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 قطًعا من الليل مظلًما

 

 أصحابُ  أولئكَ  ة  ل  وال ذِ  ر  تَ هم قَ وهَ جُ وُ  قُ رهَ وال يَ  سنى وزيادة  وا الحُ نُ أحسَ  للذينَ  ﴿
ما  ة  ل  هم ذِ رهقُ ها وتَ ثلِ بمِ  سيئة   زاءُ جَ  وا السيئاتِ بُ كسَ  والذينَ . م فيها خالدونَ هُ  ةِ الجن  

 ا أولئكَ مً ظلِ مُ  الليلِ  نَ ا مِ عً طَ قِ  م  هُ وهُ جُ وُ  غشيت  ما أُ م كأن  ن عاصِ مِ  اللِ  نَ لهم مِ 
 .62-62يونس  ﴾ار هم فيها خالدونَ الن   أصحابُ 

 

 :الحسنى

 .الجنة -
 .هاثلِ سيئة بمِ : قوله قارن  . الحسنة بالحسنة -

 :المنارقال في 

 .«سن على إحسانهمسنى أي التي تزيد في الحُ الحُ  »

 



 :وزيادة

 .النظر إلى وجه الل -
  .51من الل، كما في آل عمران ورضوان  -
 .الحسنات يضاعفها الل. ضاَعفةومُ  -

 

  .03فاطر  ﴾هِ ن فضلِ هم مِ ويزيدَ  ﴿

 .60-66القيامة  ﴾ها ناظرةناضرة إلى رب   يومئذ   وجوه   ﴿

 

 :المنارقال في 

في تفسير سورة األعراف بما  (النظر إلى وجه الل) قد فصلنا القول فيه » 
المنكرين له بزعمهم  المعتزلة ، ويدحض شبهاتوالعلم العصريبه من العقل يقر  

تقيس عالم الغيب وما هذا المحال إال نظريات عقولهم التي  !حال عقلً أنه مُ 
وقد ظهر في هذا العصر من علوم المادة ما لم يكن يقبله  .عالم الشهادة على

والكلم  اليونانية الفلسفةعقل من العقول المقيدة بتلك النظريات المتولدة من 
 !؟م الغيب اإللهي مقيدا بها، فكيف يكون عالالجهمي



 
  .«عن مدارك غايات العقول السليمة وثم وراء العقل علم يدق  

 

 :هموجوهَ  رهقُ وال يَ 

 .وال يغط ي وجوَههم

 .55 األنفال ﴾عاَس الن   ُيغش يكمُ  ﴿ .ش ي وجوَههمغَ وال يُ 

 .14 األعراف ﴾النهارَ  شي الليلَ ُيغ   ﴿. وال ُيغ شي وجوَههم

 .5الليل  ﴾غشىإذا يَ  والليلِ  ﴿ .وال َيغ َشى وجوَههم

 .ُأغشيت  وجوُههم: قارن  قوَله

 

 :رتَ قَ 

 .معه سواد غبار

 .جمع قترة: القتر

  .45-43عبس  ﴾رةها قتَ رهقُ تَ  رةعليها غبَ  يومئذ   ووجوه   ﴿

 .الكآبة، حتى تصير وجوههم كأن الغبار غشيها: القتر: وقيل



 .غشى الوجه من البؤس والخوفهو لون يَ : وقيل

 

 :وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة

 ؟سنى وزيادةوا الحُ أحسنُ  للذينَ : ما معنى هذا وقد سبق قوله

  ﴾هم ِذل ةرهقُ وتَ  ﴿: وقال فيهم التعريض بالذين كَسبوا السيئاتِ : لعل المقصود
 .تلميح قبل التصريح .﴾امً ظلِ مُ  الليلِ  نَ ا مِ طعً هم قِ وجوهُ  غشيت  أُ  ﴿

 

 :الرازيقال 

، الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم: اعلم أن علماء األصول قالوا »
، على غاية التعظيم يدل   61يونس  ﴾ ملالس   دارِ  إلى دعويَ  واللُ  ﴿ :هفقولُ 
  :ه، وقولُ يدل على حصول المنفعة ﴾ وزيادة   سنىالحُ  واأحسنُ  للذينَ  ﴿ :هوقولُ 
 أولئكَ  ﴿ :، وقولهيدل على كونها خالصة ﴾ ة  ل  ذِ  وال تر  قَ  هموجوهَ  يرهق وال ﴿

مة آمنة من االنقطاع، إشارة إلى كونها دائ ﴾ خالدونَ  فيها هم ةالجن   أصحابُ 
 . »موالل أعل

 

 :ن عاصمن الل مِ ما لهم مِ 
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م التي يعبدونها ويظنون أنها ، كاألصنايمنع عنهم عذابهما لهم من الل من 
 .تشفع لهم عند الل

 

 : التقدير

 .ما لهم من الل عاصم -
 .ما لهم من عذاب الل من عاصم -

 

 :لم يقل

 .ًعا ِمن الليِل ُمظلمةً طَ قِ  -
 .ِقَطًعا ُمظلمًة ِمن الليل -

 

 :التقدير

 .الليل ن سوادِ مِ  منهم قطعة   كل   غشي وجهُ كأنما أُ 

 

 :ِقَطًعا



 .عةط  جمع قِ 

 .علة بمعنى مفعولة، صفة اسُتخدمت اسًمافِ 

 

 :في قراءة

 .ُمظلًما الليلِ  نَ ِقط ًعا مِ 

 .طائفة من الليل :الِقط ع

 .15هود  ﴾الليلِ  نَ مِ  ع  ط  بقِ  كَ فأسِر بأهلِ  ﴿

 

 :إعراب

 : مظلًما

 .حال من الليل -
 .، حسب القراءة األخرى(ِقط ًعا)صفة لـ  -

 

 :إعراب

 .مبتدأ: بوا السيئاتِ كسَ والذين 



 أين خبره؟

 .هاثلِ بمِ  سيئة   جزاءُ  -
فصل بين المبتدأ والخبر بجملتين ) .ن عاصممِ  اللِ  نَ ما لهم مِ  -

 (.اعتراضيتين
مل فصل بثلث جُ ) .ًماظلِ الليل مُ  نَ ًعا مِ طَ هم قِ وجوهُ  غشيت  ما أُ كأن   -

 (.اعتراضية
 (.ملفصل بأربع جُ ) .ارالن   أصحابُ  أولئكَ  -

 .(حيانأبو )

 :أقول

، وهو القريب المتناول البعيد عن الجمل االعتراضية أنا أفضل اإلعراب األول
وا الُحسنى وزيادة  وال َيرهُق وجوَههم قتر  وال للذيَن أحسنُ  ﴿: مناظر إلعراب قوله

 .﴾ذل ة  أولئَك أصحاُب الجن ِة هم فيها خالدونَ 

 

 :لم يقل

 .سنى وزيادةالذين أحسنوا لهم الحُ 

 .وا السيئاتِ بُ كسَ  والذينَ : هقولَ  قارن  



 

 :لم يقل

 .وللذيَن كَسُبوا السيئاتِ 

 

 :لم يقل

 .ثلهابمِ  سيئة   جزاؤهم جزاءُ  وا السيئاتِ بُ كسَ  والذينَ  -
 .هاثلِ بمِ  جزاؤهم السيئةُ  وا السيئاتِ بُ كسَ  والذينَ  -
 "بدينار صاعانِ  القمحُ " .والذيَن كَسُبوا السيئاِت جزاُء سيئة  منهم بِمثِلها -

 .صاعان منه: أي
 .والذيَن كَسُبوا السيئاِت لهم جزاُء سيئة  بِمثِلها -
 .والذيَن كَسُبوا السيئاِت لهم ِمثُلها -

 

 :لم يقل

 .سيئة  مثُلها جزاءُ  -
 .جزاُء كل  سيئة  بِمثِلها -

 



 :هاثلِ بمِ 

 .باء الِعَوض أو الجزاء: الباء

 .(في حديث ربا البيوع) الذهب بالذهب: كقوله 

 .هاثلُ مِ  سيئة   جزاءُ : التقدير(. صلة)زائدة : الباء: قال بعض العلماء

 .هاثلِ بمِ  قد ر  مُ : التقدير .ليست زائدة: وقال آخرون

 

 :لم يقل

 .ة  ل  هم ذِ وجوهَ  قُ رهَ ها وتَ ثلِ بمِ  سيئة   جزاءُ  بوا السيئاتِ والذين كسَ 

 .هم قتر  وهَ جُ وُ  قُ رهَ وال يَ : قارن  قوله

 

 :لم يقل

 .53الروم  ﴾ثم  كاَن عاقبَة الذيَن أساُءوا الس وأى ﴿ .وأىأساءوا الس   وللذينَ 

 .سنىوا الحُ أحسنُ  للذينَ : هقولَ  قارن  

 



 :الرازيقال 

لب ، فكل قتعالى الل ، وسلطان العلوم والمعارف هو معرفةُ العلم نور »
 . «حصل فيه الظلمة أصلً تفيه معرفة الل تعالى لم  تحصل

 

 :الرازي أبو حيان ينتقد

المراد من هذا : واعلم أن حكماء اإلسلم قالوا :أبو عبد الل الرازي قال »
. طبع الظلمة ، فإن الجهل طبعهسواد الجهل وظلمة الضلل: السواد هاهنا

نور العلم وروحه  :، المراد﴾  ةر ضاحكة مستبش وجوه يومئذ مسفرة ﴿ :فقوله
ظلمة : المراد منه ﴾ترهقها قترة ووجوه يومئذ عليها غبرة ﴿ ،وبشره وبشارته

  .، انتهىالجهل وكدورة الضللة
 

، وينقل كلمهم تارة رجل عن حكماء اإلسلم في التفسيرا ما ينقل هذا الوكثيرً 
ين خلقوا في مدة الذ الفلسفة ويعنى بحكماء .ا به، وتارة مستندً إليهما منسوبً 
، إذ وا حكماءسم  ا سفهاء جهلء من أن يُ و سم  بأن يُ  ، وهم أحق  ة اإلسلميةالمل  

على المسلمين  ، وهم أضر  فون للشريعة اإلسلميةياء والمحر  هم أعداء األنب
ذا كان أمير المؤمنين .والنصارى اليهود من رضي الل  عمر بن الخطاب وا 

ينهى عن قراءة كلم ، فألن اا إلهيً عنه نهى عن قراءة التوراة مع كونها كتابً 
 . الفلسفة أحق  
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بجهاالت الفلسفة على أكثر االشتغال  ،في هذا الزمان وقبله بقليل ،وقد غلب
لة ري عنها، ويعتقدون أنهم الكمَ ، ويستجهلون من عَ الحكمةونها الناس، ويسم  

ا وال يحفط قرآنً  ا منهم، وال تكاد تلقى أحدً من الناس، ويعكفون على دراستها
 ،ه للجهلونسبتُ  سينا ابن من مرةً  ولقد غضضتُ . عن رسول الل ا حديثً 

كيف   :ابن سينا وأظهر التعجب من كون أحد يغض من ،فقال لي بعضهم
أبي الوليد  ؟ ولما ظهر من قاضي الجماعةنسب للجهليُ  علم الناس بالليكون أ

االعتناء بمقاالت الفلسفة،  بن رشدمحمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد 
: منصور الموحدين ، المنصورسباألندل ، أغرى به علماء اإلسلموالتعظيم لهم

 واألندلس، حتى أوقع المغرب ملك يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي
هانته به ما ههو مشهور من ضربه ولعنه وا  انة جماعة منهم على رءوس ، وا 

 :في حقهم قول بعض العلماء الشعراء المنصور ، وكان مما خوطب بهاألشهاد
.)...( 

  
 

فة ا من أهلها يشتغلون بجهاالت الفلسكثيرً  مصر، ورأيتُ  بديار ولما حللتُ 
 ا نشأنا في جزيرةكن   ، إذمن ذلك نكر ذلك أحد، تعجبتُ ا من غير أن يُ ظاهرً 

إنما  المنطقع كتاب في بي ، وأنه إذامن ذلك واإلنكار له ؤعلى التبر  األندلس
ل، فعِ ونه المَ سم  ، إنما يُ يتجاسر أحد أن ينطق بلفظ المنطق ، وأنه اليباع خفية

أبا عبد الل محمد بن عبد الرحمن : وزير الملك ابن األحمر حتى أن صاحبنا
يسألني أن أشتري أو  األندلس ا منبابن الحكيم، كتب إلينا كتابً المعروف 
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يتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو ، فلم ا لبعض شيوخنا في المنطقأستنسخ كتابً 
 . «لفعِ اه في كتابه لي بالمَ وزير، فسم  
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