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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 األربعون و سداسلا الدرس

 [05: 43: ]تفسري سورة املرسالت

بِيَ  َيْوَمئِذ   َوْيل  } مْ  ُيْؤَذنُ  َوَل ( 35) َينْطُِقونَ  َل  َيْومُ  َهَذا( 34) لِْلُمَكذِّ  َفَيْعَتِذُرونَ  ََلُ

بِيَ  َيْوَمئِذ   َوْيل  ( 33) ْعنَاُكمْ  اْلَفْصلِ  َيْومُ  َهَذا( 33) لِْلُمَكذِّ لِيَ  ََجَ  َكانَ  َفإِنْ ( 33) َواأْلَوَّ

بِيَ  َيْوَمئِذ   َوْيل  ( 33) َفكِيُدونِ  َكْيد   َلُكمْ   َوُعُيون   ظاَِلل   ِف  امْلُتَِّقيَ  إِنَّ ( 40) لِْلُمَكذِّ

َّا َوَفَواكِهَ ( 41) ُبوا ُكُلوا( 44) َيْشَتُهونَ  ِِم  إِنَّا( 43) َتْعَمُلونَ  ُكنُْتمْ  بَِم  َهنِيًئا َواْْشَ

بِيَ  َيْوَمئِذ   َوْيل  ( 44) املُْْحِسنِيَ  َنْجِزي َكَذلَِك   إِنَُّكمْ  َقلِياًل  َوََتَتَُّعوا ُكُلوا( 45) لِْلُمَكذِّ

بِيَ  َيْوَمئِذ   َوْيل  ( 43) ُُمِْرُمونَ  مُ  ِقيَل  َوإَِذا( 43) لِْلُمَكذِّ ( 43) َيْرَكُعونَ  َل  اْرَكُعوا ََلُ

بِيَ  َيْوَمئِذ   َوْيل    {(50) ُيْؤِمنُونَ  َبْعَدهُ  َحِديث   َفبَِأيِّ ( 43) لِْلُمَكذِّ

بنَِي }: قوله تعاىل أولئك الذين كذبوا  يتوعد ويتهدد    {(43)َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

 .باملعاد ومايقع فيه من حوادث

يف هذا احلر   {(43)َوََل ُيْؤَذُن ََلُْم َفَيْعَتِذُروَن ( 43)َهَذا َيْوُم ََل َينْطُِقوَن }: قوله

فتعقل ألسنتهم فال , القابض َل يتمكنون من النطق  الشديد واألّتون الرهيب 

يتمكنون من اَلعتذار وَل اَلفصاح عن مكنونات قلوهبم, ألن الدهشة قد أخذهتم  

يف بعض مواضع يوم القيامة يأخذون يف  وإن كانوا , حلناجروبلغت القلوب ا

ويكذبون املالئكة وغري ذلك ,ولكنهم  وحيلفون األيامن ويكذبون الرسل  اَلعتذار 
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فياَلا من  . يف هذا املوضع العصيب ُُيتم عليهم فال يتكمنون لشدة اَلول من بيان

لقيامة إن فيه من العظة حال بئيسة وما أعجب تصوير القران حلال املكذبني يوم ا

والعربة ملن رشح اهلل صدره ما حيمله عىل أن ينخلع مما هو فيه من تكذيب و فسق و 

كفر وعصيان , فأما من ختم عىل قلبه فام تنفعه موعظة وَل ادكار وما تغني اآليات 

ِذيَن َيَتكَ }: كام قال تعاىل, والنذر عن قوم َل يؤمنون ُف َعْن آَياِِتَ الَّ وَن يِف َسَأْْصِ ُ ربَّ

ْشِد ََل َيتَِّخُذوهُ  ا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل الرُّ  اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة ََل ُيْؤِمنُوا هِبَ

ُبوا بِآَياتِنَا َوَكاُنوا عَ  ُْم َكذَّ نَْها َسبِيالا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبِيالا َذلَِك بَِأَّنَّ

 . [633: األعراف] {َغافِلنِيَ 

إِنَّ }: وملا ذكر اهلل حال هؤَلء ذكر حال مقابليهم من املؤمنني قال سبحانه وتعاىل

فإن كان أولئك يف ظل ذي ثالث شعب َل ظليل و  {(36)امْلُتَِّقنَي يِف ظِاَلٍل َوُعُيوٍن 

ن سارحة وهم يف َل يغني عن اللهب فإن عباد اهلل املؤمنني يف ظالل ظليلة وعيو

عرصات القيامة يف ظل عرش الرمحن ويف اجلنة يف ظالل أشجارها فالظالل من 

 .فوقهم والعيون جتري من حتتهم

 .وهو ما يتفكهون به من أنواع املأكل, {(34)َوَفَواكَِه مِمَّا َيْشَتُهوَن }: قال تعاىل

من أهل اجلنة إذا  أن الرجل لنعيم أهل اجلنة وكيف  وقد جاء يف السنة  وصف رقيق  

اشتهى الثمرة تدلت له حتى صارت يف متناول يده فإذا قىض منها َّنمته ارتفعت يف 
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نَي َما َلَ َعنْيٌ ): ربنا عز وجل يف احلديث القديس يشء كام  احِلِ َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّ

 .(6)(َرَأْت, َوَلَ ُأُذٌن َسِمَعْت, َوَلَ َخَطَر َعىَل َقْلِب َبَشٍ 

هم اهلل تعاىل متاعاا حسياا ومتاعاا نفسياا فهم يف راحة ودعة و أنس وراحة بال فيمتع

وهم أيضا يتقلبون يف أنواع املتاع من األكل والشب والنكاح و سائر املتع احلسية 

ُبوا َهنِيئاا }وما ذاك  إَل  بسبب ما قدموه يف الدنيا  باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن ُكُلوا َوارْشَ

(34)}. 

هذه الباء ليست باء املعاوضة وَل باء الثمنية وَل باء , (باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ : )ولهفق

املقابلة بل هي باء السببية   فبهذا نجمع بينها وبني حديث الرسول صىل اهلل عليه 

ا َعَمُلُه اجَلنَّةَ ) : وسلم َلَ, َوَلَ  ": َوَلَ َأْنَت َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ َقاَل : َقاُلوا« َلْن ُيْدِخَل َأَحدا

َدِِن اهللَُّ بَِفْضٍل َوَرمْحَةٍ  فالباء التي يف احلديث هي باء الثمنية  (4)(َأَنا, إَِلَّ َأْن َيَتَغمَّ

ي يف مثل هذه اآلية بام كنتم تعملون وأما الباء الت, والعوض واملقابلة فهي باء منفية 

فأعامَلم كانت سبباا يف دخوَلم اجلنة وَل عوضا وَل مقابل , جزاء بام كنتم تعملون 

 .كام تدعي املعتزلة

 أي بسبب ما قدمتم من أعامل صاحلة يف الدنيا نلتم هبا هذا اجلزاء فإن اهلل سبحان اهلل 

                                                           

 (.4243)ومسلم رقم , (4433)أخرجه البخاري رقم ( 6)

 (.4263)ومسلم رقم , (3364)أخرجه البخاري رقم ( 4)
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نَا َوآتِنَا َما }: كام سألوه بقوَلم وتعاىل َل ُيلف امليعاد وقد وعدكم فصدق وعده َربَّ

 .[693: آل عمران] {َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك 

قانون العدل اإلَلي الذي قامت به : {إِنَّا َكَذلَِك َنْجِزي امْلُْحِسننِيَ }: قال تعاىل

فاهلل تعاىل متفضل منعم . الساموان واألرض فهل جزاء اإلحسان إَل اإلحسان

 . كم عدل مقسطكام أنه ح, شكور

بنَِي }: قال اهلل تعاىل  هذه اجلملة تتعلق بام تقدم ذكره فمن  {(33)َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ

ُكْم }: كذب بنعيم أهل اجلنة فويل له ثم قال اهلل سبحانه وتعاىل ُكُلوا َوََتَتَُّعوا َقِليالا إِنَّ

 .املجرمونالتفت السياق إىل الفريق اآلخر وهم  {(33)ُُمِْرُموَن 

تهم  فلام كان احلديث عن األكل, والشب, والتمتع أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يبكِّ

ِْرُمونَ ): ويندمهم, فقال فهم يف النَّار إنام يأكلون الرضيع  (ُكُلوا َوََتَتَُّعوا َقلِيالا إِنَُّكم ُمُّ

نيا يأكلون و يتمتعون ؛ لكنه والزقوم, ويشبون احلميم, والغسلني, وقد كانوا يف الدُّ

ِْرُمونَ )متاع زائل,  نيا : أي (ُكُلوا َوََتَتَُّعوا َقلِيالا إِنَُّكم ُمُّ هذا يف الدنيا , فأنتم يف الدُّ

نيا  تأكلون , وتتمتعون كام تأكل األنعام , متاع قليل , متاع زائل , فأنتم يف هذه الدُّ

عاىل قد تكفل لكل دابة بام تنالون ما ُقسم لكم بمقتىض الربوبية , فإن اهلل سبحانه وت

ٍة يِف األَْرِض إَِل َعىَل اهللَِّ ِرْزُقَها}: يقيم أودها, قال تعاىل  [3:سورة هود]{َوَما ِمْن َدابَّ

ا عليهم؛ َلذا قال ربنا عز وجل : فهم وإن رزقهم لكنها َل حتل َلم بل تكون شؤما
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تِي َأْخَرَج لِِعب} َم ِزينََة اهللَِّ الَّ ْنَيا َخالَِصةا ُقْل َمْن َحرَّ ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الدُّ اِدِه ُقْل ِهَي لِلَّ

يعني يف احلياة الدنيا يَشكهم غريهم من  [44:سورة األعراف]{(44)َيْوَم اْلِقَياَمِة 

الكفار, يف املآكل, واملشارب, وربام يفوقوَّنم يف التمتع هبا؛ لكنها يوم القيامة تكون 

الكافرين فإنام يأكلون من الرضيع والزقوم, ويشبون من  خالصة للمؤمنني , وأما

 .احلميم والغسلني

ْنَيا ِمْن َأْهِل النَّاِر َيْوَم ) :بأنه اهلل عليه وسلم أخرب النبي صىل ُيْؤَتى بَِأْنَعِم َأْهِل الدُّ

, ُثمَّ ُيَقاُل  ؟ َهْل َمرَّ بَِك َيا اْبَن آَدَم َهْل : اْلِقَياَمِة, َفُيْصَبُغ يِف النَّاِر َصْبَغةا ا َقطُّ َرَأْيَت َخرْيا

؟ َفَيُقوُل  ْنَيا, ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة, : َنِعيٌم َقطُّ ا يِف الدُّ ََل, َواهللِ َيا َربِّ َوُيْؤَتى بَِأَشدِّ النَّاِس ُبْؤسا

ا : َفُيْصَبُغ َصْبَغةا يِف اجْلَنَِّة, َفُيَقاُل َلهُ  ٌة َيا اْبَن آَدَم َهْل َرَأْيَت ُبْؤسا ؟ َهْل َمرَّ بَِك ِشدَّ َقطُّ

؟ َفَيُقوُل  ةا َقطُّ : َقطُّ , َوََل َرَأْيُت ِشدَّ نيس كل يشء ,(4)(ََل, َواهللِ َيا َربِّ َما َمرَّ ِِب ُبْؤٌس َقطُّ

 .مر به نسأل اهلل من واسع فضله

بنَِي ) : قال تعاىل ْلُمَكذِّ  .بوعيد املجرمني, ((36)َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّ

كانوا حينام يندبون إىل اخلضوع ,((32)َوإَِذا ِقيَل ََلُُم اْرَكُعوا ََل َيْرَكُعونَ ): قال تعاىل 

هلل سبحانه وتعاىل والصالة يأبون, ويستنكفون, وَل يظهرون العبودية املستحقة هلل 

اهللَِّ َأنَّ َوْفَد َثِقيٍف مَلَّا َقِدُموا َعىَل َرُسوِل )تعاىل , وبعضهم يقع يف نفسه كرب جاهيل كام 

                                                           

 (.4286)أخرجه مسلم رقم ( 4)
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وا  ُطوا َعَلْيِه َأْن َلَ حُيَْشُ صىل اهلل عليه وسلم َأْنَزََلُُم امْلَْسِجَد لَِيُكوَن َأَرقَّ لُِقُلوهِبِْم َفاْشََتَ

بُّوا وا َوَلَ ُُيَ وا َوَلَ ": َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم. َوَلَ ُيْعَشُ َشُ َلُكْم َأْن َلَ حُتْ

وا َوَلَ   .(3)("َخرْيَ ِِف ِديٍن َلْيَس فِيِه ُرُكوعٌ ُتْعَشُ

 .أما أهل اإليامن فإَّنم يشفون بالركوع هلل والسجود له 

كان َل يرى صالة   -رمحه اهلل-ومن طريف ما حُيكى يف هذا املقام أن اإلمام مالك 

ذوات األسباب يف وقت النَّهي , فال يرى أن ُتصىلَّ حتية املسجد يف وقت النَّهي , 

ا بعد صالة العرص , فجلس , فأتى إليه صبي وقال له فُقدِّ   ر أنه دخل املسجد يوما

وركع ركعتني , فقيل  -رمحه اهلل-يا شيخ قم فاركع ركعتني , فقام : -وهو َل يعرفه

إِن خشيت : يا أبا عبداهلل , كيف وأنت َل ترى حتية املسجد يف وقت النَهي , قال : له

  .(َوإَِذا ِقيَل ََلُُم اْرَكُعوا ََل َيْرَكُعونَ ) :أن أكون ممن قال اهلل فيهم 

َوإَِذا ِقيَل ََلُُم اْرَكُعوا َل َيْرَكُعوَن َوْيٌل َيْوَمِئٍذ } :قوله تعاىل -رمحه اهلل-قال ابن القيم 

بنِيَ  ُكْم ُُمِْرُمونَ }: ذكر هذا بعد قوله {لِْلُمَكذِّ ثم توعدهم , {ُكُلوا َوََتَتَُّعوا َقلِيالا إِنَّ

عىل ترك الركوع وهو الصالة إذا دعوا إليها وَل يقال إنام توعدهم عىل التكذيب فإنه 

 .(3)سبحانه وتعاىل إنام أخرب عن تركهم َلا وعليه وقع الوعيد

                                                           

 (.4842)وأبو داود رقم , (66964)أخرجه أمحد رقم (3)

 (.39)الصالة وأحكام تاركها ( 3)
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إذا مل يقنعهم القرآن , إذا مل , ((38)َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه ُيْؤِمنُونَ ): قال اهلل عز وجل

 .وحججه , وبراهينه , فبأي حديث يمكن أن يقتنعوا ؟ُيضعوا آلياته , ودَلئله , 

ويف هذا إملاحة إىل الدعاة أنه, ينبغي أن يكون دليلهم األول, وسالحهم الذي عليه 

, [34:سورة الفرقان(]َوَجاِهْدُهم بِهِ ) : املعّول القرآن العظيم, كام قال اهلل عز وجل

ْر بِهِ }: وقال فيجب أن , [36: األنعام] {ْنِذْر بِهِ َوأَ }: وقال, [68: األنعام] {َوَذكِّ

يستشعر الداعي إىل اهلل عز وجل أن أعظم سالح له هو القرآن العظيم, وأّنه ينبغي 

أن حيتج به, ويستدل به, وينهل من معينه, ويستخرج الدَلئل التي أودعها اهلل فيه, 

الذين فال يغرّنك ما تسمع من كالم بعض املتكلمني أو العرصانيني املتفلسفني 

يقولون دعوا النصوص جانباا, هذه أدلة سمعية , وعليكم باألدلة العقلية , فام كان 

من حق فيام يذكرون فهو موجود يف القرآن العظيم , فالقرآن يتضمن العقل والنقل 

ا , فليس هناك دليل أقوى من أدلة القرآن, وَل موعظة أعظم من موعظة القرآن,  معا

وأهيا الداعية , ويا طالب العلم , وَل تعدل به شيئاا, وَل فتمسك هبذا أهيا املؤمن, 

تبحث عاّم سواه, وَل حتاول أن تتسلح بغري سالح القرآن فهي أسلحة واهية , 

َوإِْن َأَحٌد : )ضعيفة بجنب سالح القرآن , وقوته , وإقناعه ؛ وَلذا قال ربنا عز وجل

كنَِي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّ  َن امْلُْشِ , فأول ما [3:سورة التوبة((]3)ٰى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَِّمِّ

 .نقرع به سمعه كالم ربنا عز وجل 
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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 :الفوائد امْلُستنبطة

ْشف امُلقَسم به؛ فإن اهلل تعاىل ل , إقسام اهلل تعاىل بم شاء من خملوقاته: الفائدة األوىل

 .يقسم إل بأمر ْشيف

 .لوقاته من الرياح, واملالئكةتسخري اهلل تعاىل ملخ: الفائدة الثانية

أن آيات القرآن فرقان بي احلق والباطل, واملؤمن والكافر , واحلالل : الفائدة الثالثة

 .واحلرام

 .أن القرآن ذكر للقلوب, وإعذار وإنذار للنَّاس: الفائدة الرابعة

 .إثبات املعاد, والقطع بذلك: الفائدة اخلامسة

 .ت الكونية ف السموات واألرض يوم القيامةبيان املتغريا: الفائدة السادسة

 .شهادة الرسل عىل أقوامهم: الفائدة السابعة

 .وهو اسم ووصف( يوم الفصل)أن من أسمء القيامة : الفائدة الثامنة

 .وعيد املكذبي بالبعث: الفائدة التاسعة

 .سنة اهلل املّطردة ف إهالك املكذبي: الفائدة العاْشة

 .الستدلل باخللق األول عىل إعادته: عرشالفائدة احلادية 

 . بديع خلق اهلل , وكمل قدرته ف خلق اإلنسان وتطوره: الفائدة الثانية عرش

 .إثبات القدر السابق: الفائدة الثالثة عرش

 .الستدلل باألدلة األرضية عىل إثبات البعث: الفائدة الرابعة عرش

 . األعظم عىل ما دونهالستدلل باخللق : الفائدة اخلامسة عرش
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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

فالقرآن بديع , أسلوب اللتفات وأسلوب التكرار ف القرآن: الفائدة السادسة عرش

 . تتنوع أساليبه ل يمله قارئه ول يبىل عىل كثرة الرد

 . شدة عذاب جهنم وسوق املكذبي إليها كرها: الفائدة السابعة عرش

قل السنتهم  عن  الكالم و العتذار إجلام أفواه املكذبي وع: الفائدة الثامنة عرشة

 .لشدة اَلول انقطاع حيلة املكذبي يوم القيامة وإبالسهم

 .كمل نعيم املؤمني احليس واملعنوي ف اجلنة: الفائدة التاسعة عرش

 .  أن العمل سبب لدخول اجلنة ل ثمن َلا: الفائدة العرشون

 . لأن اجلزاء من جنس العم: الفائدة احلادية والعرشون

 . أن متاع الدنيا قليل: الفائدة الثانية والعرشون

أن ترك الصالة خمرج عن امللة ومن موجبات اخللود ف : الفائدة الثالثة والعرشون

َوإَِذا ِقيَل }: ولقوله. النار وعىل هذا السلف املتقدمون حتى حكي اإلَجاع عىل ذلك

ُم اْرَكُعوا َل َيْرَكُعوَن   هذا القول مع أدلة أخرى أرصح من ذلك دليل يعزز , {(43)ََلُ

 .أن القرآن العظيم بلغ الغاية ف اإلعجاز واإلقناع: والفائدة الرابعة والعرشون

 


