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الدرس الرابع والثالثون
تفسري سورة القيامة]4 : 1[ :
سورة مك ّية عظيمة ،هلا ثالثة مقاصد أساسية:
األول :إثبات املعاد ،وهو من أعظم ما جاء به النبي صىل اهلل عليه وسلم واألنبياء
قبله ومن أعظم ما اشتد إنكار املرشكني له.
الثاين :توثيق القرآن وصونه وحفظه.
الثالث  :طبيعة النفس اإلنسانية
هذه املقاصد الثالثة مبثوثة يف السورة.
ِ
ب ِْ
{ال ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة (َ )1و َال ُأ ْق ِس ُم بِال َّن ْف ِ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع
اْلن َْس ُ
َي َس ُ
س ال َّل َّو َامة (َ )2أ َ ْ
ِ
ِ
ي َبنَا َن ُه (})4
ين َع َىل َأ ْن ن َُس ِّو َ
ع َظ َام ُه (َ )3ب َىل َقاد ِر َ
يقول اهلل تعاىل يف مستهلها{ :ال ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة } ]القيامة  :[1 :ومنها استمدت
السورة اسمها  ،فهي سورة القيامة ؛ لورود هذا اللفظ فيها( ،ال ُأ ْق ِس ُم) ،هذا التعبري
كثريا ما يرد يف القرآن :وقد اختلف املفرسون يف توجيهه قال بعضهم :ألقسم ،هي
ً
الم القسم ،لكن الصواب أهنا النافية وليست الم القسم ،ألن الم القسم ال تدخل
ألكتبن الدرس.
عىل فعل مستقبل إال إذا أكد بالنون كقولك:
َّ
قسم عليه إذا كان منتف ًيا؛ جاز اإلتيان بالم
وذهب بعض املفرسين إىل أن ا ُمل َ
القسم لتأكيد النفي ،واملنفي إنكارهم للبعث والنشور .وقال بعضهم زائدة للتأكيد.
1
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

ومن األقوال يف توجيه مثل هذا األسلوب{ :ال ُأ ْق ِس ُم} ،وهو قريب جدً ا
ّ
ويتمشى مع الذوق العريب  ،أن املراد  :أن األمر من الوضوح والبيان بمكان بحيث
ال حيتاج إىل قسم  ،فال حيتاج األمر إىل قسم؛ وهذا ٍ
جار عىل األلسنة ،فاملعنى :أن
األمر ال يستدعي القسم هبذا األمر املعظم  ،بل هو من الوضوح والوثوق والوقوع
واحلصول بمكان ال يمرتي فيه عاقل و أردفه بقوله { َو َال ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّوا َم ِة} ]
القيامة .[2 :
فكذلكَ { :و َال ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّوا َم ِة} ،أي :ال حموج للقسم بالنفس اللوامة ؛ فإن
األمر واضح جيل وال ريب أن املراد واضح  ،وهو أن اهلل تعاىل أقسم بالقيامة
وبالنفس اللوامة عىل إثبات املعاد  ،ودو ًما يكون املقسم به مناس ًبا للسياق ..
مقسّم به فقال{ :ال ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم
فلّم كان احلديث عن القيامة والبعث والنشور جعلها
ً
ّ
أيضا ِ
سري ْد عىل طبيعة النفس اإلنسانية أقسم بالنفس
ا ْل ِق َيا َم ِة } ،وملا كان احلديث ً
اللوامة.
سمي املعاد بالقيامة لثالثة أسباب:
عز ّ
َّاس
األول :ألن الناس يقومون لرب العاملني  ،قال اهلل ّ
وجل َ { :ي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
ني }]املطففني .[6 :
ل ِ َر ِّب ا ْل َعا َملِ َ
ِ
ِ
احل َيا ِة الدُّ ْن َيا
َنُص ُر ُس َلنَا َوا َّلذ َ
ين آ َمنُوا ِيف ْ َ
الثاين :لقيام األشهاد  ،قال اهلل تعاىل { :إنَّا َلن ُ ُ
َو َي ْو َم َي ُقو ُم ْاألَ ْش َها ُد } ]غافر .[11 :
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ين ا ْل ِق ْس َط ل ِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة }]األنبياء :
الثالث :إلقامة العدل  ،قال تعاىل َ { :ون ََض ُع ا َْمل َو ِاز َ
.[74
وكل هذه املعاين صحيحة  ،وقد ذكرنا يف مرات سابقة أن أسّمء القيامة أسّمء وأعالم
 ،فكل اسم من أسّمء يوم القيامة التي تتجاوز األربعني ،بل قد بلغ هبا بعض العلّمء
الثّمنني ،اسم ووصف  :كالطامة واحلاقة والصاخة واآلزفة وغري ذلك.
قولهَ { :و َال ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّوا َم ِة } :النفس :هي ما يعتمل بني جوانحنا ،وهلا
أوصاف ثالثة يف القرآن العظيم:
-1

املطمننة

-2

اللوامة

-3

األمارة

ففي هذه السورة ذكر اهلل النفس اللوامة ،ويف سورة الفجر قالَ { :يا َأ َّيت َُها النَّ ْف ُس
ا ُْمل ْط َم ِننَّ ُة } ]الفجر  ،[22 :ويف سورة يوسف قالت امرأة العزيز{ :إِ َّن النَّ ْف َس َألَ َّم َار ٌة
بِالس ِ
وء }]يوسف  ،[13 :وهذه األحوال تعرتي اآلدميني ،فتكون نفس ابن آدم تارة
ُّ
أ ّمارة  ،وتارة ّلوامة  ،وتارة مطمننة ،واحلكم للغالب .فنفس الكافر والفاجر دو ًما
أمارة تأمره بالسوء ،فيستجيب هلا ويسرتسل معها { :إِ َّن النَّ ْفس َألَمار ٌة بِالس ِ
وء }،
َ
ُّ
َّ َ
ّ
ونفس املؤمن اخلالص اإليّمن مطمننة؛ قد صار هواها تب ًعا ملا جاء به النبي  ،فال
ِ
ِ
وهبم بِ ِذك ِْر اهللَِّ َأ َال بِ ِذك ِْر
تأمره إال بخري وتطمنن لذكر اهلل { :ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا َو َت ْط َمن ُّن ُق ُل ُ ُ
ِ
وب }]الرعد .[22 :
اهللَِّ َت ْط َمن ُّن ا ْل ُق ُل ُ
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ِ
ِ ِ
ِ
كر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة
فيقال هلا عند االحتضارَ { :يا َأ َّيت َُها النَّ ْف ُس ا ُْمل ْط َمننَّ ُة ْارجعي إِ َىل َر ِّب َ
َفاد ُخ ِيل ِيف ِعب ِ
ادي َوا ْد ُخ ِيل َجنَّتِي} ]الفجر .] 24 :
َ
ْ
وبني هاتني النفسني :نفس متأرجحة تتلوم عىل صاحبها يف اخلري والرش ،وهذا أمر
يقع
ُنت َم َع ُه ْم َف َأ ُفو َز َف ْو ًزا َعظِ ًيّم}
يقع التلوم للكافر كّم قال اهلل عن املنافقنيَ { :يا َل ْيتَنِي ك ُ
]النساء .[43 :
تلومت عىل
التلوم حال تعرتي النفس  ،فإذا فاهتا يشء من حظوظها ّ
فهذا ّ
تلومها حممو ًدا وقد يكون مذمو ًما .فاملؤمن قد يلوم نفسه كيف
صاحبها ،وقد يكون ّ
مل أحج هذا العام ؟ّ! كيف مل اعتمر؟! كيف لكم أتصدق؟! ملا مل أقل كذا؟! مل قلت
كذا؟! فهو يلوم نفسه عىل فوات اخلري .والفاجر قد يلوم نفسه عىل أضداد ذلك ،بأن
يقول ً
مثال :كيف مل أساهم يف هذه املسامهة الربوية ؟! كيف مل أذهب إىل مواطن اخلنا
اللوامة.
والفجور مل مل أقل كذا ؟! فهذه هي النفس ّ
والنفس الواحدة قد تتقلب بني هذه األحوال ! .لكن احلكم لغأغلب.
يرتحل بنفسه من حالة النفس األ ّمارة ،والنفس
فالذي ينبغي للموفق أن
ّ
ً
مستبرشا ،متفائالً،
راسخا،
بالرش إىل أن النفس املطمننة ،فيصبح قلبه ثابتًا،
اللوامة
ً
ّ
عز ّ
وجل ،معتقدً ا له املثل األعىل ،فهذا إذا حل يف القلب ح ّلت
حمسنًا الظن باهلل ّ
السكينة والطمأنينة ،وآنس صاحبه هبجة اإليّمن وبشاشته ،ولكن حيتاج إىل جماهدة
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ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اهللََّ
ين َج َ
وال يأيت دفعة واحدة ،قال اهلل تعاىلَ { :وا َّلذ َ
ني } ]العنكبوت .[66 :
َمل َع ا ُْمل ْح ِسن ِ َ
أيضا مع تقسيم القلوب ،فإن القلوب
وهذا التقسيم الذي ذكرناه يف النفس يتّمشى ً
ثالثة  :قلب حي  ،وقلب ميت ،وقلب مريض .
 فالقلب احلي :هو املوافق للنفس املطمننة؛ ألنه ينبض بّم خلق له من اإليّمنباهلل  ،وحمبته ،وخوفه ،ورجائه ،تلكم هي وظيفته .
ّ
املتخشب ،الذي استحال إىل عضله فقط،
 القلب امليت  :هو القلب املتي ّبسليس فيه مرسح لذكر اهلل تعاىل واإليّمن به ،قد فرغ وخال من نور اإليّمن.
 وبني هذين القلبني قلوب جتري يف املضامر ،تارة يستقطبها القلب احلي ،وتارةيستقطبها القلب امليت.
وب َك َع ْر ِ
َروى حذيفة  عن النبي  أنه قالُ ( :ت ْع َر ُض ا ْل ِفت َُن َع َىل ال ُق ُل ِ
حل ِص ِري
ضا َْ
ُعودا ُعودا ) أي  :كتتابع أعواد احلصري فهي فتن متالحقة ُ ( ..تعر ُض ِ
الف َت ُن َ
عىل
ً
ً
َْ
وب ْ ِ
ب ُأ ْ ِ
ْش َهبا ،نُكِ َت فيه ُن ْك َت ٌة َس ْودا ُء ،و َأ ُّي َق ْل ٍ
فأي َق ْل ٍ
ال ُق ُل ِ
ب
كاحلَص ِري ُعو ًدا ُعو ًداُّ ،
ِ
عىل َق ْل َب ْ ِ
نيَ ،
أ ْنك ََرها ،نُكِ َت فيه ُن ْكت ٌَة َب ْيضا ُء ،حتَّى ت َِص َري َ
الصفا فال
عىل أ ْب َي َض م ْث ِل َّ
ِ
ِ
واألر ُض  ) ...الصفا هو الرخام يعني :مثل الصفا
وات
الس َم ُ
ْ
َُض ُه ف ْتنَ ٌة ما دا َمت َّ
ت ُ ُّ
أس َو ُد ُم ْربا ًّدا كا ْلك ِ
َ
ُوز،
رق ًة ونعوم ًة و صالبة فذاك قلب املؤمن اخلالص( ،
واآلخ ُر ْ

5
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

ُجم َ ِّخ ًيا  )...يعني  :كالكأس مقلوب ًا  ،الكأس إذا كان مقلوب ًا ال ُينتفع به مهّم سكبت
ف َم ْع ُرو ًفا ،وال ُينْكِ ُر ُمنْك ًَرا . ) ...
فيه املاء يسح يمنة ويرسة ( ال َي ْع ِر ُ
()1

فينبغي للعاقل أن حيدد موقعه يف هذا املضّمر ويتعرف عىل طبيعة نفسه؟! وقلبه؟!
هل قلبه حي؟! أم دون ذلك؟! هل نفسه ُمطمننة؟! أم دون ذلك؟! ويعلم أن
التزكية مرشوع العمرَ { :و َن ْف ٍ
ور َها َو َت ْق َو َاها ][2
س َو َما َس َّو َاها ]َ [4ف َأ ْهل َ َم َها ُف ُج َ
اها} ] سورة الشمس[.
اب َمن َد َّس َ
} ،ماذا؟ { َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
َّاها ]َ [6و َقدْ َخ َ
ب اإلن َْس ُ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع ِع َظا َم ُه ]] } [3سورة القيامة[
حي َس ُ
{ َأ َ ْ
هذا سؤال إنكاري جلنس اإلنسان ا ُملنكر للبعث؛ فاهلل تعاىل ينعى عليه نكرانهُُ .ييل
للمنكر أنه إذا مات وحتلل بدنه أو تفرق يف بطون ِ
السباع ،وحواصل الطري،
ّ
وأجواف احليتان ،أنه ال يمكن أن يتم مجع عظامه!.
يب بن خلف ،أتى رسول اهلل َص َّىل اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّلم بعظم حائل ،ففتَّه ،ثم
حتى إن أن ُأ َّ
ذراه يف الريح ،ثم قال :يا حممد من حييي هذا وهو رميم؟ قال" :واهلل حيييه ،ثم يميته،
ثم ُيدخلك النار .
()2

ِ
ين َع َ ٰىل َأن ن َُّس ِّو َي َبنَا َن ُه ]]} [7سورة القيامة[ :يعني  :بىل نجمع
قولهَ { :ب َ ٰىل َقاد ِر َ
عظامه وفوق ذلك نُسوي بنانه ،والبنان أطراف األصابع ،أخرب اهلل سبحانه وتعاىل
أنه سيجمع هذا املتفرق  ،وهو سبحانه وبحمده ُيبقي من ابن آدم عجب الذنب !
( ) أخرجه مسلم رقم (.)177
1

( ) تفسري الطربي.)117 /22( :
2
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فقد أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم بأن ابن آدم يبىل وال يبقى منه إال عجب الذنب
ِ
 ... ( :و َليس ِمن ْ ِ ِ
الذن ِ
ب َّ
َبَ ،و ِمنْ ُه
يش ٌء إِ َّال َي ْب َىل ،إِ َّال َع ْظ ًّم َواحدً اَ ،و ُه َو َع ْج ُ
َ ْ َ َ
اإلن َْسان َ ْ
َّب ْ
اخلَ ْل ُق َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة) .
ُي َرك ُ
()3

َعن َأ ِيب ُهرير َة ر ِ
ِض اهللَُّ َعنْ ُهَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َص َّىل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال " :ك َ
َان َر ُج ٌل
ْ
ََْ َ َ
ف َع َىل َن ْف ِس ِه َف َلّم ح َُضه ا َملو ُت َق َال لِبن ِ ِ
وينُ ،ث َّم ا ْط َحن ِ
يه :إِ َذا َأنَا ُم ُّت َف َأ ْح ِر ُق ِ
ُي ْ ِ
ُوينُ ،ث َّم
رس ُ
َ
َّ َ َ ُ ْ
َذ ُّر ِ
الر ِ
يحَ ،ف َواهللَِّ َل ِن ْن َقدَ َر َع َ َّيل َر ِّيب َل ُي َع ِّذ َبنِّي َع َذا ًبا َما َع َّذ َب ُه َأ َحدً اَ ،ف َل َّّم َما َت ُف ِع َل
وين ِيف ِّ
امج ِعي ما فِ ِ
ِ ِ
يك ِمنْ ُهَ ،ف َف َع َل ْتَ ،فإِ َذا ُه َو َق ِائ ٌمَ ،ف َق َالَ :ما
بِه َذل َكَ ،ف َأ َم َر اهللَُّ األَ ْر َض َف َق َالَ َ ْ :
َح َل َك َع َىل َما َصنَ ْع َت؟ َق َالَ :يا َر ِّب َخ ْش َيت َُكَ ،ف َغ َف َر َل ُه " َو َق َال َغ ْ ُري ُهََ « :مَا َفت َُك َيا
ََ
َر ِّب) .
()7

عز ّ
وجل عىل إحياء العظام وهي رميم  ،كيف وهو
فهذا يدل عىل كّمل قدرة اهلل ّ
الذي خلقها أول مرة  ،فالذي أنشأها أول مرة قادرعىل إعادهتا  ،بل هو أهون عليه
كّم هو مقتىض العقلَ { :و ُه َو ا َّل ِذي َي ْبدَ ُأ ْ
اخلَ ْل َق ُث َّم ُي ِعيدُ ُه َو ُه َو َأ ْه َو ُن َع َل ْي ِه} [الروم:
.]24
قال بعض املفرسين يف معنى (ن َُّس ِّو َي َبنَا َن ُه) :أي نخلقه ونمسح أطراف أصابعه،
فبدالً من أهنا متفاوتة نجعلها متّمثلة{ :ن َُّس ِّو َي َبنَا َن ُه}.

( ) أخرجه البخاري رقم ( ،)7631ومسلم رقم (.)2611
3

( ) أخرجه البخاري رقم ( ،)3721ومسلم رقم (.)2416
7
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واألقرب ،واهلل أعلم ،أن هذا البنان الذي يتميز به كل إنسان عن اآلخر ،أن اهلل
تعاىل ُيعيده مع ِدقته ولطافته كّم كان ،فكيف بجمع العظام! فجمع العظام من باب
أوىل.
ثم ذكر اهلل تعاىل حقيقة حال هذا االنسانَ { :ب ْل ُي ِريدُ ْ ِ
نس ُ
ان ل ِ َي ْف ُج َر َأ َما َم ُه }،
اإل َ
]القيامة  ،[1 :هذه طبيعة النفس اإلنسانية األمارة ،أهنا تريد أن تفجر فيّم تستقبل
من عمرها!.
وعبارات املفرسين يف تفسريَ { :ي ْف ُج َر َأ َما َم ُه} متقاربة  ،فمنها ما يدل عىل أن ا ُملراد
بالفجور :الكفر أي يريد أن يكفر ،و أن يسرتسل يف الكفر ،ومن عباراهتم ما تدل
عىل طول األمل أيَ :ي َت َق َحم يف أبواب الشهوات ،و يفعل ما ُُتليه عليه نفسه األ ّمارة.
وقيل :إن الفجور هو تعمد الكذب ،فهو يعلم أن البعث حق ال بد منه ،و أن اهلل ال
يمكن أن ُيلقه ثم يدعه ،فهو يتعمد الكذب بإنكار البعث كل هذه معاين ُي ّص ُ
دق
بعضها بعض.
ٍ
وتفسري ذلكَ { :ي ْس َأ ُل َأ َّي َ
معاند ُمتكرب
ان َي ْو ُم ا ْل ِق َيا َم ِة } ]القيامة  ، [6 :سؤال
مستبعد.
وهذا من طبيعة املكذبني ا ُملعاندين ،اخلروج عن حمل النِزاع إىل أمور جانبيه ،من
جنس متى؟ و أين ؟ و كيف ؟!! ،للتشاغل عن املوضوع األساس.
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الواجب أن تؤمن باملعاد ،و تُثبت أن اهلل تعاىل ال يرتك اإلنسان ُسدى ،و أال تُشوش
و تشغب بـ أ ّيان؟ و كيف؟ وملَ؟ من األمور التي تتشبث هبا؛ لرد احلق و مطله.
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