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الدرس السابع
تفسري سورة القلم [ ]61 : 5
ر
ر
ِصون} [القلم ،]5:مجلة خميفة فيها هتديد ووعيد
ِص َو ُي ْب ُ
قال الهل تعاىلَ { :ف َس ُت ْب ُ
ألولئك املكذبني الذين وصموا النبي  باجلنون ،أي سيتكشف احلال ويتبني من هو
املفتون حقا ،فإهنم وصفوا النبي  بالفتنة ،وأنه يفتن الرجل عن أهله وقبيلته ،والزوج
عن زوجته ،والزوجة عن زوجها ،وغري ذلك ،وقيل :أن معنى مفتون أي جمنون ،كام
تقدم ،فاملقصود بالفتنة هنا هو وصف السوء ،وللفتنة معاين متعددة.
وقد أبِصوا وأبِص النبي  وأبِصنا ،أن هؤالء املرشكني الضالني املكذبني هم
املفتونني ،كام قالُ { :ذو ُقوا فر ْتنَ َتك ُْم َه َذا ا َّل رذي كُنتُم بر ره ت َْس َت ْع رج ُلون} [الذاريات،]61:
فذاقوا فتنتهم وذاقوا العذاب من جراء ذلك.
{بر َأ ِّيك ُُم ا َْمل ْفت ُ
ُون} [القلم : ]1:الباء هنا بمعنى يف ،أنتم أم هو ،أو بأي الفريقني يف
الفتنة ،واملعنى متقارب.
{إر َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بر َمن َض َّل َعن َسبريلر ره َو ُه َو َأ ْع َل ُم برا ُْمل ْهت رَدين} [القلم ،]7:إن ربك:
مجلة تقريرية ثقيلة رصينة تدل عىل كامل علم الهل تعاىل بخلقه ،وضمري الفصل هنا
للتأكيد ،فلستم أنتم الذين متنحون شهادات حسن السري والسلوك والتزكيات ،ذاك إىل
الهل{ ،ب رل الهلَُّ ي َزكِّي من ي َشاء } [النساء .]14 :وسبيله دينه ورشعتهُ { ،ق ْل َه ر
ـذ ره َسبر ريِل
ُ
َ
َ ْ َ ُ
َأد ُعو إر َىل الهلهر َع َىل ب رصرية} [يوسف{ ،]601:و َأ َّن َه َ ر
ِصاطري ُم ْست رَق ايام َفاتَّبر ُعو ُه َوالَ
َ
ْ
ـذا َ
َ َ
ر
الِص َ
اط ا ُملست رَقيم} [الفاحتة ،]1:فالهل َأ ْع َل ُم
َتتَّبر ُعو ْا ُّ
الس ُب َل} [األنعام{ ،]651:اهدنَــــا ِّ َ
بر َمن َض َّل َعن َسبريلر ره َو ُه َو َأ ْع َل ُم برا ُْمل ْهت رَدين الذين اهتدوا إىل سبيله.
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ويف هذه اآلية ما يدل عىل إثبات القدر؛ ألن علم الهل السابق بمن يضل عن سبيله ومن
هيتدي إليه دليل عىل أنه قد قدر املقادير عىل العباد " ،إر َّن الهلَ َخ َل َق آ َد َمُ ،ث َّم َأ َخ َذ ْ
اْلَ ْل َق رم ْن
ر
ر
اجلن رَّة َو َال ُأ َب راِلَ ،و َه ُؤ َال رء ريف الن رَّار َو َال ُأ َب راِل "  ،يضل من يشاء
َظ ْه ررهَ ،و َق َالَ :ه ُؤ َالء ريف ْ َ
6

وهيدي من يشاء ،فال ريب أن ربنا  قد قدر املقادير عىل العباد لكنه أخفى ذلك عنهم
وأظهر هلم رشعه وقال :اعملوا ،فمن يضل فإنه يضل عن سبق إِصار وحمض اختيار،
ومن هيتدي كذلك.
احل ْسنَى
هلذا أسند الهل األفعال إىل املكلفني فقالَ { :ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى َوا َّت َقى * َو َصدَّ َق بر ْ ُ
ر
ر
ر
ِّسى}
ِّس ُه ل ْل ُع َْ
احل ْسنَى * َف َسنُ َي ُِّ
اس َت ْغنَى * َوك ََّذ َب بر ْ ُ
ِّسى * َو َأ َّما َم ْن َبخ َل َو ْ
ِّس ُه ل ْل ُي َْ
* َف َسنُ َي ِّ ُ
أيضا عىل إثبات املشيئة للعباد
[الليل ،]60-5:فهذه اجلملة تدل عىل إثبات القدر وتدل ا
من حيث سلوك طريق اهلدى وسلوك طريق الضاللة.
وهذا الذي جتتمع به األدلة فنثبت للعبد مشيئة وفعال واختيارا ،لكنها تابعة ملشيئة الهل
ر
ر
ر
يم * َو َما ت ََشا ُء َ
ون إر َّال َأ ْن َي َشا َء الهلَُّ َر ُّب
 ،ألن الهل تعاىل يقولَ { :مل ْن َشا َء منْك ُْم َأ ْن َي ْستَق َ
ني} [التكوير ،]84-81:فليس للعبد مشيئة منفصلة عن املشيئة الكونية التي قدرها
ا ْل َعا َملر َ
الهل وقضاها يف األزل ،لكن إثبات املشيئة السابقة ال يمنع من إثبات مشيئة حقيقية وفعل
حقيقي للعبد ،وهذا من مباحث القدر ،ولكن يف هذه اجلملة إملاحة إىل هذا املعنى
العميق.
{ َف َ
ال تُطر رع ا ُْملك َِّذبرني} [القلم ،]1:فإن يف طاعتهم اهلالك ،واملراد باملكذبني املكذبني
بالرسل وبالقرآن وبالبعثَ { ،و ُّدوا َل ْو تُدْ ره ُن َف ُيدْ رهنُون} [القلم ]4-1:ودوا :أي متنوا

أخرجه أحمد.) 6771( -
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ورغبوا ،لو تدهن ،املراد باإلدهان املصانعة والنفاق والرياء والتقية .يعني أن لو طاوعتهم
جلروك إىل أحوال ومقامات تزل فيها وتنسلخ عام أمرك الهل  به.
ويف هذا إشارة إىل عرض عرضوه عىل النبي  فعن ابن عباس :أن قريشا وعدوا
ويزوجوه ما أراد
رسول الهل صىل الهل عليه وسلم أن يعطوه ماال فيكون أغنى رجل بمكة ،ه
وكف عن شتم آهلتنا ،فال
من النساء ،ويطئوا عقبه ،فقالوا له :هذا لك عندنا يا حممد،
ه
تذكرها بسوء ،فإن مل تفعل ،فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ،فهي لك ولنا فيها صالح.
قال" :ما هي؟ " قالوا :تعبد آهلتنا سنة :الالت والعزي ،ونعبد إهلك سنة ،قال" :حتى
أ ْن ُظ َر ما ْيأيت رم ْن رعن رْد َر هب" ،فأنزل الهلُ { :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافر ُر َ
ون} [الكافرونَ { ]6 :و ُّدوا َل ْو
تُدْ ره ُن َف ُيدْ رهنُون} فال مانع عندهم من التنازل ألن أمر االعتقاد بالنسبة هلم قضية قابلة
للمتاجرة ،أما أنت فحاشاك أن يقع ذلك منكُ { ،ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا ْلكَافر ُر َ
ون * َال َأ ْع ُبدُ َما
ون َما َأ ْع ُبدُ * َو َال َأنَا َعابردٌ َما َع َبدْ ت ُْم * َو َال َأ ْنت ُْم َعابردُ َ
ون * َو َال َأ ْنت ُْم َعابردُ َ
َت ْع ُبدُ َ
ون َما َأ ْع ُبدُ
6

* َلك ُْم ردينُك ُْم َو ر َِل رد ر
ين} [الكافرون.]1-6:

فال جيوز املصانعة واملسايرة واملجاملة يف أصل الدين ،أما ما سوى ذلك من أمور
احلياة فقد حيتاج إليها اإلنسان أحيانا؛ إما دفعا لرش أو جل ابا ملصلحة ،واآلية حتمل النهي
والتحذير ،أي ال تفعل هذه املالينة واملداهنة والتملق واملصانعة التي هي استزالل عن
أصل الدين.
ر
َهاز َم َّشاء برن رَميم * َمنَّاع لر ْل َخ ْ رري ُم ْعتَد َأثريم * ُعت ٍُّل َب ْعدَ
{ َو َال تُط ْع ك َُّل َح َّالف َم رهني * َ َّ
َذل ر َك َزنريم} [القلم ،]61-60:هذه السلسلة من ألقاب السوء التي وصم الهل  هبا عدو
نبيه  ،ويقال إن هذه اآليات نزلت يف الوليد بن املغرية ،سيد من سادات قريش ،ويقال
ذكره الطبري في تفسيره.)774 /42( -
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أهنا نزلت يف األخنس بن رشيق ،وهي تنطبق عىل عامة أعداء الرسل الذين انتصبوا
لعداوهتم.
ومع أنه قال قبل ذلك :فال تطع املكذبني ،أعاده ملزيد التأكيد والتحذير من هذا
الصنف خاصة ،فقالَ { :و َال تُطر ْع ك َُّل َح َّالف} أي كثري احللف ،أهون ما عليه أن يشقق
األيامن بالدعاوى العريضة كام هو حال املنافقني ،فإنه إذا أكثر احللف أوهم السذج بأنه
صادق يف دعواه وهو جمرد حالفَ { ،م رهني} أي ذميم وسامج وحقري.
ومن امتهن الكذب هانت عليه نفسه؛ ألن الذي حيلف ويكذب ال حيرتم نفسه ،لو
كان حيرتم نفسه ما حط منها ووضعها يف منزلة الكذب وإظهار خالف ما يبطن ،وهلذا
وصفه الهل بأنه مهني حقري ذليل وضيع.
َهاز َّم َّشاء برن رَميم} [القلم ]66-60:أي كثري اهلمز وهو الطعن يف اآلخرين وذكر
{ َ َّ
ر
َه َزة َُمل َزة} [اهلمزة ،]6:فيحمل اهلمز عىل
معايبهم كقوله يف سورة اهلمزةَ { :و ْي ٌل لك ُِّل ُ َ
القول واللمز عىل اإلشارة أو العكس ويمكن أن يقع هذا حتى بالعني بأن يغمز ،ويمكن
أن يقع بالقول بأن يطلق كلمة نبز{ .برن رَميم} يعني أنه يسعى بالوقيعة بني الناس وإيغار
صدور بعضهم جتاه بعض ،هذه صفات أعداء الرسل .وهلذا قال يف احلديثَ « :ال َيدْ ُخ ُل
َّات»  ،وهو النامم ،عكس حال املؤمنني الذين قال الهل عنهم{ :إرالَّ َم ْن َأ َم َر بر َصدَ َقة
اجلنَّ َة َقت ٌ
َْ
6

ني الن ر
َّاس} [النساء.]661:
َأ ْو َم ْع ُروف َأ ْو إر ْصالَح َب ْ َ
{ َمنَّاع ِّل ْل َخ ْ رري ُم ْعتَد َأثريم} [القلم ،]68:يعني فيه بخل وشح ،يمنع اْلري من الوصول
إىل مبتغيه ،كام قال تعاىلَ { :و َي ْمنَ ُع َ
اعون} [املاعون ،]7:أو املراد باْلري اإلسالم،
ون ا َْمل ُ
يعني أنه يصد عن دين اإلسالم ،إذ اإلسالم هو اْلري كله.
أخرجه البخاري ,)7107( -ومسلم ,) 10( -متفق عليه.
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{ ُم ْعتَد َأثريم} معتد عىل اآلخرين ،أثيم أي يف نفسه ،فهو صاحب عدوان ،ال يسلم
منه أحد ،إما من لسانه أو فعاله( ،ا ُمل ْسلر ُم َم ْن َسلر َم ا ُمل ْسلر ُم َ
ون رم ْن ل ر َسانر ره َو َي رد ره)  ،أما هذا
6

فإنه معتد يعتدي عىل الناس يف أشخاصهم وأمواهلم وأعراضهم.
{ َأثريم} أي منغمس يف اإلثم فيقع يف املوبقات واملحرمات ال يباِلُ { ،عت ٍُّل َب ْعدَ َذل ر َك
َزنريم} [القلم ،]61:العتل :هو الغليظ اجلايف القايس ،العتل مأخوذ من القسوة والغلظة،
فبعض النفوس اْلبيثة تكون عىل هذا احلال ،ولذا قال النبي  « :إر َّن الهلَ ُي ْب رغ ُض ك َُّل
امل برالدُّ ْنيا  ،ج ر
ار َ ،ع ر
َج ْع َظ رر ٍّي َج َّواظ َص َّخاب ريف ْاألَس َو ر
ِحار برالن ََّه ر
اهل
اق  ،رجي َفة برال َّل ْي رل  ،ر َ
َ َ
ْ
بر ْاآل رخ َر رة » .
8

{ َزنريم} هذا وصف فيه سخرية هبذا الكافر ،كام توجد الزنمة وهي اللحمة املتدلية

يف عنق الشاة أو يف عنق املاعز تسمى زنمة ،فكأهنا شهرة له هبا يعرف ،ال يعرف إال هبذا،
فإذا ذكر السوء والفحش والغلظة والقسوة قيل فالن.
وقيل :معنى زنيم أنه لصيق بالقوم وليس منهم ،فإن هذا الرجل سواء كان الوليد بن
املغرية أو األخنس بن رشيك أو األسود بن يغوث عىل ما قيل فيه قيل أنه كان لصيقا
بقريش وأن أباه مل يلحقه به إال بعد أن بلغ ثامن عرشة سنة ،فهو لصيق هبم وليس منهم.
هذا وصف هؤالء املمسوخني ،هؤالء املحجوبني عن نور النبوة وهدى الهل ،ينعكس
عىل أخالقهم وينعكس عىل سلوكهم.
فهذه اآليات ذم هلم وانتصار للنبي  ،وكام أنك يا حممد عىل خلق عظيم فتلك
أخالق أعدائك وخصومك ،هذه احلزمة القبيحة من ألقاب السوء :حالف ،مهنيَ ،هاز،

أخرجه البخاري ,) 1( -ومسلم ,)21( -متفق عليه.
4
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ,)41812( -وأخرجه أحمد بمعنى متقارب ,) 4267( -وإسناده على شرط البخاري ورجاله رجال
الشيخين ,وأخرجه الحاكم بمعناه ,)414( -وقال الحاكم والذهبي :صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
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مشاء بنميم ،مناع للخري ،عتل ،زنيم ،يستحقها أولئك الذين ناصبوا النبي  العداء
وصاروا يسمونه بألقاب السوء.
يقول الهل َ { :أن ك َ
َان َذا َمال َو َبنرني} [القلم ]61:فيها قراءات( ،أن) ،بفتح َهزة
مفردة و(أإن) ،بتحقيق اهلمزتني ،ويف قراءة بتسهيل الثانية ،والقراءة املشهورة عندنا هبمزة
مفردة واملعنى :أألن كان ذا مال وبنني فكان سبب هذا اإلثم والتكذيب أنه كان ذا مال
وبنني ،ظن املغرور أن وفرة املال وكثرة البنني مدعاة لالستطالة والتفاخر والتباهي ،وهلذا
هتدده يف سورة املدثر كام سيأيتَ { :ذ ْر رين َو َم ْن َخ َل ْق ُت َو رحيدا ا * َو َج َع ْل ُت َل ُه َم ااال ََمْدُ و ادا *
ني ُش ُهو ادا} [املدثر.]61-66:
َو َبن ر َ
وهذا يرجح أن املراد هو الوليد بن املغرية ،ألنه املقصود يف سورة املدثر ،وقال يف
َْب * َف َق َال إر ْن َه َذا إر َّال رس ْح ٌر ُي ْؤ َث ُر * إر ْن َه َذا
اس َتك َ َ
ِّس * ُث َّم َأ ْد َب َر َو ْ
سورة املدثرُ { :ث َّم َع َب َس َو َب َ َ
إر َّال َق ْو ُل ا ْل َب َ ر
رش} [املدثر ]85-88:وهنا قال{ :إر َذا ُتت َْىل َع َل ْي ره آ َيا ُتنَا َق َال َأ َساطر ُري األَ َّولرني}
[القلم.]65-61:
يتىل عليه القرآن الذي ختضع له الرقاب وتذعن له النفوس السوية املستقيمة فيشمخ
بأنفه ويستنكف ويشيح بوجهه ويقول :هذه أساطري األولني ،هذه قصص وسوالف
وروايات َما يتحدث به الناس .وقد جاء أحدهم مرة ورأى الناس يستمعون إىل النبي 
والقرآن فقال :هلمو إِل أحدثكم بأحاديث كِّسى واسفنديار وهرقل ،ظن أن املسألة
جمرد حكايات ومل يدرك املعنى العظيم الذي جاء به القرآن العظيم ،فظن أن هذا من
جنس أساطري األولني.
ويف هذا كَب ما بعده كَب؛ ألن الكَب :بطر احلق وازدراء الناس وقد مجع بينهام ،فبطر
احلق يعني جحده ،يعلم أن هذا حق وينكره ،كام قال ربنا َ { :و ُه ْم َين َْه ْو َن َعنْ ُه َو َينْ َأ ْو َن
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َعنْ ُه َوإرن ُ ْهيلرك َ
ُون إرالَّ َأن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُرون} [األنعام ]81:يأتون يف ظلمة الليل يستمعون
إىل قراءة النبي  ويتعجبون ،ثم يتواصون أال يعودوا حتى ال يغرت الناس بذلك،
فيفقدون رياستهم كام قال أبو جهل ملا ووجه بذلك قال :نحن وبنو هاشم كفريس رهان،
أطعموا فأطعمنا ،وسقوا فسقينا ،حتى إذا جتاثينا عىل الركب وكنا كفريس رهان قالوا منا
نبي ،فمن أين لنا ذلك؟  .وأما ازدراء اْللق فقد ذموا النبي  وقالوا جمنون مفرتي
()6

كذاب ،الخ.
ثم ختم الهل تعاىل هذه اآليات هبذا الوعيد املخيفَ { :سن رَس ُم ُه َع َىل ْ
اْلُ ْر ُطوم} [القلم]61:
الوسم وضع عالمة ال تفارق صاحبها ،كام يقول جرير:
وسام البعيث جدعت أنف

ملا وضعت عىل الفرزدق ميسمي

يفارقه ،وأراد باْلرطوم األنف ،ألنه
فامليسم :هو الوسم الذي جيعل عىل الشخص ال
األخطل
أبني ما يف الوجه ،فكأنه وسمه بعالمة ال تفارقه ،وذلك حينام يعذبه الهل تعاىل ويلفح
وجهه النار ،أو حينام خطمه السيف يوم بدر ،فرضب وجهه وأنفه .فوقع له ذلك يف الدنيا
قبل اآلخرة.
الفوائد املستفادة:
الفائدة األوىل :إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله ،مع متكنهم من لغته
وحرفه.
الفائدة الثانية :عظيم شأن القلم والكتابة واملكتوب ،والهل ال يقسم إال بمعظم.

( ) تفسير ابن كثير.)404 /3( -
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الفائدة الثالثة :أَهية احلفظ يف السطور كام يف الصدور ،ولذلك عظم الهل أمر الكتابة
وقال يف أطول آية يف القرآنَ { :يا َأ ُّ َهيا ا َّل رذي َن آ َمنُو ْا إر َذا تَدَ ا َينتُم بردَ ْين إر َىل َأ َجل ُّم َس ًّمى
َفا ْك ُت ُبو ُه} [البقرة.]818:
الفائدة الرابعة :براءة النبي  من شعب اجلنون كافة.
الفائدة اْلامسة :امتنان الهل تعاىل عىل نبيه  بنعمة النبوة واحلكمة والعصمة،
وامتننانه عليه بموفور العقل وسداد الرأي والقول والعمل.
الفائدة السابعة :موعود الهل لنبيه  بجزيل األجر ودوامه.
الفائدة الثامنة :تزكية الهل ألخالق نبيه  وشامئله الطاهرة.
الفائدة التاسعة :أَهية اْللق وعظيم أثره وجزيل ثوابه ،فينبغي لإلنسان أن هيذب
أخالقه وأن يدعو ربه كام كان النبي  يدعو ويقول« :ال َّل ُه َّم ْاه رد رين رألَ ْح َس رن ْاألَ ْخ َال رق
ْت َو رقنري رس ِّي َئ ْاألَ ْخ َال رق َو ْاألَ ْع َام رل َال َي رقي َس ِّي َئ َها
َو َأ ْح َس رن ْاألَ ْع َام رل َال َ ْهي ردي رألَ ْح َسن ر َها إر َّال َأن َ
ْت ».
إر َّال َأن َ
6

الفائدة العارشة :أن كامل اْلُ ُلق يف امتثال هدى الهل يف القرآن ،فالدين كله خلق.
الفائدة احلادية عرشة :وعيد الهل للمخالفني للحق وحتققه.
الثانية عرشة :تلبس الكفار بالفتنة.
الفائدة الثالثة عرشة :كامل علم الهل بعباده وسبق قدره فيهم.
التحذير من موافقة أهل الزيغ والتكذيب ،والتحذير من طرائق املخالفني للرسل
وأهنا ملتوية ومها اإلدهان ،والتحذير من التنازل عن احلق حتت أي دعوى كاملصلحة.

أخرجه النسائي ,)897( -والدارقطني في سننه39( -

) ,وصححه األلباني( -في السلسلة الصحيحة.)3400 -
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الفائدة السابعة عرشة :استعداد الكفار لال هدهان والنفاق واملصانعة والتقية ورغبتهم
يف ذلك.
الثامنة عرشة :التحذير اْلاص من املكذب احلالف بالباطل.
التاسعة عرشة :دناءة املخالف للنبي  واتصافه بصفات السوء.
الفائدة العرشون :احلذر من مشاهبة أخالق الكفار الذميمة
الفائدة احلادية والعرشون :ذم اهلمز والنميمة والشح والعدوان واإلثم والغلظة.
الفائدة الثانية والعرشون :وصم الكافر املنتصب لعداوة النبي  بالدخيل اللصيق.
الثالثة والعرشون :اغرتار الكافر بأعراض الدنيا من املال والبنني.
الرابعة والعرشون :كر َْب الكافر وغمطه للحق.
الفائدة اْلامسة والعرشون :أن اجلزاء من جنس العمل ،قوبل باإلهانة البليغة التي ال
تنفك عنه وال تفارقه.
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