
  
  -رمحه اهللا–) لإلمام ابن القيم التبيان يف أقسام القرآنفوائد من كتاب (

  
  انتقاء: إبراهيم بن فريهد العرتي

  
 إما فالقسم .. آياته عظيم من أنه على دليل املخلوقات ببعض (سبحانه) إقسامه -١

 إنه واألرض السماء فورب{ :تعاىل كقوله - الغالب وهو - خربية مجلة على
 عما*  أمجعني لنسألنهم فوربك{ :تعاىل كقوله ،طلبية مجلة على وإما ،}حلق

 ،اخلرب باب من فيكون ،عليه املقسم حتقيق به يراد قد هذا أن مع ،}يعملون كانوا
 أن فالبد ،وحتقيقه توكيده بالقسم يراد عليه واملقسم ،القسم حتقيق يراد وقد

 األمور فأما ثبوا على أقسم إذا واخلفية الغائبة كاألمور ذلك فيه حيسن مبا يكون
 يقسم فهذه واألرض والسماء والنهار والليل والقمر كالشمس املشهورة الظاهرة

 ..عليها يقسم وال ا
 حيذف كما ،حيذفه وتارة الغالب وهو تارة القسم جواب يذكر سبحانه وهو -٢

 أن ولو{ :وقوله} اليقني علم تعلمون لو كال{ :تعاىل كقوله ،كثريا )لو( جواب
 الذين يرى ولو{ :تعاىل قوله ومنه..}األرض به قطعت أو اجلبال به سريت قرآنا

 أظهر يف فاملعىن} العذاب شديد اهللا وأن مجيعا هللا القوة أن العذاب يرون إذ ظلموا
 واجلواب اآلخرة يف العذاب يرون إذ الدنيا يف ظلموا الذي يرى لو:  الوجهني
 ..حمذوف

 مث ،بالباء ويكتفى حيذف القسم فعل فصار اختصر الكالم يف يكثر كان ملا القسم -٣
 وتاهللا{ :كقوله ،اهللا أمساء يف والتاء ،الظاهرة األمساء يف الواو الباء من عوض

 ..الكعبة ترب: نقل وقد} أصنامكم ألكيدن
 يقسم تارة ،معرفتها اخللق على جيب اليت اإلميان أصول على يقسم سبحانه هو -٤

 وتارة حق الرسول أن على وتارة حق القرآن أن على يقسم وتارة التوحيد على
 ..اإلنسان حال على وتارة والوعيد والوعد اجلزاء على



 فيه وجيتهد صاحبه به يهتم الذي العمل به يراد لكن ،العمل هو :السعي لفظ -٥
 مجع إىل يفتقر كان وإن ،عدا بدنه عدو إىل يفتقر كان فإن ،اإلمكان حبسب
 يف قال وهلذا..ذلك فعل غريه وترك له تفريغ إىل يفتقر كان وإن ،مجع أعوانه
 إذا" قال أنه النيب عن الصحيح يف ثبت وقد..}اللَِّه ِذْكِر ِإَلى َفاَسَعْوا{ :اجلمعة
 إىل السعي عن ينه فلم "..متشون وائتوها تسعون تأتوها فال الصالة أقيمت
 عن فنهاهم يسعون إليها يأتوا أن اهم بل ،إليها بالسعي أمر اهللا فإن ؛الصالة
 منهي وهو البدن عدو وسعيه البدن فعل واإلتيان ،صاحبه بسعي املتصف اإلتيان

 ا االهتمام وجه على إليها الذهاب فهو :اآلية يف به املأمور السعي وأما عنه
 السعي على بالقلب قبالواإل وغريه بيع من الشاغلة األعمال عن هلا والتفرغ

 ..إليها
 َوَقالَ { :تعاىل وقال} َلَحّق ِإنَُّه َوَربِّي ِإي ُقْل ُهَو َأَحقٌّ َوَيْسَتْنِبُئوَنَك{ :تعاىل قال -٦

 الَِّذينَ  َزَعَم{ تعاىل وقال}  َلَتْأِتَينَُّكْم َوَربِّي َبَلى ُقْل السَّاَعُة َتْأِتيَنا ال َكَفُروا الَِّذيَن
 اللَّهِ  َعَلى َوَذِلَك َعِمْلُتْم ِبَما َلُتَنبَُّؤنَّ ُثمَّ  َلُتْبَعُثنَّ َوَربِّي َبَلى ُقْل ُيْبَعُثوا َلنْ  َأْن َكَفُروا
 هو عليه أقسم ما على يقسم أن نبيه يأمر هلا رابع ال مواضع ثالثة فهذه} َيِسٌري

 ..واملعاد والقرآن النبوة من سبحانه
 يوم نفسها تلوم نفس كل :عباس ابن قال :؟هل هي خاصة أم عامة ،املراد باللوامة -٧

 ال أن نفسه املسيء ويلوم ،إحسانا ازداد يكون ال أن نفسه املحسن يلوم ،القيامة
 إال فاجرة وال برة نفس من ليس :قال ،الفراء واختاره إساءته عن رجع يكون
 كانت وإن ،خريا ازددت هال :قالت خريا عملت كانت إن ،نفسها تلوم وهي

 هي :احلسن قال ،خاصة أا :الثاين والقول. أفعل مل ليتين يا :قالت سوءا عملت
 ألنه ؛حالة كل على نفسه يلوم إال تراه ال واهللا املؤمن وأن ،املؤمنة النفس

 يعاتب ال قدما ميضي الفاجر وإن ،نفسه ويلوم فيندم ،تفعل ما كل يف يستقصرها
 النفس وهي ،ومقاتل قتادة قاله ،وحدها الكافرة النفس أا :الثالث والقول. نفسه

 ..اهللا أمر يف فرطت ما على اآلخرة يف نفسها تلوم الكافرة
 نفسه زكى من أفلح قد :احلسن قال (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها): -٨

 وقاله ،اهللا معصية على ومحلها أهلكها من خاب وقد ،اهللا طاعة على ومحلها



 والرب بالطاعة وأعالها مناها أي نفسه زكى من أفلح يريد :قتيبة ابن وقال ،قتادة
 بترك وأخفاها نقصها :أي دساها من خاب وقد ،املعروف واصطناع والصدقة

 غامض املروءة زمن املكان خفي أبدا والفاجر ،املعاصي وركوب الرب عمل
 وقمعها نفسه دس الفواحش بارتكاب املتصف فكأن الرأس ناكس الشخص
 ويفاع الرىب ترتل العرب أجواد وكانت ،ورفعها نفسه شهر املعروف ومصطنع

 أبو وقالللطارقني... الليل يف النريان وتوقد للمنتفعني أنفسها لتشهر األرض
 دسى :فقال} َدسَّاَها َمْن َخاَب َوَقدْ { :قوله عن األعرايب ابن سألت :العباس
 يف نفسه أخفى فاملعىن هذا وعلى منهم وليس الصاحلني مع نفسه دس :معناه

 ..الصاحلون عليه ينطوي ما غري على منطو وهو منهم أنه الناس يرى الصاحلني
 األمم من غريهم دون مثود السورة هذه يف ذكر (ذكر مثود يف سورة الشمس): -٩

 مل فإنه ؛األعلى على باألدىن التنبيه باب من أعلم واهللا هذا :شيخنا فقال ،املكذبة
 يف يظهر وقد :- القيمابن – قلت. منهم وعذابا ذنبا أخف املكذبة األمم يف يكن

 ما بعد اهلدى ردوا أم وهو آخر معىن غريهم دون بالذكر ههنا مثود ختصيص
 عرف من لكل حتذير بالذكر ختصيصهم يف فكان..به مستبصرين وكانوا تيقنوه
 أهل على وأغلبها األدواء أعم وهو اهلالكني أكثر داء وهذا يتبعه ومل احلق

 ...األرض
 بالفساد األرض يف سعي من به يعاقب وما وحديثا قدميا العامل أحوال اعترب من -١٠

 الدنيا يف النجاة أن علم اهللا حبرمات واستهان الفنت وأقام حق بغري الدماء وسفك
 ...يتقون وكانوا آمنوا للذين واآلخرة

 ضعيف وهذا ،} َلِباْلِمْرَصاِد َربَّكَ  ِإنَّ{ والفجر..: :قيل جواب القسم يف -١١
 :والثاين كثرية جبمل وجوابه القسم بني والفصل الكالم طول :أحدمها :لوجهني

 عاد وهي املذكورة األمم اهللا عقوبة لتقرير ذكر}  َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ{  :قوله
 ....} َلِباْلِمْرَصاِد َربََّك ِإنَّ{  :وحمذرا مقررا قال مث عقوبتهم فذكر وفرعون ومثود

 وقت يتضمن فإنه اللفظ ظاهر هو كما الفجر جنس به أريد إن}  َواْلَفْجِر{  -١٢
 الصلوات أول يتضمن مبا القسم فافتتح الصلوات أول هي اليت الصبح صالة



 فجر بالفجر أريد وإن ،الصلوات آلخر املتضمن}  َيْسِر ِإَذا َواللَّْيِل{  بقوله وختمه
 ..عرفة ليلة هي اليت وليلته النحر يوم فجر فهو خمصوص

 والوتر الشفع أن :أحدمها معىن الشفع والوتر على قولني):(مدار األقوال يف  -١٣
 ..املخلوق والشفع اخلالق الوتر أن :والثاين ،واملأمورات للمخلوقات نوعان

 بالعلم تعرف إمنا ألا العشر الليايل ونكر يعرفه أحد كل إذ بالالم الفجر عرف -١٤
 ..تعظيم التنكري نإف وأيضا

 الثالثة األمم هؤالء وهم وماله وسلطانه بقوته اغتر من ذم السورة هذه تضمنت -١٥
 وقوم وبساتينهم وزروعهم وعيوم جبنام اغتروا ومثود بقوم اغتروا عاد قوم

 ...والرياسة باملال اغتروا فرعون
 السكان وأصل املكان أصل القسم تضمن(ال أقسم ذا البلد...ووالد وما ولد) -١٦

 ...آدم إىل العباد ومرجع مكة إىل البالد فمرجع
 ضد وهو اإلحالل من أنه :أحدمها :قوالن فيه} اْلَبَلِد ِبَهَذا ِحلٌّ  َوَأْنتَ { :قوله -١٧

 فهو األول املعىن به أريد فإن ،الظعن ضد وهو احللول من أنه :والثاين ،اإلحرام
 تظهر إمنا أمنه وألن ويرجع ويعتمر حيج الذي املحرم خبالف البلد ساكن حالل

 املعىن أريد إذاو أمان يف هو اإلحرام حال ففي وإال اإلحرام من احلل عند النعمة به
 قساماإل وهو آخر أمرا تضمنه مع التعظيم هلذا متضمن فهو احللول وهو الثاين
 العباد خري على اشتمل وقد البقاع خري فهو وعبده رسوله على املشتمل ببلده

 املعىن أن وهو :ثالث قول اآلية ويف..هلم وهاديا إماما ونبيه للناس هدى بيته فجعل
 الطري فيه يأمن الذي األمني البلد هذا من وإخراجك قتلك مستحل وأنت

 ...حرمتك فيه قومك استحل وقد واجلاين والوحش
 قال كما،  عليهما اجلزاء ترتبل وختويفا ديدا والقدرة العلم بذكر القرآن طريقة -١٨

 به املراد وليس..}َفْوِقُكْم ِمْن َعَذابًا َعَلْيُكْم َيْبَعَث َأْن َعَلى اْلَقاِدُر ُهَو ُقْل{ :تعاىل
 اجلزاء من عليهما يترتب مبا ذلك مع األخبار لكن والعلم بالقدرة األخبار جمرد

 بالقسط ذلك أمكن عاملا كان وإذا جمازاته أمكن قادرا كان إذا نهإف ؛والعدل
 ...والعدل



 ؟اآلخرة يف أو الدنيا يف هي هل العقبة هذه يف اختلف(وما أدراك ما العقبة)  -١٩
 أعمال يف والشيطان النفس ملجاهدة تعاىل اهللا ضربه مثل ههنا العقبة :طائفة فقالت

 يصعدها حقيقة عقبة هي بل :طائفة وقالت..ومقاتل احلسن عن ذلك وحكوا الرب
 وهذا والنار اجلنة بني عقبة هي :الكليب وقال جهنم عقبة هي :عطاء قال ،الناس
 على يضرب الصراط هي :والضحاك جماهد وقال جهنم عقبة إا مقاتل قول

 ...ولغة وأثرا نظرا أصح هؤالء وقول الكليب قول لعله وهذا جهنم
 األمكنة ذه سبحانه فأقسم} اَألِمِني اْلَبَلِد َوَهَذا ِسيِنَني َوُطوِر َوالزَّْيُتوِن َوالتِِّني{ -٢٠

 واألمم العظام الشرائع أصحاب ورسله أنبيائه مظاهر هي اليت العظيمة الثالثة
 املسيح مظهر مبوضع فبدأ األفضل إىل الفاضل من القسم هذا يف وترقى ..الكثرية

 اخللق وأكرم ورسوله عبده مظهر مبوضع ختمه مث الكليم مظهر مبوضع ثىن مث
 ...عليه

 ...النار أنه الصحيح)سافلني أسفل( -٢١
 ،الصواب هو وهذا عليهم مكدر وال منقوص وال مقطوع غري أي )ممنون غري( -٢٢

 ...أعماهلم جزاء هو بل عليهم به ممنون غري :طائفة وقالت
 أو يكذبك شيء أي مبعىن هي هل )ما( يف اختلف} ِبالدِّيِن َبْعُد ُيَكذُِّبَك َفَما{ -٢٣

 يكون أن قوله على تعني شيء أي مبعىن جعلها فمن ؟يكذبك الذي من مبعىن
 وقد بالدين مكذبا البيان هذا بعد جيعلك شيء فأي :أي ،لإلنسان اخلطاب
 جعل ،يكذبك الذي من مبعىن جعلها ومن ؟والتصديق الصدق دالئل لك وضحت
 والعقاب بالثواب تكذيبك على يقدر من :يقول كأنه :الفراء قال ،للنيب اخلطاب

 ...وصفناه ما اإلنسان خلق من له تبني بعدما
 بعد شيئا يغشى ألنه ؛املضارع بصيغة أتى جتلى)(والليل إذا يغشى والنهار إذا  -٢٤

 ...واحدة وهلة وجتلى ظهر الشمس طلعت إذا فإنه النهار وأما شيء
 ..التقوى :الثاين السبب ..العبد إعطاء :أحدها أسباب ثالثة لليسرى للتيسري ذكر -٢٥

 وفسرت باجلنة وفسرت اهللا إال إله بال وفسرت ،باحلسىن التصديق :الثالث السبب
 والتقوى اإلعطاء :وهي الثالث الكلمات هذه عليه اشتملت ما وتأمل ..باخللف

 هلا النفس فإن احلق ودين اهلدى من وتضمنته والعمل العلم من باحلسىن والتصديق



 ،والفهم اإلدراك وقوة ،واالمتناع الكف وقوة ،واإلعطاء البذل قوة :قوى ثالث
 فهذه ،والنفرة البغض وقوة ،واإلرادة احلب قوة ويتبعها ،والشعور العلم قوة ففيها

 ..وشقاوا فسادها يكون وبفسادها وسعادا صالحها مدار عليها الثالث القوى
 اخلرب وتصديق ملحظور وترك ملأمور فعل قواعد ثالث على يدور الدين كان وملا
 ...أمجعها الدين مراتب الثالث الكلمات هذه تضمنت فقد..

 اخلري أعمال عليه تيسر اخلري لعمل يئه أي} ِلْلُيْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه{ عباس ابن قال -٢٦
 ...الصاحل العمل إىل للعود نيسره والفراء والكليب مقاتل وقال

 ربه عن يستغين أن العبد ميكن وهل )؟استغىنــ (ب )اتقى( قابل كيف :قيل إن -٢٧
 وشدة وفاقته فقره استشعر ملا املتقي فإن ؛املقابلة أحسن من هذا: قيل ؟عني طرفة

 فإن عنه اه ما بارتكاب ومقته وغضبه لسخطه يتعرض ومل اتقاه ربه إىل حاجته
 غاية عليه وسخطه غضبه يتقي فإنه شخص إىل والضرورة احلاجة شديد كان من

 التقوى فقابل ويؤثره حيبه ما فعل ويعتمد املجانبة غاية يكرهه ما وجيانب االتقاء
 ...ذمه يف ومبالغة التقوى تارك حلال تبشيعا باالستغناء

 ما" قال أنه النيب عن عنه اهللا رضي طالب أيب بن علي حديث من الصحيحني يف -٢٨
 ندع أفال اهللا رسول يا :قيل" والنار اجلنة من مقعده علم وقد إال أحد من منكم
 َمنْ  َفَأمَّا{ قرأ مث" له خلق ملا ميسر فكل اعملوا" :قال ؟الكتاب على ونتكل العمل
  :احلديث هذا تضمن} ِلْلُيْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه ِباْلُحْسَنى َوَصدََّق َواتََّقى َأْعَطى

 املتضمن األول الكتاب وإثبات والشرع القدر وإثبات واجلربية القدرية على الرد -١
  .اجلزائي الفعل خلق وإثبات كوا قبل األشياء سبحانه اهللا لعلم

 تلقوها فإم الدين بأصول الناس أعلم كانوا الصحابة أن على داللة :احلديث ويف  -٢
 ه.عن سألوه شيئا استشكلوا إذا وكانوا اإلطالق على باهللا اخللق أعلم عن

 الصحابة وإرشاده بالقرآن الدين أصول مسائل على النيب استدالل :احلديث ويف -٣
 .منه الستنباطها

 .للشقاوة خلق من ومنهم للسعادة خلق من الناس من أن بيان :احلديث ويف -٤
 .له خلق ما إىل له املوصلة لألسباب ميسر العبد وأن األسباب إثبات :وفيه -٥



 عليه اهللا صلى قوله فتأمل له ومطابقتها الكتاب من السنة اشتقاق على دليل :وفيه -٦
 َأْعَطى َمْن َفَأمَّا{ تعاىل لقوله ومطابقته" له خلق ملا ميسر فكل اعملوا" وسلم
 .اآليتني آخر إىل} َواتََّقى

  
 واحلمد هللا أوًال وآخرًا.


