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ِللَِّت  ْهِدي  يـَ اْلُقْرآَن  َهَذا  ﴿ِإنَّ 
الَِّذيَن  اْلُمْؤِمِننَي  ُر  َبشِّ َويـُ َوُم  َأقـْ ِهَي 
َأْجرًا  َلُْم  َأنَّ  اِلَاِت  الصَّ يـَْعَمُلوَن 

َكِبريًا ﴾ )10(

التفسري: 
يقول هللا تعاىل إن هذا القرآن يهدي 
إىل غاية هي أمسى كثريًا من الغاايت 
اليت كان ينشدها األولون، لذا ال بد 
أن حيقق نتائج أفضل مما حققته كتب 
العاملني  جوائز  وستكون  األولني. 
ابلقرآن روحانية ومادية أيًضا، فاعملوا 
هبذا الكتاب أيها اليهود واظَفروا هبذه 

اجلوائز. 
حتذيرًا  اآلية  هذه  ومتّثل  هذا، 
تنتظركم  اليت  اجلوائز  أبن  للمسلمني 
هي أفضل مما انله َمن قبلكم، فُكونوا 
تصاب  لكيال  حذرًا،  منهم  أكثر 
أجيالكم يف وقت من األوقات ابلزهو 
فتفسد  النعم،  هذه  جراء  والغرور 

وتستحّق عذاب هللا تعاىل.

ِبْلِخَرِة  ْؤِمُنوَن  يـُ َل  الَِّذيَن  ﴿َوَأنَّ 
َأْعَتْدَن َلُْم َعَذاًب َأِليًما﴾ )11(

التفسري: 
قد  الذي  املعىن  توضح  اآلية  هذه 
مّلحت إليه اآلية السابقة، حيث يعلن 
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تتغافل عن  أمة  أنه ما من  تعاىل  هللا 
مصريها إال وتقع يف العذاب يف آخر 

املطاف.
أييت  ما  تعين   اآلخرة أن  علًما 
فيما بعد، ولكن مبا أن هذه الكلمة 
قد تكررت يف القرآن الكرمي كثريًا مبعىن 
َخ يف أذهان  يوم اآلخرة أيًضا فقد ترسَّ
القيامة.  يوم  إال  تعين  ال  أهنا  الناس 
وهذا خطٌأ، ألن اآلخرة ال تعين 
يف األصل إال الشيء اآليت فيما بعد، 
فلذا جيب أن نفسرها مبا يتالءم مع 
السياق. وأرى أهنا تعين هنا »مصري 
األمم«، فهو املعىن األكثر انطباًقا هنا 
هذه  من  واملراد  السياق؛  إىل  ابلنظر 
لكل  أن  تنسى  اليت  األمة  أن  اآلية 
مشس أُفواًل، وتتغافل عن مصريها، ال 
بد أن تتقاعس عن أداء مسؤولياهتا، 
تعاىل.  هللا  عذاب  تستحق  وابلتايل 
يف  مصريها  تضع  أن  أمة  فعلى كل 
احلسبان دوًما، وُتصلح مسارها عند 
توهب  لكي  إليه،  فساد  أي  تسرُّب 
احلياة من جديد، وتنجو من عذاب 

هللا تعاىل.  
الداخلة على هذه اآلية هي  والواو 
من  إليه  ذهبُت  ما  وتؤكد  للعطف، 
أن »اآلخرة« ال تعين هنا القيامة، بل 
العطف  ألن  األمم«،  »مصري  تعين 
موّجًها  مازال  هنا  اخلطاب  أن  يبني 

املسلمني  أن  والظاهر  املسلمني،  إىل 
يؤمنون ابآلخرة وليسوا مبنكرين هلا. 

رِّ ُدَعاَءُه ِبْلَرْيِ  ﴿َوَيْدُع اْلِْنَساُن ِبلشَّ

وََكاَن اْلِْنَساُن َعُجوًل﴾ )12(

شرح الكلمات:
رِغب  ودعوى:  دعاًء  دعاه  يدعو: 
إليه. دعا زيًدا: استعانه. دعا فالاًن: 
األمر:  إىل  دعاه  به.  وصاح  انداه 
ساقه إليه. دعا فالان دعوًة ومدعاًة: 
وكل  )األقرب(.  عنده  ليأكل  طَلبه 
احتاج إىل شيء فقد دعا  إذا  شيء 
َدَعْت  ثياُبه:  َأخلَقْت  ملن  يقال  به. 
تلَبس غريه.  أن  احتجَت  أي  ثياُبك 
دعا ابلكتاب: استحضره )التاج(.   

الكثرُي  املسرُِع؛  الَعجوُل  َعجوًل: 

الَعَجلِة )األقرب(.

التفسري:
الذي  املعىن  تؤكد  اآلية  هذه  إن   
بّينُته آنًفا، إذ ال تتحدث عن القيامة، 
بل تذكر ما ذكرُت، وكذلك اآلايت 
املوضوع  عن  تتحدث  أيًضا  التالية 

نفسه. 
ابلشرح  اآلية  هذه  أتناول  أن  وقبل 
معناها  أرّسخ  أن  أود  والتفصيل، 
فرًقا  هناك  أن  معلوًما  فليكن  جيًدا. 
ألن  به(،  و)دعا  )دعاه(  بني  كبريًا 
انداه،  أو  إليه،  رِغب  يعين:  )دعاه( 
أو استعان به، وأما )دعا به( فيعين: 
وعليه  إليه.  حيضر  أن  منه  طلب 
ينادي  اإلنسان  أن  اآلية  هذه  فتعين 
إليه،  ليأيت  اخلرَي   - الظاهر  يف   -
األمر،  واقع  يف  الشرَّ  ينادي  أنه  مع 
الشرَّ  ينادي  أنه  املعىن:  يكون  أو 
به  ينادي  أن  جيب  الذي  ابإلحلاح 
اخلرَي. وحسب املعىن األول تبني هذه 
اآلية أن األمم زمَن رقيها تنسى أهنا 
قد ُأعطيت هذا االزدهار لكي ترسخ 
الديَن واألمانة يف العامل، وتعمل على 
لإلنسانية  والرخاء  األمن  حيقق  ما 
تعاىل؛  هللا  أفضاَل  لرَتَِث  مجعاء، 
يف  وتنشغل  النقيض  تعمل  ولكنها 
مجع النعم املادية، غاّضًة الطرف عن 

والمراد من هذه اآلية أن األمة 
شمس  لكل  أن  تنسى  التي 
مصيرها،  عن  وتتغافل  ُأفواًل، 
أداء  عن  تتقاعس  أن  بد  ال 
تستحق  وبالتالي  مسؤولياتها، 

عذاب الله تعالى. 
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أداء حقوق اآلخرين. وتظن - وهي 
املادي هذه -  الرخاء  أسباب  جتمع 
أهنا جتمع أسباب اخلري ألجياهلا، مع 
أسباب دمارها،  الواقع جتمع  أهنا يف 
غافلًة عن أداء املسؤولية امللقاة على 
عاتقها، والنتيجة أن مثل هذه األمة 

هتلك يف آخر املطاف.
فيها  حيقق  اليت  فالساعة  إذن 
ساعٌة  هي  والرقي  الغلبَة  ما  شعٌب 
اخلرُي  َبعَدها  يغيب  إذ  خطرية،  جدُّ 
احلقيقي عن أنظار الناس، فيحسبون 
عن  فَيضّلون  ويتبعونه،  خريًا  الشر 

سواء السبيل.
اإِلْنَساُن  وََكاَن  تعاىل  قوله  وأما 
الذي  اخلري  أن  إىل  فإشارة   َعُجوال
يناله املؤمن إمنا يظَفر به بعد املوت، 
االنتصاراِت  يوهب  إمنا  املؤمن  ألن 
ابخلري  للفوز  الفرصة  له  لتتاح  املاديَة 
الناس  بعض  ولكن  األخروي، 
املادي  الرقي  فيحسبون  يتعجلون، 
يف  فينهمكون  احلقيقي،  اخلري  هو 
عن  كالباحث  فيصبحون  حتقيقه، 

حتفه بظلفه.
فاآلية حتذر أنه إذا ما أحرز قوم من 
أو  احلكم  وانلوا   ، مادايًّ رقيًّا  األقوام 
أن أيتوا أبعمال  فعليهم  مثاًل،  الثروة 
تساعد على بقاء تلك النعمة املادية 

األخروي  اخلري  هبا  ويّدخروا  فيهم، 
يؤدي  ما  يفعلوا  أن  من  بدال  هلم، 
إىل زوال تلك النعمة عنهم، فتنفلت 
من أيديهم فرصة كسب نعم اآلخرة 

أيًضا. 
املعىن  إىل  نظرًا  اآلية  هذه  وستعين 
عجيب!  خملوق  اإلنسان  أن  الثاين: 
ولكنه  بلسانه،  ويتمناه  اخلرَي  يطلب 
بسبب  وكأنه  بعمله.  الشر  يطلب 
اخلري  نقيضني:  أبمرين  يطالب  غبائه 
بلسانه، والشر بعمله! مع أنه ال ميكن 
يكن  مل  ما  احلقيقي  الفالَح  أن حيرز 
قلبه وعمله يف انسجام اتم، مبعىن أنه 
فليطلب  بقلبه  اخلري  يتمىن  إذا كان 

اخلري بعمله أيًضا.
بطريق  اآلية  ر  تفسَّ أن  وميكن 
الغائب  ضمري  ابعتبار  وذلك  آخر، 
اإلنسان،  إىل  راجًعا   دعاَءه يف 

لفعل  فاعال  تعاىل  هللا  وابعتبار 
يدعو  اإلنسان  أن  أي  الدعاء.. 
يدعوه  الذي  احلماس  بنفس  الشر 
يقول:  تعاىل  إىل اخلري. وكأنه  به هللاُ 
تعال إىل اخلري، ولكنه  اإلنسان  أيها 
إيل.  أنت  تعال  الشر  أيها  يقول: 
ومبعىن آخر: إن هللا تعاىل يهيئ للناس 
أسباب اخلري، ولكن بعضهم يدعون 
أبعماهلم الشر ألنفسهم، ويهيئون هلم 

أسباب الدمار.
لقد نّبه  بكلمة َعجواًل إىل 
أن اإلنسان ال ُيعمل الفكر وال يتأىن 
ألدرك  ذلك  فعل  ولو  العمل،  يف 
خطأه. لقد قال النيب  ما معناه أن 
الغاضب لو توقف قلياًل هلدأت ثورة 
غضبه، ولوجد فسحة للتفكر )مسند 
أمحد جملد 5 ص 152(.  واحلق أن 
العجلة سبب السيئات كلها. ولو أن 

ونالوا  ماديًّا،  رقيًّا  األقوام  من  قوم  أحرز  ما  إذا  أنه  تحذر  فاآلية 
بقاء  على  تساعد  بأعمال  يأتوا  أن  فعليهم  مثاًل،  الثروة  أو  الحكم 
تلك النعمة المادية فيهم، ويّدخروا بها الخير األخروى لهم، بدال 
فتنفلت من  النعمة عنهم،  إلى زوال تلك  ما يؤدى  يفعلوا  من أن 

أيديهم فرصة كسب نعم اآلخرة أيًضا. 
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اإلنسان أتىّن قلياًل قبل ارتكاب سيئة 
مليًّا:  نفسه  وفّكر يف  السيئات،  من 
هل إتياهنا سيضرّه أم ينفعه، لَتجنََّب 

ارتكاهبا .

نْيِ  تـَ َآيـَ َهاَر  َوالنـَّ اللَّْيَل  ﴿َوَجَعْلَنا 
َآَيَة  َوَجَعْلَنا  اللَّْيِل  َآَيَة  َفَمَحْوَن 
َفْضًل  ُغوا  تـَ بـْ ِلتـَ ُمْبِصَرًة  َهاِر  النـَّ
ِننَي  السِّ َعَدَد  ْعَلُموا  َوِلتـَ رَبُِّكْم  ِمْن 
ْلَناُه  َفصَّ َشْيٍء  وَُكلَّ  َواْلَِساَب 

ْفِصيًل﴾ )13( تـَ

شرح الكلمات:
مبا  أخربه  رآه؛  أبَصرَه:  مبصرًة: 
وقعْت عيُنه عليه؛ جَعله بصريًا. وأبصَر 

الطريُق: استبان ووَضح )األقرب(.
حمون: حما الشيَء: أزاله وأذهَب أثرَه 
القمر  يف  السواُد  احملو:  )األقرب(. 

)التاج(.
فضًل: الفضل: ضدُّ النقص؛ البقيُة؛ 
اخلري  يف  والفضل  اإلحساُن.  الزايدُة؛ 

ُيستعمل ملطلق النفع )األقرب(.
مبعىن  َعدَّ  ِمن  اسٌم  العدد:  عدد: 
أعداد  ومجُعه  املعدوُد،  اإلحصاء؛ 

)األقرب(.

التفسري: 
آَيَة  َفَمَحْواَن  تعاىل  قوله  يف  الفاء 
إذ  للرتتيب،  وليست  اللَّْيِلتفسريية 
والنهار  الليل  جعلنا  أننا  املعىن  ليس 
أننا  املراد  وإمنا  منهما،  الليل  حموان  مث 
الليل  أن  لو  والنهار كما  الليل  خلقنا 
آية مَمحوّة، والنهار آية مضيئة.. أي أن 
الليل منافع  هللا تعاىل جعل للناس يف 
خفية، ويف النهار فوائد جلية، وكالمها 
يف  هبما  يستعينون  حيث  هلم،  انفع 
معرفة األايم والتواريخ وعلم احلساب. 
بواسطة  واألايم  التواريخ  معرفة  وفائدة 
القمر والشمس واضحة بّينة ال حتتاج 
إىل توضيح، وأما علم احلساب فأيضا 
حصل نتيجة حفظ الناس األايَم خالل 
نتيجة  وكذلك  متعاقبة،  طويلة  فرتات 

سبب  العجلة  أن  والحق 
السيئات كلها. ولو أن اإلنسان 
سيئة  ارتكاب  قبل  قلياًل  تأنّى 
نفسه  في  وفّكر  السيئات،  من 
أم  سيضّره  إتيانها  هل  مليًّا: 

ينفعه، لَتجنََّب ارتكابها .

كون حتديد موعد السنة مرتبًطا ابلقمر 
التقومي  إعداد  أن  واحلق  والشمس. 
الصحيح مستحيل بدون معرفة سرعة 
حركة الشمس. وإن معرفة دوران القمر 
والشمس أيًضا ذاُت عالقة ابحلساب، 
ملعرفة  تفكريه  أثناء  اإلنسان  ألن 
دقيقة  حساابت  إىل  حيتاج  حركتهما 
ا حىت إنه مل يتمكن إىل اليوم من  جدًّ
تكميل حساب دوران الشمس، ومن 
أجل ذلك ظل يرتكب يف حتديد السنة 
يصححها  يزال  وال  أخطاًء  الشمسية 

مع تطور علم احلساب. 
اآلايت  أن  هبذا  تعاىل  هللا  نبه  لقد 
اإلهلية نوعان: آايت تساعد اإلنسان 
على التقدم والرقي، وآايت تدفعه إىل 
الزوال والدمار. فاطلبوا من هللا آايت 
اآلايت  تطلبوا  وال  واالزدهار،  التقدم 

اليت متحو أثركم. 
تستغل،  أن  تعاىل  هللا  أوصاان  كما 
حاليَت  الروحانية،  الكماالت  لبلوغ 
جعل  مثلما  والزوال كلتيهما،  الرقي 
هللا تعاىل ُكاًل من الليِل الذي هو آية 
النور  آية  هو  الذي  والنهاِر  الظالم 
هللا  ننسى  فال  املادي؛  لرقينا  سبًبا 
زمَن  عنه  ُنعرض  وال  الشدائد،  وقَت 

االنتصارات. 


