
 القايض أمحد. د.أ الشيخ لفضيلة                                                                                                       تبارك جلزء العقدي التفسري•

1 

 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 الثالثونو عبارلاالدرس 

  [4 : 1] :سورة القيامة تفسري

 :هلا ثالثة مقاصد أساسيةسورة مكّية عظيمة، 

اهلل عليه وسلم واألنبياء إثبات املعاد، وهو من أعظم ما جاء به النبي صىل  :األول

 .هلاملرشكني  إنكارشتد اقبله ومن أعظم ما 

 .توثيق القرآن وصونه وحفظه :الثاين

 طبيعة النفس اإلنسانية  :الثالث 

 . هذه املقاصد الثالثة مبثوثة يف السورة

اَمةِ  بِالنَّْفسِ  ُأْقِسمُ  َواَل ( 1) اْلِقَياَمةِ  بَِيْومِ  ُأْقِسمُ  ال} وَّ ْنَسانُ  َأََيَْسُب ( 2) اللَّ  َنْجَمعَ  َألَّنْ  اْْلِ

يَ  َأنْ  َعىَل  َقاِدِرينَ  َبىَل ( 3) اَمهُ ِعظَ   {(4) َبنَاَنهُ  ُنَسوِّ

ا استمدت ومنه: ]1: القيامة [ {ال ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمِة } :ايقول اهلل تعاىل يف مستهله

هذا التعبري ، (ال ُأْقِسمُ ) السورة اسمها ، فهي سورة القيامة ؛ لورود هذا اللفظ فيها،

هي ، ألقسم: قال بعضهموقد اختلف املفرسون يف توجيهه : كثرًيا ما يرد يف القرآن

ألن الم القسم ال تدخل ، الم القسموليست  النافية ، لكن الصواب أهناالم القسم

 .ألكتبنَّ الدرس: إال إذا أكد بالنون كقولكعىل فعل مستقبل 

إىل أن امُلقَسم عليه إذا كان منتفًيا؛ جاز اإلتيان بالم  وذهب بعض املفرسين  

  .وقال بعضهم زائدة للتأكيد .إنكارهم للبعث والنشور املنفيوالقسم لتأكيد النفي، 
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ريب جًدا ، وهو ق{ال ُأْقِسمُ }: ومن األقوال يف توجيه مثل هذا األسلوب  

بحيث  بمكان  أن األمر من الوضوح والبيان: ويتمّشى مع الذوق العريب ، أن املراد 

أن : فاملعنىال حيتاج إىل قسم ، فال حيتاج األمر إىل قسم؛ وهذا جاٍر عىل األلسنة، 

قسم هبذا األمر املعظم ، بل هو من الوضوح والوثوق والوقوع الاألمر ال يستدعي 

اَمةِ }ي فيه عاقل و أردفه بقوله يمرتواحلصول بمكان ال   [{َواَل ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

 .]2: القيامة 

اَمةِ } :فكذلك ال حموج للقسم بالنفس اللوامة ؛ فإن : أي ،{َواَل ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

األمر واضح جيل  وال ريب أن املراد واضح ، وهو أن اهلل تعاىل أقسم بالقيامة 

 ..س اللوامة عىل إثبات املعاد ، ودوًما يكون املقسم به مناسًبا للسياق وبالنف

ال ُأْقِسُم بَِيْوِم }: فلّّم كان احلديث عن القيامة والبعث والنشور جعلها مقسًّم به فقال 

أقسم بالنفس  ، وملا كان احلديث أيًضا سرِيْد عىل طبيعة النفس اإلنسانية{اْلِقَياَمِة 

  .اللوامة

 : ملعاد بالقيامة لثالثة أسبابسمي ا

َيْوَم َيُقوُم النَّاُس  }: ألن الناس يقومون لرب العاملني ، قال اهلل عّز وجّل  :األول

 .]6: املطففني [{لَِربِّ اْلَعامَلنَِي 

ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََيا}: لقيام األشهاد ، قال اهلل تعاىل  :الثاين  ا َلنَنُُصُ ُرُسَلنَا َوالَّ ْنَيا إِنَّ ِة الدُّ

 .]11: غافر [ {َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَهاُد 
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: األنبياء [{َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة  }: إلقامة العدل ، قال تعاىل : الثالث

74[. 

كل هذه املعاين صحيحة ، وقد ذكرنا يف مرات سابقة أن أسّمء القيامة أسّمء وأعالم و

بل قد بلغ هبا بعض العلّمء  ،من أسّمء يوم القيامة التي تتجاوز األربعني ، فكل اسم

 . كالطامة واحلاقة والصاخة واآلزفة وغري ذلك: الثّمنني، اسم ووصف 

اَمِة }: قوله  هلا وهي ما يعتمل بني جوانحنا، : النفس: {َواَل ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ

 : أوصاف ثالثة يف القرآن العظيم

 طمننةامل -1

 اللوامة -2

 األمارة -3

ُتَها النَّْفُس }: ففي هذه السورة ذكر اهلل النفس اللوامة، ويف سورة الفجر قال َيا َأيَّ

اَرٌة }: امرأة العزيز قالتويف سورة يوسف  ،]22: الفجر [ {امْلُْطَمِننَُّة  إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ

 
ِ
وء ، فتكون نفس ابن آدم تارة اآلدميني وهذه األحوال تعرتي، ]13: يوسف [{بِالسُّ

فنفس الكافر والفاجر دوًما . مطمننة، واحلكم للغالب وتارةأّمارة ، وتارة لّوامة ، 

  }: يستجيب هلا ويسرتسل معهافأّمارة تأمره بالسوء، 
ِ
وء اَرٌة بِالسُّ ، {إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ

، فال ء به النبي ونفس املؤمن اخلالص اإليّمن مطمننة؛ قد صار هواها تبًعا ملا جا

ِذيَن آَمنُوا َوَتْطَمِننُّ ُقُلوهُبُم بِِذْكِر اهللَِّ   }: تأمره إال بخري وتطمنن لذكر اهلل  بِِذْكرِ  َأاَل الَّ

 .]22: الرعد [{ اْلُقُلوُب  َتْطَمِننُّ  اهللَِّ
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ُتَها النَّْفُس امْلُْطَمِننَُّة اْرِجِعي إىَِل }: يقال هلا عند االحتضارف َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة  َيا َأيَّ

 [. 24: الفجر [ {َفاْدُخيِل يِف ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَّتِي

تتلوم عىل صاحبها يف اخلري والرش، وهذا أمر  نفس متأرجحة: وبني هاتني النفسني 

  يقع 

 {َز َفْوًزا َعظِيًّم َيا َلْيَتنِي ُكنُت َمَعُهْم َفَأُفو}: كّم قال اهلل عن املنافقني للكافرالتلوم يقع  

 .]43: النساء [

فهذا التلّوم حال تعرتي النفس ، فإذا فاهتا يشء من حظوظها تلّومت عىل   

فاملؤمن قد يلوم نفسه كيف  .مذموًماوقد يكون  حمموًداصاحبها، وقد يكون تلّومها 

 مل قلت! قل كذا؟أملا مل ! كيف لكم أتصدق؟! كيف مل اعتمر؟! مل أحج هذا العام ؟ّ

والفاجر قد يلوم نفسه عىل أضداد ذلك، بأن . فهو يلوم نفسه عىل فوات اخلري! كذا؟

مواطن اخلنا كيف مل أذهب إىل ! كيف مل أساهم يف هذه املسامهة الربوية ؟: يقول مثاًل 

 .هي النفس اللّوامة فهذه! فجور مل مل أقل كذا ؟الو

  .كم لغأغلبلكن احل!. والنفس الواحدة قد تتقلب بني هذه األحوال  

فالذي ينبغي للموفق أن يرتّحل بنفسه من حالة النفس األّمارة، والنفس   

طمننة، فيصبح قلبه ثابًتا، راسًخا،  مستبرًشا، متفائاًل، املنفس الاللوامة بالرّش إىل أن 

يف القلب حّلت  حلهذا إذا فحمسنًا الظن باهلل عّز وجّل، معتقًدا له املثل األعىل، 

 ولكن حيتاج إىل جماهدة، لطمأنينة، وآنس صاحبه هبجة اإليّمن وبشاشتهالسكينة وا
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ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا }: ال يأيت دفعة واحدة، قال اهلل تعاىلو  اهللََّ َوإِنَّ  َوالَّ

 .]66: العنكبوت [ { امْلُْحِسننِيَ  مَلَعَ 

 فإن القلوبشى أيًضا مع تقسيم القلوب، وهذا التقسيم الذي ذكرناه يف النفس يتّم 

 .قلب حي ، وقلب ميت، وقلب مريض  :ثالثة 

هو املوافق للنفس املطمننة؛ ألنه ينبض بّم خلق له من اإليّمن  :فالقلب احلي -

 .باهلل ، وحمبته، وخوفه، ورجائه،  تلكم هي وظيفته 

، فقط عضلههو القلب املتيّبس املتخّشب، الذي استحال إىل  : القلب امليت -

  .ليس فيه مرسح لذكر اهلل تعاىل واإليّمن به، قد فرغ وخال من نور اإليّمن

، تارة يستقطبها القلب احلي، وتارة وبني هذين القلبني قلوب جتري يف املضامر -

 .تيستقطبها القلب املي

حْلَِصرِي ُتْعَرُض اْلِفَتُن َعىَل الُقُلوِب َكَعْرِض ا): أنه قال عن النبي  َروى حذيفة  

ُتْعَرُض الِفَتُن عىَل .. ) كتتابع أعواد احلصري فهي فتن متالحقة  : أي(  ُعوًدا ُعوًدا 

هَبا، ُنكَِت فيه ُنْكَتٌة َسْوداُء، وَأيُّ َقْلٍب  الُقُلوِب كاحْلَِصرِي ُعوًدا ُعوًدا، فأيُّ َقْلٍب ُأْْشِ

ف أْنَكَرها، ُنكَِت فيه ُنْكَتٌة َبْيضاُء، حتَّى َتِصريَ  ، عىَل أْبَيَض ِمْثِل الصَّ ا فال عىَل َقْلَبنْيِ

َمواُت واألْرُض  ُه فِْتنٌَة ما داَمِت السَّ مثل الصفا : يعنيالصفا هو الرخام ... (  َتُُضُّ

ا كاْلُكوِز، ) رقًة ونعومًة و صالبة فذاك قلب املؤمن اخلالص،  واآلَخُر أْسَوُد ُمْربادًّ
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ًيا لوبًا ، الكأس إذا كان مقلوبًا ال ُينتفع به مهّم سكبت كالكأس مق :يعني ( ... جُمَخِّ

  .(1)... (ال َيْعِرُف َمْعُروًفا، وال ُينْكُِر ُمنَْكًرا ) فيه املاء يسح يمنة ويرسة 

! قلبه؟و! طبيعة نفسه؟ املضّمر ويتعرف عىلينبغي للعاقل أن حيدد موقعه يف هذا ف

ويعلم أن ! أم دون ذلك؟ !هل نفسه ُمطمننة؟! أم دون ذلك؟! هل قلبه حي؟

اَها  }: التزكية مرشوع العمر  ]2[َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها  ]4[َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَها  } ماذا؟،{ اَها ]6[َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ  .]سورة الشمس[  {َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ

ْن َنْجَمَع ِعَظاَمُه }  ]سورة القيامة[ { ]3[َأحَيَْسُب اإلْنَساُن َألَّ

ُُييل  .نكاري جلنس اإلنسان امُلنكر للبعث؛ فاهلل تعاىل ينعى عليه نكرانهإهذا سؤال 

تفّرق يف بطون الِسباع، وحواصل الطري،  مات وحتلل بدنه أو أنه إذا للمنكر

 .!وأجواف احليتان، أنه ال يمكن أن يتم مجع عظامه

َصىلَّ اهلل َعَلْيِه َوَسلَّم بعظم حائل، ففتَّه، ثم أن ُأيبَّ بن خلف، أتى رسول اهلل حتى إن  

واهلل حيييه، ثم يميته، ": يا حممد من حييي هذا وهو رميم؟ قال: ذراه يف الريح، ثم قال

 .(2)ثم ُيدخلك النار

َي َبنَاَنُه }:  قوله بىل نجمع  :يعني  :]سورة القيامة[{ ]7[َبىَلٰ َقاِدِريَن َعىَلٰ َأن نَُّسوِّ

اهلل سبحانه وتعاىل أخرب أطراف األصابع،  البنانوفوق ذلك ُنسوي بنانه، عظامه و

! سبحانه وبحمده ُيبقي من ابن آدم عجب الذنب هو أنه سيجمع هذا املتفرق ، و

                                                           

 (.177)أخرجه مسلم رقم ( 1)

 (.117 /22: )تفسري الطربي( 2)
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أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم بأن ابن آدم يبىل وال يبقى منه إال عجب الذنب  فقد 

ْنَسانِ  ِمنَ  َوَلْيَس : ) ...  َنِب، َعْجُب  َوُهوَ  َواِحًدا، َعْظًّم  إاِلَّ  َيْبىَل، إاِلَّ  ءٌ يَشْ  اإْلِ  َوِمنْهُ  الذَّ

ُب   .(3)(اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اخْلَْلُق  ُيَركَّ

َم، َقاَل   َكاَن َرُجٌل  ": َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُف َعىَل  ُه امَلْوُت َقاَل لَِبنِيهِ ُيرْسِ إَِذا َأَنا ُمتُّ َفَأْحِرُقويِن، ُثمَّ اْطَحنُويِن، ُثمَّ : َنْفِسِه َفَلّمَّ َحَُضَ

َبُه َأَحًدا، َفَلّمَّ َما َبنِّي َعَذاًبا َما َعذَّ يِح، َفَواهللَِّ َلِنْن َقَدَر َعيَلَّ َريبِّ َلُيَعذِّ ويِن يِف الرِّ َت ُفِعَل َذرُّ

َما : امْجَِعي َما فِيِك ِمنُْه، َفَفَعَلْت، َفإَِذا ُهَو َقاِئٌم، َفَقاَل : َك، َفَأَمَر اهللَُّ األَْرَض َفَقاَل بِِه َذلِ 

هُ  "َيا َربِّ َخْشَيُتَك، َفَغَفَر َلُه : ََحََلَك َعىَل َما َصنَْعَت؟ َقاَل  ََمَاَفُتَك َيا »: َوَقاَل َغرْيُ

 .(7)(َربِّ 

اهلل عّز وجّل عىل إحياء العظام وهي رميم ، كيف وهو فهذا يدل عىل كّمل قدرة 

أهون عليه  هوالذي خلقها أول مرة ، فالذي أنشأها أول مرة قادرعىل إعادهتا ، بل 

ِذي َوُهوَ } :كّم هو مقتىض العقل : الروم] {َعَلْيهِ  َأْهَونُ  َوُهوَ  ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اخْلَْلَق  َيْبَدأُ  الَّ

24].  

َي َبنَاَنهُ )معنى  املفرسين يف قال بعض أي نخلقه ونمسح أطراف أصابعه، : (نَُّسوِّ

َي َبنَاَنهُ }:متّمثلةفبدالً من أهنا متفاوتة نجعلها   .{نَُّسوِّ

                                                           

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

 (.2416)ومسلم رقم ، (3721)أخرجه البخاري رقم ( 7)
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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

أن هذا البنان الذي يتميز به كل إنسان عن اآلخر، أن اهلل  ،واهلل أعلم ،واألقرب 

من باب  جمع العظامف! ، فكيف بجمع العظامكّم كانتعاىل ُيعيده مع ِدقته ولطافته 

  . أوىل

نَساُن لَِيْفُجَر َأَماَمهُ } :نثم ذكر اهلل تعاىل حقيقة حال هذا االنسا  ،{ َبْل ُيِريُد اإْلِ

، أهنا تريد أن تفجر فيّم تستقبل األمارةهذه طبيعة النفس اإلنسانية  ،]1: القيامة [

 .!من عمرها

، فمنها ما يدل عىل أن امُلراد متقاربة {َيْفُجَر َأَماَمهُ }  :وعبارات املفرسين يف تفسري 

تدل  ماالكفر أي يريد أن يكفر، و أن يسرتسل يف الكفر، ومن عباراهتم : بالفجور

  .َيَتَقَحم يف أبواب الشهوات، و يفعل ما ُُتليه عليه نفسه األّمارة: أي عىل طول األمل

منه، و أن اهلل ال الفجور هو تعمد الكذب، فهو يعلم أن البعث حق ال بد إن : وقيل

يمكن أن ُيلقه ثم يدعه، فهو يتعمد الكذب بإنكار البعث كل هذه معاين ُيّصدُق 

 .بعضها بعض

اَن َيْوُم اْلِقَياَمِة } : وتفسري ذلك   سؤال معانٍد ُمتكرب ، ]6: القيامة [ {َيْسَأُل َأيَّ

 .مستبعد

من ، جانبيهاع  إىل أمور عن حمل النِز اخلروجمن طبيعة املكذبني امُلعاندين،  اوهذ 

 .للتشاغل عن املوضوع األساس، !!متى؟ و أين ؟ و كيف ؟ جنس
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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

أن تؤمن باملعاد، و ُتثبت أن اهلل تعاىل ال يرتك اإلنسان ُسدى، و أال ُتشوش  الواجب

.لهاحلق و مط لردمن األمور التي تتشبث هبا؛  وملَ؟ و تشغب بـ أّيان؟ و كيف؟ 

 

 


