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الباب الثالث
الكريمكبر على الناس في القرآنتال

، وسورة 36: أخذ الباحث يف عشر آيات يف مسألة التكرب على الناس، وهي سورة النساء

، 27، و 10، وسورة هود 23، وسورة احلديد 18: ، وسورة لقمان37: ، وسورة اإلسراء146: األعرف

قسمهذه اآليات اليت تتعلق باملوضوع ويف التفاسري يف . 34، و 33، وسورة املؤمنون 78وسورة القصص 

: إىل أرآء املفسرين من السلف و اخللف فيما يليالباحث

كبر على الناس عند السلفتال.أ

36: سورة النساء.1
َمى َواْلَمَساِكِني َواْجلَاِر ِذي َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتا

بُّ َمْن َكاَن اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاْجلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْميَانُُكْم ِإنَّ اللََّه َال حيُِ 

.ُخمَْتاًال َفُخورًا

اهللا مبا فهو املفتخر على عباد، "الفخور"اوأم1.مبعىن اخلَُيالء" خمتاال"قال الطربي أن 

أنعم اهللا عليه من آالئه، وبسط له من فضله، وال حيمده على ما أتاه من َطْوله، ولكنه به خمتال 

ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمن َكاَن { وقال ابن كثري يف تفسريه 2.مستكرب، وعلى غريه به ُمْستطيل مفتخر

)2000، الرسالةمؤسسة : بريوت(349، ص 8، ج جامع البيان يف تأويل القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي، 1
350، ص 18، ج املصدر السابقالطربي، 2
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ه، معجبا متكربا، فخورا على الناس، يرى أنه خري منهم، فهو خمتاال يف نفس: أي} ُخمَْتاال َفُخورًا 

ِإنَّ {وقال األلوسى يف تفسري قوله تعاىل 3.يف نفسه كبري، وهو عند اهللا حقري، وعند الناس بغيض

أي ذا خيالء وكرب يأنف من أقاربه وجريانه مثال وال يلتفت إليهم } اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال 

4.يعد مناقبه عليهم تطاوال وتعاظما} َفُخوراً {

146: سورة األعراف.2
ا َوِإْن يـََرْوا 

بُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا َسِبيَل الرُّْشِد َال يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال َوِإْن يـََروْ  ا َسِبيَل اْلَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكذَّ

َها َغاِفِلنيَ  .َعنـْ

قال الطربي إن اهللا أخرب أنه سيصرف عن آياته، وهي أدلته وأعالمه على حقيقة ما أمر 

والسموات . به عباده وفرض عليهم من طاعته يف توحيده وعدله، وغري ذلك من فرائضه

واألرض، وكل موجود من خلقه، فمن آياته، والقرآن أيًضا من آياته،  وقد عم باخلرب أنه يصرف 

عن آياته املتكرب 

ُكلَّ َوِإْن يـََرْوا:( لالعتبار به، اتعظوا وأنابوا إىل احلق، وذلك غري كائن منهم، ألنه جّل ثناؤه قال

)م1999-هـ 1420دار طيبة للنشر والتوزيع،: رياض(، 302، ص 2، ج تفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 3
1415دار الكتب العلمية ، : بريوت(29، ص 3، ج العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسي،4

)ه
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َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا {: القول يف تأويل قوله 5.، فال تبديل لكلمات اهللا)

بُوا أَنـَُّهمْ  َكذَّ

َها َغاِفِلنيَ  وإن ير هؤالء الذين يتكربون يف : يقول تعاىل ذكره: وقال أبو جعفر} بِآيَاتَِنا وََكانُوا َعنـْ

وتكربهم فيها بغري احلق، جتربهم فيها، واستكبارهم عن اإلميان باهللا ورسوله، . األرض بغري احلق

كل {

كل حجة هللا على وحدانيته وربوبيته، وكل داللة على أنه ال تنبغي العبادة إال له : ، يقول}آية

: ، يقول}{. خالصة دون غريه

: ، يقول}الرشد ال يتخذوه سبيالوإن يروا سبيل{" هي سحر وكذب: "حجة، ولكنهم يقولون

وإن ير هؤالء الذين وصف صفتهم طريق اهلدى والسداد الذي إن سلكوه جنوا من اهللكة 

والعطب، وصاروا إىل نعيم األبد، ال يسلكوه وال يتخذوه ألنفسهم طريًقا، جهال منهم وحرية 

يتخذوه {6.ّلوا وهلكواوإن يروا طريق اهلالك الذي إن سلكوه ض: ، يقول}وإن يروا سبيل الغي{

يسلكوه وجيعلوه ألنفسهم طريًقا، لصرف اهللا إياهم عن آياته، وطبعه على : ، يقول}سبيال

، يقول }"{

ا فينيبوا، عقوبًة منا هلم : تعاىل ذكره

وكانوا عن آياتنا وأدلتنا الشاهدة على حقيقة : ، يقول}وكانوا عنها غافلني{على تكذيبهم بآياتنا 

114، ص 13، ج املصدر السابقالطربي،  5
114، ص 13، ج املصدر السابقالطربي،  6
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}غافلني{

7.عليهم حينئذ قول ربنا فَعِطبوا

َسَأْصِرُف َعْن آيَاِيتَ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف األْرِض ِبَغْريِ {: تعاىلوفسر ابن كثري يف قوله

سأمنع فهم احلجج واألدلة على عظميت وشريعيت وأحكامي قلوب املتكربين عن : أي} احلَْقِّ 

كما استكربوا بغري حق أذهلم اهللا باجلهل، كما : طاعيت، ويتكربون على الناس  بغري حق، أي

فـََلمَّا زَاُغوا {: وقال تعاىل8}َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ يـُْؤِمُنوا بِِه أَوََّل َمرَّةٍ {:قال تعاىل

َسَأْصِرُف َعْن آيَاِيتَ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف {: وقال سفيان بن ُعَيينة يف قوله9}أَزَاَغ اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ 

َوِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة { : أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آيايت، وقوله: قال} قِّ األْرِض ِبَغْريِ احلَْ 

ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َوَلْو َجاَءتْـُهْم ُكلُّ {: كما قال تعاىل} 

وإن : أي} َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ال يـَتَِّخُذوُه َسِبيال{: وقوله10.}يمَ آيٍَة َحىتَّ يـََرُوا اْلَعَذاَب األلِ 

طريق النجاة ال يسلكوها، وإن ظهر هلم طريق اهلالك والضالل : ظهر هلم سبيل الرشد، أي

بُوا بِآيَاتَِنا {: مث علل مصريهم إىل هذه احلال بقوله. يتخذوه سبيال كذبت : أي} َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكذَّ

َها َغاِفِلَني {  11.ال يعلمون شيًئا مما فيها: أي} وََكانُوا َعنـْ

115، ص 13ج املصدر السابق،7
110:سورة األنعام8
5:سورة الصف9

96:سورة يونس10
475، ص 3، ج املصدر السابقابن كثري، 11
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و قال األلوسي يف قوله تعاىل َسَأْصِرُف َعْن آياِيتَ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اْألَْرِض استئناف 

ت اليت  مسوق على ما قال شيخ اإلسالم لتحذيرهم عن التكرب املوجب لعدم التفكر يف اآليا

كتبت يف ألواح التوراة املتضمنة للمواعظ واألحكام أو ما يعمها وغريها من اآليات التكوينية اليت 

12.والتجرب

37: اءسورة اإلسر .3
ُلَغ اْجلَِباَل طُوًال  .َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض َوَلْن تـَبـْ

ِإنََّك َلْن َختْرَِق { وقال الطربي أن اهللا تعاىل يقول وال متش يف األرض خمتاال مستكربا

ُلَغ اْجلَِباَل طُوال ( املقطع: يعين باملخرتق. باختيالكإنك لن تقطع األرض : يقول} األْرضَ  َوَلْن تـَبـْ

 (

.13

ية تبني النهي على عباده عن التجرب والتبخرت يف ذكر ابن كثري يف تفسريه أن هذه األ

ِإنََّك َلْن َختْرَِق { متبخرتًا متمايال مشي اجلَبَّارين : أي} َوال َمتِْش ِيف األْرِض َمَرًحا { : املشية

ُلَغ اْجلَِباَل ُطوال { . لن تقطع األرض مبشيتك: أي} األْرضَ  بتمايلك وفخرك : أي} َوَلْن تـَبـْ

58، ص 5ج ، املصدر السابقأللوسي، ا12
449، ص 17، ج املصدر السابقالطربي، 13
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بينما : "كما ثبت يف الصحيح14.بل قد جيازى فاعل ذلك بنقيض قصدهوإعجابك بنفسك، 

رجل ميشي فيمن كان قبلكم، وعليه بـُْرَدان يتبخرت فيهما، إذ ُخِسف به األرض، فهو يتجلجل  

.15"فيها إىل يوم القيامة

وقال األلوسي والتقييد باألرض ال يصح أن يقال لالحرتاز عن املشي يف اهلواء أو على 

ن هذا خارق وال حيرتز عنه بل للتذكري باملبدأ واملعاد وهو أردع عن املشي مشية الفاخر املاء أل

ال متش فيما هو عنصرك الغالب عليك الذي خلقت منه : املتكرب وادعى لقبول املوعظة كأنه قيل

وإليه تعود والذي قد ضم من أمثالك كثريا مشية الفاخر املتكرب، وقيل للتنصيص على أن النهي 

ِإنََّك َلْن . املشي مرحا يف سائر البقع واألماكن ال خيتص به أرض دون أرض، واألول ألطفعن 

ُلَغ اْجلِباَل اليت عليها طُوًال بتعاظمك ومد قامتك فأين أنت و  التكرب عليها وشدة وطأتك َوَلْن تـَبـْ

إذا التكرب إمنا يكون بكثرة القوة وعظم اجلثة وكالمها مفقود فيك أو أنك لن تقدر على ذلك 

16.فأنت أضعف من كل واحد من هذين اجلمادين فكيف يليق بك التكرب

18: سورة لقمان.4
َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه 

76، ص 5، ج املصدر السابقا ابن كثري، 14
148، ص 6، ج املصدر السابقمسلم، 15
74، ص 8األلوسي،املصدر السابق، ج 16
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17.وقال الطربي يف تفسريه وال تعرض بوجهك عمن كلمته تكربا واستحقارا ملن تكلمه

َك لِلنَّاِس { : وقال ابن كثري يف قوله تعاىل ال تُعِرْض بوجهك عن الناس : يقول} َوال ُتَصعِّْر َخدَّ

ا عليهم ولكن أِلْن جانبك، وابسط وجهك إذا كلمتهم أو كلموك، احتقاًرا منك هلم، واستكبارً 

جذال متكربًا جبارًا عنيًدا، ال تفعل ذلك : أي} َوال َمتِْش ِيف األْرِض َمَرًحا { : وقوله18.إليهم

خمتال معجب يف نفسه، : أي} ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر { : يبغضك اهللا؛ وهلذا قال

.37: تقدم الكالم على ذلك يف تفسري سورة اإلسرأوقد . أي على غريه: فخور

َك لِلنَّاِس أي ال متله عنهم وال توهلم صفحة وجهك كما  وقال األلوسي َوال ُتَصعِّْر َخدَّ

. أي فرحا وبطرا} َمَرحاً {اليت هي أحط األماكن منزلة } َوال َمتِْش ِيف اْألَْرضِ {. يفعله املتكربون

تعليل للنهي أو موجبه واملختال من اخليالء وهو التبخرت يف } لَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ كُ {

19.املشي كربا

23: سورة الحديد.5
ِلَكْيَال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحوا ِمبَا آتَاُكْم َواللَُّه َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ 

ِلَكْي ال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تـَْفَرُحوا ِمبَا {: قال الطربي، القول يف تأويل قوله تعاىل 

ما أصابكم أيها الناس من مصيبة يف : ، يعين تعاىل ذكره}آتَاُكْم َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ 

ِلَكْيال ( يه، من قبل أن خنلق نفوسكمأموالكم وال يف أنفسكم، إال يف كتاب قد كتب ذلك ف

143، ص 20الطربي، املصدر السابق، ج 17
338، ص 6ابن كثري، املصدر السابق، ج 18
89، ص 11، جاملصدر السابقاأللوسي، 19
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َوال تـَْفَرُحوا ِمبَا ( من الدنيا، فلم تدركوه منها،) َعَلى َما فَاَتُكْم ( لكيال حتزنوا،: يقول) تَْأَسوا 

بالذي أعطاكم منها ربكم : إذا مّدت األلف منها) ِمبَا آتَاُكْم :( ومعىن قوله. منها) آتَاُكْم 

َواللَُّه ال حيُِبُّ  :( وقوله20.بالذي جاءكم منها: ُقصرت األلف، فمعناهاوملَّككم وخوَّلكم؛ وإذا 

21.واهللا ال حيّب كّل متكرب مبا أويت من الدنيا، فخور به على الناس: يقول) ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر 

ِمبَا آتَاُكْم ِلَكْي ال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تـَْفَرُحوا{ وقال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية 

: أي} 

لتعلموا أن ما أصابكم مل يكن ليخطئكم، وما أخطأكم مل يكن ليصيبكم، فال تأسوا على ما 

: أي" آتاُكم: "كم، ويقرأجاء : أي} َوال تـَْفَرُحوا ِمبَا آتَاُكْم { فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكان 

ال تفخروا على الناس مبا أنعم اهللا به عليكم، فإن ذلك ليس : وكالمها متالزمان، أي. أعطاكم

بسعيكم وال كدكم، وإمنا هو عن قدر اهللا ورزقه لكم، فال تتخذوا نعم اهللا أشرًا وبطرًا، تفخرون 

خمتال يف نفسه متكرب : أي} َتاٍل َفُخوٍر َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ خمُْ { : 

22.على غريه: فخور، أي

أي أخربناكم بذلك لئال حتزنوا } ما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة اآلية ِلَكْيال تَْأَسْوا{وقال األلوسي

أن َعلى ما فاَتُكْم من نعم الدنيا َوال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم أي أعطاكموه اهللا تعاىل منها فإن من علم 

الكل مقدر يفوت ما قدر فواته ويأتس ما قّدر إتيانه ال حمالة ال يعظم جزعه على ما فات وال 

99، ص23ج املصدر السابق،الطربي، 20
100، ص 23ج املصدر السابق،21
27، ص 8، ج املصدر السابقابن كثري، 22
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فرحه مبا هو آت، وعلم كون الكل مقدرا مع أن املذكور سابقا املصائب دون النعم وغريها ألنه 

ادث من ال قائل بالفرق وليس يف النظم الكرمي اكتفاء كما توهم، نعم إن محلت املصيبة على احلو 

خري وشر كان أمر العلم أوضح كما ال خيفى وترك التعادل بني الفعلني يف الصلتني حيث مل 

يسندا إىل شيء واحد بل أسند األول إىل ضمري املوصول والثاين إىل ضمريه تعاىل ألن الفوات 

ادمها والعدم ذايت لألشياء فلو خليت ونفسها مل تبق خبالف حصوهلا وبقائها فإنه ال بد من استن

:وعليه قول الشاعر. إليه عز وجل كما حقق يف موضعه

وعرج على الباقي وسائله مل بقي... فال تتبع املاضي سؤالك مل مضى 

لمفعول أي أعطيتم وقرأ أبو عمرومبنيا ل"أوتيتم"ومثل هذه القراءة قراءة عبد اهللا 

من اإلتيان أي جاءكم وعليها بني الفعلني تعادل، واملراد نفي احلزن املخرج إىل ما يذهل "أتاكم"

صاحبه عن الصرب والتسليم ألمر اهللا تعاىل ورجاء ثواب الصابرين ونفي الفرح املطغى امللهى عن 

الشكر، وأما احلزن الذي ال يكاد اإلنسان خيلو منه مع االستسالم والسرور بنعمة اهللا تعاىل

.

ليس أحد إال هو : أخرج مجاعة منهم احلاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال يف اآلية

َواللَُّه : حيزن ويفرح ولكن من أصابته مصيبة جعلها صربا ومن أصابه خري جعله شكرا، وقوله تعاىل

ح املذموم هو املوجب للبطر واالختيال واملختال ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخوٍر تذييل يفيد أن الفر 

املتكرب عن ختيل فضيلة تراءت له من نفسه، والفخور املباهي يف األشياء اخلارجة عن املرء كاملال 

.واجلاه
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وذكر بعضهم أن االختيال يف الفعل والفخر فيه ويف غريه، واملراد من ال حيب يبغض إذ 

ز وجل وأوال باإلثابة والتعذيب، ومذهب السلف ترك ال واسطة بني احلب والبغض يف حقه ع

التأويل مع التنزيه، ومن ال حيب كل خمتال ال حيب كل فرد فرد من ذلك ال أنه ال حيب البعض 

إذا تأملنا وجدنا إدخال كل يف حيز : دون البعض ويرد بذلك على الشيخ عبد القاهر يف قوله

عضا مل يكن، نعم إن هذا احلكم أكثري ال  النفي ال يصلح إال حيث يراد أن بعضا كان وب

23.كلي

10: هودسورة .6

َولَِئْن أََذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه لَيَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعينِّ ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر 

ليت أي إن اإلنسان لفرح بالنعم ا) إنه لفرح فخور(يف تفسري قوله تعاىل : قال الطربي

ذو فخر مبا نال من السعة يف الدنيا ، وما بسط له فيها من : ، يقول)فخور. (

العيش،وينسى ُصُروفها ، ونكَد الَعَوائص فيها،  ويدع طلب النعيم الذي يبقى ، والسرور الذي 

بطر فخور على فرح مبا يف يده، : أي} ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر { وقال ابن كثري 24.يدوم فال يزول

وقال األلوسي َفُخوٌر مبعىن متعاظم على الناس مبا أويت من النعم مشغول بذلك عن القيام 25.غريه

. 26حبقها

187، ص 14، ج املصدر السابقاأللوسي، 23
256، ص 15، ج املصدر السابقالطربي، 24
309، ص 4، ج املصدر السابقابن كثري، 25
216، ص 6، ج املصدر السابقاأللوسي، 26
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27سورة هود .7

ُهْم أَرَاِذلَُنا يَن فـََقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثْـَلَنا َوَما نـَرَاَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَّذِ 

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنيَ  .بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

وهذا خطاب منهم لنوح

الذين هم أراذلنا بادي وما نراك اتَّبعك إال :(وقال الطربي يف قوله تعاىل .أتباعه مل يكونوا ُرسال

وما نراك اتبعك إال الذين هم سفلتنا من الناس ، دون الكرباء واألشراف ، فيما : ، يقول) الرأي

وما نتبني لكم علينا من فضل : ، يقول)وما نرى لكم علينا من فضل:(وقوله.نَرى ويظهر لنا

لعبودة له، فنتبعكمطلَب ذلك نلتموه مبخالفتكم إيانا يف عبادة األوثان إىل عبادة اهللا وإخالص ا

27).بل نظنكم كاذبني=(الفضل ، وابتغاَء ما أصبتموه خبالفكم إيانا 

لست مبلك، ولكنك بشر، فكيف معناه} َما نـَرَاَك ِإال َبَشرًا ِمثْـَلَنا { وقال ابن كثري 

تبعك أوحي إليك من دوننا؟ مث ما نراك  اتبعك إال أراذلنا  كالباعة واحلاكة وأشباههم ومل ي

مث هؤالء الذين اتبعوك مل يكن عن تـََرّو منهم وال فكرة وال نظر، بل ] منا[األشراف وال الرؤساء 

َوَما نـَرَاَك اتـَّبَـَعَك ِإال الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا بَاِدَي { : وهلذا قال،

َنا ِمْن َفْضٍل َوَما نـََرى { يف أول بادئ الرأي، : أي} الرَّْأِي  َوَما نـََرى َلُكْم { : وقوهلم}َلُكْم َعَليـْ

َنا ِمْن َفْضٍل  بل هم يف : } َعَليـْ

297، ص 15، ج املصدر السابقالطربي، 27
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ألرذلون، ويف ريبهم يرتددون، يف ظلمات اجلهل يعمهون، وهم األفاكون الكاذبون، األقلون ا

.28اآلخرة هم األخسرون

ما نَراَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثْـَلنا أرادوا ما أنت إال بشر مثلنا قال األلوسي يف تفسري هذه األين و 

ليس فيك مزية ختصك من بيننا بالنبوة ولو كان ذلك لرأيناه ال أن ذلك حمتمل لكن ال 

: نراه،ويفهم من الكشاف أن يف اآلية وجهني

هب أنك مثلنا يف الفضيلة واملزية من كثرة املال واجلاه فلم اختصصت بالنبوة من دوننا، : قالوا

البشرية، وقوهلم َوما العالمة الطييب، ونوزع يف ذلك ففي الكشف أن قوهلم ِمثْـَلنا علية لتحقيق 

ة إلدخاله عليه السالم واألراذلاآليت َوما نَرى َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل تسجيل بأن دعوى النبوة باطل

لبشر فضال عن االرتقاء، وليس يف هذا الكالم 

.اعتزال خفي وال املقام عنه أيب

من حق الرسول أن يكون ملكا ال بشرا وأنت بشر، وإن جاز أن يكون الرسول بشرا : قالوا

له يف اجلواب َوال أَُقوُل ِإينِّ َمَلٌك ويشهد 

وليس فيه مزية يرتتب عليها النبوة ووجوب اإلطاعة واالتباع، ولعل قوهلم َوما نَراَك اتـَّبَـَعَك إخل 

316، ص 4، ج املصدر السابقابن كثري، 28
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جواب عما يرد عليهم من

إنه مل مييزك اتباع من اتبعك فيوجب علينا اتباعك ألنه مل يتبعك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَراِذلُنا أي : قالوا

أخساؤنا وأدانينا، وهو مجع أرذل واألغلب األقيس يف مثله إذا أريد مجعه أن جيمع مجع سالمة  

رون مجع أخسر لكنه كسر هنا ألنه صار بالغلبة جاريا جمرى االسم، ولذا جعل يف كاألخس

القاموس الرذل واألرذل مبعىن وهو اخلسيس الدينء، ومعىن جريانه جمرى االسم أنه ال يكاد يذكر 

29.املوصوف معه كاألبطح واألبرق

78القصص سورة .8

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أَوَ  ملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد أَْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قَاَل ِإمنَّ

.

إمنا أوتيُت هذه الكنوز على : قال قارون لقومه الذين وعظوه: قال الطربي يف هذه األية

فضل

إمنا أوتيته لفضل علمي، فيما : أرى، كأنه قال: مبعىن) ِعْنِدي :( إن معىن قوله: وقد قيل.عليكم

30.أرى

237، ص 6، ج املصدر السابقاأللوسي، 29
626، ص 19، ج املصدر السابقالطربي، 30
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قول تعاىل خمربًا عن جواب قارون لقومه، حني نصحوه وأرشدوه إىل اخلري وقال ابن كثري 

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي {  أنا ال أفتقر إىل ما تقولون، فإن اهللا تعاىل إمنا أعطاين : أي} قَاَل ِإمنَّ

31.إمنا أعطيته لعلم اهللا ّيف أين أهل له: هذا املال لعلمه بأين أستحقه، وحملبته يل فتقديره

34–33سورة المؤمنون .9

نـَْيا َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِمِه  بُوا بِِلَقاِء اْآلِخرَِة َوأَتْـَرفْـَناُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

َولَِئْن َأطَْعُتْم َبَشرًا ِمثْـَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا ) 33(ِمثْـُلُكْم يَْأُكُل ِممَّا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُوَن 

)34(َخلَاِسُروَن 

وقالت األشراف من قوم الرسول الذي أرسلنا بعد نوح، : تعاىل ذكرأن اهللالطربي قال 

بُوا بِ .( مثود: صاحلًا، وبقومه: وَعَىن بالرسول يف هذا املوضع : يقول) ِلَقاِء اآلِخرَةِ الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

. ا بلقاء اهللا يف اآلخرةين ، كّذبو الذين جحدوا توحيد اهللا، وكذبوا بلقاء اآلخرة، يع

نـَْياَوأَتْـَرفْـنَ :(وقوله : يقول) اُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

يَاِر : َوَقْد أُرَاِين بِالدِّ

َرفا  بعث اهللا صاحلا إلينا رسوال من بيننا، وخصه : قالوا: يقول) َما َهَذا ِإال َبَشٌر ِمثْـُلُكْم :( وقولهُمتـْ

بالرسالة دوننا، وهو إنسان مثلنا ، يأكل مما نأكل منه من الطعام ، ويشرب مما نشرب، وكيف مل 

254، ص 6ابن كثري، املصدر السابق، ج 31
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مما تشربون منه، فحذف : معناه) َتْشرَبُونَ َوَيْشَرُب ِممَّا ( :يرسل ملكا من عنده يبلغنا رسالته، قال

شربت من : ويشرب من شرابكم، وذلك أن العرب تقول: ؛ ألن معىن الكالم"منه"من الكالم 

َولَِئْن َأطَْعُتْم َبَشرًا ِمثْـَلُكْم :( شرابك، يقول تعاىل ذكره ، خمربا عن قيل املأل من قوم صاحل لقومهم

إنكم : قالوا: يقول) ِإًذا َخلَاِسُروَن ( أيها القوم) ِإنَُّكْم .( قتموهفاتبعتموه ، وقبلتم ما يقول وصدّ ) 

.32إذن ملغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة يف الدنيا، باتباعكم إياه

ابن كثري إن اهللا تعاىل أرسل فيهم رسوال منهم، فدعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال وقال 

لكونه بشرًا مثلهم، واستنكفوا عن اتباع رسول فكذبوه وخالفوه، وأبوا من اتباعه. شريك له

.33بشري، فكذبوا بلقاء اهللا يف القيامة، وأنكروا املعاد اجلثماين

لعله ألن كالم املأل : َفقاَل اْلَمَألُ يف قصة نوح عليه السالم فقد قيليقولاأللوسيوأما 

وال .عاىل أعلم حبقائق األمورهنا مل يتصل بكالم رسوهلم خبالف كالم قوم نوح عليه السالم واهللا ت

يَْأُكُل ِممَّا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُوَن أي إذ ال يشرب أحد من : أجهلهم، وقوله تعاىل

ه وإمنا يشرب من فرد آخر من اجلنس فال بد من إرادة اجلنس على 

29، ص 19، ج املصدر السابقالطربي، 32
474، ص 5، ج املصدر السابقابن كثري، 33
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َولَِئْن َأطَْعُتْم َبَشرًا ِمثْـَلُكْم فيما ذكر من األحوال والصفات أي إن امتثلتم بأوامره ِإنَُّكْم . الوجهني

34ِإذاً َخلاِسُروَن عقولكم ومغبونون يف آرائكم حيث أذللتم أنفسكم، 

خلفكبر على الناس عند التال.ب

36: سورة النساء.1
ِني َواْجلَاِر ِذي َواْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ 

أَْميَانُُكْم ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ َمْن َكاَن اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاْجلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت 

.ُخمَْتاًال َفُخورًا

إن اهللا : أى} ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ َمْن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا{ : قال التنطاوي يف تفسري اآلية 

ال حيب من كان متكربا معجبا بنفسه، ومن كان كثري الفخر مبا يقول أو يفعل، ألن من هذه 

ال تفتخروا وال ختتالوا : واجلملة الكرمية علة لكالم حمذوف والتقدير. ليحمله على التطاول عليهم

.35

هو املتكرب الذي : املختال. رمي االختيال والتفاخروقال الزحيلي أن هذه اآلية تبني حت

واملختال . املتكرب الذي تظهر آثار الكرب يف أقواله: والفخور. تظهر آثار الكرب يف حركاته وأفعاله

231، ص 9، ج املصدر السابقاأللوسي، 34
)1997: القاهرة(49، ص 3ج التفسري الوسيط للقرآن الكرمي،حممد سيد طنطاوي، 35
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الفخور مبغوض عند اهللا الحتقاره حقوق الناس وتشبهه بصفات اإلله، وهو ال يعبد اهللا حقا إذ 

36.لوالدين واألقارب واجلريان واألصدقاءال خشوع عنده، وال حيسن إىل ا

ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخورًا أي أنه يعاقبه على خيالئه : ومعىن قوله تعاىل

َوال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً، ِإنََّك : . وفخره

ُلَغ اْجلِباَل طُوًال َلْن َختْرَِق اْألَ  37.ْرَض، َوَلْن تـَبـْ

الوقار يف غري غلظة، وعزة النفس مع األدب، وحتسني البيت واملركوب : وليس من الكرب

ال : قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: بدليل، ما روى عن ابن مسعود قال38واهليئة واللباس،

إن الرجل حيب أن يكون ثوبه : ل رجليدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، فقا

بطر احلق : إن اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب: فقال صّلى اهللا عليه وسّلم. حسنا، ونعله حسنة

39.وغمط الناس

وقال سيد قطب يف تفسريه أن هذه اآلية تدل على األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، 

صة، واألسرة اإلنسانية وتقبيح البخل 

واخليالء والفخر وأمر الناس بالبخل، وكتمان فضل اهللا من أي نوع سواء كان من املال أم من 

40.والتحذير من اتباع الشيطان والتلويح بعذاب اآلخرة. العلم والدين

)ه1418دار الفكر املعاصر دمشق(68، ص 5ج ، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة بن مصطفى الزحيلي، 36
17: سورة اإلسراء37
69، ص 5ج املصدر السابق،الزحيلي، 38
93، ص 1، ج املصدر السابقمسلم، 39
) ه1412دار الشروق، : القاهرة(659، ص 2، ج يف ظالل القرآنسيد قطب إبراهيم حسني الشاريب، 40
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وهي ربط كل مظاهر السلوك، . وهكذا تتضح اللمسة األساسية يف املنهج اإلسالمي

بالعبادة والتلقي، وتعاىلفإفراد اهللا سبحانه. قيدة

يتبعه اإلحسان إىل البشر، ابتغاء وجه اهللا ورضاه، والتعلق بثوابه يف اآلخرة يف أدب ورفق ومعرفة 

والكفر باهللا . اهللافهو ال خيلق رزقه، وال ينال إال من عطاء. بأن العبد ال ينفق إال من رزق اهللا

41.وباليوم اآلخر يصاحبه االختيال والفخر

146: سورة األعراف.2
ا َوِإْن يـََرْوا 

بُوا بِآيَاتَِنا وََكانُوا َسِبيَل الرُّْشِد َال يـَتَِّخُذوهُ  َسِبيًال َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل اْلَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال َذِلَك بِأَنـَُّهْم َكذَّ

َها َغاِفِلنيَ  .َعنـْ

قال التنطاوي يف تفسري هذه األية َسَأْصِرُف َعْن آياِيتَ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اْألَْرِض بَِغْريِ 

مسوق لبيان أن أعداء دعاة احلق هم املستكربون، ألن من شأن التكرب أن يصرف احلَْقِّ استئناف

ومعىن صرف هؤالء املتكربين عن االنتفاع بآيات . أهله عن النظر واالستدالل على وجوه اخلري

660، ص 2، ج املصدر السابق41
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س: أى. يعتربون

.42

وقوله بَِغْريِ احلَْقِّ صلة للتكرب على معىن يتكربون ويتطاولون مبا ليس حبق وهو دينهم 

فاعله، أى يتكربون متلبسني بغري الباطل، وسفههم املفرط، أو متعلق مبحذوف هو حال من

وإن : : مث بني سبحانه ما هم عليه من عناد وجحود فقال.احلق

واجلملة الكرمية معطوفة على . ضله، وتكربهم على الناسوحسدهم لغريهم على ما آتاه اهللا من ف

43.مجلة يـََتَكبـَُّروَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ داخلة معها يف حكم الصلة

: أى} ال يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال {لصالح واالستقامة والسداد ا: أى} َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشدِ {. السماع

طريق : أى} َوِإْن يـََرْوا َسِبيَل الَغيِّ {

. طريقا مييلون إليه، ويسريون فيه بدون تفكر أو تدبر: أى} يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال {الضالل عن احلق 

إنه إللفه املنكرات صار احلسن . ن مرد على الضالل، وانغمس يف الشرور واآلثاموهذا شأن م

44.أََفَمْن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه فـََرآُه َحَسناً : عنده قبيحا والقبيح حسنا، وصدق اهللا إذ يقول

376، ص 5، ج املصدر السابقالتنطاوي، 42
376، ص 5، ج املصدر السابق43
377، ص 5، ج املصدر السابق44
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مث ختم سبحانه اآلية ببيان األسباب اليت أدت

بُوا بِآياتِنا وَكانُوا َعْنها غاِفِلَني أىذلِ : تعاىل ذلك املذكور من التكرب وعدم اإلميان : َك بِأَنـَُّهْم َكذَّ

وإقباهلم التام على طريق الغواية،  . بشيء من الدالئل الدالة على احلق وإعراضهم عن سبيل اهلدى

فاهللا . هذه اآليات غافلني الهني ال يتفكرون فيها، وال يعتربون مبا اشتملت عليه من عظات

تعاىل مل خيلقهم مطبوعني على شيء مما ذكر طبعا، ومل جيربهم ويكرههم عليه إكراها، بل كان 

45.ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته الدالة على احلق

هذه اآلية سأمنع قلوب املتكربين عن طاعيت واملتكربين على الناس بغري وفسر الزحيلي

فـََلمَّا زاُغوا أَزاَغ اللَُّه : حق من فهم الدالئل الدالة على عظميت وشريعيت، كما قال تعاىل

.األدلة والبينات: واملراد بآيايت هنا46.قـُُلوبـَُهمْ 

ن منعهم اهللا من فهم آيات وهذا خطاب شامل كل أمة وفرد، مثل فرعون وقومه الذي

ومثل كفار قريش الذين حجبهم الكرب 47: فيهم

48.مدعن النظر يف اآليات مع يقينهم بصدق حم

376، ص 5، ج املصدر السابق45
5:سورة الصف46
14: النمل47
91، ص 9، ج املصدر السابقالزحيلي، 48
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: أوال

ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن، َوَلْو جاَءتْـُهْم  : للفهم وقبول احلق، كما قال تعاىل

49.ُكلُّ آيٍَة َحىتَّ يـََرُوا اْلَعذاَب اْألَلِيمَ 

- ثانياو 

أحدهم هذه السبيل ال يسلكها ويسلك غريها، وهذا عن تعمد وعناد، وقد يكون بعضهم عن 

.جهل، وحكم الفريقني واحد

ه مسرعني، مبا تزينه هلم -وثالثا

أهواؤهم

مث علل مصريهم إىل هذه احلال بعلة ثابتة وهي تكذيبهم بآيات اهللا املنزلة على رسله، 

وجممل حال هؤالء املتكربين أن اهللا مل 50.

َوَلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً : قال تعاىلإدراك احلق واهلدى وسلوك سبيل السعادة والنجاة، فهم كما

ُعوَن 

51.نَ 

97- 96: سورة يونس49
91، ص 9، ج املصدر السابقالزحيلي، 50
179: سورة األعراف51
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وهو إحباطها وإبطاهلا : مث أوضح اهللا تعاىل مآل ما قد يعملونه من أعمال خّرية يف الدنيا

والذين كذبوا بآياتنا املنزلة على رسلنا، ومل : وتالشي آثارها، وعدم ترتيب الثواب عليها، فقال

خلري وعقابا 

على الشر، واستمروا على وضعهم هذا إىل املمات، بطلت أعماهلم، وذهبت سدى، لفقد شرط 

القبول وهو اإلميان، وألن من سنته تعاىل جعل اجلزاء يف اآلخرة حبسب أعماهلم اليت أسلفوها، إن 

52.خريا فخري، وإن شرا فشر، وكما تدين تدان

مشيئته يف شأن أولئك الذين يتكربون يف وقال سيد قطب إن اهللا تعاىل يعلن عن

آياته .. . يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال

. املنزلة على رسلهيف كتاب الكون املنظور، وآياته يف كتبه 

وإن هذا النموذج من الناس لريتسم من خالل الكلمات القرآنية، كأمنا نراه . وكانوا عنها غافلني

وما يتكرب عبد من عبيد اهللا يف أرضه . }الذين يتكربون يف األرض بغري احلق{! بسماته وحركاته

وحيثما تكرب إنسان يف األرض كان . ال يقبل فيها شريكا. وحدهفالكربياء صفة اهللا. باحلق أبدا

وشر التكرب ادعاء حق الربوبية يف األرض على عباد اهللا، ومزاولة هذا احلق ! ذلك تكربا بغري احلق

92، ص 9، ج املصدر السابقالزحيلي، 52
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بالتشريع هلم من دون اهللا وتعبيدهم هلذا التشريع الباطل، ومن هذا التكرب تنشأ سائر ألوان 

53.شر كله ومنه ينبعثفهو أساس ال. التكرب

37: اءسورة اإلسر .3
ُلَغ اْجلَِباَل طُوًال  .َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض َوَلْن تـَبـْ

قال التنطاوي أن هذه اآلية تدل على النهى عن التفاخر والتكرب واإلعجاب يف 

وال : أى.  يه، مع اخليالء والتعايل على الناسشدة الفرح، والتوسع ف: واملرح يف األصل. النفس

متش أيها اإلنسان يف األرض مشية الفخور املتكرب املختال بل كن متواضعا متأدبا بأدب اإلسالم 

للتذكري باملبدأ واملعاد، املانعني من الكرب واخليالء، } يف األرض{وتقييد النهى بقوله . يف سلوكك

54.ن كان كذلك كان جديرا به أن يتواضع ال أن يتكربإذ من األرض خلق وإليها يعود، وم

ُلَغ اْجلِباَل طُوًال {: وقوله سبحانه تعليل للنهى عن } ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض، َوَلْن تـَبـْ

لن أيها املاشي يف األرض مرحا- إنك:أى. التفاخر مع السخرية والتهكم من املتفاخر املغرور

اجلبال يف - مهما ارتفعت قامتك- و مبشيك فوقها، ولن تبلغخترق األرض بوطئك عليها، أ

} طوال{وقوله . ومادام شأنك كذلك، فكن متواضعا، فمن تواضع للهتعالىرفعه. الطول والعلو

1971، ص 3ج املصدر السابق،سيد قطب، 53
352، ص 8ج املصدر السابق،طنطاوي، 54
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. لن يبلغ طولك اجلبال: أى. متييز حمول عن الفاعل

55.والتطاول

أي متبخرتا متمايال مشي اجلبارين، } متش يف األرض مرحاوال {وفسر الزحيلي اآلية 

فذلك املشي يدل على الكربياء والعظمة، إنك لن خترق األرض أي تنقبها أو تقطعها مبشيك إذا 

سرت عليها، ولن تبلغ اجلبال طوال، أي لن تصل بتطاولك ومتايلك وفخرك وإعجابك بنفسك 

56.تال

ُلَغ اْجلِباَل . َوال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً {قال سيد قطب  ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض َوَلْن تـَبـْ

أن اإلنسان حني خيلوا قلبه من الشعور باخلالق القاهر فوق عباده تأخذه اخليالء مبا يبلغه } طُوًال 

من نعمة فمن اهللا، وأنه ضعيف أمام ولو تذكر أن ما به. من ثراء أو سلطان، أو قوة أو مجال

. حول اهللا، لطامن من كربيائه، وخفف من خيالئه، ومشى على األرض هونا ال تيها وال مرحا

ُلَغ {: والقرآن جيبه املتطاول املختال املرح بضعفه وعجزه وضآلته ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض َوَلْن تـَبـْ

. يل هزيل، ال يبلغ شيئا من األجسام الضخمة اليت خلقها اهللافاإلنسان جبسمه ضئ} اْجلِباَل طُوًال 

إمنا هو قوي بقوة اهللا، عزيز بعزة اهللا، كرمي بروحه الذي نفخه اهللا فيه، ليتصل به ويراقبه وال 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن برتذيل املرح واخليالء، أدب مع اهللا، وأدب . ينساه

وما يرتك هذا األدب إىل اخليالء والعجب إال فارغ . وأدب اجتماعيأدب نفسي.مع الناس

354، ص 8ج املصدر السابق،55
76، ص 15، ج الزحيلي، املصدر السابق56
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ويكرهه اهللا لبطره ونسيان نعمته، ويكرهه الناس النتفاشه . صغري القلب صغري االهتمامات

57.وتعاليه

18: سورة لقمان.4
حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ َوَال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه َال 

َك لِلنَّاسِ { : وقال التنطاوي يف تفسري هذه اآلية أى وال متل صفحة } َوَال ُتَصعِّْر َخدَّ

وجهك عن الناس، وال تتعاىل عليهم كما يفعل املتكربون واملغرورون، بل كن هينا لينا متواضعا،  

وال متش يف األرض مشية املختالني  : أى} َمَرحاً َوال َمتِْش ِيف اْألَْرِض {. كما هو شأن العقالء

املتكرب : واملختال. تعليل للنهى} ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ {: وقوله. املعجبني بأنفسهم

يقال فخر فالن  . املتباهى على الناس مباله أو جاهه أو منصبه: الذي خيتال يف مشيته، والفخور

ور، إذا تفاخر مبا عنده على الناس، على سبيل التطاول عليهم، والتنقيص كمنع فهو فاخر وفخ

58.إن اهللا تعاىل ال حيب من كان متكربا على الناس، متفاخرا مباله أو جاهه: 

وقال الزحيلي يف قوله تعاىل َوال ُتَصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس أي ال تعرض بوجهك عن الناس 

ال تتكرب فتحتقر عباد اهللا، وال تتكلم وأنت معرض، بل كن : تقارا، واملعىنإذا كلموك تكربا واح

2228، ص 4ج املصدر السابق،سيد قطب، 57
123، ص 11،ج املصدر السابقالتنطاوي، 58
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َوال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحًا ِإنَّ اللََّه ال {متواضعا سهال هينا لينا منبسط الوجه، مستهل البشر، 

إن تلك املشية أي ال تسر يف األرض خمتاال بطرا متبخرتا، جباراعنيدا، ف} حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ 

ِيف اْألَْرِض : كما قال تعاىل59يبغضها، واهللا يكره كل خمتال معجب يف نفسه، فخور على غريه،

ُلَغ اْجلِباَل طُوًال  60.َوال َمتِْش َمَرحاً، ِإنََّك َلْن َختْرَِق اْألَْرَض، َوَلْن تـَبـْ

. مرحاوال تصعر خدك للناس، وال متش يف األرض{وقد فسر سيد قطب يف هذه اآلية 

واألسلوب القرآين . والصعر داء يصيب اإلبل فيلوي أعناقها. }إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور

حركة الكرب واالزورار، وإمالة اخلد للناس يف . 

وهي . ة بالناسواملشي يف األرض مرحا هو املشي يف ختايل ونفخة وقلة مباال! تعال واستكبار

وهي تعبري عن شعور مريض بالذات، يتنفس يف مشية . حركة كريهة ميقتها اهللا وميقتها اخللق

61.، ومع النهي عن مشية املرح»إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور«اخليالء 

23: سورة الحديد.5
.لَُّه َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخورٍ ِلَكْيَال تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوَال تـَْفَرُحوا ِمبَا آتَاُكْم َوال

فعلنا ما فعلنا من إثبات ما يصيبكم يف كتاب من قبل :  فسر التنطاوي هذه اآلية

خلقكم، وأخربناكم بذلك، لكي ال حتزنوا على ما أصابكم من مصائب حزنا يؤدى بكم إىل 

اكم اهللا تعاىل من نعم عظمى اجلزع، وإىل عدم الرضا بقضاء اهللا وقدره ولكي ال تفرحوا مبا أعط

150، ص 21، ج املصدر السابقالزحيلي، 59
37: سرأسورة اإل60
2790، ص 5، ج املصدر السابقسيد قطب، 61
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فإن من . فرحا يؤدى بكم إىل الطغيان وإىل عدم استعمال نعم اهللا تعاىل فيما خلقت له. وكثرية

علم ذلك علما مصحوبا بالتدبر واالتعاظ هانت عليه املصائب، واطمأنت نفسه ملا قضاه اهللا 

62.تعاىل وكان عند الشدائد صبورا، وعند املسرات شكورا

تعاىل ال -واهللا: أى. َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ : بحانه اآلية الكرمية بقولهمث ختم س

حيب أحدا من شأنه االختيال مبا آتاه سبحانه من نعم دون أن يشكره تعاىل عليها، ومن شأنه 

كان من وإمنا حيب اهللا تعاىل من. أيضا التفاخر والتباهي على الناس مبا عنده من أموال وأوالد

63.عباده متواضعا حليما شاكرا خلالقه عز وجل

وقال الزحيلي ِلَكْيال تَْأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم، َوال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم أي أخربناكم بذلك 

لكيال حتزنوا على ما فاتكم من نعيم يف الدنيا، وال تفرحوا فرح بطر مبا هو آت، فال تأسوا على 

شيء لكان، وال تفرحوا مبا جاءكم أو أعطاكم، أي ال تفخروا على الناس ما فاتكم، ألنه لو قدر

َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل : مبا أنعم اهللا به عليكم، فإن ذلك من قدر اهللا ورزقه لكم، لذا قال تعاىل

َفُخوٍر أي إن اهللا يعاقب كل خمتال يف نفسه، أي متكرب، فخور على غريه، أي مباه مباله أو

64.جاهه

أي } ما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة اآلية ِلَكْيال تَْأَسْوا{: وقال سيد قطب يف تفسري هذه اآلية

أي أعطاكموه } َوال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكمْ {أخرناكم بذلك لئال حتزنوا َعلى ما فاَتُكْم من نعم الدنيا 

224، ص 14، ج املصدر السابقالتنطاوي، 62
225، ص14ج املصدر السابق،63
327، ص 27ج املصدر السابق،الزحيلي، 64
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ويأتس ما قّدر إتيانه ال حمالة ال اهللا تعاىل منها فإن من علم أن الكل مقدر يفوت ما قدر فواته 

يعظم جزعه على ما فات وال فرحه مبا هو آت، وعلم كون الكل مقدرا مع أن املذكور سابقا 

املصائب دون النعم وغريها ألنه ال قائل بالفرق وليس يف النظم الكرمي اكتفاء كما توهم، نعم إن 

ضح كما ال خيفى وترك التعادل بني محلت املصيبة على احلوادث من خري وشر كان أمر العلم أو 

الفعلني يف الصلتني حيث مل يسندا إىل شيء واحد بل أسند األول إىل ضمري املوصول والثاين إىل 

ضمريه تعاىل ألن الفوات والعدم ذايت لألشياء فلو خليت ونفسها مل تبق خبالف حصوهلا وبقائها 

َواللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ {: وقوله تعاىل. ضعهفإنه ال بد من استنادمها إليه عز وجل كما حقق يف مو 

تذييل يفيد أن الفرح املذموم هو املوجب للبطر واالختيال واملختال املتكرب عن } ُخمْتاٍل َفُخورٍ 

65.ختيل فضيلة تراءت له من نفسه، والفخور املباهي يف األشياء اخلارجة عن املرء كاملال واجلاه

10: هودسورة .6

اُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه لَيَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعينِّ ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخورٌ َولَِئْن أََذقْـنَ 

كثري التباهي : إنه لشديد الفرح والبطر بالنعمة: معناه}ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخورٌ {وقال التنطاوي 

والتفاخر مبا أعطى منها، مشغول بذلك عن القيام مبا جيب عليه حنو خالقه من شكر وثناء 

لصورة صادقة هلذا اإلنسان العجول القاصر، الذي يعيش يف - أيضا- .-سبحانه- عليه

ا سيكون عليه حاله بعد املوت، وال يعترب حلظته احلاضرة، فال يتذكر فيما مضى، وال يتفكر فيم

187، ص 14ج املصدر السابق،سيد قطب، 65
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بتقلبات األيام، فهو يؤوس كفور إذا نزعت منه النعمة، وهو بطر فخور إذا عادت إليه، وهذا من 

66.أسوأ ما تصاب به النفس اإلنسانية من أخالق مرذولة

وإن أعطاه اهللا نعمة من بعد ضراء، كشفاء من مرض، وقوة وفسر الزحيلي هذه األية 

ذهب ما كان يسوؤين من املصائب، ولنينايل بعد : د ضعف، ويسر من بعد عسر، لقالمن بع

اليوم ضيم وال سوء، وأصبح شديد الفرح والبط بتلك النعمة أو مبا يف يده، متفاخرا متعاظما 

فهو يف موقفه هذا ال يقابل النعمة بالشكر عليها، بل يبطر ويفخر .على غريه، حمتقرا من دونه

: أََذقْـَنا والذوق: ويالحظ أنه عرب يف حال النعمة بقوله.ال يواسي البائس الفقريالناس، و على 

: َمسَّْتُه واملس:أوصافها، ويف حال الضراء بقولهإدراك الطعم، ليدل على التمتيع بالنعمة بأقل

وهناك مقابلة بني التعبري ب أََذقْـَنا .ن الضر يف أقل مرتبة من اإلصابةمبدأ الوصول، ليشعر بأ

وكل .شدة تعلقه بالنعمة واحلرص عليهانـََزْعناها الذي يفيد : الذي يفيد اللذة واالغتباط، وقوله

هذا يدل على أن يف اإلنسان طبائع سيئة وأمراضا فتاكة وهي اليأس من رمحة اهللا والكفر بنعمته، 

67.روالبطر والفخر والتكبري، وال عالج هلا إال بالصرب واإلميان والرضا بالقضاء والقد

إوقال سيد قطب يف تفسري هذه األية، 

القاصر، الذي يعيش يف حلظته احلاضرة، ويطغى عليه ما يالبسه فال يتذكر ما مضى وال يفكر 

. . فهو يؤوس من اخلري، كفور بالنعمة مبجرد أن تنزع منه. فيما يلي

170، ص 7ج املصدر السابق، التنطاوي، 66
27، ص 12، ج املصدر السابقالزحيلي، 67
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ال حيتمل يف الشدة ويصرب ويؤمل يف رمحة اهللا . ر مبجرد أن جياوز الشدة إىل الرخاءوهو فرح بط

.68ويرجو فرجه وال يقتصد يف فرحه وفخره بالنعمة أو حيسب لزواهلا حسابا

27سورة هود .7

اَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا فـََقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثْـَلَنا َوَما نـَرَ 

َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنيَ  .بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

َفقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن : ما رد به قوم نوح عليه فقالحكىسبحانهوقال التنطاوي 

َبَشرًا ِمثْـَلنا، َوما نَراَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَراِذلُنا باِدَي الرَّْأِي، َوما نَرى َلُكْم قـَْوِمِه، ما نَراَك ِإالَّ 

.َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم كاِذِبنيَ 

ووصفهم بالكفر، لتسجيل ذلك .أصحاب اجلاه والغىن من قوم نوح: واملراد باملإل

لقومه، عليه السالمبعد هذا النصح احلكيم الذي وجهه نوح.يف ذمهمعليهم من أول األمر زيادة

إال إنسانا مثلنا، ليست : 

تومهوا أن النبوة ال جتامع البشرية، مع فهملجهلهم وغبائهم، مزية جتعلك خمتصا بالنبوة دوننافيك

قتضي أن يكون الرسول بشرا من جنس املرسل إليهم، حىت تتم فائدة التفاهم معه، أن احلكمة ت

.واالقتداء به يف أخالقه وسلوكه

1860، ص4سيد قطب، املصدر السابق، ج 68
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. نا باِدَي الرَّْأيِ َوما نَراَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَراِذلُ : بل أضافوا إىل ذلك قوهلم: بشر مثلنا

بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أوال وعليه : يقال. أوله من البدء: باِدَي الرَّْأِي أى: ومرادهم بقوهلم

وما : أى.»بادئ الرأى«يده قراءة أىب عمرو تكون الياء مبدلة من اهلمزة النكسار ما قبلها ويؤ 

من غري أن يتثبتوا من حقيقة أمرك، ولو نراك اتبعك يا نوح إال الذين هم أقلنا شأنا وأحقرنا حاال 

تثبتوا وتفكروا ما اتبعوك ويصح أن يكون مرادهم بقوهلم باِدَي الرَّْأِي أى اتبعوك ظاهرا ال باطنا، 

بدا الشيء يبدو بدوا وبدوءا وبداء أى ظهر : يقال.ويكون لفظ باِدَي من البدو مبعىن الظهور

ح إال الذين هم أهوننا أمرا، ومع ذلك فإن اتباعهم لك وما نراك اتبعك يا نو : وعليه يكون املعىن

69.إمنا هو يف ظاهر أمرهم، أما بواطنهم فهي تدين بعقيدتنا

:تفسريا هلذه األيةوهي أربع شبهات نوح أجوبة قومذكر الزحيلي و 

أنت إال بشر ما : أي قال السادة الكرباء من الكافرين منهم.اْلَمَألُ الَِّذيَن َكَفُرواَفقالَ :األوىل

.الطاعة

أي ومل يتبعك إال أراذل القوم األخساء أصحاب احلرف اخلسيسة كالزرّاع .َوما نَراَك اتـَّبَـَعكَ :الثانية

أمل وال تفكر وال تدبر يف عواقب والصناع، وهم الفقراء والضعفاء، يف بادئ األمر وظاهره دون ت

.ولو كنت صادقا التبعك األشراف واألكياس من الناس. األمور

190، ص 7التنطاوي،املصدر السابق، ج 69
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َوما نَرى َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل أي ما رأينا لكم علينا امتيازا ظاهرا يف فضيلة أو قوة أو :الثالث

.روة أو علم أو عقل أو جاه أو رأيث

أي بل يرتجح لدينا كذبكم يف ادعائكم الصالح والسعادة يف الدار َبْل َنظُنُُّكْم كاِذِبنيَ :الرابعة

70.. اآلخرة

رد العلية املتكربين املألكبار القوم املتصدرينوقال سيد قطب أن هذه األية تدل على

ما نراك إال بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إال الذين هم : شوهو يكاد يكون رد املأل من قري

.وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبني- بادي الرأي- أراذلنا

 !

شري أصغر من محل رسالة اهللا فإن تكن رسالة فليحملها ملك أن اجلنس الب: نفوس جهال البشر

. أو خملوق آخر

أرضه، وهي وظيفة خطرية ضخمة، ال بد أن يكون اخلالق قد أودع يف هذا اإلنسان ما يكافئها 

قدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون حلمل من اإلستعداد والطاقة، وأودع يف جنسه ال

اجلنس يف 

هي أنه إذا كان اهللا خيتار رسوال، فلم ال يكون من بني . وشبهة أخرى جاهلة كذلكعمومه

هو جهل بالقيم احلقيقية هلذا املخلوق هؤالء املأل الكرباء يف قومهم، املتسلطني العالني؟ و 

اإلنساين، واليت من أجلها استحق اخلالفة يف األرض بعمومه، واستحق محل رسالة اهللا 

55، ص 12، ج ، املصدر السابقالزحيلي70
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وهذه القيم ال عالقة هلا مبال أو جاه أو استطالة يف األرض، . خبصوصيته يف املختارين من صفوفه

لى، مبا فيها من صفاء وتفتح وقدرة إمنا هي يف صميم النفس، واستعدادها لالتصال باملأل األع

إىل آخر صفات النبوة . غهاعلى التلقي، واحتمال لألمانة وصرب على أدائها ومقدرة على إبال

ولكن املأل من قوم نوح، كاملأل من ! وهي صفات ال عالقة هلا مبال أو جاه أو استعالء. الكرمية

ائص العلوية، فال يدركون مربرا قوم كل نيب تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه اخلص

فإن كانت فهي ألمثاهلم من . وهي يف زعمهم ال تكون لبشر. الختصاص الرسل بالرسالة

.71»ما نراك إال بشرا مثلنا«! الوجهاء العالني يف األرض

78سورة القصص .8

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي أَوَملَْ يـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َقدْ  أَْهَلَك ِمْن قـَْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه قَاَل ِإمنَّ

.

ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلٍم ِعْنِديالتنطاوي قال إن : قال قارون يف الرد على ناصحيه: أى.ِإمنَّ

فكيف تطلبون . يدي، إمنا أوتيته بسبب علمي وجدي واجتهاديهذا املال الكثري الذي حتت 

لن أتبع تلك النصائح اليت وجهتموها إىل، فإن هذا . مىن أن أتصرف مبقتضى نصائحكم؟ ال

املال مايل وال شأن لكم بتصرىف فيه، كما أنه ال شأن لكم بتصرفاتى اخلاصة، وال بسلوكى يف 

1872، ص 4سيد قطب، املصدر السابق، ج 71
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أن قارون، كان قد بلغ الذروة يف الغرور والطغيان وهذا القول يدل على .حيايت اليت أملكها

72.وجحود النعمة

ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلٍم ِعْنِدي أي قال قارون لقومه حني نصحوه وأرشدوه : الزحيليوقال  ِإمنَّ

أنا ال أحتاج ملا تقولون، فإن اهللا تعاىل إمنا أعطاين هذا املال، لعلمه بأين أستحقه، : إىل اخلري

73.ربيت بكيفية مجعه، فأنا له أهلوملعرفيت وخ

ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلٍم ِعْنِدي إمنا أوتيت هذا املال استحقاقا على علمي سيد قطب وفسر  ِإمنَّ

فما لكم متلون علي طريقة خاصة يف التصرف فيه، وتتحكمون يف . الذي طوع يل مجعه وحتصيله

ملكييت اخلاصة، وأنا إمنا حصلت هذا املال جبهدي اخلاص

.املغرور املطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها، ويفتنه املال ويعميه الثراء

فكم من الناس يظن أن علمه وكده مها وحدمها سبب . وهو منوذج مكرر يف البشرية

وما ومن مث فهو غري مسؤول عما ينفق وما ميسك، غري حماسب على ما يفسد باملال . غناه

واإلسالم يعرتف بامللكية الفردية، ! يصلح، غري حاسب هللا حسابا، وال ناظر إىل غضبه ورضاه

ويقدر اجلهد الفردي الذي بذل يف حتصيلها من وجوه احلالل اليت يشرعها وال يهون من شأن 

-ولكنه يف الوقت ذاته يفرض منهجا معينا للتصرف يف امللكية الفردية. اجلهد الفردي أو يلغيه

وهو منهج متوازن متعادل، ال حيرم الفرد مثرة جهده، وال -كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها

437، ص 10التنطاوي، املصدر السابق، ج 72
261،  ص 20الزحيلي، املصدر السابق،  ج 73



67

يطلق يده يف االستمتاع به حىت الرتف وال يف إمساكه حىت التقتري ويفرض للجماعة حقوقها يف 

ج وهو منه. وطرق إنفاقه واالستمتاع به. هذا املال، ورقابتها على طرق حتصيله، وطرق تنميته

ولكن قارون مل يستمع لنداء قومه، ومل يشعر بنعمة ربه، ومل .خاص واضح املالمح متميز السمات

74.وأعرض عن هذا كله يف استكبار لئيم ويف بطر ذميم. خيضع ملنهجه القومي

34، و 33سورة المؤمنون .9

بُوا بِِلَقاِء  نـَْيا َما َهَذا ِإالَّ َبَشٌر َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِمِه الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ اْآلِخرَِة َوأَتْـَرفْـَناُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

َولَِئْن َأطَْعُتْم َبَشرًا ِمثْـَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا ) 33(ِمثْـُلُكْم يَْأُكُل ِممَّا تَْأُكُلوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُوَن 

)34(َخلَاِسُروَن 

وقال األغنياء والزعماء من قوم هذا النيب، الذين كفروا باحلق ملا هذه األيةالتنطاويفسر 

ما هذا الذي : 

أن الرسول ال يكون من يدعى النبوة ِإالَّ 

2712، ص5، ج املصدر السابقسيد قطب، 74
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يَْأُكُل : مث أضافوا إىل هذا القول الباطل ما يؤكده يف نفوس الناس فقالوا.وعامة الناس عن دعوته

مث أضافوا إىل ذلك .ا تَْأُكُلوَن ِمْنُه من طعام، وغذاء، َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَربُوَن من ماء وما يشبه املاءِممَّ 

أَنَُّكْم ِإذا .. قوهلم َولَِئْن َأطَْعُتْم أيها الناس َبَشرًا ِمثْـَلُكْم يف املأكل واملشرب وامللبس والعادات

هذا النيب فازداد حسدهم له وحقدهم .دها خسارةبسبب هذه الطاعة َخلاِسُروَن خسارة ليس بع

من املرتفني الذين 

وال شيء يفسد الفطرة، ويطمس .اللعب والتقلب يف ألوان امللذات

لذا .كالرتف والتمرغ يف شهوات احلياة. احلقالقلوب، ويعمى النفوس واملشاعر عن مساع كلمة

تراهم يف شبهتهم األوىل حياولون أن يصرفوا الناس عن هذا النيب، بزعمهم أنه بشر، يأكل مما 

ال يتبعون نبّيا من البشر، ألن ا يشربون منه، والعقالء يف زعمهميأكل منه الناس، ويشرب مم

.اتباعه يؤدى إىل اخلسران املبني

. 75ما هذا ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُرِيُد َأْن يـَتَـَفضََّل َعَلْيُكمْ : قالوا يف شأنه

َتْشَربُوَن أي قال أشراف قومه املتصفون بصفات ...قاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِمِه الزحيلي وأما 

:ثالث هي شر الصفات

.باخلالق وجحود وحدانيةالكفر -أوهلا

.الكفر بيوم القيامة والتكذيب بالبعث واجلزاء واحلساب، واملعاد اجلثماين-ثانيها

32، ص 10التنطاوي، املصدر السابق، ج 75
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ما : - ثالثها

ال ميزة له عليكم، فهو هود الذي يدعي أنه رسول إال بشر عادي مثلكم يف الصفات واحلال،

يأكل من طعامكم، ويشرب من شرابكم الذي تشربون منه، فكيف يدعي الفضل عليكم، 

ويزعم الرسالة من اهللا إليكم؟َولَِئْن َأَطْعُتْم َبَشراً ِمثْـَلُكْم، ِإنَُّكْم ِإذاً َخلاِسُروَن أي وأقسموا لئن أظهرمت 

سرون عقولكم، وتغبنون يف آرائكم، وتضيعون الطاعة لبشر مثلكم، واتبعتموه، إنكم حينئذ خت

وبشرية الرسول هي الشبهة األوىل .جمدكم برتككم آهلتكم واتباعكم إياه من غري فضيلة له عليكم

مث ذكروا شبهة ثانية وهي الطعن يف صحة احلشر والنشر، والطعن يف نبوته . إلنكارهؤالء القوم

.76القائمة على إثبات ذلك

وهو االعرتاض . اض املكرور هو االعرتاض على بشرية الرسولفاالعرت سيد قطب وقال 

الناشئ من انقطاع الصلة بني قلوب هؤالء الكرباء املرتفني، وبني النفخة العلوية اليت تصل 

والرتف يفسد الفطرة، ويغلظ املشاعر، ويسد املنافذ، ويفقد القلوب تلك .اإلنسان خبالقه الكرمي

ومن هنا حيارب اإلسالم الرتف ويقيم نظمه . وتتأثر وتستجيباحلساسية املرهفة اليت تتلقى 

مث يزيد املرتفون هنا إنكار البعث بعد املوت ! حوله، حىت لينخر فيه السوس، ويسبح فيه الدود

77والبلى ويعجبون من هذا الرسول

42، ص 18الزحيلي، املصدر السابق، ج 76
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