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ِبِه  َمتَّْعَنا  ِ�َلى َما  َعْيَنْيَك   َّ� ﴿ال َتُمدَّ
َعَلْيِهْم  َتْحَزْ�  َ!َال  ِمْنُهْم  َ&ْ%َ!$ًجا 
ِلْلُمْؤِمِنَني﴾  َجَناَحَك  َ!$ْخِفْض 

(٨٩)

شر1 $لكلما/:
طَمح  0ليه:  َنَظَر@  مدَّ   : َّ� َتـُمدَّ ال 

ببصر@ 0ليه (�ألقر;).

$لتفـس5:
 ]0 �Fملفسرين: جا�لقد قا& بعض 
ُبصر^  من  قو�فل  سبُع  مرً_  �ملدينة 
 uِلنض�� قريظَة  ليهو7ِ  ��Dِْ%عا� 
يب  ��لطِّ �لُبرُّ  فيها  ��حد،  يو�   (
فقا&  �لبحر،  ��متعة  ��جلوهر 
�ملسلمو� لو كانت هذ@ �ألمو�& لنا 
�هللا،  سبيل   ( ��نفقناها  ֲדا  ْينا  لتقوَّ
فأنـز& �هللا ﴿�لقد �تيناَ� َسْبًعا ِمن 
 uتفس) �لعظيَم﴾.  ��لقر�َ�  �ملَثا� 

�لقرط�) 
��لدليل  باطل،   uلتفس� هذ�  �لكن 
�ألكيد على ªيفه �بطالنه �� سو%_ 
 fبإ�ا كلها  مكية  هذ@  �ِحلجر 
سائر �ملفسرين، ح� �0 �ملستشرقني 
 � بدًّ ±د��   \ �نفسهم  �ملسيحيني 
 uتفس)  Pلر�� هذ�  مع   cالتفا� من 
�لقر�� ل² "�يرP"، �تر�ة �لقر�� 
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ير��   \ �ملسلمني   �0 لر��7يل). 
�لقاطنة  �ليهو7ية  �لقبائل  هذ@   Fخا%
باملدينة �ملنو%_ 0ال بعد هجرִדم 0ليها 
من مكة، فكيف ميكن �� ُيذَكر ) 
�لسو%_ �ملكية ما �قع ) �ملدينة بعد 

�,جر_؟ 
�خلطا;   �� �يًضا  نتذكر   �� �±ب 
 ��7  � �لرسو&   ]0 موجه  هنا 
مثل هذ�  نسبة   ��  ^%�� �لصحابة، 
�ملفهو� �خلطu 0ليه � ال ±وª ´ا& 
من �ألحو�&، بل هو 0ساF_ بشعة ) 
حقه �. مع �ألخذ ) �العتبا% �� 
هو  �لسو%_  ,ذ@  �ألساسي  �ملحو% 
قو_  بكل  لرسوله  تعا[  �هللا  تأكيد 
�تكر�%: 0ننا ¤ن �لذين سو< ¨يئ 
�لظر�< ��ألسبا; لرقي �ملسلمني، 
ْل علينا 7�ئًما؛ فكيف ميكن -  فتوكَّ
 - �ملتكر%  �إل,ي  �لتأكيد  هذ�  %غم 
�� تتولد هذ@ �لفكر_ �لدنيئة ) قلب 
كانت  ليت  يا  فيقو&:   � �لرسو& 
عندنا �يًضا �مو�& كما عند �ليهو7.

�لو�قع �� قولـه تعا[ ﴿��0 �لساعة 
سقو¸   ]0 �إلشا%_  تضمَّن  آلتية﴾ 
هذ�  �كا�  عاجًال،  �لكفا%  حكم 
 � للن�  طبيعية  صدمة  ميّثل   ºخل�
%قيًقا  قلًبا  جنبيه  بني  D0 كا� :مل 
فال  لقومه،  بالنصح  مفعًما  شفيًقا 
 �� قومه   �� فّكر  قد  يكو�   �� بد 

ُيهَلكو�  سو<  منهم  �لصنا7يد 
ال  �بالتا   �إلميا�،  من  sر�مني 
قائًال:  عليهم  متأسًفا  يكو�   �� بد 
ليتهم \ يهلكو�، �ليت �هللا جعلهم 
كباً%�  جعلهم  كما  �لدين   ( كباً%� 
للغاية،  نبيلة  �منية  �هذ@  �لدنيا.   (
��حلق �� �نبياF �هللا تعا[ ال يفرحو� 
�عد�ئهم،  من  �حد  �لو�قع ֲדال�   (
بل يتمنو� �� يكو� �جلميع مؤمنني. 
 � بالن�  �لرغبة  هذ@  �شتد�  �قد 
´يث كا7 ُيهلك نفسه �سًفا عليهم 
﴿لعّلَك  قائًال:  �هللا  خاطبه  ح� 
مؤمنني﴾  يكونو�  �ال  نفَسَك  باِخٌع 
�حاسيسه   ]0 فنظًر�   .(٤:F�لشعر�)
ال  قائًال:  عنه  �هللا  خّفف  �ملرهفة 
شك �� خº هالكهم شاcٌّ عليك، 
 ( �ملالئم  �لقر�%  هو  هذ�  �لكن 
شأ¨م، فال تتأسف على �ئمة �لكفر 

نظًر�  0سالمهم   ( طامًعا   Fهؤال
�مو�,م  أل�  �لعالية،  مكانتهم   ]0
 ( تزيدهم  ال  �لدنيوية  �شوكتهم 
0حر�ªها،   ��7 حتو&  بل  �لتقو^ 
لذلك سو< جنعلهم �قز�ًما صاغرين 
من  فبدًال  نستأصلهم.  سو<  بل 
ْه عنايتك  �لطمع ) 0ميا� هؤالF َ�جِّ
سيأخذ��  �لذين  �ملؤمنني  تربية   ]0
مكا� �لذ�هبني، أل� %قي �لعا\ ليس 
�لقد�مى،  �لسا7_  بنجا_  �آل�  منوًطا 
�0منا يتوقف على تربية �تباعك تربية 

سليمة. 
تدعمه  بينته  قد   Pلذ� �ملع½  �هذ� 
﴿�ال  �آلية   ( �لتالية  �جلملُة  �يًضا 
على  حتز�  ال   P� عليهم﴾..  حتَزْ� 
 Pبر� �خذنا  لو  �لكن  هالكهم، 
�ملفسرين بأال تنظر 0[ �ليهو7 طامًعا 
�مو�,م، فال ينسجم معه 0طالًقا   (

ـْه عنايتك إ*  فبـدًال مـن الطمع � إميـان هؤالء َوجِّ
تربية املؤمنني الذين سـيأخذون مـكان الذاهبني، ألن 
رقي العا� ليس منوًطا اآلن بنجاة السـادة القدامى، 
وإمنـا يتوقـف على تربيـة أتباعـك تربية سـليمة. 
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بل  عليهم﴾؛  حتَزْ�  ﴿�ال  قوُله: 
 cُلسيا�� لغًو�  عندئذ  �لكال�  يصبح 
غu منسجم، �:د� �لتعا%M بني 
يريد  ملن  ميكن  كيف   D0 �جلملتني، 
 �� �آلخرين  �مو�&  على   Fالستيال�
�منيته  أل�  هالكهم،  على  يتأسف 
عليهم   Fً7عا �لو�قع   ( متّثل  هذ@ 
�ملع½  قبو&  لد^  �لكن  با,ال�. 
 ( خلل   P� :د�  ال  بّينُته   Pلذ�

.cلسيا�ملفهو� �ال ) �
﴿��ْخِفْض  تعا[  قوله   �� كما 
يؤكد  للمؤمنني﴾�يًضا  َجناَحك 
 Pبر� �خذنا  لو  ألننا  موقفي، 
�ملفسرين لصا% مفهو� �آلية هكذ�: 
�لكفا% )  �مو�&   uتص  �� تتمنَّ  ال 
حوªتك، �ال تتأسف على هالكهم، 
�ملؤمنني؛   ]0 �هتمامك  �ّجه  بل 
�هكذ� ستصبح كل �لة من �آلية 
غu منسجمة مع �ألخر^ �متعا%ضًة 

.cلسيا�مع 
﴿��خِفْض  تعا[  قولـه   �� �يبد� 
 Pينطو للمؤمنني﴾كا�  جناَحك 
هجر_   ]0 لطيفة   _F0ميا على 
�جلنا�  خفض   �� Dلك  �ملسلمني. 
�توعيتهم  تربيتهم   P�  - للمؤمنني 
بشكل كامل - كا� يتطلب نظاًما، 
�لعمُل  �كا� من �ملستحيل ) مكة 
 �D0 .ملتعلقة بالنظا��لقر�� �بأحكا� 

عليك  بأ�  لرسوله  تعا[  فقوله 
يكونو�  �ملسلمني ح�  توعية  �آل� 
جاهزين إل7�%_ �لنظا� �لقا�7 كا� 
:مل ) طّياته نبًأ للرسو& � بأ� 
 ]0 بك  يذهب  سو<  تعا[  �هللا 
�تباعك  تربية  من  تتمكن  حيث 

كما ينبغي.

$ْلُمِبني﴾  $لنَِّذيُر  َ&َنا  ِ�نِّي  ﴿َ!ُقْل 
(٩٠)

$لتفسـ5:
 Pلذ� �نا  بأن¾  للكفا%  َ�عِلْن   P�  
��لتحذير،  �إلنذ�َ%  0ليه  �هللا  عهد 
�هللا  من  بأمر  علًنا  �قو&   �0 �ها 
قد  هالككم  ساعة   �� تعا[ 

�قتربت �حانت.

$ْلُمْقَتِسِمَني﴾  َعَلى  َ&ْنَزْلَنا  ﴿َكَما 
(٩١)

شر1 $لكلما/:
بينهم:  �ملاَ&  �قتَسمو�  $ملقتسمني: 
(�ألقر;).  قسَمه  كلٌّ  �َخذ 
بينهما.  �قتسما@  �ملاَ&:  �تقاَسَما 
��حد  مبع½  ��لتقاسم  فاالقتسا� 

.(Àلتا�)

$لتفسـ5:
هذ@  �ملفسرين  عامة  فّسر  لقد   
�لنذير  �نا  بأ�  قبلها  �ل-  مع  �آلية 
�نـزلنا@  مثلما  بالعذ�;  �ملبني 
 .(Pª�لر�  uتفس) �ملقتِسمني  على 
�لك¾ �%^ �� ﴿كما﴾ هنا تعليلية 
 7�%�� �ملماثلة.  لبيا�  �ليست 
عن  ثابت  �لتعليل  �جل  من  (كما) 
 ،("Kلعر��  Àتا" (�نظر  �لعر; 
�يًضا  �لكرمي  �لقر��   (  �7%��
تعا[  كقولـه  مر�ً%�  �ملع½  ֲדذ� 
هد�كم﴾(�لبقر_:  كما  ﴿��Dكر�@ 
١٩٩).. � P�Dكر�� �هللا تعا[ ألنه 
تعا[ ﴿�ُقْل  فقوله  �عليه  هد�كم. 
�نـزلنا  كما  �ملبني  �لنذير  �نا   �0
على �ملقتسمني﴾.. يع¾: ُقْل ,م يا 
 Fال خفا Pلذ�لنذير �مد: �0 �نا s
قّر%  قد  تعا[  �هللا  أل�  حتذير@،   (
�آل� 0نز�& �لعذ�; على �ملقتسمني. 
�ال شك �� هذ� �ملع½ ��ضح جلي 
 Pلذ� �ملفهو�  �لكن  فيه،  لبس  ال 
 uغ �آلخر��  �ملفسر��  يذكر@ 
��ضح، �لذلك قد ��جهو� صعوبة 
�آلية، �جلأ��  هذ@  كبu_ ) شر� 

._u0[ تأ�يال� كث
 u) تفس �ملفسرين قد عانو�كما �� 
 ،�uًكب  Fًعنا ﴿�ملقتِسمني﴾   كلمة 
مبع½  ﴿�ملقتِسمني﴾  فسر��  حيث 
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�حلالفني بإيذ�F �لن� � (�لكشا<؛ 
�ملع½  هذ�   7%� كما  ��لقرط�). 
 :P%لبخا�نظر �يًضا (� P%لبخا� (
كتا; �لتفسu). �لكن �القتسا� ال 
يع¾ �لَقَسم لغًة، بل يع¾ �لتقسيم، 
شر�  لد^  �ثبتنا   �� سبق  كما 

�لكلما�.
�قع  كيف  سؤ�&:  ينشأ  �هنا 
�ملفسر�� ) هذ� �خلطأ؟ ��جلو�; 
�� هنا� كلمة �خر^ هي �لتقاسم، 
 �0 �للغة  �هل  قو&  قر���  �عندما 
��حد  مبع½  ��القتسا�  �لتقاسم 
حيث يقا& تقاÁا �ملا& �P �قتسما@ 
�القتسا�   �� خطًأ  ظنو�  بينهما.. 
�يًضا يع¾ �لَقسم ��حللف، مع �نه ال 
يع¾ 0ال �لتقسيم فقط، على عكس 
 P� �ملعنيني  يع¾   Pلذ� �لتقاسم 
ֲדذ�   fدÂ� �قد  ��لَقسم.  �لتقسيم 

 PشرÃكالز uلتشابه ح� عا\ كب�
�يًضا.

 Kلعر�� À%تكب صاحب تا�لقد �
حيث  �خر  خطًأ  �لصد7  هذ�   (
�خلاطئ  �ملع½  هذ�  على  �ستشهد 
�لذين  �لقائل: "هم  �بن عرفة  بقو& 
تقاÁو� �حتالفو� على كيد �لرسو& 
�" (�لتاÀ). ��لظاهر �� هذ� �ملع½ 
نقله  �0منا  �للغة،  من  له  سند  ال 

صاحب �لتاÀ بتأثu �ملفسرين.
بعد هذ� �لبيا� �لتمهيدP �قو&: �0 
�ملقتسمني �ملذكو%ين هنا هم ��لئك 
فيما  قَسمو�  كانو�  �لذين  �لكفا% 
بينهم �عما& �ملكر ��لكيد بالرسو& 
�؛ فمنهم من �خذ على عاتقه �� 
ليقو&  �طرقها  مكة  بأنقا;  يقف 
لكل قا�7 0ليها �ال يغتّر بكال� sمد، 
�منهم من �ثا% �لضجة 7�خل مكة 

 إن املقتسـمني املذكورين هنا هم أولئك الكفار الذين كانوا قَسموا فيما بينهم 
أعمال املكر والكيد بالرسـول �؛ فمنهم من أخذ على عاتقه أن يقف بأنقاب 
مكـة وطرقهـا ليقول لكل قادم إليهـا أال يغّ\ بكالم Zمـد، ومنهم من أثار 
الضجـة داخل مكة بـأن Zمًدا لو كان صادًقا لكنـا َأو* بتصديقه ألنه من 
أقاربنا، ومنهم من آذى املسـلمني، ومنهم من تو* التعتيم ضده � � القبائل 
اجملاورة ملكة. وقد أعلن اهللا تعا* هنا أننا قد قررنا اآلن عذاب هؤالء fيًعا. 

بأ� sمًد� لو كا� صا7ًقا لكنا َ��[ 
�منهم  �قا%بنا،  من  ألنه  بتصديقه 
من �D^ �ملسلمني، �منهم من تو[ 
�لتعتيم ضد@ � ) �لقبائل �ملجا�%_ 
ملكة. �قد �علن �هللا تعا[ هنا �ننا قد 

قر%نا �آل� عذ�; هؤالF �يًعا. 
 Fهؤال  �� قا&  من  �ملفسرين  �من 
�لذين  �ملقتسمني هم ��لئك �لكفا% 
قَسمو� �لقر�� فيما بينهم.. �P كانو� 
�يكُفر��  �لقر��  ببعض  يؤمنو� 

ببعضه. (فتح �لبيا�، ��لقرط� )
�لكرمي  �لقر��   �� فيه  شك  ال  مما 
�لكفا%  قو&  سّجل ) موضع �خر 
ببعض  نؤمن  �لكرمي:  �لقر��  عن 
هذ@   uتفس �لكن  ببعض،  �نكُفر 
أل�  سليم،   uغ �ملع½  ֲדذ�  �آلية 
�إلميا�  مع½  :تمل  ال  �القتسا� 

ببعض ��لرفض ببعض.


