الباب الثالث
حتليل البياانت ومناقشتها
أ .تقدْي البياانت
 .1حملة عن سورة الواقعة
مسيت هذه السورة ابلواقعة ألهنا ابتدأت بقوله تعاىل (إذا وقعة الواقعة) .والسور
تسمى إما بفاحتتها أو أببرز شيء فيهاز وهذه السورة افتتحت بذكر الواقعة .والسورة
29
عند مجهور العلماء مكية .ومسات السور املكية ابرزة فيها.
مناسبة السورة الواقعة ملا قبلها فهي ذكر هللا تبارك وتعاىل يف سورة الرمحن بعض
مشاهدة قيام القيامة يف قوله تعاىل( :يرسل عليكما شواظ من انر وَناس فال تنتصران)
وما بعدها من اآلايت .مث خلص من ذلك إىل ذكر النار اليت أعدها هللا للكافرين فقال
سبحانه( :هذه جهنم اليت يكذب هبا اجملرمون ،يطوف بينها وبني محيم آن) مث خلص
من ذلك إىل ذكر اجلنان اليت أعدها هللا لعباده املقربني يف قوله تعاىل (وملن مقام ربه
جنتان) وبعد أن ذكر بعض أنعمه عليهم يف اآلخرة خلص إىل ذكر اجلنات اليت أعدها
هللا ملن دون ذلك وهم أصحاب اليمني فقال تعاىل (ومن دوهنما جنتان) اآلايت إىل
آخر السورة .وقد تضمن ذلك أن الناس فريقان مؤمن وكافر وأن املؤمن منهم املقربون
30
ومنهم أصحاب اليمني.
فجاءت سورة الواقعة مفتحة بذكر مشاهد من مشاهد القيامة مث فصلت أحوال
الناس .يف قوله تعاىل (وكنتم أزواجا ثالثة ،فأصحاب امليمنة ما أصحاب امليمنة،
وأصحاب املشئمة ما أصحاب املشئمة ،والسابقون السابقون ،أولئك املقربون .يف
جنات النعيم).

 29حممد بن حممد أبو شهبة ،تفسي سورة الواقعة صور من اإلعجاز البياين وإحكام املعاين( ،عامل املعرفة :جدة) ص9 .
30حممد بن حممد أبو شهبة ،نفس املرجع .ص10 .
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مث فصل ما أعده لألصناف الثالثة .من النعيم املقيم ،أو العذاب األليم فكانت
السوراتن متوخيتني يف ان يف كل منهما وصف القيامة واجلنة والنار .ومنازل الناس يف
31
كل منهما وبذالك ظهر أن بني السورتني غاية التناسب.
بعد أن ذكر هللا تعاىل بعض مشاهد القيامة يف مفتتح سورة الواقعة .انسب أن
يذكر أحوال الناس يف هذا اليوم وأهنم أزواج ثالثة :السابقون ،وأصحاب امليمنة ما
أصحاب امليمنة .وأصحاب املشئمة ما أصحاب املشئمة .مث خلص سبحانه إىل انكارهم
وخوفهم
للبعث ورد هللا عليهم أبن األولني واآلخرين جملموعون إىل ميقات يوم معلومّ .
32
مبا سيلقون يف يوم القيامة من أصناف العذاب.
مث أقام هللا سبحانه األدلة على أنه هو اخلالق لكل من يف هذى الوجود وأنه هو
القادر على أن يعيدهم مرة أخرى فاء من قدر على اإلجياد من العدم قادر على أن
يعيدهم من ابب أوىل.
مث أقام هللا سبحانه مجلة من األدلة على أنه هو اخلالق وواهب احلياة لكل كأن
وضرب لذلك أربعة أمثلة كلها شاهدة على أنه هو اخلالق والرزاق واملنعم بشىت النعم
وذلك يف قوله سبحانه وتعاىل (أفرأيتم ما متنون  )...اخل (أفرأيتم ما حترثون )...اخل اآلية.
(أفرأيتم املاء الذي تشربون( )...أفرأيتم النار الذي تورون )...مث ذكر القسم العظيم
مبواقع النجوم عل أن القرآن الكرمي تنزيل من رب العاملني فكيف بعد كل هذه النعم اليت
أجلها نعمة القرآن ينافقون ويكذبون ويضعون الكفران موضع الشكران والتكذيب
موضع التصديق.
مث ذكر هللا حتداي للبشر كافة وهو أنكم إن كنتم تعتقدون أنكم غي مدينني وأنه ال
بعث وال جنة وال انر فهاهم أمواتكم تقبض أرواحهم وأنتم تشاهدون فهال قدرمت على
أن ترجعوهم إىل احلياة أن كنتم صادقني أن ال حياة اثنية وال بعث وال حساب وال جنة
وال انر.

 31حممد بن حممد أبو شهبة ،نفس املرجع .ص11 .
32حممد بن حممد أبو شهب،ة نفس املرجع .ص11 .
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 .2حملة عن سورة النصر
هي مدينة ،وآايهتا ثالث ،نزلت بعد سورة التوبة .ومناسبتها ملا قبلها أنه ملا ذكر
يف السابقة اختلف دين الرسول الذي يدعو إليه ،ودين الكفار الذي يعكفون عليه،
أشار يف هذه السورة إىل أن دينهم سيضحل ويزول ،وأن الدين الذي يدعو إليه سيغلب
33
عليه ،ويكون هو دين السواد األعظم من سكن املعمورة.
ويقص
كان املؤمنون قلّتهم وفقرهم وكثرة عدد عدوهم وقوته ،مير الضجر بنفوسهم
ّ
مضاجعهم ،وكان رسول هللا صلى هللا غليه وسلم جيزن ويضيق صدره لتكذيب فومه له
ك
ك َاب ِخ ٌع نَ أف َس َ
على وضوح احلق وسطوع الربهان .كما فال تعاىل خماطبا رسوله(( :فَلَ َعلَ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ك
ك َات ِرٌك بَ أع َد َما يُو َحى إلَأي َ
َس ًفا)) وقال(( :فَلَ َعلَ َ
َعلَى آ َاث ِره أم إ أن َملأ يُ أؤمنُوا هبَ َذا احلَديأث أ َ
ِ
و ِ ِ
ص أد ُرَك أَ أن يقولوا لَ َوال أُنأ ِزَل َعلَأي ِه َكأن ٌز أ أَو َجاءَ معه َملَ ٌ
ََ
ك إَِمنَا أ َ
ضائ ٌق بِه َ
َنت نَذيأٌر َوهللاُ
ِ
علَى ُك ِل َشي ٍء وكِيل)) وقال(( :قَ أد نَعلَم إِنَه لَيحزنُ ِ
ك
ك الَذ أي يَ ُق أولُأو َن .فَِإ َهنُم الَ يُ َك ّذبُونَ َ
أ ُ ُ َ أُ َ
َ ّ أ َ أٌ
ِ
ِِ
ني ِآب َاي ِت هللا َأجي َح ُد َن)).
َولَك َن الظَالم أ َ
ويف هذا القلق والضجر استبطاء لنصر هللا للحق الذي بعث به نبيّه ،بل فيه سهو
ِ
((وُزل ِزلُوا َح َىت يَ ُق َل الَر ُس ُل َوالَذيأ َن َآمنُوا َم َعهُ
عن وعد هللا بتأييد دينه ،كما جاء يف قولهَ :
ص ُر هللاِ)).
َم َىت نَ أ
هذا الضجر ليس سنقص يعاب به النيب صلى هللا عليه وسلم ،لكن هللا يع ّده على
أقرب عباد إليه ،كما قالوا :حسنات األبرار سيئات املقربني ،وقد يراه النيب صلى هللا
عليه وسلم إذا رجع إىل نفسه وخرج من غمرة شدته ذنبا يتوب إىل هللا منه ويستغفره،
ومن مث ورد األمر اإلهلى ابالستغفار مما كان منه من حزن وضجر يف أوقات الشدة حني
34
جييء الفتح والنصر.


 33أمحد مصطفى املراغي ،تفسي املراغي اجلزء الثالث ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر:
 1946م .ص159 .
 34أمحد مصطفى املراغي ،نفس املرجع ،ص260 .
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 .3اآلايت اليت تتضمن أسلوب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر من القرآن الكرْي
اآلايت اليت تتضمن أسلوب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر من القرآن الكرمي
كما يف التايل:
الصيغ
أ.
املوضع

السورة

اآلية

نوع االلتفات

ءَأَنأتُ أم تَ أزَرعُ أونَهُۥ أ أَم َأَن ُن الَزا ِرعُ أو َن

الواقعة

64

فعل – اسم

الواقعة

69

فعل – اسم

الواقعة

72

فعل  -اسم

ءَأَنأتُ أم أَنأ َزلأتُ ُم أوهُ ِم َن امل أزِن أ أَم َأَن ُن
ُ
املأن ِزلُأو َن
ُ
ءَأَنأتُ أم أنأ َشاأُأمت َش َجَرَهتَا أ أَم َأَن ُن
املأن ِشئُ أو َن
ُ

ب.

ج.

العدد
املوضع

السورة

اآلية

نوع االلتفات

ِأبَ أكو ٍ
اب َوأ ََاب ِريأ َق َوَك أ ٍس ِم أن
َ
ِ
َمع أ ٍ
ني

الواقعة

18

مجع – إفراد

الضمائر
املوضع

السورة

اآلية

نوع االلتفات

فَ َمالِئُ أو َن ِمأن َها البُطُأو َن ()53
فَ َشا ِربُ أو َن َعلَأي ِه ِم َن احلَ ِمأي ِم

الواقعة

،53
54

أتنيث الضمي
وتذكيه

46

ب اهلِأي ِم (َ )55ه َذا
فَ َشا ِربُ أو َن ُش أر َ
نُُزُهلُم...
ِ
اعا
َأَن ُن َج َع ألىنَ َها تَ أذكَرةً َوَمتَ ً
لِّأل ُم أق ِويأ َن ( )73فَ َسبِّ أح بِ أس ِم
الع ِظأي ِم
َربِّ َ
ك َ

د.

ه.

الواقعة

،55
56

خطاب – غيبة

الواقعة

،73
74

تكلم – غيبة

األدوات
املوضع

السورة

اآلية

نوع االلتفات

لَ أو نَ َشآءُ َجلََع ألنَاهُ...لَأو نَ َشآءُ
َج َع ألنَاهُ

الواقعة

– 65
70

حذف األداة

البناء النحوي
املوضع

السورة

اآلية

نوع االلتفات

ءَأَنأتُ أم تَ أزَرعُ أونَهُۥ أ أَم َأَن ُن الَزا ِرعُ أو َن

الواقعة

64

من اجلملة الفعلية
إىل االمسية

ءَأَنأتُ أم أَنأ َزلأتُ ُم أوهُ ِم َن امل أزِن أ أَم َأَن ُن
ُ
املأن ِزلُأو َن
ُ

الواقعة

69

من اجلملة الفعلية
إىل االمسية

الواقعة

72

من اجلملة الفعلية
إىل االمسية

ءَأَنأتُ أم أنأ َشاأُأمت َش َجَرَهتَا أ أَم َأَن ُن
املأن ِشئُ أو َن
ُ
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و.

املعجم
املوضع

السورة

اآلية

نوع االلتفات

ص ُر هللاِ َوال َفأت ُح()1
إِذَا َجاءَ نَ أ
َاس يَ أد ُخلُ أو َن ِ أيف ِديأ ِن
َوَرأَيأ َ
ت الن َ
ِ
اجا( )2فَ َسبِّ أح ِحبَ أم ِد
هللا أَفأ َو ً
ك..
َربِّ َ

النصر

3–1

هللا  -رب

 .4اجلوانب الرتبوية من القرآن الكرْي
يف القرآن العديد من القيم الشخصية اليت ميكن غرسها يف تنفيذ التعليم اإلسالمي،
35
واليت ستكون ابلطبع أكثر صلة وتتماشى مع أهداف الرتبية اإلسالمية.
يف هذه احلقبة العاملية املتزايدة ،ال تقتصر املطالب على املوارد البشرية املؤهلة وذات
أيضا إىل األخالق احلميدة،
األفق الواسع يف جمال العلوم العامة فحسب ،بل جيب أن تستند ً

حىت يكونوا قادرين على التحكم يف أنفسهم من أتثي الثقافة املسموح هبا .الذي يصاحب
تطور العلوم والتكنولوجيا ..التكنولوجيا .
الغرض الرئيسي من الرتبية اإلسالمية هو تكوين األخالق والشخصية اليت ميكن أن
ومثُل عظيمة وأخالق عالية،
تنتج
ً
أشخاصا يتمتعون أبخالق ،ونفوس طاهرة ،وإرادة قويةُ ،
ومعرفة معىن االلتزامات وتنفيذها ،واحرتام حقوق اإلنسان ،ومعرفة الفرق بني اخلي .والشر
والشر ،واالبتعاد عن الدنيئة ،وذكر هللا دائما .يف كل عمل يقومون به .لتحقيق هذا اهلدف،
أيضا رؤية واسعة لكيفية تعليمنا
جيب أن َناول قدر اإلمكان حتقيق ذلك وجيب أن يكون لدينا ً
َنن البالغني يف املواقف والسلوك جتاه األطفال ،ألن األطفال هم الرباعم اليت ستنمو يف حياتنا،.
وعد جميد للمستقبل ،ومريح لقلوبنا .

Muh. Mawangir, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad
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األطفال والشباب لديهم مسؤوليات متعددة من املهم ابلنسبة هلم القيام هبا يف حياهتم.
أوالً ،إهنم مؤمتنون على محاية النتائج املهمة اليت حققتها أمتهم .اثنيًا ،جيب أن يشاركوا بصفتهم
الشخصية يف استخدام كل إمكاانهتم لتحسني نوعية حياة أمتهم .هلذا السبب يركز اإلسالم
بشكل كبي على أمهية تعليم األطفال .حيتوي القرآن على العديد من القواعد اليت حتمي حياة
األطفال ،كما ترشدهم وتنظم أسلوب حياهتم .بصرف النظر عن تنظيم حياة األطفال واألسر
مجيعا ،وهذا يعين أنه إذا حدث تغيي أو
واجملتمع ،أيخذ اإلسالم بعني االعتبار العالقة بينهم ً
مجيعا .
ضرر ألحدهم سيؤثر عليهم ً
أول تطور للشخصية هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .تكوين الشخصية الذي
جتسده النيب حممد صلى هللا عليه وسلم مباشرة .هو شكل أساسي من أشكال تطبيق الشخصية
اليت يرغب فيها كل جيل .وابفرتاض أن املثال املوجود يف الرسول أصبح مرجعاً لسلوك أصحابه
والتابعني وأتباعه .ومع ذلك ،حىت القرن اخلامس عشر ،منذ أن أصبح اإلسالم دينًا معرتفًا به
عامليًا ،كان تعليم الشخصيات هو الرائد يف الواقع من قبل البلدان اليت تضم أقليات مسلمة .
قادرا على إدراك اجليل القرآين كما جسد النيب ليس ابألمر السهل .جيب
أن تكون ً

زراعتها ابنتظام وابستمرار إما من خالل التعليم غي الرمسي مثل األسرة والتعليم الرمسي أو من
خالل التعليم غي الرمسي .مل يولد اجليل القرآين من تلقاء نفسه ،بل بدأ من التعود والتعليم يف
36
األسرة ،على سبيل املثال غرس الرتبية الدينية مبا يتوافق مع تطورها .
القرآن هو دليل احلياة ودليل للمسلمني لنيل اخلالص يف الدنيا واآلخرة .ال حيتوي
أيضا بعلوم خمتلفة ألن اإلسالم
القرآن على تعليمات تتعلق بتنفيذ العبادة فحسب ،بل يتعلق ً
يعطي األولوية ملن لديه إميان وعلم .القرآن له نفس هدف التعليم ،وهو تغيي حالة اإلنسان
من اجلهل إىل الذكاء .وهذا يدل على أن القرآن هو دليل يف كل مناحي احلياة ،سواء يف الدنيا
أو يف اآلخرة.37
القرآن ليس كتاب اتريخ أو كتاب قصص ،لكنه حيتوي على العديد من القصص
واتريخ القدماء حبيث ميكن استخدامها كدروس لقرائه .نزل القرآن ليكون دليالً للبشر حىت
 36 36أمحد مصطفى املراغي ،نفس املرجع .ص167 .
Fathul Zannah, Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Universitas Muhammadiyah
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يصبحوا كائنات تعرف إهلهم وقادرة على تنفيذ املهمة كممثل هلل يف األرض (خليفة هللا يف
األرض) قدر اإلمكان .هذا هو السبب يف أن مجيع آايت القرآن حتتوي على قيم تربوية ،صرحية
38
وضمنية .ال مبالغة إذا ذكر املؤلف أن القرآن هو يف الواقع أعظم كتاب تعليمي.
يقدم هللا نفسه على أنه رب اإلسالم ،وهو أحد التفسيات أنه مريب الطبيعة" .التعليم"
يعين "تطوير اإلمكاانت اإلجيابية للطالب حىت ينموا ويتطوروا كما ينبغي" .من انحية أخرى،
أيضا كمعلم (املعلم) .وهذا يشي إىل أن هللا يهتم بتعليم البشر وتعليمهم ليكونوا
يقدم هللا نفسه ً
39
عبادا أتقياء هلل (عبد هللا) وأن مهمة اخلالفة على هذه األرض ميكن أن تتم بقدر اإلمكان .
ً
إحدى طرق تعليم هللا البشر وتعليمهم هي طريقة القصة .هذا يتماشى مع احلالة
النفسية للبشر الذين حيبون القصص ح ًقا .مع هذه القصة أو طريقة القصة ،من املأمول أن يتم
نقل الرسائل التعليمية بشكل فعال دون أن يشعر أي طرف ابلرعاية .لذلك يف القرآن ،يروي
هللا العديد من قصص األنبياء والشخصيات واألشخاص السابقني حىت يكونوا قدوة (أوسة
40
مجيعا .
حسنة)
ودروسا (عربة) لنا ً
ً


ب.حتليل البياانت
 .1حتليل أسلوب االلتفات يف سورة واقعة والنصر من القرآن الكرْي

أ)
)1

التحليل يف أساليب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر من القرآن الكرمي سأشرح
ابملؤهالت اليت وصفتها يف الفصل السابق وهي :
الصيغ
الزِرعُ أو َن
ءَاَنأتُ أم تَ أزَرعُ أونَهٗٓ اَأم َأَن ُن ىّ
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الواقعة 64 :فعل – اسم ،تُظهر هذه اآلية واحدة من حالة الصيغ وهي:
بني االسم والفعل ،من العالمات األربعة اللتفات الصيغ ،وهي بني صغيت الفعل
41
وبني صغيت االسم وبني صيغ األفعال وبني االسم والفعل.
كما نرى أن فعل مضارع (تزرعونه) أي تنبتونه تلتفت بعدها بكلمة اسم
الفاعل يقال َنن املنبتون له زرعه هللا أي أنبته( 42الزارعون).
)2

ءَاَنأتُ أم اَنأ َزلأتُ ُم أوهُ ِم َن الأ ُم أزِن اَأم َأَن ُن الأ ُمأن ِزلُأو َن
الواقعة 69 :فعل – اسم ،تُظهر كذلك هذه اآلية واحدة من حالة الصيغ
وهي :بني االسم والفعل ،من العالمات األربعة اللتفات الصيغ ،وهي بني صغيت
الفعل وبني صغيت االسم وبني صيغ األفعال وبني االسم والفعل.
يف هذه اآلية فعل مضارع رابعي مزيد (اَنأ َزلأتُ ُم أوهُ) يقال من السحاب يف
السماء إىل األرض تلتفت كلمة بعدها ابسم الفاعل (الأ ُمأن ِزلُأو َن) أي يقال له إىل
األرض.

)3

ءَاَنأتُ أم اَنأ َش أ ُأمت َش َجَرَهتَا اَأم َأَن ُن الأ ُمأن ِشُأو َن
الواقعة 72 :فعل – اسم ،تُظهر كذلك هذه اآلية واحدة من حالة الصيغ
وهي :بني االسم والفعل ،من العالمات األربعة االلتفات الصيغ ،وهي بني صغيت
الفعل وبني صغيت االسم وبني صيغ األفعال وبني االسم والفعل.
اآلية ءَاَنأتُ أم (اَنأ َش أ ُأمت) أي خلقتم شجرهتا كا ملرخ والعفار والكلخ فهي فعل
مضارع تلتفت ابسم فاعل بكلمة بعدها اَأم َأَن ُن (الأ ُمأن ِشُأو َن) أي يقال هللا َنن
املنشئون لتلك األشجار.

 41حسن طبل ،.املرجع السابق .ص95 .
 42أيب بكر جابر اجلزائري .أيسر التفاسي لكالم العلي الكبي .هنر اخلي-جدة1990 :
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ب)
)1

العدد
ِابَ أكو ٍ
اب َواََاب ِريأ َق وَك أ ٍس ِّم أن َمعِ أ ٍ
ني
َ
َ
الواقعة 18 :مجع – إفراد ،تُظهر هذه اآلية واحدة من حالة العدد الثالثة
وهي :بني اإلفراد واجلمع (أوالعكس) من عالمات االلتفات العدد ثالثة هي :بني
اإلفراد واجلمع (أو العكس) ،بني اإلفراد والتثنية (أو العكس) ،وبني التثنية واجلمع
(أو العكس).
كما نرى يف هذه اآلية يقال ( ِابَ أكو ٍ
اب َواََاب ِريأ َق) أكواب مجع تكسي من
َ
كوب وأابريق مجع تكسي من أبريق يقال هللا عز وجل يطوف عليهم الولدان
اخلدم أبكواب وهيأقداح ال عرا هلا ،وأابريق هلا عرا وخراطيم ،تلتفت هذه ابإلفراد
يف كلمة بعده (كأس) يقال كأس من معني أي إانء لشرب اخلمر ومعني مبعىن
جارية من هنر ال ينقطع أبدا.

ج)

الضمائر
فَ َمالِئُ أو َن ِمأن َها البُطُأو َن ( )53فَ َشا ِربُ أو َن َعلَأي ِه ِم َن احلَ ِمأي ِم
الواقعة آية  54-53بعالمة التفاهتا أتنيث الضمي وتذكيه ،تظهر هذه اآلية
بعالمة التفاهتا يعين بني تذكي الضمائر وأتنيثه ،واحدة من حالة الضمائر اخلمسة
وهي :بني الغيبة واخلطاب ،بني الغيبة والتكلم ،بني التكلم واخلطاب ،بني اإلضمار
واإلظهار ،بني تذكي الضمي وأتنيثه.
كلمة (منها) من اآلية (فَ َمالِئُ أو َن ِمأن َها البُطُأو َن) متعلقان مبالئون والبطون
مفعول السم الفاعل وأنت ضمي الشجر (اآلية السابق) ألنه اسم جنس جيوز
44
تذكيه وأتنيثه ،43مث تلتفت بتذكي (عليه) ألنه متعلقان مبحذوف حال.

)1

)2

ب ا أهلِأي َِۗم( )55ىه َذا نُُزُهلُأم يَ أوَم ال ِّديأ َِۗن()56
فَ ىش ِربُ أو َن ُش أر َ

 43حمي الدين الدرويش .إعراب القرآن الكرمي وبيانه .دار اإلرشاد لثؤون اجلامعية .محص-سورية .1992 :ص456 .
 44حمي الدين الدرويش ،نفس املرجع .ص456 .
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الواقعة آية  56-55بعالمة التفاهتا خطاب إىل غيبة ،تظهر هذه اآلية
بعالمة التفاهتا يعين بني الغيبة واخلطاب ،واحدة من حالة الضمائر اخلمسة وهي:
بني الغيبة واخلطاب ،بني الغيبة والتكلم ،بني التكلم واخلطاب ،بني اإلضمار
واإلظهار ،بني تذكي الضمي وأتنيثه.
الكلمة من اآلية (فَ ىش ِربُ أو َن) اسم فاعل بضمي خطاب (أنتم) يعود إىل اآلية
ٰۤ
السابق يعين (مثَُ اِنَ ُك أم اَيُّ َها الضَا لُّأو َن الأ ُم َك ِّذبُ أو َن) وكان املتوقع أن يقال (فأنتم
شاربون) ،مث التفت آبية بعدها بضمي غيبة (نزهلم) أي هذا الذي ذكران من طعام
الضالني املكذبني وشراهبم هو نزهلم الذي ننزهلم يوم الدين وأصل النزل ما يعد
للضيف النازل من قرى :طعام وشراب وفراش.
)3

ََنن جع ألىنَها تَ أذكِرةً ومت ِ
الع ِظأي ِم()74
اعا لّأل ُم أق ِويأ َن ( )73فَ َسبِّ أح بِ أس ِم َربِّ َ
أ ُ َ َ َ َ َ ََ ً
ك َ
الواقعة آية  74-73بعالمة التفاهتا التكلم إىل الغيبة ،تظهر هذه اآلية بعالمة
التفاهتا يعين بني الغيبة والتكلم ،واحدة من حالة الضمائر اخلمسة وهي :بني الغيبة
واخلطاب ،بني الغيبة والتكلم ،بني التكلم واخلطاب ،بني اإلضمار واإلظهار ،بني
تذكي الضمي وأتنيثه.
تلتفت كلمة (جعلناها) بضمي التكم يشي إىل كيانني أو أكثر حبيث ال
ميكن أن ميثل ذاته الوحيد إىل الغيبة بكلمة (ربك) لتمثيل ذاته.

د)
)1

األدوات

ٰۤ
لَ أو نَ َشاءُ َجلََع ألنىهُ ُحطَ ًاما فَظَألتُ أم تَ َف َك ُه أو َن( )65اِ َان لَ ُم أغَرُم أو َن( )67بَ أل َأَن ُن
َۗ
ٰۤ
ِ
ِ
َأحم ُرأوُم أو َن( )68اَفَ َرءَيأتُ ُم الأ َماءَ الَ ِذ أي تَ أشَربُ أو َن( )69ءَاَنأتُ أم اَنأ َزلأتُ ُم أوهُ م َن الأ ُم أزن اَأم َأَن ُن
ٰۤ
اجا فَلَ أوَال تَ أش ُك ُرأو َن()70
ج
ا
ىه
ن
ل
ع
ج
ء
ا
أ
ُ
الأ ُمأن ِزلُأو َن( )69لَ أو نَ َش ُ َ َ ُ َ ً
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الواقعة ،70-65 :بعالمة التفاهتا حذف األداة ،تظهر هذه اآلية بعالمة
التفاهتا يعين حذف األداة وذكرها ،واحدة من حاليت األدوات وهي :املخالفة بني
األدوات املتماثلة وحذف األداة وذكرها.
ولقد حذفت الم التوكيد من جواب (لو) مع آايت املاء بعد ذكرهايف آية
احلرث واإلنبات ،وقد ذكر املفسرون يف بيان السر يف هذه املخالفة وجوها من
أبرزها:
أ)) أن صيورة املاء ملحا أسهل وأكثر من جعل احلرث حطاما ،إذا املاء العذب
مير ابألرض السبخة فيصي ملحا ،فالتوعد به ال حيتاج إىل التوكيد.
ب)) أن جعل احلرث حطاما قلب للمادة والصورة ،وجعل املاء أجاجا قلب للكيفية
فقط وهو أسهل وأيسر.
ت)) أن الالم أدخلت يف آية املطعوم للداللة على أنه يقدم على أمر املشروب ،وأن
الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن املشروب إمنا حيتاج إليه تبعا للمطعوم،
وهلذا قدمت آية املطعوم على آية املشروب.
ث)) أن احلرث والزرع كثيا ما وقع كونه حطاما ،فلو قال :جعلناه حطاما كان
يتوهم منه اإلخبار فقال من مث( :جلعلنه) ليخرجه عما هو صاحل له يف الواقع
وهو احلطامية  ،وقال يف املاء املنزل من املزن ( :جعلنه ) ألنه ال يتوهم ذلك
فاستغىن عن الالم.
والواقع أان ال نطمئن إىل أي وجه من الوجوه السابقة يف تفسي هذه املخالفة؛
وذلك ألن اللفت إىل احلرث واملاء يف تلك اآلايت ليس من زاوية كوهنما طعاما
وشرااب لإلنسان (كما جرت على ذلك الوجوه السابقة) بل من زاوية التدليل
بكل منهما على تفرده جل شأنه بفعل اخللق ،وذلك ما يبدو جليا يف طبيعة
السياق الذي ورد فيه هذا اللفت ،والذي يبدأ بقوله تبارك وتعاىل قبل هذه
اآلايت مباشرة.
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ه)
)1

)2

البناء النحوي
الزِرعُ أو َن
ءَاَنأتُ أم تَ أزَرعُ أونَهٗٓ اَأم َأَن ُن ىّ
الواقعة 64 :فعل – اسم ،تُظهر هذه اآلية يف حالة البناء النحوي فعالمتها
من اجلملة الفعلية إىل مجلة االمسية.
فلقد آثرت اآلية الكرمية اجلملة الفعلية يف سؤال تنبتون الزرع (أأنتم تزرعونه)
مث عدلت عن ذلك إىل اجلملة االمسية بسؤال املنبوتون واجلواب معروف وهو أننا
َنن الزارعون ال أنتم (أم َنن الزارعون).
ءَاَنأتُ أم اَنأ َزلأتُ ُم أوهُ ِم َن الأ ُم أزِن اَأم َأَن ُن الأ ُمأن ِزلُأو َن
الواقعة 69 :فعل – اسم ،تُظهر هذه اآلية يف حالة البناء النحوي فعالمتها
من اجلملة الفعلية إىل مجلة االمسية.
يف هذه اآلية كما فسره املفسر املاء الذي تشربون وحياتكم متوقفة عليه
أخربوين) (أأنتم أنزلتموه من املزن) أو من احلساب ،ميكن مالحظة أن مجلة الفعلية
متقدم مث تلتفت إىل اجلملة االمسية (أم َنن املنزلون) واجلواب َنن املنزلون ال أنتم
هذا أوال واثنيا لو نشأ جلعلنا املاء ملحا مرا ال تنتفعون منه بشيء وإان لقادرون
45
فهال تشكرون هذا اإلحسان منا إليكم ابإلميان بنا وطاعة لنا.

)3

ءَاَنأتُ أم اَنأ َش أ ُأمت َش َجَرَهتَا اَأم َأَن ُن الأ ُمأن ِشُأو َن
الواقعة 72 :فعل – اسم ،تُظهر هذه اآلية يف حالة البناء النحوي فعالمتها
من اجلملة الفعلية إىل مجلة االمسية.

45

أيب بكر جابر اجلزائري ،املرجع السابق .ص251 .
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يف هذه اآلية ميكن مالحظة أن مجلة الفعلية بسؤال (أأنتم أنشأمت) متقدم مث
تلتفت إىل اجلملة االمسية (أم َنن املنشئون) واجلواب َنن ال أنتم فالذي يوجد
النار يف الشجر قادر على أن يبعثكم أحياء من قبوركم ليحاسبكم على الواقعة.
و)
)1

املعجم
اِذَا ج ٰۤاء نَصر ىاّللِ والأ َفأتح( )1وراَيت النَاس ي أدخلُو َن ِيف ِدي ِن ىاّللِ
اجا( )2فَ َسبِّ أح
و
ف
ا
أ
َ
َ َ أ ُ ّ َ ُ ََ أ َ َ َ ُ أ أ أ ّ َ ً
َۗ
ِ
استَ أغ ِف أرهُ اِنَهٗ َكا َن تَ َو ًااب ࣖ()3
ِحبَ أمد َربِّ َ
ك َو أ
النصر 3-1 :هللا  -رب ،تُظهر هذه اآلية االلتفات يف حالة املعجم فعالمتها
من ذكر لفظ اجلاللة (هللا) مث تلتفت بذكر اسم هللا (رب).
ِ ٰۤ
ص ُر ّى
اّللِ َوالأ َفأت ُح) اآلايت الثالث
ن
ء
ا
َ
فمن ذكر لفظ اجلاللة قوله تعاىل (اذَا َج َ أ
املباركات نزلت يف أخيايت أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهي حتمل عالمة
ِ ٰۤ
ص ُر ّى
اّللِ َوالأ َفأت ُح)
ن
ء
ا
للنيب صلى هللا عليه وسلم على قرب أجله فقوله تعاىل (ا َذا َج َ َ أ
أي لك اي رسولنا فأصبحت ت نتصر عل أعدائك يف كل معركة ختوضها معهم
وجاءك الفتح فتح مكة ففتحها هللا عليك وأصبحت دار إسالم بعد أن كانت دار
ِ
ك) يعىن شكرا له على
الكفر ،مث تلتفت بذكر امساهلل (رب) يف آية (فَ َسبِّ أح ِحبَ أمد َربِّ َ
46
نعمة النصر والفتح ودخول الناس يف دينك وانتهاء دين املشركني الباطل.
 .2معىن سورة اليت تتضمن فيها أسلوب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر من
القرآن الكرْي وجوانبها الرتبية
الواقعة64 :
أ.
الزِرعُ أو َن
ءَاَنأتُ أم تَ أزَرعُ أونَهٗٓ اَأم َأَن ُن ىّ

 46أيب بكر جابر اجلزائري ،نفس املرجع ،ص265 .
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بعد شراء املاجنو ،مت وضعها على األرض ،مكدسة مثل الكدمية ،وتنمو تدرجيياً.
اآلن أييت السؤال ،هل َنن من زرعها؟ كيف ميكن أن ينمو؟ ما عالقة البذور
47
اجملففة ابلرتبة اليت تنمو فيها؟

نرى من اآلية السابقة أن هللا تعاىل يعلِّم اإلنسان أن ليس اإلنسان هو من
ينبت النبااتت ،بل هللا هو الذي ينبت النبااتت .ميكن لإلنسان أن يستفيد
أيضا أن يقوم بنشاطات الزراعة واالعتناء
فقط مما أعطاه هللا ،وميكن لإلنسان ً
جيدا ،حىت لو تُرك بعد الغرس إبذن هللا ينمو النبات من تلقاء نفسه.
هبا ً
ب.

الواقعة69 :
ءَاَنأتُ أم اَنأ َزلأتُ ُم أوهُ ِم َن الأ ُم أزِن اَأم َأَن ُن الأ ُمأن ِزلُأو َن

املطر الذي سوف يسقط على األرض أوالً يتجمع ويتجمع يف سحابة ،بعد أن
تكون السحابة ثقيلة ومسيكة ،مث ينزل إىل األرض يف مطر .كان هناك مطر يتدفق
من اجلبال والتالل العالية والنصف اآلخر ينزلق إىل األرض ويتضخم حتتها .ما
يتدفق أعاله هو الذي يبلل وخيصب سطح األرض .ما يستمر ،هذا ما يصي البئر
وآابرا كان
آابرا ً
والبئر .لذلك ميكن القول أن املاء أييت من الغيوم وحدها .ما أصبح ً
أيضا .لن يكون هناك بئر لوال املطر .اآلن مع هاتني اآليتني يُطلب
مياه األمطار ً
48
منا التفكي" :هل أنزلته من الغيوم أم أنزلناه؟"

من اآلية السابقة يعلِّم هللا اإلنسان بدعوات للتفكي والتأمل يف الظواهر
الطبيعية وهي املطر .أن هللا ينزل املطر من السماء بعملية معقدة ال يتم إال ابهلل
وحيدث إبذن هللا .وميكن للبشر استخدامه حلياهتم مثل الزراعة والشرب
واالحتياجات األخرى.

. 653ص Hamka. Tafsir Al-Azhar Juz 27. PT. Pustaka Panjimas. Jakarta: 2000.
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ج.

الواقعة72 :
ءَاَنأتُ أم اَنأ َش أ ُأمت َش َجَرَهتَا اَأم َأَن ُن الأ ُمأن ِشُأو َن

ماذا عن منو النار؟
كان من الواضح أن النار ميكن أن تشتعل فقط إذا كان هناك حطب أو شيء
جدا عندما نفركه على
ما يف املكان الذي سقط فيه .يف حني أن الكربيت صغي ً
حافة عود الثقاب الذي مت إعطاؤه الدواء إلشعال النار ،فإن النار ميكن أن حترتق
إذا كان هناك خشب حيث أشعله .إذا احرتق اخلشب ،ختتفي النار يف اهلواء .هلذا
السبب أينما كان هناك حريق ،جيب أن يكون هناك شيء حيرتق ،سواء من اخلشب
أو احلجر ،حيث نرى الناس حيرقون احلجر لصنع اجلي يف ابنكا الوس يف ابدانج
ابجنانج أو يف ابداالرانج ابلقرب من الطريق املؤدي إىل ابندونج وابلقرب من
اتسيكماالاي .اآلن أييت السؤال عن النار اليت نشعلها .هل ميكن للماء أن يعيش
إذا مل يكن هناك خشب أو غيه إضاءته؟ من زرع املوقد؟ انت ام هللا ابلتأكيد
49
اجلواب واضح :هللا

مث أمر هللا تعاىل أبمره وتعاليمه أبن النار تنبت حبرق الشيء ،وأن الشيء
يشبه اخلشب ،فيدعى الناس إىل التفكي يف أن هللا هو الذي ينبت احلطب.

د.

الواقعة18 :
ِابَ أكو ٍ
اب َواََاب ِريأ َق وَك أ ٍس ِّم أن َمعِ أ ٍ
ني
َ
َ

القرآن عاطفي ودقيق ومهذب للغاية وفضي .لذلك مل يذكر القرآن أي التزامات
جيدا .كم من
أخرى البن الشاب ،لكن عقولنا كمؤمنني استطاعت أن تفهمها ً
الفتيات املراهقات خملصات واثبرت يف كبح شهواهتن ،ولكن بسبب سوء احلظ
ميوتن صغيات .أو لسوء احلظ مل حيصل على رفيقة حىت وفاته .لذلك ميكننا أن
نفهم كيف أن الغرض الدقيق من وصف القرآن ينص على أنه يوجد يف اجلنة ولدان
50
أو شباب.
49
50
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ه.

الواقعة54 – 53 :
ِۚ
ِ
ِ
ِ
احلَ ِمأي ِِۚم()54
ن
م
ه
ي
ل
ع
ن
و
ب
ر
ش
ى
ف
)
53
(
ن
َ ُ أ َ ََأ َ أ
فَ َمالُِأو َن ِمأن َها الأبُطُأو َ

ممتلئ ال يفرج عنه عطشا بل مليئا ابألشواك.
دائما ابلعطش ،بسبب حرارة اجلحيم ،لكن كل شراب مليء ابملاء
بينما تشعر ً
الساخن ،لكن العطش ال يزول ،بل يزيد العطش.

من اآلية السابقة يوضح هللا للبشر أن اآلخرة صحيحة إبخبارهم مبا حدث
يف اجلحيم ،وهو موقف خميف للغاية مع عطش شديد بسبب حرارة اجلحيم،
حىت بعد شرب العطش .مع ذلك كدليل لإلنسان على االبتعاد عن الفجور
خبيا يف اجلحيم.
حىت ال يصبح ً
و.

الواقعة56 -55 :
ب ا أهلِأي َِۗم( )55ىه َذا نُُزُهلُأم يَ أوَم ال ِّديأ َِۗن()56
فَ ىش ِربُ أو َن ُش أر َ

وهو يشبه جشعهم للشرب مثل مجل يصطاد املاء بعد رحلة طويلة تسبب له
عطشا شديدا .لكن كلما زاد اجلشع يف الشرب ،بدا أن معدته حترتق ،مما تسبب
له يف البؤس .لقد رأينا شيئًا مشاهبًا .هذا كلب صيد جروح ساقه عميقة لدرجة أنه
ينزف بشدة.
عطشاان شرب الدم
عطشاان .وألنه كان
ألن الكثي من الدم نزل ،أصبح الكلب
ً
ً
املتدفق من اجلرح ،فبسبب كمية الدم اليت شرهبا ،بعد الدم الذي امتصه ،وبعد ذلك
أيضا احلياة اليت كانت فيه ،وانتقل الدم من اجلرح إىل .حىت انتفخت معدته بسبب
ً
مص دمه.

(اآلية  .)56يف هذه اآلية نعين يف اللغة اإلندونيسية مجلة نزال ابللغة العربية
لتكون اخلدمة .ألنه يف اآلخرة ،ستُخدم مجيع خملوقات هللا اآلتية من مجيع أَناء

العامل وف ًقا ملستواها .وهو مذكور يف كالم هللا(:الكهفي )107 :فيُقبلون
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كضيوف شرف ،ضيوف هللا سبحانه وتعاىل ،وخدمتهم مبجد ال يضاهى .لذلك
51
مقارنة مع الرتحيب واخلدمة يف ذلك اجلحيم.

ز.

الواقعة74 – 73 :
ِۚ
ََنن جع ألنىها تَ أذكِرةً َومت ِ
ك الأ َع ِظأي ِم ࣖ()74
اعا لّأل ُم أق ِويأ َن( )73فَ َسبِّ أح ِاب أس ِم َربِّ َ
أ ُ َ َ َ َ ََ ً

(اآلية  .)73يذكر يف هذه اآلية أن اللهب احلايل هو حتذير لنا َنن البشر ،أنه

يف املستقبل سيكون هناك  70مرة أخرى هلب النار احلالية .كما يف احلديث الذي
نقله اإلمام أمحد يف املسندنية ،قال الرسول:

"إن انركم هذه جزء من سبعني جزءا من انر جهنم وضربت ابلبحر مرتني
ولوال ذلك ما جعلك هللا فيها منفعة ألحد"

عندما يسافر الناس يف الصحراء الشاسعة ،خاصة يف الليل ،فإن إرشادات السفر
ليست سوى النجوم يف السماء ،والبعض اآلخر ليس كذلك .لكن عندما يرى
أشخاصا يعيشون هناك وأن قلبه سعيد.
املسافر النيان من بعيد ،يفهم أن هناك
ً
لذلك ميكننا أن نفهم كيف شعر النيب موسى عليه السالم عندما غادر هو وزوجاته
ليال ،بعد املشي ألايم ،ورأى ذات ليلة هليبًا
هنارا و ً
أرض مدين إىل مصر ،يف رحلة ً

عند سفح التل .مخيس كما يف اآلية  10من سورة طه( :طه .)10
يف اآلية هناك مذكورة ونقصد هبا رأيت انرا .على الرغم من أن املعىن كذلك،
أيضا شعور ابلبهجة والسعادة
إال أنه ليس كامالً ،ألنه يف اجلملة آنست ،هناك ً
بسبب رؤية النار .يف اللغة اليومية ،ال يزال العرب حىت اآلن يستخدمون العنوان
سعيدا
سعداء ملقابلة صديق مل يراه منذ فرتة طويلة ،مما يعين أن لقائنا جعل قليب ً
جدا.
ً
لذلك يُفهم أن معىن اآلية يف شرح النار أن تكون إنذاراً للبشر أننا سنواجه يف
املستقبل انراً أعظم من اللهب ،وابإلضافة إىل ذلك إذا سافران مسافرون من بلد
إىل آخر ،ستشعر ابحلاجة إىل النار لطهي الطعام؛ حىت عند رؤية حريق مشتعل يف

51
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قرية يف رحلة طويلة ،يصبح القلب سعي ًدا ألن النار انجتة عن وجود البشر يف املكان
املراد اصطحابه.

(اآلية  )74قل تسبيح يف كل مكان ولكل ما نواجهه يف هذه احلياة .سبحان
هللا!
مطر غزير نقول سبحان هللا! النيان هي نفسها .النبات الذي نزرعه يف األرض،
مث نعطي الثمار ،أوالً ينمو املزروع ،وبعد ذلك يعيش وينمو ،يف النهاية يعطي
52
الثمار ،ويعطي الثمار؛ سبحان هللا! سبحان هللا رب العاملني!

ح.

الواقعة70 – 65 :
ٰۤ
لَ أو نَ َشاءُ َجلََع ألنىهُ ُحطَ ًاما فَظَألتُ أم تَ َف َك ُه أو َن( )65اِ َان لَ ُم أغَرُم أو َن( )67بَ أل َأَن ُن
َۗ
ٰۤ
َأحم ُرأوُم أو َن( )68اَفَ َرءَيأتُ ُم الأ َماءَ الَ ِذ أي تَ أشَربُ أو َن( )69ءَاَنأتُ أم اَنأ َزلأتُ ُم أوهُ ِم َن الأ ُم أزِن اَأم
ٰۤ
اجا فَلَ أوَال تَ أش ُك ُرأو َن()70
ج
ا
ىه
ن
ل
ع
ج
ء
ا
أ
ُ
َأَن ُن الأ ُمأن ِزلُأو َن( )69لَ أو نَ َش ُ َ َ ُ َ ً

(قاعدة اآلية  .)65املعىن هو أن منو وحياة البذرة اليت زرعت ساب ًقا ال تعتمد
ح ًقا على القوة البشرية ،بل على رمحة هللا .ميكن أن يكون ما مت زرعه ليس على
متجذرا ،وأوراقه ال تنمو ،ومل يطرأ
متجذرا ،وليس
قيد احلياة ،فهذا يعين أنه ليس
ً
ً
أي تغيي منذ أن متت زراعته حىت وقت الحق .إنه جاف وعقر:

(هناية اآلية  .)65هل صحيح أن منو البذرة يعتمد بشكل كبي على رمحة هللا.
إذا مل يكرب ،فلن يستطيع اإلنسان فعل أي شيء ،إنه مذهول من عدم قدرته على
التصرف.
حدث هذا مع األشخاص الذين يزرعون أشجار القرنفل يف بعض البلدان يف
جدا ،وجلبت الثروة واالزدهار
غرب سومطرة .يف البداية ،كانت القرنفل خصبة ً
للناس .وفجأة بينما كانت األمة تشعر خبصوبة القرنفل السابقة ،حيث بدأ سعره
يرتفع يف السوق ،حىت أصبح الناس قادرين على شراء ثياهبم اجلديدة ،فجأة مات
القرنفل! ال أعرف ملاذا .مث مت إحضار خرباء النبات من جاكرات للتحقيق والتمكن
جدا
تقديرا أبن القرنفل قد مات ألن الرتبة رطبة ً
من توفي الدواء .مث يتبني أن هناك ً
52
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وكثرة املاء .إذا كانت الرتبة جافة ،سيكون القرنفل خصبًا .مث مت نقل التفتيش إىل
املنزل إللقاء نظرة على املنطقة اليت كانت الرتبة فيها جافة .يبدو أن القرنفل قد
أيضا .جاء الباحثون من مناطق القرنفل يف بلدان أخرى ،حىت من زجنبار.
مات ً
لكن مل يتم احلصول على العالج وال يزال اجلفاف وموت القرنفل سرا مل يتم حله.
لذلك مع موت النبااتت اليت زرعت أو زرعت ال تريد أن تنمو ،يصاب الناس
ابلذهول وبسبب اخلسائر اليت تنشأ من الفشل حىت يفكر شخص ما وليس
ابلضرورة ما جيب القيام به.
انضجا ،إذا كان غلة
(اآلية  .)66مت وضع خطط خمتلفة ،إذا كان األرز
ً
القرنفل ،إذا كان احملصول ينتج كما هو متوقع ،ميكن ابلطبع سداد مجيع الديون
وسيتم شراء العناصر الضرورية ،حىت العناصر غي الضرورية ستكون جاهزة للشراء.
لقد مت سداد الديون بشكل كبي ،هبدف سدادها بعد نتائج غلة احملاصيل املزروعة.
ولكن ألن املزروع ال ينمو ،أو أن القرنفل الذي يُتوقع أن ميوت فجأة ،يصبح جافًا
مثل البستان ،فال يتم سداد الدين ،حىت تصبح احلياة ابئسة.
(اآلية  .)67من املتوقع أن يكون كل شيء فار ًغا .ألننا ننسى أنه ليس البشر

هم من لديهم القدرة على النمو أو إعطاء الثمار أو حتقيق النتائج كما أنمل.

(اآلية  )68يف هذه اآلية يُطلب من اإلنسان أن ينتبه مرة أخرى إىل املاء الذي
يشربه .املاء هو الشجرة املطلقة اليت حتدد حياة اإلنسان .يقاوم الناس عدم تناول
الطعام ألايم ،على سبيل املثال بسبب احلمى أو املرض املنهك .مل يكن يريد أن
أيكل منذ أايم ،والبعض منذ شهور .مل يعد يريد إطعامه ،لكنه كان يُعطى للشرب
دائما ،حىت ملعقة كبية أو ملعقتني كبيتني من املاء .لذلك من الواضح أن املاء
ً
هو ح ًقا مفتاح حياة اإلنسان .لذلك يف هذه اآلية يُطلب من اإلنسان أن يفكر
ويتأمل يف املاء الذي شربه.

(اآلية  )69املطر الذي سوف يسقط على األرض أوالً يتجمع ويتجمع يف
سحابة ،بعد أن تكون السحابة ثقيلة ومسيكة ،مث ينزل إىل األرض يف مطر .كان
هناك مطر يتدفق من اجلبال والتالل العالية والنصف اآلخر ينزلق إىل األرض
ويتضخم حتتها .ما يتدفق أعاله هو الذي يبلل وخيصب سطح األرض .ما يستمر،
هذا ما يصي البئر والبئر .هلذا ميكن القول أن املاء أييت من الغيوم وحدها .ما أصبح
62

أيضا .لن يكون هناك بئر لوال املطر .اآلن مع هاتني
وآابرا كان مياه األمطار ً
آابرا ً
ً
اآليتني يُطلب منا التفكي" :هل أنزلته من الغيوم أم أنزلناه؟"

مث جاء حتذير من هللا( :بداية اآلية  .)70وإذا حدث ذلك ،سيعاين الناس
ألهنم ال يستطيعون الشرب ،على الرغم من أنه كما قلنا ساب ًقا ،ال يستطيع الناس
تناول الطعام ألايم ،لكن ال ميكنهم حتمل عدم الشرب ليوم واحد.
عذاب .ما يظهر لنا هو
وحذران هللا من هذا ،أنه سبحانه أن يصنع ماء ماحلًا ً
فقط حمبته .كما اخترب مؤلف هذا التفسي حوايل عام  .1954كان ذلك عند
اإلحبار على منت سفينة صغية من اتجنونج بينانج ،عرب اتجنونج أوابن وجزر كارميون
إىل سنغافورة.
يف حوايل الساعة الثانية بعد الظهر ،بدت السماء غائمة ألن الغيوم اليت بدت
وكأهنا تتجمع كانت سوداء ،لكنها ليست كثيفة ح ًقا .مث جاءت فجأة عاصفة
كبية إىل حد ما ،حىت أن احمليط الذي أحبران فيه بدأ يتحول إىل أمواج كبية قليالً.
ويف وقت قصي بدا أن السحابة كانت تنزل مثل "لسان" عمالق انقلب ألسفل
وبدا وكأنه صوت آلة يف مصنع كبي .مث تبني أن السحابة كانت ترتفع بعد أن
ألصقت لساهنا يف احمليط .سارع إىل اجلزء اجلنويب من شبه جزيرة املاليو ،حيث بدا
وكأنه سحابة كثيفة ،مث سقطت يف املطر .إهنا سحابة جتذب مياه البحر وتنقلها
إىل منطقة أخرى .يف تلك املنطقة إهنا تسقط فقط على شكل مطر .والوقت الذي
يستغرقه نقع مياه البحر ليس طويالً ،وال يكفي نصف ساعة ،ورمبا حوايل ربع
ساعة فقط .يف املنطقة اليت نطلق عليها ماليزاي.
ما نفكر فيه هو عندما يكون البحر املياه اليت جلبتها الغيوم اليت متتص مياه
عذاب .على
البحر يف رايو احمليط (أ) أمطرت خلفها بدقائق قليلة ،وألقى هبا ماءً ً
وتغي الزمن مل يكن طويالً ،فلم ينتظر
الرغم من أن ما كان يدخنه هو ماء ماحلّ .
ساعة أو ساعتني .ففكر املؤلف يف ذلك الوقت ،ما هي حمطة معاجلة املياه املاحلة
املوجودة يف السحابة اليت متتص مياه البحر؟ لذا ،إذا كان إبمكان كتلة متتص مياه
البحر يف غضون دقائق قليلة أن جتعل مياه البحر عذبة ،فهل من املستحيل على
هللا أن جيعل املاء ماحلًا إىل هذا احلد؟ قيل لنا أن نفكر يف مثل هذه االحتماالت،
لتعميق قناعتنا مبدى حب هللا لنا ،كما قلنا مطوالً للحظة يف تفسي سورة الرمحن
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اليت تسبق ذلك .وهلذا فإن هناية اآلية صحيحة( :هناية اآلية  .)70احلمد هلل الذي

يف دقائق قليلة يستطيع أن خيلق يف سحابة ماء ماحل يف ماء عذب ،لينسكب يف
واندرا ما حيول هللا املاء العذب إىل ملح ،بسبب حمبة هللا
مناطق شديدة االحتياجً ،
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الكبية لإلنسان .لذلكَ ،نن مدعوون ألن نكون ممتنني.
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فَ َسبِّ أح ِحبَ أمد َربِّ َ
ك َو أ
(اآلية األساسية  )1ضد دينه الصحيح ،وأكثر فأكثر تنفتح عيون اإلنسان
على احلقيقة( .هناية الفقرة .)1
أي أن أرض مكة اليت أغلقت ُخلقت .وفاز النيب .عند دخول املدينة بعشرة
آالف جندي مسلم ،حىت مت إخضاع الناس ومل يعد إبمكاهنم القتال .وسيادة
األصنام اليت كانوا يدافعون عنها بسبب دخول اجليش اإلسالمي قد اهنارت
بشكل تلقائي .مت حتطيم األصنام وتدميها .مت تطهي الكعبة وحميطها من
األصنام .والقائد هو اإلسالم (اآلية .)2
أيضا أبعداد كبية ،أبعداد كبية من مجيع أَناء
وهذا يعين أن الناس جاءوا ً
األراضي العربية ،ومن خمتلف األراضي القبلية .جاءوا إىل النيب صلى هللا عليه
وسلم .أعلنوا أنفسهم منذ ذلك احلني إىل اعتناق دين اإلسالم ،لتالوة العقيدة.
وهكذا تغي الوضع .الدين ،الذي كان يسي بشكل ضيق ،واجه حتدايت
وعقبات وعداء ،منذ انتصار فتح مكة ،أعلن كثي من الناس أهنم من أتباعها.
إذا كان هذا هو احلال( :أساس اآلية  .)3معىن التمجيد هو االعرتاف
بعظمة هللا وقداسته وأن كل ما كان ليحدث لوال عطية هللا .وليس كل هذا
بسبب الطاقة البشرية أو طاقة أي شخص يف هذا العامل ،ولكن فقط عطية
هللا .لذلك جيب أن تكون الصالة مصحوبة حبمد ال ينقطع به حىت (واستغفره).
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محكا ،نفس املرجع .ص654 .
64

هذا مهم جدا .ألنه خالل النضال ،إما  13ع ًاما يف مكة قبل اهلجرة ،أو 8
سنوات يف املدينة قبل الفتح ،غالبًا ما تكون أنت أو أتباعك املخلصون
حمبطني ،مرتددين ،غي متأكدين ،على الرغم من عدم ذكر ذلك ،ألن املعاانة
جدا ،ولكن مل ِ
أتت معونة هللا بعد.
كبية ً
أرجو أن تغفر هلل على هذه املشاعر ،حىت يصبح الشعور ابلقلب نظي ًفا مرة
أخرى ،وترتبط احلب مع هللا ارتباطًا وثي ًقا أكثر من ذي قبل .والتوبة من
االرجتاجات والشكوك اليت أتيت يف القلب تكون إبكمال اإلميان ابهلل( .هناية
الفقرة  .)3ألنه إله ،فهو حمبة وحنان خلادمه ،وهو يقوم بتعليم وتدريب روح
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وجسد خادمه ليكونوا أقوايء يف مواجهة جتارب احلياة امللونة يف االقرتاب منه.
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