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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )كاملة احلجرتفسري سورة (

  احلجرالربع األول من سورة . ١

ألف الم :  أنَّ هذه احلروف تقرأ هكذاواعلم( سورة البقرة، سبق الكالم عن احلروف املُقطَّعة يف أول: ﴾الر﴿: ١اآلية 
، وهي وسلم صلى اهللا عليهه هي آيات الكتاب املُنزل على حممد هذ يعين ﴾تلْك َآيات الْكتابِ وقُرَآن مبِني﴿، )را

 .آيات قرآن موضح للحقائق واألحكام

يعين عطْف توضيح، لتبين أنّ  ،)عطْف بيان(، تسمى )قُرَآن(، وبني كلمة )الْكتاب(اليت بني كلمة  واعلم أنّ الواو♦ 
 تلك آيات الكتاب(: فكأنّ املعىن شيئٌ آخر،) القرآن(شيئٌ، وأنّ ) الْكتاب( ا أنّالقرآن هو نفسه الكتاب، وليس معناه

، يعين هذا هو اللقاء الثالث، وهو )هذا هو اللقاء الثالث واألخري: (وهذا مثل قول أحدهم، )الذي هو هذا القرآن املُبني
 .نفسه اللقاء األخري

لَو كَانوا ﴿  أنْ- حني يرون خروج عصاة املُوحدين من النار -سيتمىن الكفار : أي ﴾ربما يود الَّذين كَفَروا﴿: ٢اآلية 
نيملسثلهم ﴾مخرجوا من النار كما خرجوا،ملي . 

اهم بدني ﴾ويتمتعوا﴿  هؤالء الكفار يأكلوا- أيها الرسول - أي اترك : ﴾ذَرهم يأْكُلُوا﴿: ٥، واآلية ٤، واآلية ٣اآلية 
طاعة رم، وعن   عن- وبلوغ الشهوات الرخيصة العاجلة -ويشغلهم طول العمر : أي ﴾ويلْهِهِم الْأَملُ﴿ الزائلة

 .أم هم اخلاسرون يف الدنيا واآلخرة ﴾فَسوف يعلَمونَ﴿ التفكري يف عاقبة أمرهم،

: ﴾وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا ولَها كتاب معلُوم﴿ بِرهم أننا، فأخ)أيها الرسولتكذيبا لك ( وإذا طلبوا إنزال العذاب م♦ 
ما تسبِق ﴿ فـ: ، فإذا حانَ وقت العقوبة)مثل من سبقهم(إال عندما يبلغوا أجلَهم املُقدر  ال نهلك قريةً ظاملة يعين إننا

  .حلظة ال يتأخرون عن ذلك الوقتأي : ﴾وما يستأْخرونَ﴿ أجلَها فتزيد عليهأي ال تتجاوز أُمةٌ : ﴾من أُمة أَجلَها

                                                 

بإشراف " (التفسري املُيسر: "كتاب(من  وهي سلسلة تفسري آليات القرآن الكرمي بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة 1
، علما بأنّ ما )بتصرف) (أليب بكر اجلزائري" أيسر التفاسري: " ، وكذلك من كتاب "تفسري السعدي"، وأيضا من )التركي

  .التفسريليس حتته خط فهو  حتته خط هو نص اآلية الكرمية، وأما الكالم الذي
 يعشقون احلَذف يف كالمهم، وال يحبون كثرة الكالم، فجاءهم القرآن ذا واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ - 

، وإننا أحياناً )واضح، ومعىن يفهم من سياق اآلية معىن: (معىناألسلوب، فكانت اجلُملة الواحدة يف القرآن تتضمن أكثر من 
 .، حىت نفهم لغة القرآن)بالغةً(اليت مل يذكرها اهللا يف كتابه  نوضح بعض الكلمات
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 ﴾يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر﴿: صلى اهللا عليه وسلمقال املُكَذِّبونَ حملمد أي  ﴾وقَالُوا﴿: ٨، واآلية ٧، واآلية ٦اآلية 
فقد كانوا يشهدونَ له بالصدق  وهم يعلمونَ أم كاذبونَ يف ذلك، اهب العقل،أي ذ ﴾إِنك لَمجنونٌ﴿ - أي القرآن -

 ، فكيف إذاً يقبلونَ)صلى اهللا عليه وسلموذلك قبل بعثَته (بناء الكعبة  واألمانة، ورضوا حبكمه عندما أرادوا إعادة

ذلك على سبيل العناد، وحىت يصدوا الناس عن  لون، فعلم من ذلك أم يقو! باجلُنون؟- كَذباً -حكمه مث يتهمونه 
 .دينه

إِنْ كُنت من ﴿ اَهللا قد أرسلك إلينا لتشهد لك بأنّ  باملالئكةأي هالَّ جِئتنا ﴾ بِالْملَائكَةلَو ما تأْتينا﴿: مث قالوا له♦ 
نيقاداُهللا عليهم بقوله، ﴾الص دفر: ﴿لُ الْمزنا نمقكَةَ إِلَّا بِالْحيعين ﴾لَائما ن نعند - إال بالعذاب على املُكذبني، ألنه هلمز 

وما كَانوا إِذًا ﴿ بالغيب، وهذا ما ال يريده اُهللا هلم،  سيصبح األمر يقينِياً، وليس قضية إميان-نزول املالئكة بالعذاب 
ظَرِيننلوا ليتوبو: يعين ﴾ممهلن ي ا أو يعتذرواوحينئذ.  

حبفظه من أن يزاد فيه، أو ينقَص منه، أو  أي نتعهد: ﴾وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿ ي القرآنأ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر﴿: ٩ اآلية 
  .يضيع منه شيء، ألنه حجتنا على خلْقنا إىل يوم القيامة

 غري املَلك -الواحد   باحلرف-لبشر أن يقول هذا الكالم، مث يفي مبا وعد من يجرؤ من ا فسبحانَ اِهللا العظيم، ♦
يقول  أن إنَّ الذي يستطيع! يضمن ماذا سيحدث له بعد ساعة من اآلن؟ القدير جلَّ وعال؟، هل هناك أحد من اخلَلق

إنَّ الذي قالَه هو الذي (: - ومبنتهى البساطة -ل نقو هذا الكالم ذا اليقني هو الذي يملك القدرة سبحانه وتعاىل، إننا
 ).حفظَه

القرآن (: يشمل مجيع الشريعة) الذكر(كما حفظ القرآن، ألنّ لفظ  واعلم أنّ اَهللا تعاىل قد حفظ السنة الصحيحة♦ 
وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب ﴿: وقال تعاىل ﴾،ا نزلَ إِلَيهِمللناسِ م وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين﴿: ، كما قال تعاىل)والسنة

: صلى اهللا عليه وسلمالنيب  هو قولُ اِهللا تعاىل لنساء القرآن والسنة، والدليل على أنَّ احلكمة هي السنة ﴾ أيوالْحكْمةَ
﴿كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُرا و اتآي نمةكْمالْحو تلَى يف بيوتللَّهغريصلى اهللا عليه وسلمالنيب  ﴾، وإالَّ، فماذا كانَ ي  

 !القرآن والسنة؟

 ♦ضرِجاالً، ولقد رأينا كيف قي ةنظهِروا اُهللا للسعوا األسانيد، وليتبتهلا علماًء، لي رخللناس األحاديث الصحيحة  وس
 حفظ السنة الصحيحة كما حفظ القرآن؟ فيق دليالً على أنّ اَهللا تعاىل قدمن غريها، أليس هذا التو

أي يف فرق السابقني  ﴾في شيعِ الْأَولني﴿  رسالً- أيها الرسول - ﴾ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك﴿: ١١، واآلية ١٠اآلية 
 للرسول ويف هذا تصبري(أي كانوا يسخرونَ منه ومن دعوته  ﴾انوا بِه يستهزِئُونَوما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَ﴿ وأُممهم،

 ).فَعل مشرِكو قومه به، فكذلك فَعلَ الذين من قبلهم برسلهم، حىت أَهلَكهم اُهللا تعاىل ، إذ كماصلى اهللا عليه وسلم
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 يف قلوب األمم السابقة اجلحودكما أدخلنا : يعين ﴾ الْمجرِمنيكَذَلك نسلُكُه في قُلُوبِ﴿: ١٣، واآلية ١٢اآلية 
 نفعل مبشرِكي قومك، بسبب استهزائهم بك وتكذيبهم بالقرآن، إذ هم ، فكذلك)عقوبةً هلم على استهزاءهم برسلهم(

﴿ونَ بِهنمؤقون بالقرآن  أي ال: ﴾لَا يدصيانه(يته وقوة بجرغم وضوح ح( ﴿قَدونيلةُ الْأَونس لَتضت أي ﴾ خطريقةُ  م
ويف هذا ديد (على تكذيبهم وعنادهم، كما حدث مع عاد ومثود  استمروا اِهللا يف األولني، وهي إهالك الظاملني إذا

 ).عظيم هلم

فَظَلُّوا فيه ﴿ ﴾السماِء﴿ ابأبو ﴾بابا من﴿" مكة"أي على كفار  ﴾ولَو فَتحنا علَيهِم﴿: ١٥، واآلية ١٤اآلية 
 لَما صدقوا،ما يف السماء من عجائب ملَكُوت اِهللا تعاىل،  فاستمروا صاعدين فيه حىت يشاهدوا أي ﴾يعرجونَ

بلْ نحن ﴿ نشاهد املالئكة،أي منِعت أبصارنا من النظر احلقيقي فلم  ﴾إِنما سكِّرت أَبصارنا﴿: تكَبراً وعناداً ﴾لَقَالُوا﴿و
أي من  ﴾ولَو نزلْنا علَيك كتابا﴿: وهذه اآلية كَقَوله تعاىل ألننا أصبحنا نرى أشياء ال حقيقيةَ هلا، ﴾قَوم مسحورونَ

إِنْ هذَا إِلَّا سحر  ذين كَفَروالَقَالَ الَّ﴿: وتيقنوا أنه حق ﴾فَلَمسوه بِأَيديهِم﴿ ﴾ أي يف أوراقٍفي قرطَاسٍ﴿ السماء
بِنيم﴾. 

أي منازل تسري فيها الكواكب والنجوم  ﴾ولَقَد جعلْنا في السماِء بروجا﴿: ١٨، واآلية ١٧، واآلية ١٦اآلية 
أي زينا  ﴾اها للناظرِينوزين﴿ ، وغري ذلك من مصاحل العباد،ليستدلّ ا على الطُرقات واألوقات والشمس والقمر،

 ﴾من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ﴿ أي السماء ﴾وحفظْناها﴿ بالنجوم ملن ينظرون إليها، ليتأملوا يف قدرة اِهللا ويعتربوا، السماَء
: ﴾إِلَّا منِ استرق السمع﴿ لىأي مطرود من رمحة اِهللا تعاىل، مرجوم بالشهب، حىت ال يسمع كالم املالئكة يف املَأل األع

شهاب مضيئ   فهذا يلحقهيعين: ﴾فَأَتبعه شهاب مبِني﴿ يعين إال من استطاع أن يختلس السمع من كالم املالئكة
 ).الشهاب أنّ الشيطان قد يلْقي إىل الساحر بعض ما سمعه قبل أن يحرقه واعلم(يحرقه، 

وأَلْقَينا ﴿ أي جعلناها ممتدة متسعة، وبسطناها لتستطيعوا العيش فوقها: ﴾والْأَرض مددناها﴿: ٢٠ ، واآلية١٩اآلية 
ياسوا ريهتها، ﴾فثَبنا يف األرض جباالً راسيةً لتعضأي و ﴿ونزوٍء ميكُلِّ ش نا ميها فنتبأَنتنا يف األرض : يعين ﴾وبوأَن

 ﴾وجعلْنا لَكُم فيها معايِش﴿ ،)حبسب حاجة العباد وما يصلحهم(النباتات واملعادن ما هو مقدر مبقدارٍ معلوم  واعمن أن
وغري ذلك من أنواع (جعلنا لكم يف األرض ما تعيشونَ به من املَطاعم واملَشارب واملالبس واملراكب  أي

عليكم،  وخلَقنا لكم من األوالد واخلَدم والبهائم ما تنتفعونَ به، وليس رِزقهم: أي ﴾ومن لَستم لَه بِرازِقني﴿ ،)الرزق
 .وإمنا هو على اِهللا رب العاملني

وقد كانَ من مجيع األصناف،  ﴾إِلَّا عندنا خزائنه﴿ وما من شيئ من منافع العباد: يعين ﴾وإِنْ من شيٍء﴿: ٢١اآلية 
خزائنه  اللهم إين أسألك من كل خريٍ خزائنه بِيدك، وأعوذُ بك من كل شر(:  يقولُ يف دعائه عليه وسلمصلى اهللا النيب
يعين إال مبقدار محدد كما نشاء، يف الوقت الذي نريد، حبسب  ﴾إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ﴿ أي هذا الشيئ ﴾وما ننزلُه﴿ ،)بِيدك

إِنه بِعباده  ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاُء ولَو بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ﴿ : وله تعاىلحاجة العباد، وهذا كق
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ريصب بِريد اِهللا وحده،(، ﴾خاألشياء كلها بِي نفخزائنممنعها عن يشاء، ويعطي منها مك  يشاء، وذلك حبسب حمته ي
 ).البالغة ورمحته الواسعة، وهذا يجعل القلب ال يتعلق إال به سبحانه، ألنّ كل شيئ بِيده

مثلما يحدث عندما تنقَل مادة  (تلَقِّح السحاب فيمتلىء باملاء الرياح ليعين أرسلنا ﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿: ٢٢اآلية 
لَو نشاُء ﴿: أَعددناه ليكونَ صاحلاً للشرب، كما قال تعاىل ﴾فَأَنزلْنا من السماِء ماًء﴿ ،)هاللقاح من ذَكَر الشجر إىل أُنثا

أنتم ومواشيكم (أي فأسقيناكم هذا املاء العذب : ﴾فَأَسقَيناكُموه﴿ ؟،﴾فَلَولَا تشكُرونَ﴿ أي ماحلاً ﴾جعلْناه أُجاجا
ختزين هذا املاء وادخاره، وال مبنشئني له عندما تريدونه،  على وما أنتم بقادرين: يعين ﴾لَه بِخازِنِنيوما أَنتم ﴿ )وأرضكم

 أنْ جعلَ خزائن  بكمة اهللاومن رمح(وإحسانا،  ، رمحةً بكم)يف ينابيع األرض وغريها(ننشئه لكم، ونخزنه لكم  ولكننا
حبسب أهوائكم، فلله احلمد  ن شئتم، ولَمنعتموه عمن شئتماألمر بأيديكم، َألعطيتموه ملَلو كان  املاء بِيده وحده، إذ

 ).واملنة

تدلّ على عناية اِهللا تعاىل مبصاحل خلقه، وأنه اإلله احلق الذي يجب أن يعبد وال  للخلق فكُلّ هذه املنافع الضرورية♦ 
 .يعبد غريه

 بعد(من كانَ حياً  ﴾ونميت﴿ ،)، ونفخ الروح فيهوذلك خبلقه من العدم(من كانَ ميتاً  ﴾ لَنحن نحيِيوإِنا﴿: ٢٣اآلية 

 .لألرض وما عليها ﴾ونحن الْوارِثُونَ﴿ ،)انقضاء أَجله

 من البشر منذ آدم عليه وهم مجيع من مات( ﴾ولَقَد علمنا الْمستقْدمني منكُم﴿: ٢٥، واآلية ٢٤اآلية 
وإِنَّ ربك هو ﴿ ،)القيامة وهم األحياء اآلن، وكذلك الذين سيأتون إىل يوم( ﴾ولَقَد علمنا الْمستأْخرِين﴿ ،)السالم

مهرشحمجيعاً للحساب واجلزاء، ﴾ي ﴿هسبحانه ﴾إِن ﴿يمككمته (،يف تدبريه وقضاءه ﴾حن حباده  أن يأمر عوم
 .شيئٌ من أعماهلم ال يخفى عليه ﴾عليم﴿ ،)وينهاهم، مث يحاسبهم ويجازيهم

  إذ خلَقه اُهللا تعاىل-) أبو البشر(آدم عليه السالم : واملقصود به هنا -  ﴾ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ﴿: ٢٧، واآلية ٢٦اآلية 

أي من  ﴾من حمإٍ﴿ ، وهذا الطني اليابس خلَقه اُهللا)سمع له صوت :إذا نقر عليه(أي من طني يابس  ﴾من صلْصالٍ﴿
 .أي متغري لونه ورائحته بسبب مرور السنني عليه: ﴾مسنون﴿ طني أسود

 كَمثَلِ﴿: -  كما قال تعاىل- تراب(: يكونُ ترتيبها كاآليت  منها آدم عليه السالمخلَق اهللاوعلى هذا فإنّ الطينة اليت ♦ 
مَآد لَقَهابٍ خرت نعلى هذا الترابِ ماٌء  -﴾م عضيناً فأصبح مث وهذا الطنيط رِكلونه ورائحته فأصبح  ، مثّ ت رغيحىت ت

من ﴿ - أي من قَبل خلْق آدم - ﴾والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ﴿ ،)، مث نفخ اهللا فيه من روحهصلصاال، مثّ تيبس فأصبح )محأً(
 .هلا أي من نارٍ شديدة احلرارة ال دخانَ ﴾نارِ السمومِ
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إِني خالق بشرا من ﴿:  ملالئكتهربك قال اذكُر أيها النيب حني  أي﴾قَالَ ربك للْملَائكَة وإِذْ﴿: ٢٩، واآلية ٢٨اآلية 
وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص﴾ ﴿هتيوصورتهأي أَ ﴾فَإِذَا س لتي﴿ كْموحر نم يهف تفَخناً ﴾ويفأصبح ح :﴿ وا لَهفَقَع

يناجِدوا له ساجدين  ﴾سرأي فخ)وخضوعوتكرمي، سجود حتية وليس سجود عبادة .( 

الذي  ﴾إِلَّا إِبليس﴿ أحدكما أمرهم رم، فلم يمتنع منهم  ﴾فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ﴿: ٣١، واآلية ٣٠اآلية 
 .)حسدا آلدم على هذا التكرمي العظيم( ﴾أَنْ يكُونَ مع الساجِدين﴿ أي امتنع ﴾أَبى﴿ كانَ يعبد اَهللا معهم

 ؟﴾اجِدينيا إِبليس ما لَك أَلَّا تكُونَ مع الس﴿: -   منكرا على إبليس ترك السجود-تعاىل  اُهللا ﴾قَالَ﴿: ٣٢اآلية 

خلَقْته ﴿ أي ال يليق يب أن أسجد إلنسان: ﴾لَم أَكُن لأَسجد لبشرٍ﴿: إبليس مظهرا كبره وحسده ﴾قَالَ﴿: ٣٣اآلية 
أي متغري لونه : ﴾مسنون﴿ أي من طني أسود ﴾من حمإٍ﴿ يابس، وهذا الطني اليابس خلقته أي من طني ﴾من صلْصالٍ

 .حته بسبب مرور السنني عليهورائ

أي مطرود من كل  ﴾فَإِنك رجِيم﴿ أي اخرج من اجلنة ﴾فَاخرج منها﴿: بليساُهللا إل ﴾قَالَ﴿: ٣٥، واآلية ٣٤اآلية 
يومئذ يوفِّيهِم ﴿: اىلإىل يوم اجلزاء، كما قال تع يعين: ﴾إِلَى يومِ الدينِ﴿ أي البعد من رمحيت ﴾وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ﴿ خري،
اللَّه مهيند قأي جزاءهم احلق ﴾الْح. 

أي أخرين يف الدنيا إىل اليوم الذي  ﴾رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿: إبليس ﴾قَالَ﴿: ٣٨، واآلية ٣٧، واآلية ٣٦اآلية 
إِلَى ﴿  فإنك ممن أخرت هالكهميعين ﴾فَإِنك من الْمنظَرِين﴿:  لهاُهللا ﴾قَالَ﴿ ، فـ)القيامة وهو يوم(تبعث فيه عبادك 

وقد أجاب اُهللا (، - ال إىل يوم البعث - النفخة األوىل  وهو اليوم الذي ميوت فيه مجيع اخلَلق بعد ﴾يومِ الْوقْت الْمعلُومِ
 ).طلبه اختباراً لعباده

أي : ﴾لَأُزينن لَهم في الْأَرضِ﴿:  بسبب إضاللك يليعين ﴾رب بِما أَغْويتنِي﴿: بليسإ ﴾قَالَ﴿: ٤٠، واآلية ٣٩اآلية 
وسوف أُضلُّهم مجيعاً عن طريق اهلُدى : يعين ﴾ولَأُغْوِينهم أَجمعني﴿ األرض سوف أُحسن لذرية آدم معاصيك يف

إال عبادك الذين  يعين: ﴾الْمخلَصني﴿ :مث خصهم بقولهأي من بين آدم،  ﴾ منهمإِلَّا عبادك﴿ )انتقاما لنفسي من آدم(
 .العبادة، فخلَّصتهم من السوء والفَحشاء، فهؤالء لن أستطيع إضالهلم أخلصوا لك

هذا طريق مستقيم موصل إىل  :أي ﴾هذَا صراطٌ علَي مستقيم﴿: اُهللا تعاىل إلبليس ﴾قَالَ﴿: ٤٤ إىل اآلية ٤١من اآلية 
أي ليس لك تحكُّم : ﴾لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ﴿ أخلصوا عبادم يل الذين ﴾إِنَّ عبادي﴿ :جنيت، وعلي الوفاُء به، وهو

تسلُّطَك سيكون على  لكن: يعين ﴾إِلَّا منِ اتبعك من الْغاوِين﴿ )لتضلُّهم عن الطريق املستقيم(وتسلُّط على قلوم 
لَها سبعةُ ﴿ ﴾وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعني﴿) من طاعيت الذين رضوا بطاعتك بدالً(الذين اتبعوك من الضالني املشركني 

لكُلّ بابٍ من أبواب : أي ﴾لكُلِّ بابٍ منهم جزٌء مقْسوم﴿، و)لكل طبقة منهم باب(أي هلا سبع طبقات  ﴾أَبوابٍ
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وذلك حبسب (قسم ونصيب من العذاب : ولكُلّ طبقة من طبقات جهنم فريق من أتباع إبليس يدخلون منه،: جهنم
 ).نسألُ اَهللا أن يحرم أجسادنا على النار) (العباد أعمال

في ﴿  أولئك-ه يه فامتثلوا أمره واجتنبوا ن-م الذين خافوا عذاب ر ﴾إِنَّ الْمتقني﴿: ٤٨ إىل اآلية ٤٥من اآلية 
اتنأي يف بساتني عجيبة املَنظر، ﴾ج ﴿ونيعجارية ﴾و ارأي أ. 

 من كل خوف، ﴾َآمنِني﴿ أي ادخلوا هذه اجلنات ساملني من كل سوء، ﴾ادخلُوها بِسلَامٍ﴿: وتقول هلم املالئكة♦ 
صفْوهم وسعادم  أي مل يبقِ اُهللا يف صدور أهل اجلنة ما ينغص نعيمهم، أو يكَدر: ﴾ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ﴿
عظيمة  ﴾علَى سررٍ﴿ متحابني، يجلسونَ ﴾إِخوانا﴿ اجلنة ، فهم يعيشونَ يف)كحقد أو حسد أو عداوة أو غضب(
السرر، فإذا  أي تتقابل وجوههم يف حب، يجمعهم مجلس واحد يتسامرونَ فيه على: ﴾متقَابِلني﴿) ع سريروالسرر مج(

أي ال : ﴾لَا يمسهم فيها نصب﴿ وهم ،)نسألك اجلنة يارب اللهم إنا(تدور م السرر إىل قصورهم : أرادوا االنصراف
وهم باقونَ يف : يعين ﴾وما هم منها بِمخرجِني﴿ ،)ذا هو نعيم الراحة األبدية يف اجلنةوه(يصيبهم فيها تعب وال إعياء 

  .هذا النعيم ال يخرجون منه أبدا

*********************  

  احلجر من سورة الثاينالربع . ٢

 للمؤمنني التائبني، ﴾ني أَنا الْغفُور الرحيمأَ﴿ - أيها الرسول - أخبِر عبادييعين: ﴾نبئْ عبادي﴿: ٥٠، واآلية ٤٩اآلية 

﴿يمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ علغري التائبني ﴾و. 

الذين جاؤوا له ( أخبِرهم عن ضيوف إبراهيم من املالئكة يعين: ﴾ونبئْهم عن ضيف إِبراهيم﴿: ٥٢، واآلية ٥١اآلية 
  فـيأكلوا منه، مث قدم هلم الطعام فلم، فرد عليهم السالم، ﴾سلَاما﴿ :له ﴾دخلُوا علَيه فَقَالُواإِذْ ﴿) على هيئة بشر

 ).وذلك ألنه ظن أم أرادوا به شراً عندما مل يأكلوا(يعين إنا منكم خائفون : ﴾إِنا منكُم وجِلُونَ﴿: هلم ﴾قَالَ﴿

يعين إنا جئنا نبشرك : ﴾إِنا نبشرك بِغلَامٍ عليمٍ﴿ أي ال ختف: ﴾لَا توجلْ﴿: املالئكةله أي قالت  ﴾قَالُوا﴿: ٥٣اآلية 
 ).إسحاق عليه السالم وهو(بولَد كثري العلم بالدين 

وين بالولد، وأنا كبري يف السن، يعين أبشرمت: ﴾أَبشرتمونِي علَى أَنْ مسنِي الْكبر﴿: إبراهيم متعجبا ﴾قَالَ﴿: ٥٤اآلية 
 !أُعجوبة تبشرونين؟ يعين فبأي: ﴾فَبِم تبشرونَ﴿ !وزوجيت كذلك؟

 فال تكن من اليائسني من أن يعين: ﴾فَلَا تكُن من الْقَانِطني﴿  اُهللا بهأخبرناالذي  ﴾قَالُوا بشرناك بِالْحق﴿: ٥٥اآلية 
 .ترزق بولد
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من رحمة ربه ﴿ يعين إنه ال ييئَس ﴾ومن يقْنطُ﴿ :- نافياً القنوط عن نفسه -إبراهيم  ﴾قَالَ﴿: ٥٧، واآلية ٥٦ة اآلي
فَما خطْبكُم أَيها ﴿: هلم ﴾قَالَ﴿ عن طريق احلق، الذين ال علم هلم بربهم، وكمال قدرته وسعة رمحته، مث ﴾إِلَّا الضالُّونَ

 األمر اخلطري الذي جئتم من أجله أيها املُرسلونَ من عند اهللا؟ فما: يعين ﴾مرسلُونَالْ

أرسلَنا إلهالك قوم لوط قد يعين إنّ اَهللا : ﴾قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِلَى قَومٍ مجرِمني﴿: ٦٠، واآلية ٥٩، واآلية ٥٨اآلية 
 لن نهلكهم، بل سننجيهم مجيعاًإننا  ف،املؤمنني به يعين إال لوطًا وأهله: ﴾نجوهم أَجمعنيإِلَّا َآلَ لُوط إِنا لَم﴿ ارمني،

﴿ابِرِينالْغ نا لَمها إِننرقَد هأَترر اِهللا لنا- إال زوجته الكافرة، فقد قضينا : يعين ﴾إِلَّا اميف  -  بأم بإهالكها مع الباقني
 .العذاب

 فلما وصل املالئكة املُرسلونَ إىل دار لوط عليه يعين: ﴾فَلَما جاَء َآلَ لُوط الْمرسلُونَ﴿: ٦٦ إىل اآلية ٦١ية من اآل
 وظن أم أرادوا به وكأنه خاف منهم،(يعين إنكم قوم غري معروفني، : ﴾إِنكُم قَوم منكَرونَ﴿: هلم ﴾قَالَ﴿: السالم
أي جئنا نخربك بالعذاب الذي : ﴾جِئْناك بِما كَانوا فيه يمترونَ﴿ أي ال تخف، فقد ﴾بلْ﴿:  له﴾قَالُوا﴿، فـ)سوءاً

جئناك باحلق أي : ﴾وأَتيناك بِالْحق﴿: - ليزيدوا من اطمئنانه -، مث قالوا له )حني كنتَ تعدهم به(كان يشك فيه قومك 
 .فيما أخربناك به ﴾لَصادقُونَوإِنا ﴿من عند اِهللا 

﴿كلرِ بِأَهن قريتك أنت وأهلك املؤمنونأي : ﴾فَأَسلِ﴿ اخرج ماللَّي نطْعٍ مزء من الليل : ﴾بِقيعين (أي بعد مرور ج
تخلف منهم امشِ أنت وراءهم، حىت ال ي: أي ﴾واتبِع أَدبارهم﴿ لتتمكنوا من البعد عن قريتكم، ،)قبل الفجر بكثري

وأسرِعوا إىل حيثُ  :يعين ﴾وامضوا حيثُ تؤمرونَ﴿ وراءه، حىت ال يرى العذاب فيصيبه ﴾ولَا يلْتفت منكُم أَحد﴿ أحد
 ). وقيل إنه كان معهم دليلٌ يدلُّهم إىل أين يتوجهون، واُهللا أعلمالشام، وقد قيل إم أُمروا بالذهاب إىل(أمركم اهللا 

إنّ : يعين ﴾أَنَّ دابِر هؤلَاِء مقْطُوع﴿: وهو ﴾ذَلك الْأَمر﴿ وأوحى اُهللا إىل لوط: يعين ﴾وقَضينا إِلَيه﴿: مث قال تعاىل ♦
آخرهم، ألنه إذا هلَك آخر القوم،  :دابر القوم واعلم أنّ( أي عند طلوع الصبح، ﴾مصبِحني﴿ قومك مهلَكونَ مجيعاً

 ).هلَك أوهلمفقد 

 أي فَرِحونَ ﴾يستبشرونَ﴿  وهم- حني علموا مبن عنده من الضيوف -إىل لوط  ﴾وجاَء أَهلُ الْمدينة﴿: ٦٧اآلية 

 .بضيوفه، ليفعلوا م الفاحشة

أمام   فال تفضحوينيعين: ﴾حونفَلَا تفْض﴿ وهم يف محاييت ﴾إِنَّ هؤلَاِء ضيفي﴿: هلم لوط ﴾قَالَ﴿: ٦٩، واآلية ٦٨اآلية 
وال ينوين وتذلوين بإيذائكم  يعين: ﴾ولَا تخزون﴿ وال تتعرضوا هلم، أي خافوا عقابه ﴾واتقُوا اللَّه﴿ أهل القرية

 ).ألم كانوا يعتربون أنّ إهانة الضيف هي مذَلَّة وعار يف حق مضيفه( لضيويف
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يعين أمل ننهك عن استضافة أحد من الرجال أو  ﴾أَولَم ننهك عنِ الْعالَمني﴿:  قومهأي قال له ﴾قَالُوا﴿: ٧٠اآلية 
 الفاحشة؟ محايتهم منا، ألننا نريد م

يعين إن  ﴾إِنْ كُنتم فَاعلني﴿ فتزوجوهن ﴾بناتي﴿ - أي بنات القرية مجيعاً - ﴾هؤلَاِء﴿: هلم لوط ﴾قَالَ﴿: ٧١اآلية 
اهللا ابن  بناته، ألنّ نبِي اُألمة مبرتلة األب هلم، ويدل على ذلك قراءة عبد وسماهن) كنتم تريدون قضاء شهوتكم،

 .))وهو أب هلم وأزواجه أُمهام(:  يف سورة األحزاب- رضي اُهللا عنه -مسعود 

، ) تشريفًا لهصلى اهللا عليه وسلم حبياة حممد  تعاىلهذا قَسم من اِهللا( ﴾لَعمرك﴿: ٧٤، واآلية ٧٣، واآلية ٧٢اآلية 
يف ضاللٍ أزالَ عقوهلم  يعين إنّ قوم لوط: ﴾إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ﴿ وحياتك يا حممد: فكأنه تعاىل يقول له

م مبن يشاء ومبا يشاء، أما أنّ اخلالق سبحانه يقس واعلم(ورشدهم، فهم يترددون كالسكارى ال يريدون إال الفاحشة، 
قيل إنه جربيل عليه (أي فصاح م ملَك من املالئكة : ﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ﴿ ،)املخلوق فال جيوز له القَسم إال باهللا

نا عاليها فَجعلْ﴿: قائالًمبا حدث هلم بعد صيحة املَلَك  اُهللامث أخبر  ،)الشمس وقت شروق(أي  ﴾مشرِقني﴿ ،)السالم
وهي حجارة صلبة شديدة  ﴾وأَمطَرنا علَيهِم حجارةً من سجيلٍ﴿ أي قلَبنا قريتهم اليت كانوا يعيشون فيها ﴾سافلَها
 .احلرارة

إبراهيم من إجناب (يعين إنّ يف قصة إبراهيم ولوط عليهما السالم  ﴾إِنَّ في ذَلك﴿: ٧٧، واآلية ٧٦، واآلية ٧٥اآلية 
أي لَعظات للمتأملني : ﴾لََآيات للْمتوسمني﴿) كبر سنه وعقم امرأته، ومن إهالك قوم لوط وإجناء املؤمنني للولد رغم
ريش تمر ا وكانت ق(املسافرون املارونَ ا،  يف طريقٍ ثابت يراهاوإنّ قريتهم : يعين ﴾وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ﴿ املُعتبِرين،

 ﴾لََآيةً للْمؤمنِني﴿ أي كَون قرية لوط واضحةٌ للمسافرين وفيها آثار اهلالك ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ ،)أثناء رحلتها إىل الشام
 .حىت ال يتجرأوا على معصية رب العاملني

ولَعلَّ اَهللا سبحانه قد ختم  ا وعالماا،هم الناظرون نظر تفكُّر وتأمل ملعرفة األشياء بِسما واعلم أنّ املُتوسمني♦ 
 .املتوسمني هم املؤمنون، واُهللا أعلم للتنبيه على أنّ" املؤمنني"اآليات بلفظ 

  وهم قوم شعيب-ولقد كان أصحاب املدينة املُلتفَّة الشجر : يعين ﴾وإِنْ كَانَ أَصحاب الْأَيكَة﴿: ٧٩، واآلية ٧٨اآلية 
- ﴿ملَظَالألنفسهم بالكفر والغش يف امليزان ﴾ني ﴿مهنا منقَمتا﴿ ،﴾فَانمهإِنساكن قوم: يعين ﴾ولوط وقوم  وإنّ م

 .فيعتربوا م أسفارهمأي يف طريقٍ واضح يمر ما الناس يف  ﴾لَبِإِمامٍ مبِنيٍ﴿ :شعيب

 -" وادي احلجر"ولقد كذَّب سكان : يعين ﴾حجرِ الْمرسلنيولَقَد كَذَّب أَصحاب الْ﴿: ٨٤ إىل اآلية ٨٠من اآلية 
 ألنّ من كَذَّب نبيا من األنبياَء،(مكَذِّبني جلميع املُرسلني   الذين كذبوا صاحلًا عليه السالم، فكانوا بذلك-وهم مثود 

وأعطينا مثود آياتنا الدالة على صحة ما : يعين ﴾ياتناوَآتيناهم َآ﴿ ،)فقد كذَّبهم كلهم، إذ دعوم واحدة، وهي التوحيد
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 أا اآليات املُرتبطة بالناقة، ألا :وقد يكون املقصود باآليات هنا( ،)الناقة ومن ضمنها(جاءهم به صاحل عليه السالم 

ل أن يكون هناك وغري ذلك، ويحتم خرجت من صخرة، وألا كانت تقف أمام كل بيت ليحلب أهله منها ما شاءوا
 وال يعتربون ا، ال يتفكرون فيها، ﴾فَكَانوا عنها معرِضني﴿ ،)واُهللا أعلم آيات أخرى أعطاها اُهللا لصاحل غري الناقة،

هم الصيحةُ فَأَخذَت﴿ تخرب، من أن تسقط عليهم أو ﴾َآمنِني﴿ يسكنون فيها ﴾وكَانوا ينحتونَ من الْجِبالِ بيوتا﴿
نيبِحصكِّرين: ﴾مبونَ﴿ أي وقت الصباح مكِْسبوا يا كَانم مهنى عا أَغْنم يف  فلم تنفعهم أمواهلم يعين: ﴾فَموحصو

 .اجلبال، ومل تدفع عنهم من عذاب اِهللا شيئاً حني نزلَ م

بل خلَقهما أي مل يخلقهما سبحانه عبثًا،  ﴾الْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحقوما خلَقْنا السماوات و﴿: ٨٦، واآلية ٨٥اآلية 
وليعلم عباده أنّ الذي   وعلى أنه وحده اخلالق الرازق الذي ال جتب العبادة إال له،قدرته، كمال لالستدالل ما على

وإِنَّ ﴿ ك أهونُ عليه من خلْق السماوات واألرض،وأنّ ذل خلق السماوات واألرض قادر على أن يحىي املوتى،
أي فتجاوز : ﴾فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ﴿ ال محالة، لتوفَّى كل نفسٍ مبا عملت، ﴾لََآتيةٌ﴿ اليت تقوم فيها القيامة ﴾الساعةَ

عفواً ال يترك بعده أثراً يف  (،ده انتقام عما يقوله املُشركون يف حقك، واعف عنهم عفواً ليس بع-  الرسول أيها -
 لكل شيء، ﴾هو الْخلَّاق﴿ الذي أمرك ذا الصفح ﴾إِنَّ ربك﴿، فـ)والغيظ على من أساء إليك القلب من احلقد

﴿يمللْقه،  ﴾الْعهم كما بدأهم،بأعمال خعيدجزيهموسيحاسب املُكلَّفني منهم ويجزيك   ليعلى عفوك مبا مبا عملوا، وي
 .واحتسب األجر عند ربك تقر به عينك، ويسعد به قلبك، فاصرب

إذ (وهي الفاحتة  ﴾سبعا من الْمثَانِي﴿ - أيها النيب -ولقد أعطيناك : يعين ﴾ولَقَد َآتيناك﴿: ٩١ إىل اآلية ٨٧من اآلية 
 مع - وإمنا ذَكَر الفاحتة أوالً(وأعطيناك القرآنَ العظيم : يعين ﴾ظيموالْقُرَآنَ الْع﴿ ،)هي سبع آيات تكَرر يف كل ركعة

صلى اهللا عليه بذلك النيب   إلظهار فضلها وشرفها، إذ هي أعظم سورة يف كتاب اهللا، كما أخرب-العظيم  أا من القرآن
  ).٢/٧١: انظر صحيح سنن أيب داوود ج() وسلم

لَا تمدنَّ ﴿ هو خري لك مما هم فيه من املال واجلاه، ولذلك فـ - يها النيب الذي أعطاه اُهللا لك أ-فالقرآن ♦ 
كينيتطلِّعاً: ﴾عأي ال تنظر بعينيك م ﴿مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا من : ﴾إِلَى منا به أصنافًا من كفار قريش معتيعين إىل ما م

وسوف يزولُ عنهم عن قريب، مث يعذَّبونَ يف جهنم وبئس   هذا كلُّه متاع قليل،متع الدنيا، فال يخدعك ذلك، فإنَّ
أي تواضع  ﴾واخفض جناحك للْمؤمنِني﴿ أي ال حتزن على كُفرهم وتكذيبهم لك،: ﴾ولَا تحزنْ علَيهِم﴿ املصري،

إِني أَنا ﴿ لقومك ﴾وقُلْ﴿  وليس يف أولئك الكَفرة األغنياء،، فإنّ اخلري فيهم)ولو كانوا فقراء(للمؤمنني واعطف عليهم 
بِنيالْم يرذا فيه هداية الناس أمجعني،: ﴾النمح لضر املُوكم أيها املُعانِدون يعين إين أنا املُنذرنذوم رتِلَ اُهللا بكم العذابأن ي 

 وهم طائفةٌ من اليهود والنصارى، قسموا ﴾علَى الْمقْتِسمني﴿ ذابأي كما أنزلَ سبحانه الع ﴾كَما أَنزلْنا﴿ األليم

 وهم بعضها للناس، وأخفوا عنهم بعضها، فعاقبهم اُهللا تعاىل، التوراة واإلجنيل، فآمنوا ببعضها وكَفروا ببعضها، وأظهروا

﴿نيضَآنَ علُوا الْقُرعج يننو ﴾الَّذناسب أهوائهم منه، أي جعلوا القرآن أجزاًء، فآموكذلك (ا ببعضه، وكفروا مبا ال ي
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  فقالوا إنه شعر وسحر وغري ذلك، وصرفوه حبسب أهوائهم، ليصدوا الناس عنالقرآن، املشركني الذين قسموا

 ).اهلُدى

أي سيسأهلم رم يوم القيامة عن تقسيمهم  ﴾ونَعما كَانوا يعملُ﴿ ﴾فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعني﴿: ٩٣، واآلية ٩٢اآلية 
 .وغري ذلك من املعاصي واآلثام بافتراءام، وعن عبادم لألصنام، للقرآن

وأَعرِض ﴿  وأعلنها للناس،- اليت أمرك اُهللا ا -فاجهر أيها النيب بدعوة احلق : يعين ﴾فَاصدع بِما تؤمر﴿: ٩٤اآلية 
رِكشنِ الْمعاُهللا ﴾ني أكوتك، فقد برعنادهم، وامضِ يف طريق دهتم بعا يقولون فال تمم. 

اَألرقَم ابن أيب "قضى فترةً من الزمن مستخفياً بدعوته هو وأصحابه يف دار  صلى اهللا عليه وسلمواعلم أنّ الرسول ♦ 
 . وأعلَن اإلسالم ودعا إليهصلى اهللا عليه وسلم، فخرج  ﴾ فَاصدع بِما تؤمر ﴿: حىت نزلَ قول اِهللا تعاىل" اَألرقَم

 أي الساخرين من زعماء قريش، وهم ﴾الْمستهزِئني﴿ أي حفظناك من شر ﴾إِنا كَفَيناك﴿: ٩٦، واآلية ٩٥اآلية 

﴿را َآخإِلَه اللَّه علُونَ معجي ينم  ﴾الَّذونَفَ﴿ ،)كاألصنام وغريها(يف عبادلَمعي فوعاقبة عملهم يف الدنيا  ﴾س
 .واآلخرة

من االستهزاء والسخرية، ومن املُبالغة  ﴾ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ﴿: ٩٩، واآلية ٩٨، واآلية ٩٧اآلية 
 فاجلأ إىل يعين: ﴾فَسبح بِحمد ربك﴿: ئالًقا  ما يخفف عنه ذلك األمل النفسيإىل سبحانهمث أرشده  يف الكفر والعناد،

سبحان اهللا (: وهي تعادل يف املعىن(اهللا وحبمده،  سبحان:  أكثر من قوليعين(ضيق صدرك، وسبح حبمده ي ماربك عند
أنك : )احلمد هللا(ما معىن وأ فمعناها أنك تنفي عن اِهللا تعاىل كل ما ال يليق به،: )سبحان اهللا( ، فأما كلمة)واحلمد هللا

 كما يف صحيح - قال صلى اهللا عليه وسلمأن النيب  واعلم ،)جالله وكماله تشكر اَهللا تعاىل على نِعمه، وتثنِي على
وزبد البحر هي ) (البحر غُفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد: سبحان اهللا وحبمده يف يومٍ مائة مرة من قال: (-البخاري 

فإنّ الصالة اخلاشعة تكفيك املُصلِّني املُتذللني ِهللا تعاىل،  أي ﴾وكُن من الساجِدين﴿ ،)وةً الطافية فوق سطح البحرالرغ
ك وتومما أهع صدرك،س ﴿نيقالْي كيأْتى يتح كبر دباعيف عبادة ربك حىت يأتيك اليقني  ﴾و روهو املوت(أي استم( ،

اهللا  وقد امتثل رسول(يقيناً خالصاً،  يصبح إميانه: منازل اآلخرة، ومبوت اإلنسان ودخوله يف الدار اآلخرة لقرب أولفإنّ ا
ولكننا نذكر  واعلم أنّ العبادة هلا تعريفات كثرية،، ) أمر ربه، فاستمر يف عبادته تعاىل حىت توفاه اهللاصلى اهللا عليه وسلم

 .)اعة بِذُلّ وحب ِهللا تعاىلالطأداء (منها أا هي 
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