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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٧٠ (سورة البقرة المصباح المنير

   السبت ين عثمانخالد/ الشيخ
  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
اللِّه َأنداداً يِحبـونَهم  وِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن  {:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   

                      اللّـه َأنِميعـاً وةَ ِللِّه جالْقُو َأن ذَابالْع نورواْ ِإذْ يظَلَم ى الَِّذينري لَوا لِّلِّه وبح نُواْ َأشَدآم الَِّذيناللِّه و بكَح
وقَـاَل الَّـِذين    * ن الَِّذين اتَّبعواْ ورَأواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسـباب     ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ مِ     * شَِديد الْعذَابِ 

 را تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّبءا همو ِهملَياٍت عرسح مالَهمَأع اللّه ِريِهمي واْ ِمنَّا كَذَِلك  م ِبخَـاِرِجين
، ومآلهم في الـدار اآلخـرة   ، يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا      " :]سورة البقرة ) ١٦٧-١٦٥([ }ِمن النَّارِ 

 ، وال ضد له   ، وهو اهللا ال إله إال هو      ،كحبهيحبونهم  ، و حيث جعلوا له أنداداً أي أمثاالً ونظراء يعبدونهم معه        
  ".وال شريك معه، وال ند له
  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 ]سورة البقـرة  ) ١٦٥([ }وِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن اللِّه َأنداداً يِحبونَهم كَحب اللّهِ          {: -تبارك وتعالى -فقوله  
فالن ند  : تقول، وئ النظير المنا  : هو نداد سبق مراراً في دروس متعددة كشرح كتاب التوحيد وغيره أن الند           األ

َأنداداً يِحبونَهم كَحب اللِّه والَِّذين آمنُواْ َأشَـد حبـا     {، فهو أخص من مطلق النظير    ، لفالن أي نظير له مناوئ    
ن يحتمـل أن يكـو    ، مل معنيـين  يحت ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }يِحبونَهم كَحب اللّهِ  {: قوله ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }لِّلِّه

تبارك -وا بين محبة هؤالء األنداد وبين محبة اهللا          سو أي كما يحبون اهللا،   ، كحبه:  كما قال ابن كثير هنا     المراد
 منها إلى هـؤالء    ا جزء وا قد صرف  مأنهها  اننقصو  ناقصة،  محبتهم بهذا االعتبار محبة شركيةً     فكانت، -وتعالى

 -رحمـه اهللا - كالشيخ تقي الدين ابن تيمية     ن أهل العلم  ه كثير من المحققين م    وهذا الذي علي  ، األنداد والنظراء 
 أي كمـا    ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }كَحب اللّهِ {: فيكون معنى ، هو الذي مشى عليه ابن كثير هنا      و، وتلميذه ابن القيم  

 ألنه لم يصرف نصيب منها لشيء من األنـداد والنظـراء            هذا كانت محبة أهل اإليمان كاملة؛     ول، يحبون اهللا 
  .]سورة البقرة) ١٦٥([ }والَِّذين آمنُواْ َأشَد حبا لِّلِّه{: ولهذا قال، لهةواآل

أي كحب المـؤمنين     ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }يِحبونَهم كَحب اللّهِ  {:  هو أن قوله   والمعنى اآلخر الذي تحتمله اآلية    
أن حب هؤالء المشركين هللا ليس بخالص       وذلك  ، لمشركينن حب المؤمنين أكمل من حب هؤالء ا       ثم بين أ  ، هللا

فهـذا  ،  وأما أهل اإليمـان فمحبـتهم خالـصة   ، ونصيباً من هذه المحبة لغيره افجعلوا جزء ، وإنما هو مبعض  
يحبـونهم كمـا يحـب     : يعني كأنه يقول  ، وقد ال يخلو من إشكال    ، المعنى كما ترون ليس هو الظاهر المتبادر      

في البداية جعل محبتهم بمنزلة محبة       ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ن آمنُواْ َأشَد حبا لِّلّهِ    والَِّذي{: ثم يقول ، المؤمنون اهللا 
فكأنه ليس كالقول األول في ظهوره ورجحانـه بهـذا          ، إن الذين أمنوا أكثر حباً هللا منهم      : ثم قال ، المؤمنين هللا 

المـؤمنين هللا   حـب    ثم جعل    كحب المؤمنين هللا   : يعني ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }كَحب اللّهِ {: لوقيكيف  ف، االعتبار
فكانت محبـة   ، أي كمحبتهم هم هللا    ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }يِحبونَهم كَحب اللّهِ  {،  بينما األول ال إشكال فيه     !؟أكمل



 ٢

واهللا تعـالى   ، يس فيه إشـكال   ول، فرجحان القول األول ظاهر   ، أهل اإليمان أكمل وأعظم؛ ألنه ال تشريك فيها       
  .أعلم

سول اهللا أي الذنب أعظم؟     يا ر : قلت:  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وفي الصحيحين عن عبد اهللا بن مسعود        "
  .)١())أن تجعل هللا نداً وهو خلقك((: قال

 وتوقيرهم وتوحيدهم   فتهم به عرولحبهم هللا وتمام م    ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }والَِّذين آمنُواْ َأشَد حبا لِّلّهِ    {: وقوله
  ".ويلجئون في جميع أمورهم إليه، ويتوكلون عليه، ه وحده بل يعبدون، ال يشركون به شيئاًله
 ت شركوا فيها فنقص جزء منها أو شـطرها فـصار          ، أنها مبعضة   يشير إلى سبب نقص محبة المشركين      هو

ـ         ، المؤمنين هللا  كحب: وعلى كل حال القول الثاني    ، لتلك األنداد  وهـو  ، دهم قال به طائفة من السلف فمـن بع
  .-رحمه اهللا-اختيار ابن جرير الطبري 

ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ ِإذْ يـرون الْعـذَاب َأن          {: الظالمين ألنفسهم بذلك فقال   ، ثم توعد تعالى المشركين به    "
 بهم من األمر الفظيـع      ما يحل و ،لو يعلمون ما يعاينونه هنالك    : وليق ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }الْقُوةَ ِللِّه جِميعاً  

  ". النتهوا عما هم فيه من الضاللهائل على شركهم وكفرهمالمنكر ال
فـسر  ف "لو يعلمـون  ": ماذا قال؟ قال   ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ   {: قوله الحظ اآلن كيف فسر   

واآليـة هنـا    ، رؤية بالقلب و،   رؤية بالعلم  ،وتارة تكون علمية  ، والرؤية تارة تكون بصرية   ، الرؤية هنا بالعلم  
 ]سـورة البقـرة   ) ١٦٥([ }ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ   {قراءة الياء هذه    ، ت ثالث متواترة  وفيها قراءا ،  المعنيين تحتمل

  .وهي القراءة التي نقرأ بها،  عمرو البصرييوهي قراءة أهل مكة وأهل الكوفة وأب
ويحتمـل أن يكـون   ،  كما قال ابن كثير   "لو يعلمون ": أي ون المراد بذلك العلم،   يحتمل أن يك   فعلى هذه القراءة  

في الـدنيا عـذاب      ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ   {: فيكون المعنى ، يةالبصرالمراد بذلك الرؤية    
سـورة  ) ١٦٥([ }ِإذْ يرون الْعذَاب{فيكون  ،]لبقرةسورة ا) ١٦٥([ }َأن الْقُوةَ ِللِّه جِميعاً  {: موا حين يرونه  ل لع اآلخرة
: أي، يمكن أن تكون بـصرية     ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ِإذْ يرون {: فيفالرؤية هنا   ،  يعاينونه بأبصارهم  :أي ]البقرة

  .لعلموا أن القوة هللا جميعاً حين يرون العذاب وشدة النكال
ت فصار،  لتبينوا ضرر اتخذاهم لآللهة    حقيقة قوة اهللا وشدة عذابه    علمون   لو ي  "علمية"الرؤية  ويحتمل أن تكون    

  .الرؤية علمية
الخطاب ظاهره أنه موجه إلى     ففي قراءة التاء     }رى الذين ظلموا إذ يرون العذاب     ولو ت {والقراءة الثانية بالتاء    

لمـت أن القـوة هللا       لع لذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب     ولو ترى يا محمد ا    ، -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  
، هوبشرعه وجزائ ، -عز وجل -وهو أعلم الناس باهللا     ،  يعلم ذلك قطعاً   -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  ، جميعاً

راد أمته  خاطب تارة وي   ي -صلى اهللا عليه وسلم   - فالنبي   ،ولكن المراد بذلك أمته   ، ال علمه  لكم شاهم هللا وهو أخ 

                                                
 سورة تفسير بابوفي  ] ٤٢٠٧ -١٦٢٦ ص -٤ج[] سورة البقرة ) ٣١([} وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها    {:اهللا قول باب،  التفسير كتاب فيالبخاري   أخرجه   - 1

 الكفر أهل من المحاربين كتابوفي  ]٥٦٥٥ -٢٢٣٦ ص-٥ج[معه يأكل أن خشية الولد قتل باب، األدب كتابوفي  ]٤٤٨٣ -١٧٨٤ ص-٤ج[ الفرقان
 ٢٧٣٤ ص-٦ج[] سورة البقرة) ٢٢([} فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنداداً{: تعالى اهللا قول باب، التوحيد كتابوفي  ]٦٤٢٦ -٢٤٩٧ ص-٦ج[ الزناة إثم باب، والردة

  ].١٤١- ٩٠ ص-١ج[ بعده أعظمها وبيان الذنوب أقبح الشرك كون باب، اإليمان كتابفي مسلم و ]٧٠٨٢ –



 ٣

عليـه الـصالة    - كما سبق مراراً قد تخاطب في شخص قدوتها          فاألمة،  وهذا كثير في القرآن    بهذا الخطاب، 
،  أي يـا محمـد     }ولو تـرى  { : في تفسير قوله   -رحمه اهللا -وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري       ، -والسالم

، يعلم ذلك ألنه   ؛" أن القوة هللا جميعاً    تَلعلم":  حقه ل في يقاما  ف، -عز وجل -والمراد أمته؛ ألنه أعلم األمة باهللا       
  . كمال العلم في هذه القضيةوله

 }يـرون إذ {: قرئت بالمبني للمجهـول  ]سورة البقرة) ١٦٥([ }ِإذْ يرون الْعذَاب {: فهي في قوله  أما القراءة الثالثة    
سـورة  ) ١٦٥([ }ِإذْ يرون الْعـذَاب   {: وعلى القراءة األولى   ، بصرية  القراءة تكون الرؤية في الثانية     وعلى هذه 

 "ولو يـرى  "، "ولو ترى " في األولى هو  إنما  االختالف  و، يعني يعاينونه بأبصارهم  ، بصرية الرؤية   يضاً أ ]البقرة
  .واهللا أعلم

 }ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ      {: فقال ،ي المتبوعين من التابعين   وتبر، ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم    "
  ".أت منهم المالئكة التي كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياتبر ]سورة البقرة) ١٦٦([

 }ِإذْ يـرون  {: يحتمل أن يكون بدالً من قوله      ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ      {: قوله
اس من يتخذ من دون اهللا أنداداً يحبـونهم كحـب اهللا            ومن الن  ":ون المعنى كفي،  الذي سبق  ]سورة البقرة ) ١٦٥([

يرى الذين ظلمـوا  ولو "، " ولو يرى الذين ظلموا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا،منوا أشد حباً هللا   آوالذين  
بين  في ذلك الحين يحصل التبرؤ        العذاب أوارا  إذ " في ذلك الحين يتبرأ المتبعون من المتبعين       إذ يرون العذاب  

 فهم إذ يرون العـذاب مـا        "إذ يرون العذاب  : "بدل من قوله  " إذ تبرأ الذين اتبعوا   ": كونفي ،األتباع والمتبوعين 
  .والمتبوعينالذي يحصل؟ يحصل التبرؤ بين األتباع 

بحانَك َأنتَ وِلينَا ِمـن     س{: ويقولون ]سورة القصص ) ٦٣([ }تَبرْأنَا ِإلَيك ما كَانُوا ِإيانَا يعبدون     { :فتقول المالئكة "
ْؤِمنُونم ِبِهم مهَأكْثَر الِْجن وندبعْل كَانُوا يوِنِهم بسورة سبأ) ٤١([ }د[."  

والجن مـن  ،  فهؤالء يتبرءون فالمالئكة عبدتهم بعض العرب   ، تبرأ من عابديه  ن اهللا ي  بد من دو  كل من ع  يعني  
  .حتى الشيطان يتبرأ من أتباعه،  وهكذاياء من عبدهم تبرءوا منهن واألنبوالصالحو، عبدهم تبرءوا منه

ومن َأضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَّـِه  {: كما قال تعالى،  ويتنصلون من عبادتهم لهم   ،والجن أيضاً تتبرأ منهم   "
وِإذَا حِشر النَّاس كَانُوا لَهم َأعـداء وكَـانُوا          * نمن لَّا يستَِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُو          

 كَاِفِرين ِتِهمادا       {: وقال تعالى  ]سورة األحقاف ) ٦-٥([ }ِبِعبِعـز مكُونُوا لَهةً لِّيوِن اللَِّه آِلهاتَّخَذُوا ِمن دكَلَّـا   * و
وقَاَل {:  لقومه -عليه السالم -وقال الخليل    ]سورة مريم ) ٨٢-٨١([ }داسيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ضِ    

                     ـنلْعيٍض وعكُم ِبـبـضعب كْفُرِة يامالِْقي موي ا ثُمنْياِة الديِفي الْح ِنكُميةَ بدوثَانًا موِن اللَِّه َأون دا اتَّخَذْتُم مِإنَّم
وقَاَل الَِّذين كَفَروا لَـن  {: وقال تعالى ]سورة العنكبوت) ٢٥([ }واكُم النَّار وما لَكُم من نَّاِصِرينبعضكُم بعضا ومأْ 

لَى بعـٍض   نُّْؤِمن ِبهذَا الْقُرآِن ولَا ِبالَِّذي بين يديِه ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون موقُوفُون ِعند ربِهم يرِجع بعضهم إِ                
        ْؤِمِنينلَكُنَّا م لَا َأنتُموا لَورتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضاس قُوُل الَِّذينَل يِعفُوا  *  الْقَوتُـضاس وا ِللَِّذينرتَكْباس قَاَل الَِّذين

         ِرِمينجْل كُنتُم ماءكُم بِإذْ ج دعى بدِن الْهع نَاكُمددص نَأنَح *   كْـرْل موا برتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضاس قَاَل الَِّذينو
اللَّيِل والنَّهاِر ِإذْ تَْأمرونَنَا َأن نَّكْفُر ِباللَِّه ونَجعَل لَه َأندادا وَأسروا النَّدامةَ لَما رَأوا الْعذَاب وجعلْنَا الَْأغْلَاَل ِفي                  

وقَاَل الشَّيطَان لَمـا    {: وقال تعالى  ]سورة سبأ ) ٣٣-٣١([ }ِذين كَفَروا هْل يجزون ِإلَّا ما كَانُوا يعملُون       َأعنَاِق الَّ 



 ٤

 َأن دعـوتُكُم    قُِضي اَألمر ِإن اللّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم وما كَان ِلي علَيكُم مـن سـلْطَاٍن ِإالَّ                 
فَاستَجبتُم ِلي فَالَ تَلُوموِني ولُومواْ َأنفُسكُم ما َأنَاْ ِبمصِرِخكُم وما َأنتُم ِبمصِرِخي ِإنِّي كَفَرتُ ِبمآ َأشْركْتُموِن ِمن                

  .]سورة إبراهيم) ٢٢([ }اِلِمين لَهم عذَاب َأِليمقَبُل ِإن الظَّ
 وتقطعت بهم الحيل    ، أي عاينوا عذاب اهللا    ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }ورَأواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسباب    { :وقوله

رضـي اهللا تعـالى   -عن ابن عبـاس  : قال عطاء، ولم يجدوا عن النار معدالًَ وال مصرفاً، وأسباب الخالص 
وكذا قال مجاهد في روايـة ابـن أبـي    ، المودة:  قال ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسباب  {: -عنهما
  ".نجيح

}  ابباَألس تْ ِبِهمتَقَطَّعلم يعد هناك بيـنهم   ، أي جميع الصالت التي كانت بينهم في الدنيا        ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }و
  .حد مرتهن بعملهفصار كل وا، أسباب الخالص والنجاةو تقطعت بينهم المودة،  سبب للنجاةوشيجة وال

لو أن لنـا     :أي ]سورة البقرة ) ١٦٧([ }واْ ِمنَّا ءوقَاَل الَِّذين اتَّبعواْ لَو َأن لَنَا كَرةً فَنَتَبرَأ ِمنْهم كَما تَبر          {: وقوله"
، لعبـادة اب بل نوحد اهللا تعـالى       ،فال نلتفت إليهم  ،  حتى نتبرأ من هؤالء ومن عبادتهم      عودة إلى الدار الدنيا   
 ،كما أخبر اهللا تعـالى عـنهم بـذلك        ، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون        ، وهم كاذبون في هذا   

 كمـا قـال   ، تذهب وتضمحل: أي]سورة البقرة ) ١٦٧([ }كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم     {: ولهذا قال 
مثَُل الَّـِذين  {:  وقال تعالى]سورة الفرقـان ) ٢٣([ }لُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُوراوقَِدمنَا ِإلَى ما عمِ  {: تعالى

 :اآلية، وقـال تعـالى    .. ]سورة إبراهيم ) ١٨([ }كَفَرواْ ِبربِهم َأعمالُهم كَرماٍد اشْتَدتْ ِبِه الريح ِفي يوٍم عاِصفٍ         
  :ولهذا قال تعالى، اآلية.. ]سورة النــور) ٣٩([ }َأعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآن ماءوالَِّذين كَفَروا {
  ".]سورة البقرة) ١٦٧([ }وما هم ِبخَاِرِجين ِمن النَّاِر{

تـذهب  هـي  ، تذهب وتـضمحل :  قال]سورة البقـرة ) ١٦٧([ }كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم    { :قوله
جمـع  : والحـسرات ، بل تكون عليهم حـسرات    ، فهي ليست تذهب وتضمحل فقط    ،  وأكثر من هذا   وتضمحل

قـد انقطعـت بـه      ، ويكون اإلنسان بسبب ذلك في حال ال يحسد عليهـا         ، وهي أعظم الشدة والضيق   : حسرة
  .ال يقادر قدره ويحصل له بسبب ذلك من األلم ما، األسباب

وسـبباً  ، فتكون سبباً آلالم نفوسهم وقلوبهم     ]سورة البقرة ) ١٦٧([ }حسراٍت علَيِهم { السيئة }يِهم اللّه َأعمالَهم  يِر{
ولم يقـارف   ، وأنه لم يفعل شيئاً من ذلك     ،  أن بينه وبينها بعد المشرقين     فيتمنى الواحد منهم  ، الواقعة بهم للشدة  
يلَتَنَا ماِل هذَا الِْكتَاِب لَا يغَاِدر صِغيرةً ولَا كَِبيرةً ِإلَّا َأحصاها ووجدوا ما عِملُوا              يا و {: ولهذا يقولون ،  شيئاً امنه

  .]سورة الكهف) ٤٩([ }حاِضرا ولَا يظِْلم ربك َأحدا
ِإنَّمـا   * ِبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عـدو مِبـين        يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً والَ تَتَّ          {"

      ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ عشَاء والْفَحوِء وِبالس كُمرْأمن تعالى أنـه   ]سورة البقرة) ١٦٩-١٦٨([ }يلما بي
  ".الرزاق لجميع خلقهشرع يبين أنه ،  وأنه المستقل بالخلق،ال إله إال هو

 بين اآلية وبين اآليـة التـي         هنا هو ما يعرف بالمناسبة     -رحمه اهللا -هذا الكالم الذي يذكره الحافظ ابن كثير        
وهناك أنواع أخرى من المناسـبة علـى كـل          ،  بين اآلية وما قبلها    وجه االرتباط : المقصود بالمناسبة و، قبلها



 ٥

ـ ،  إله إال هـو  اللما بين تعالى أنه  ، ين ما قبلها  ية وب لكن هنا يقرر وجه االرتباط بين اآل      ، حال  المـستقل  هوأن
  . شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقهبالخلق

، ربما النحالل عقدة الحظر عنه    ) حالالً(مي   س ]سورة البقرة ) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً       {
 ،طـوة جمـع خُ  :  خطـوات الـشيطان    ]سورة البقرة ) ١٦٨([ }ِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عدو مِبين     والَ تَتَِّبعواْ خُطُوا  {
يعنـي  ، خطوت خطوة : تقول، وطْهي واحدة الخَ  : الخَطوةو، وتقال بالضم خُطوة  ، الخطوة تقال بالفتح خَطوة   و

هـذه  : تقـول ، فهي الواحدة: ا الخَطوة وأمو،طْهي ما بين القدمين حال الخَ   : ةالخُطوو،  ثالث ،خطوتين، واحدة
، المقصود بها الواحـدة   ، وات التي نسير عليها   الخَطَو، وات الموضوع خَطَو، وات الدرس كما يقال   خَطَ، خَطوة

رات  وحـس  قـات حلَ:  تقـول  ، هذا هو األصل أنه بـالفتح      الت فَع ةلَفَع، واتخَطوة خَطَ ، واتوتجمع على خَطَ  
  :يقول الشاعر رات إال لضرورة الشعر،وزفَ

حـ  لتُم   رات الـضحى فأطقتهـا   زفْ
ـ        ج   )٢( يـدانِ رات العـشي وما لي بزفْ

  ج

  . يرد في ضرورة الشعروهو، هذا قليل جداًو )راتبزفْ: (قال
 من ال درع    :والحاسر، حسرت عن الذراع  : يقال،  كشف الملبس عما عليه    :الحسر": يقول األصفهاني : طالب

  .عليه وال مغفر
  .راتهات الحس، ال

  .كرت فيهاهو ذكر المعنى ثم سرد اآليات التي ذُ: طالب
، وفالن كريم المحسر كناية عـن المختبـر       ، والمحسرة المكنسة ، والحاسر من ال درع عليه وال مغفر      ": قال

: ويقـال للمعيـا  ، المعيا النكشاف قـواه  : والحاسر، ونوق حسراء ، انحسر عنها اللحم والقوة   : وناقة حسير 
، وأما المحسور فتصور أن التعب قد حـسره     ، أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه       ، حاسر ومحسور 

، يصح أن يكون بمعنى حاسـر      ]سورة الملك ) ٤([ }ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خَاِسًأ وهو حِسير     {: -عز وجل -وقوله  
الغم على مـا    :  والحسرة ]سورة اإلسراء ) ٢٩([ }فَتَقْعد ملُوما محسورا  {: قال تعالى ، وأن يكون بمعنى محسور   

أو أدركه  ، أو انحسرت قواه من فرط غم     ، كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على مرتكبه        والندم عليه    فاته
 : وقال ]سورة آل عمران  ) ١٥٦([ }ِليجعَل اللّه ذَِلك حسرةً ِفي قُلُوِبِهم     {: قال تعالى ، إعياء من تدارك ما فرط منه     

}و   لَى الْكَاِفِرينةٌ عرسلَح نـِب اللَّـهِ   {:  وقال تعالى]سورة الحاقة ) ٥٠([ }ِإنَّهطتُ ِفـي جا فَرتَى علَى مرسا حي{ 
 وقولـه   ،]سـورة البقـرة   ) ١٦٧([ }كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم     {: وقال تعالى  ]سورة الزمر ) ٥٦([

                                                
الفة عثمـان  خ في -على ما ذكر الذهبي في تاريخه-ى توف، المعدتها ثالثة وسبعون بيتاً لعروة بن حزام العذري ويلةهذا البيت من قصيدة نونية ط  - 2

 ومعان ،التي ضمنها حكاية حاله بألفاظ رقيقةهذه  ومن محاسن شعره قصيدته   ،سنة ثمان وعشرين  : وقيل ،قين من شوال  ب لعشر   ،سنة ثالثين من الهجرة   
  :ايقول في مطلعهأنيقة 
  بصنعاء عوجا اليوم وانتظراني***  من عليا هالل بن عامر يخليل

    اليوم مبتليانيفإنكما ب*** وال تزهدا في األجر عندي واجعال 
على ألفية ابن   ي  شرح األشمون  و )١١٢ص/٤ج( بن عقيل اشرح   و )٦٠ص/١ج( تزيين األسواق في أخبار العشاق     و )٤٣٢ص/١ج( خزانة األدب : ينظر
  .)٤٣٨ص/١ج( مالك

 



 ٦

لَا يـستَكِْبرون عـن     {: في وصف المالئكة   وقوله تعالى    ،]سورة يــس ) ٣٠([ }سرةً علَى الِْعباد  يا ح {: تعالى
ونِسرتَحسلَا يِتِه واد٣(...]سورة األنبياء) ١٩([ }ِعب(.   

: حـسير ،  ترجع إلى معنى الكـالل واالنقطـاع  الكلمة في كل استعماالتهاو، نقطعونال ي: أيوال يستحسرون   
  :ومنه قول الشاعر، يعني كليل ]سورة الملك) ٤([ }ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خَاِسًأ وهو حِسير{، عني كليلي

  بها جيف الحسرى فأمـا عظامهـا      
  )٤( وأمــا جلــدها فــصليبفبـيض      ج

  ج

 وبها جيف   قطعتها: يقول، سال يقطعها إال الواحد بعد الواحد من النا       ،  واسعة -صحراء–بيداء  الشاعر  يصف  
 وال تقـوم    ،ن الواحدة منها في مكانها    فتحِر، النوق تنقطع في السفر من طول المشي والمسير       وهي   الحسرى،

  .ا السير لشدة ما يلحقها من التعبوينقطع به، منه وتموت
تلـوح  : أي "فأما عظامها فبيض  " ، والدواب المنقطعة من طول المسير     اإلبلوهي   "بها جيف الحسرى  ": يقول

  . جلودها يابسة"وأما جلدها فصليب" ،ميتة من زمان متفسخة اعظامه
 وهي شـدة الـضيق      ، جمع حسرة  ]سورة البقرة ) ١٦٧([ }حسراٍت علَيِهم { :أن قوله  -على كل حال  -فالمقصود  

 فيكون ذلك سـبباً     إنها ذهبت واضمحلت  : ولذلك هنا لما قال   ، التضييعل لهم بسبب التفريط و     الذي يحص  والغم
يـا  { ، ما الذي يحصل؟ يحصل لهـم الحـسرة        ذا رأوا أعمالهم قد ذهبت واضمحلت     إ، مالغم الذي وقع له   لهذا  

  .]سورة الزمر) ٥٦([ }حسرتَى علَى ما فَرطتُ ِفي جنِب اللَِّه
 "...فذكر في مقام االمتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في األرض في حال كونه حالالً"

                                                
 .)١١٨ص/١ج( غريب القرآن لألصفهاني - 3
  : ، مطلعهاقيس بن النعمان بن عبدة علقمة بن هذا البيت من قصيدة طويلة ل- 4

 وباِن طَرفي الِحس قَلْب ا ِبكطَح ***ِشيبم حان رصاِب عالشَّب ديعب  
  بيننا وخُطُوبوعادتْ عواٍد *** يكَلِّفُِني لَيلَى وقد شَطَّ ولْيها 

منتهى الطلب من أشـعار العـرب        و )٧١ص/١ج( المفضليات و )٢٣٩ص/١ج( الجليس الصالح واألنيس الناصح    و )١٠٦ص/٣ج( خزانة األدب : ينظر
  . )١٣ص/١ج(


