عافاناا اهلل
وإياكم.
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