
 (04( سورة القيامة مكية و هي أربعون آية )57) 

ِحيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

اَمِة )1ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقياَمِة ) وَّ ْفِس اللَّ ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه )2( َو ال ُأْقِسُم ِبالنَّ ْنساُن َألَّ َي  قاِدِريَن َعلى ( َبلى3( َأ َيْحَسُب اْْلِ َأْن ُنَسوِّ
ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمُه ) (0َبناَنُه ) اَن َيْوُم اْلِقياَمِة )7َبْل ُيِريُد اْْلِ ( َو ُجِمَع 8( َو َخَسَف اْلَقَمُر )5( َفِإذا َبِرَق اْلَبَصُر )6( َيْسَئُل َأيَّ

ْمُس َو اْلَقَمُر ) ْنساُن َيوْ  (9الشَّ َك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ ) ( ِإلى11( َكالَّ ال َوَزَر )14َمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ )َيُقوُل اْْلِ ْنساُن َيْوَمِئٍذ 12َربِّ ُؤا اْْلِ ( ُيَنبَّ
َر ) َم َو َأخَّ ْنساُن َعلى13ِبما َقدَّ  (17َمعاِذيَرُه ) َو َلْو َأْلقى (10َنْفِسِه َبِصيَرٌة ) ( َبِل اْْلِ

 بيان

يطوف بيان السورة حول القيامة الكبرى فتنبئ بوقوع يوم القيامة أوال ثم تصفه ببعض أشراطه تارة، و بإجمال ما يجري على 
 االبتداء. قدرة علىاْلنسان أخرى، و ينبئ أن المساق إليه يبدأ من يوم الموت، و تختتم باالحتجاج على القدرة على اْلعادة بال

 و السورة مكية بشهادة سياق آياتها.

 إقسام بيوم القيامة.« ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقياَمةِ »قوله تعالى: 

امَ »قوله تعالى:  وَّ ْفِس اللَّ لومه و المراد بالنفس اللوامة نفس المؤمن التي تإقسام ثان على ما يقتضيه السياق « ةِ َو ال ُأْقِسُم ِبالنَّ
 مة.في الدنيا على المعصية و التثاقل في الطاعة و تنفعه يوم القيا

و قيل: المراد به النفس اْلنسانية أعم من المؤمنة الصالحة و الكافرة الفاجرة فإنها تلوم اْلنسان يوم القيامة أما الكافرة فإنها 
 تلومه على كفره و فجوره، و أما المؤمنة فإنها تلومه على قلة الطاعة و عدم االستكثار من الخير.

ا َرَأُوا » :يوم القيامة على ما قدمت من كفر و معصية قال تعالىو قيل. المراد نفس الكافر الذي تلومه  داَمَة َلمَّ وا النَّ َو َأَسرُّ
 .70: يونس «اْلَعذاَب 

ْن َنْجَمَع ِعظاَمهُ »قوله تعالى:  ْنساُن َألَّ الظن، و جمع العظام كناية عن اْلحياء بعد الموت، و االستفهام  الحسبان «َأ َيْحَسُب اْْلِ
 للتوبيخ، و المعنى ظاهر.

َي َبناَنهُ  َأْن  قاِدِريَن َعلى َبلى»قوله تعالى:  ة أطراف األصابع و قيل: األصابع و تسوي البنان و« قاِدِريَن  وأي بلى نجمعها « ُنَسوِّ
البنان تصويرها على ما هي عليها من الصور، و المعنى بلى نجمعها و الحال أنا قادرون على أن نصور بنانه على صورها التي 

 لقنا األول.هي عليها بحسب خ

لإلشارة إلى عجيب خلقها بما لها من الصور و خصوصيات التركيب و العدد تترتب عليها  -لعله -و تخصيص البنان بالذكر
فوائد جمة ال تكاد تحصى من أنواع القبض و البسط و األخذ و الرد و سائر الحركات اللطيفة و األعمال الدقيقة و الصنائع 



ْلنسان من سائر الحيوان مضافا إلى ما عليها من الهيئات و الخطوط التي ال يزال ينكشف لإلنسان الظريفة التي يمتاز بها ا
 منها سر بعد سر.

ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمهُ »قوله تعالى:   ء شقا واسعا. قال: و الفجور شق ستر الديانة يقال:شق الشي الفجر :قال الراغب« َبْل ُيِريُد اْْلِ
عه فجار و فجرة. انتهى، و أمام ظرف مكان أستعير لمستقبل الزمان، و المراد من فجوره أمامه فجر فجورا فهو فاجر و جم

 لإلنسان.« َأماَمهُ »فجوره مدى عمره و ما دام حيا، و ضمير 

انه عدم سبإضراب عن ح« َبْل »تعليل ساد مسد معلله و هو التكذيب بالبعث و اْلحياء بعد الموت، و « ِلَيْفُجَر َأماَمهُ »و قوله: 
 البعث و اْلحياء بعد الموت.

و المعنى: أنه ال يحسب أن لن نجمع عظامه بل يريد أن يكذب بالبعث ليفجر مدى عمره إذ ال موجب لإليمان و التقوى لو 
 لم يكن هناك بعث للحساب و الجزاء.

و ذكر اْلنسان في اآلية من وضع الظاهر موضع الضمير و النكتة فيه زيادة التوبيخ و المبالغة في التقريع، و قد كرر ذلك في 
 اآلية و ما يتلوها من اآليات أربع مرات.

ا»قوله تعالى:  ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمهُ »الظاهر أنه بيان لقوله: « َن َيْوُم اْلِقياَمةِ َيْسَئُل َأيَّ سائل في مقام فيفيد التعليل و أن ال« َبْل ُيِريُد اْْلِ
التكذيب و السؤال سؤال تكذيب إذ من الواجب على من دعي إلى اْليمان و التقوى، و أنذر بهذا النبإ العظيم مع داللة اآليات 

الحجج القاطعة أن يتخذ حذره و يتجهز باْليمان و التقوى و يتهيأ للقاء اليوم قريبا كان أو بعيدا فكل ما هو آت  البينة و قيام
 قريب ال أن يسأل متى تقوم الساعة؟ و أيان يوم القيامة؟ فليس إال سؤال مكذب مستهزئ.

ْمُس َو اْلَقَمُر َفِإذا َبِرَق اْلَبَصُر َو َخَسَف اْلَقَمُر َو ُجِمَع ال»قوله تعالى:  ه في البصر تحير بريق وذكر جملة من أشراط الساعة، « شَّ
 القمر زوال نوره. خسوف وإبصاره و دهشته، 

ْنساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ »قوله تعالى:  ه ممع ظهور السلطنة اْللهية له و عل« اْلَمَفرُّ  َأْيَن »أي أين موضع الفرار، و قوله: « َيُقوُل اْْلِ
 .بأن ال مفر و ال فرار يومئذ من باب ظهور ملكاته يومئذ فقد كان في الدنيا يسأل عن المفر إذا وقع في شدة أو هددته مهلكة

الملجأ من جبل أو حصن أو غيرهما، و هو من كالمه تعالى ال من  الوزر ولمفر، ردع عن طلبهم ا« َكالَّ ال َوَزَر »قوله تعالى: 
 تمام كالم اْلنسان.

َك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ  ِإلى»قوله تعالى:  َك  ِإلى»الخطاب للنبي ص، و تقديم « َربِّ يفيد الحصر  «اْلُمْسَتَقرُّ »و هو متعلق بقوله: « َربِّ
 فال مستقر إلى غيره فال وزر و ال ملجأ يلتجأ إليه فيمنع عنه.

َك كاِدٌح ِإلى» :و ذلك أن اْلنسان سائر إليه تعالى كما قال ْنساُن ِإنَّ َها اْْلِ َك َكْدحًا َفُمالِقيهِ  يا َأيُّ ِإنَّ » :و قال 6: االنشقاق: «َربِّ
ْجعى لىإِ  َك الرُّ َك اْلُمْنَتهى َو َأنَّ ِإلى» :و قال 8: العلق: «َربِّ ، فهو مالقي ربه راجع و منته إليه ال حاجب 02: النجم: «َربِّ



ِبِهْم ما كاُنوا َيْكِسُبوَن َكالَّ  َكالَّ َبْل راَن َعلى» :يحجبه عنه و ال مانع يمنعه منه و أما الحجاب الذي يشير إليه قوله هُ ُقُلو ْم َعْن  ِإنَّ
ِهْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن  فسياق اآليتين يعطي أن المراد به حجاب الحرمان من الكرامة ال حجاب الجهل  17: المطففين: «َربِّ

 أو الغيبة.

َر »قوله تعالى:  َم َو َأخَّ ْنساُن َيْوَمِئٍذ ِبما َقدَّ ُؤا اْْلِ المراد بما قدم و أخر ما عمله من حسنة أو سيئة في أول عمره و آخره أو ما « ُيَنبَّ
 سنة حسنة سنها أو سنة سيئة فيثاب بالحسنات و يعاقب على السيئات. قدمه على موته من حسنة أو سيئة و ما أخر من

ْنساُن َعلى»قوله تعالى:  نْ »إضراب عن قوله، « َمعاِذيَرهُ  َنْفِسِه َبِصيَرٌة َو َلْو َأْلقى َبِل اْْلِ ُؤا اْْلِ رؤية القلب  البصيرة وإلخ، « سانُ ُيَنبَّ
 .و اْلدراك الباطني

ْرِض َبصاِئَر » ،و قيل: المراد بالبصيرة الحجة كما في قوله تعالى
َ
ماواِت َو اأْل و اْلنسان  142: إسراء، «ما َأْنَزَل هُؤالِء ِإالَّ َربُّ السَّ

نفسه حجة على نفسه يومئذ حيث يسأل عن سمعه و بصره و فؤاده و يشهد عليه سمعه و بصره و جلده و يتكلم يداه و رجاله، 
 قال تعالى:

ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤاًل » : «َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َو َأْبصاُرُهْم َو ُجُلوُدُهْم » ، و قال36 : إسراء«ِإنَّ السَّ
ُمنا َأْيِديِهْم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم » ،. و قال24حم السجدة،   .67: يس: «َو ُتَكلِّ

جمع معذرة و هي ذكر موانع تقطع عن الفعل المطلوب، و المعنى هو ذو بصيرة على  المعاذير «َمعاِذيَرهُ  َو َلْو َأْلقى»و قوله: 
 نفسه و لو جادل عن نفسه و اعتذر بالمعاذير لصرف العذاب عنها.

 . و قيل: المعاذير جمع معذار و هو الستر

 وائيبحث ر

اَمةِ »في تفسير القمي،: في قوله تعالى:  وَّ ْفِس اللَّ  قال: نفس آدم التي عصت فالمها الله عز و جل.« َو ال ُأْقِسُم ِبالنَّ

ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمهُ »و فيه،": في قوله:   بة و يقول: سوف أتوب.قال: يقدم الذنب و يؤخر التو« َبْل ُيِريُد اْْلِ

ْنساُن َعلى»و فيه،": في قوله تعالى:   قال: يعلم ما صنع و إن اعتذر.« َمعاِذيَرهُ  َو َلْو َأْلقى -َنْفِسِه َبِصيَرةٌ  َبِل اْْلِ

ْنساُن َعلى»إني ألتعشى مع أبي عبد الله )ع( و تال هذه اآلية  بن يزيد قال*: و في الكافي، بإسناده عن عمر ِسِه َبِصيَرٌة َنْف  َبِل اْْلِ
أن يعتذر إلى الناس بخالف ما يعلم الله منه؟ إن رسول الله ص  -، ثم قال: يا أبا حفص ما يصنع اْلنسانَمعاِذيَرهُ  َو َلْو َأْلقى

 إن خيرا فخير و إن شرا فشر. -ه الله رداهاكان يقول: من أسر سريرة ألبس



ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا و  و في المجمع، و روى العياشي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله )ع( قال*:
ْنساُن َعلى»ليس كذلك؟ و الله سبحانه يقول:  يستر سيئا؟ أ ليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه السريرة إن « َنْفِسِه َبِصيَرةٌ  َبِل اْْلِ

يت العالنية  إذا صلحت قو

ْنساُن َعلى»به؟ قال، سألت أبا عبد الله )ع( ما حد المرض الذي يفطر صاح* و فيه، عن العياشي عن زرارة قال، ْفِسِه نَ  َبِل اْْلِ
 .هو أعلم بما يطيق« َبِصيَرةٌ 

 [04الى  16(: اآليات 57]سورة القيامة ) 

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه ) ِبْع ُقْرآَنُه )15( ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه )16ال ُتَحرِّ ( َكالَّ َبْل 19( ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنُه )18( َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَّ
وَن اْلعاِجَلَة ) ها ناِظَرٌة ) ( ِإلى22ناِضَرٌة ) ( ُوُجوٌه َيْوَمِئذٍ 21َو َتَذُروَن اآلِْخَرَة ) (24ُتِحبُّ ( َتُظنُّ 20( َو ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ باِسَرٌة )23َربِّ

راِقَي ) (27َأْن ُيْفَعَل ِبها فاِقَرٌة ) ُه اْلِفراُق )25( َو ِقيَل َمْن راٍق )26َكالَّ ِإذا َبَلَغِت التَّ اِق )28( َو َظنَّ َأنَّ اُق ِبالسَّ ِت السَّ ( 29( َو اْلَتفَّ
َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق ) لىإِ  ى ) (34َربِّ َق َو ال َصلَّ ى )31َفال َصدَّ َب َو َتَولَّ ى ) ( ُثمَّ َذَهَب ِإلى32( َو لِكْن َكذَّ  ( َأْولى33َأْهِلِه َيَتَمطَّ

ْنساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى  (37) َلَك َفَأْولى ( ُثمَّ َأْولى30) َلَك َفَأْولى ( ُثمَّ كاَن 35) ( َأ َلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمنى36)َأ َيْحَسُب اْْلِ
ى ) ْنثى38َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّ

ُ
َكَر َو اأْل ْوَجْيِن الذَّ  (04) َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوتى ( َأ َلْيَس ذِلَك ِبقاِدٍر َعلى39) ( َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ

 يانب

تتمة صفة يوم القيامة باعتبار حال الناس فيه و انقسامهم إلى طائفة ناضرة الوجوه مبتهجين و أخرى باسرة الوجوه عابسين 
آيسين من النجاة، و اْلشارة إلى أن هذا المساق تبتدئ من حين نزول الموت ثم اْلشارة إلى أن اْلنسان ال يترك سدى فالذي 

 يه ثانيا و به تختتم السورة.خلقه أوال قادر على أن يحي

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ »قوله تعالى:  الذي يعطيه سياق اآليات األربع بما يحفها من « ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنهُ  -إلى قوله -ال ُتَحرِّ
اآليات المتقدمة و المتأخرة الواصفة ليوم القيامة أنها معترضة متضمن أدبا إلهيا كلف النبي ص أن يتأدب به حينما يتلقى ما 

 الوحي. يوحى إليه من القرآن الكريم فال يبادر إلى قراءة ما لم يقرأ بعد و ال يحرك به لسانه و ينصت حتى يتم

 .110: طه: «ِإَلْيَك َوْحُيهُ  َو ال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقضى» :فاآليات األربع في معنى قوله تعالى

فالكالم في هذه اآليات يجري مجرى قول المتكلم منا أثناء حديثه لمخاطبه إذا بادر إلى تتميم بعض كالم المتكلم باللفظة 
ن يلفظ بها المتكلم و ذلك يشغله عن التجرد لإلنصات فيقطع المتكلم حديثه و يعترض و يقول ال تعجل و اللفظتين قبل أ

 بكالمي و أنصت لتفقه ما أقول لك ثم يمضي في حديثه.

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ »فقوله:  لمعنى ال ، و االخطاب فيه للنبي ص، و الضميران للقرآن الذي يوحى إليه أو للوحي« ال ُتَحرِّ
 ِمْن َقْبِل َو ال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن » :تحرك بالوحي لسانك لتأخذه عاجال فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد فهو كما مر في معنى قوله

 .110: طه: «ِإَلْيَك َوْحُيهُ  َأْن ُيْقضى



فرقان و الرجحان، و الضميران للوحي، و المعنى ال تعجل به إذ القرآن هاهنا مصدر كال« ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنهُ »و قوله: 
بقنا إلى ء منه حتى يحتاج إلى أن تسعلينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضم بعض أجزائه إلى بعض و قراءته عليك فال يفوتنا شي

 قراءة ما لم نوحه بعد.

ِبْع ُقْرآَنهُ »و قوله:   أي فإذا أتممنا قراءته عليك وحيا فاتبع قراءتنا له و اقرأ بعد تمامها.« َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَّ

 نه اتباعه ذهنا باْلنصات و التوجه التام إليه و هو معنى ال بأس به.و قيل: المراد باتباع قرآ

 ما كان علينا جمعه و قرآنه فثم للتأخير الرتبي ألن البيان مترتب علىأي علينا إيضاحه عليك بعد « ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنهُ »و قوله: 
 الجمع و القراءة رتبة.

إن هذا النهي عن العجل بالقرآن يؤيد ما ورد في الروايات أن للقرآن نزوال « َو ال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن »و قد تقدم في تفسير قوله: 
 على النبي ص دفعة غير نزوله تدريجا.

وَن اْلعاِجَلَة َو َتَذُروَن اآلِْخَرةَ »قوله تعالى:   .ردع عن قوله السابق« َكالَّ »و قوله: خطاب للناس « َكالَّ َبْل ُتِحبُّ

 نضرة ووصف ليوم القيامة بانقسام الوجوه فيه إلى قسمين: ناضرة و باسرة، « ها ناِظَرةٌ َربِّ  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى»قوله تعالى:  
 الوجه و اللون و الشجر و نحوها و نضارتها حسنها و بهجتها.

 ة المسرة وإلخ وجوه يوم إذ تقوم القيامة حسنة متهللة ظاهر« َو ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ باِسَرةٌ »و المعنى: نظرا إلى ما يقابله من قوله: 
 .البشاشة 

ها ناِظَرةٌ  ِإلى»و قوله:  ها ِإلى»خبر بعد خبر لوجوه، و « َربِّ  متعلق بناظرة قدم عليها ْلفادة الحصر أو األهمية.« َربِّ

و المراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر الحسي المتعلق بالعين الجسمانية المادية التي قامت البراهين القاطعة على استحالته 
مأثورة ان و يدل عليه األخبار الفي حقه تعالى بل المراد النظر القلبي و رؤية القلب بحقيقة اْليمان على ما يسوق إليه البره

 .عن أهل العصمة )ع( 

انه شاغل من األسباب لتقطع األسباب يومئذ، و ال يقفون موقفا من فهؤالء قلوبهم متوجهة إلى ربهم ال يشغلهم عنه سبح
و ال  89: النمل: «َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن » مواقف اليوم و ال يقطعون مرحلة من مراحله إال و الرحمة اْللهية شاملة لهم

ء و ال يشاهدون ربهم به ألنهم ال ينظرون إلى شي ء من نعيمها إال و هميشهدون مشهدا من مشاهد الجنة و ال يتنعمون بشي
 يرون شيئا إال من حيث إنه آية لله سبحانه و النظر إلى اآلية من حيث إنها آية و رؤيتها نظر إلى ذي اآلية و رؤية له.

صفة محذوفة  «فاِقَرةٌ »العبوس و الظن بالعلم و  بشدة البسور رفس« َو ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ باِسَرٌة َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِبها فاِقَرةٌ »قوله تعالى: 
 .من فقره إذا أصاب فقار ظهره الفاقرة والموصوف أي فعله فاقرة، 



 .بالنار و المعنى: و وجوه يومئذ شديدة العبوس تعلم أنه يفعل بها فعلة تقصم ظهورها أو تسم أنوفها

راِقَي »قوله تعالى:  ردع عن حبهم العاجلة و إيثارها على اآلخرة كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك فليس يدوم « َكالَّ ِإذا َبَلَغِت التَّ
َفَلْو ال ِإذا » :محذوف يدل عليه السياق كما في قوله تعالى« َلَغِت بَ »عليكم و سينزل عليكم الموت فتساقون إلى ربكم و فاعل 

 و التقدير إذا بلغت النفس التراقي. 83الواقعة:  «َبَلَغِت اْلُحْلُقومَ 

 العظام المكتنفة للنحر عن يمين و شمال جمع ترقوة، و المعنى ظاهر. التراقي و

ن الرقى أي قال من حضره من أهله و أصدقائه من يرقيه و يشفيه؟ كلمة يأس، و قيل: اسم فاعل م« َو ِقيَل َمْن راٍق »قوله تعالى: 
 المعنى قال بعض المالئكة لبعض: من يرقى بروحه من المالئكة أ مالئكة الرحمة أم مالئكة العذاب.؟

ُه اْلِفراُق »قوله تعالى:  أي و علم اْلنسان المحتضر من مشاهدة هذه األحوال أنه مفارقته للعاجلة التي كان يحبها و « َو َظنَّ َأنَّ
 يؤثرها على اآلخرة.

اِق »قوله تعالى:  اُق ِبالسَّ ِت السَّ ظاهره أن المراد به التفاف ساق المحتضر بساقه ببطالن الحياة السارية في أطراف « َو اْلَتفَّ
فاف الساق بالساق غشيان الشدائد و تعاقبها عليه نعم من الممكن أن يقال: إن المراد بالت قي.البدن عند بلوغ الروح الترا

 واحدة بعد أخرى من حينه ذلك إلى يوم القيامة فينطبق على كل من المعاني.

َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق  ِإلى»قوله تعالى:  مصدر ميمي بمعنى السوق، و المراد بكون السوق يومئذ إليه تعالى أنه الرجوع  المساق «َربِّ
بالمساق لإلشارة إلى أن ال خيرة لإلنسان في هذا المسير و ال مناص له عنه فهو مسوق مسير من يوم موته و هو  إليه، و عبر

َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق  ِإلى»قوله،  َك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ  ِإلى»حتى يرد على ربه يوم القيامة و هو قوله: « َربِّ  «َربِّ

َك  ِإلى»و لو كان تقديم   ْلفادة الحصر أفاد انحصار الغاية في الرجوع إليه تعالى.« َربِّ

ى ُثمَّ َذَهَب ِإلى»قوله تعالى:  َب َو َتَولَّ ى َو لِكْن َكذَّ َق َو ال َصلَّ ى َفال َصدَّ عة إلى اْلنسان المذكور في الضمائر راج« َأْهِلِه َيَتَمطَّ
ْنساُن »قوله:  إلخ، و المراد بالتصديق المنفي تصديق الدعوة الحقة التي يتضمنها القرآن الكريم، و بالتصلية « َأ َيْحَسُب اْْلِ

 المنفية التوجه العبادي إليه تعالى بالصالة التي هي عمود الدين.

كسل و أصله أن يلوي مطاه أي ظهره، و المراد بتمطيه في ذهابه التبختر تمدد البدن من ال -على ما في المجمع، -التمطي و
 و االختيال استعارة.

و المعنى: فلم يصدق هذا اْلنسان الدعوة فيما فيها من االعتقاد و لم يصل لربه أي لم يتبعها فيما فيها من الفروع و ركنها 
 ر و يختال مستكبرا.الصالة و لكن كذب بها و تولى عنها ثم ذهب إلى أهله يتبخت



كيد التهديد، و « َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى َلَك َفَأْولى َأْولى»قوله تعالى:  ان ذكر من حال هذا اْلنس ال ريب أنه كلمة تهديد كررت لتأ
يصدق و لم يصل و لكن كذب و تولى ثم ذهب إلى أهله متبخترا مختاال، و إثبات ما هو فيه من الحال له كناية و هو أنه لم 

 عن إثبات ما هو الزمه من التبعة و العقاب.

 وفيكون الكالم و هي كلمة ملقاة من الله تعالى إلى هذا اْلنسان كلمة طبع طبع الله بها على قلبه حرم بها اْليمان و التقوى 
 ر.كتب عليه أنه من أصحاب النا

و المعنى: ما أنت عليه من الحال أولى و أرجح لك فأولى ثم أولى لك فأولى لتذوق وبال أمرك و يأخذك ما أعد لك من 
 العذاب.

ْنساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى »قوله تعالى:  ْنس»مختتم فيه رجوع إلى ما في مفتتح السورة من قوله: « َأ َيْحَسُب اْْلِ ْن َأ َيْحَسُب اْْلِ اُن َألَّ
 «.َنْجَمَع ِعظاَمهُ 

المهمل، و المعنى أ يظن اْلنسان أن يترك مهمال ال يعتنى به فال يبعث بإحيائه بعد الموت و  السدي وو االستفهام للتوبيخ، 
 الزمه أن ال يكلف و ال يجزى.

 في الرحم. اسم كان ضمير راجع إلى اْلنسان، و إمناء المني صبه« َأ َلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمنى»قوله تعالى: 

ى»قوله تعالى:   .قطعة من دم منعقد فقدره فصوره بالتعديل و التكميل -أو المني -أي ثم كان اْلنسان« ُثمَّ كاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّ

ْنثى»قوله تعالى: 
ُ
َكَر َو اأْل ْوَجْيِن الذَّ  الذكر و األنثى. أي فجعل من اْلنسان الصنفين:« َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ

احتجاج على البعث الذي ينكرونه استبعادا له بعموم القدرة و ثبوتها « َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوتى َأ َلْيَس ذِلَك ِبقاِدٍر َعلى»قوله تعالى: 
 .على الخلق االبتدائي و اْلعادة ال تزيد على االبتداء مئونة بل هي أهون

 بحث روائي

من التنزيل شدة، و كان يحرك به  كان رسول الله ص يعالج باس قال*:عن ابن ع....... في الدر المنثور، أخرج الطيالسي 
ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ »يريد أن يحفظه فأنزل الله  -لسانه و شفتيه مخافة أن ينفلت منه قال: « ْرآَنهُ ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو قُ  -ال ُتَحرِّ

ِبْع ُقْرآَنهُ »يقول: إذا أنزلناه عليك « َفِإذا َقَرْأناهُ »نا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه إن علي  ِإنَّ َعَلْينا ُثمَّ »فاستمع له و أنصت « َفاتَّ
فإذا  -معو في لفظ است -فكان رسول الله ص بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق -بينه بلسانك، و في لفظ علينا أن نقرأه« َبياَنهُ 

 قرأ كما وعده الله.ذهب 

 -تعجل بقراءته ليحفظه -كان النبي ص إذا أنزل عليه القرآن و فيه، أخرج ابن المنذر و ابن مردويه عن ابن عباس قال"*:
ْك ِبِه ِلساَنَك »فنزلت هذه اآلية   «.ال ُتَحرِّ



 حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. -و كان رسول الله ص ال يعلم ختم سورة

وَن اْلعاِجَلةَ »و في تفسير القمي،": قوله تعالى:  ُوُجوٌه »ال: تدعون ق« َو َتَذُروَن اآلِْخَرةَ » -قال: الدنيا الحاضرة« َكالَّ َبْل ُتِحبُّ
ها ناِظَرةٌ  ِإلى»أي مشرقة « َيْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ   قال: ينظرون إلى وجه الله أي رحمة الله و نعمته.« َربِّ

و في العيون، في باب ما جاء عن الرضا )ع( من أخبار التوحيد بإسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال: قال علي بن موسى 
ها ناِظَرةٌ  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى»ى: في قوله تعال الرضا )ع(:  .يعني مشرقة تنتظر ثواب ربها« َربِّ

و في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و الترمذي و ابن جرير و ابن المنذر و اآلجري في الشريعة و الدارقطني 
ة إن أدنى أهل الجن في الرؤية و الحاكم و ابن مردويه و الاللكائي في السنة و البيهقي عن ابن عمر قال*: قال رسول الله ص:

و أكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة  -و أزواجه و نعيمه و خدمه و سرره مسيرة ألف سنة -منزال لمن ينظر إلى جنانه
 و عشية.

ها ناِظَرةٌ  ِإلى»قال: البياض و الصفاء « ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرةٌ »ثم قرأ رسول الله ص:   قال: ينظر كل يوم في وجهه.« َربِّ

نى الذي أوردناه في تفسير اآلية، و مع الغض عنه تقبل الحمل على رحمته و فضله و أقول: الرواية تقبل االنطباق على المع
فاته ء غيره و ما يستقبل به الله سبحانه خلقه هو صء ما يستقبل به الشيكرمه تعالى و سائر صفاته الفعلية فإن وجه الشي

رؤية  و المراد به النظر القلبي أنوجه الله الكريم.الكريمة فالنظر إلى رحمة الله و فضله و كرمه و صفاته الكريمة نظر إلى 
 .القلب دون العين الحسية

راِقَي »و في تفسير القمي،": في قوله تعالى:  قال: يقال « ٍق َو ِقيَل َمْن را»قال: يعني النفس إذا بلغت الترقوة « َكالَّ ِإذا َبَلَغِت التَّ
ُه اْلِفراُق »له: من يرقيك   علم أنه الفراق« َو َظنَّ َأنَّ

ُه اْلِفراُق » -سألته عن قول الله عز و جل و في الكافي، بإسناده إلى جابر عن أبي جعفر )ع( قال*: ال: ق« َو ِقيَل َمْن راٍق َو َظنَّ َأنَّ
ُه اْلِفراُق »قال: هل من طبيب  -فإن ذلك ابن آدم إذا حل به الموت اِق »أيقن بمفارقة األحبة « َو َظنَّ َأنَّ اُق ِبالسَّ ِت السَّ « َو اْلَتفَّ

 قال:

َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق  ِإلى»التفت الدنيا باآلخرة   قال: المسير إلى رب العالمين.« َربِّ

اِق »و في تفسير القمي،":  اُق ِبالسَّ ِت السَّ َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق  ِإلى»قال: التفت الدنيا باآلخرة « َو اْلَتفَّ  ون إلى الله.قال: يساق« َربِّ

َلَك  َأْولى» سألت محمد بن علي الرضا )ع( عن قول الله عز و جل،* و في العيون، بإسناده عن عبد العظيم الحسني قال،
 و بعدا لك من خير اآلخرة. -قال: يقول الله عز و جل بعدا لك من خير الدنيا« َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى َفَأْولى



بي جهل ثم قال له: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال أبو أن رسول الله ص أخذ بيد أ و في المجمع، و جاءت الرواية:
ال تستطيع أنت و ربك أن تفعال بي شيئا، و إني ألعز أهل هذا الوادي، فأنزل الله سبحانه كما قال  -ء تهددنيجهل: بأي شي

 له رسول الله ص.

ْنساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى »و في تفسير القمي،": في قوله تعالى:   ء.قال: ال يحاسب و ال يعذب و ال يسأل عن شي« َأ َيْحَسُب اْْلِ

إنا خلقنا للعجب قال: و ما  -يا أبا عبد الله و في العلل، بإسناده إلى مسعدة بن زياد قال*: قال رجل لجعفر بن محمد )ع(،
ل: إنما نتحول ن قذلك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء فقال يا ابن أخ خلقنا للبقاء، و كيف يفنى جنة ال تبيد و نار ال تخمد؟ و لك

 .من دار إلى دار


