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الدرس اخلامس والعرشون
تفسري سورة اجلن [ ]22: 21
{ ُقل إِ ِّن َل َأملِ ُ
ك َلكُم ًَّ
َضا َو َل َر َشدً ا (ُ )11قل إِ ِّن َلن ُُيِ َري ِِن ِم َن اهللهِ َأ َحد َو َلن
َأ ِجدَ ِمن ُدونِ ِه ُملت ََحدً ا ( )11إِ هل َب ََل ًغا ِم َن اهللهِ َو ِر َس َالتِ ِه َو َمن َيع ِ
هلل َو َر ُسو َل ُه َفإِ هن
ص ا هَ
ِِ
ون َمن
ون َف َس َيع َل ُم َ
ين فِ َيها َأ َبدً ا (َ )12حتهى إِ َذا َر َأوا َما ُيو َعدُ َ
َار َج َهن َهم َخالد َ
َل ُه ن َ
َأضع ُ ِ
ون َأم َُي َع ُل َل ُه َر ِّب َأ َمدً ا
ُوعدُ َ
َاِصا َو َأ َقل َعدَ ًدا (ُ )12قل إِن َأد ِري َأ َق ِريب َما ت َ
َ
فن ً
(َ )12ع ِامل ُ الغَي ِ
ب َف ََل ُيظ ِه ُر َع َىل َغيبِ ِه َأ َحدً ا ( )12إِ هل َم ِن ارت ََض ِمن َر ُسول َفإِ هن ُه
ي يدَ ي ِه و ِمن َخل ِف ِه رصدً ا ( )12لِيع َلم َأن َقد َأب َلغُوا ِرس َال ِ
يس ُل ُ ِ
ت َر ِّّبِم
َ َ
َ
َ
َ َ
ك من َب ِ َ
َ
َو َأ َح َ
اط بِ َم َلدَ ْيِم َو َأح َص ك هُل ََشء َعدَ ًدا (.})12
ِ
﴿ ُقل إِِن ل َأملِ
ك َلكُم ََضا َول َر َشدً ا (ُ )11قل إِ ِّن َلنن ُُيِ
ُ
نن اهللهِ َأ َحند
ّ
نري ِِن م َ
َ
ًّ
َو َلن َأ ِجدَ ِمن ُدونِ ِه ُملت ََحدً ا﴾[اجلن.]11-12:
النبي َ ي َّط ِرح بني يدي ربه ويتنصل ويربأ مرب ادعربء خصربءص

الربببةرب

فأي ولئك الذي يطلببن م النبربي  النفرب و ال،رب يدعبنربه مرب دون اهلل كرب
يدعبن اهلل  !فكةف بم دونه ؟ وقد امتثل  مر ربه فقءل عىل جبربل الصربفء:
ِ
ب َيء َبنِي َع ْب ِد ا ْْل َّطلِ ِ
( َيء َفءطِ َم بِن َْت ُم َ َّم ٍد َيء َص ِف َّة بِن َْت َع ْب ِد ا ْْل َّطلِ ِ
ب َل َ ْملربك َلكرب ْ
ِم َ اهللِ َش ْة ًئء َسل ِ
بن ِم ْ َم ِءل َمء ِش ْئت ْ ) .
()1
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﴿ ُقل إِِن َلن ُُيِري ِِن ِمن اهللهِ َأحد و َلن َأ ِجندَ ِمنن دونِ ِ
نه ُملت ََحندً ا﴾[اجلنن-11:
ّ
ُ
َ َ
َ
َ
.]11
﴿ ُملت ََحدً ا ﴾ ،ي :ملج ًئء ومال ًذا ومعء ًذا.
﴿إِ هل َب ً
َلغا ِم َن اهللهِ َو ِر َسالتِ ِه﴾[اجلن.]12:
يعني :ل يش م ذلك سبى إنني ٌ
مبلغ ع اهلل تعءىل مء مرن بربه فرببفةفتي
برش مثلك ل ملك شة ًئء م خصءص
هي الرسءل ف نء إل ٌ

الربببةرب ول ققربب

ِ
نوحى
األلبهة غري ن بلغ رسءلت ريب ك قءل تعءىلُ ﴿ :قل إِن َهم َأنَا َب َرشن منل ُلكُم ُي َ
مر بتبلةغه.
إِ َ هل﴾[فصلت ،]6:فءلفءر هب البقي الذي َ
قةل :إن (إل) الستثنء متعلق بقبله ل جيربرين مرب اهلل إل ن قرببا بربءلبال
فأنجب.
ِِ
﴿ َو َمن َيع ِ
ين فِ َيها َأ َبدً ا﴾[اجلن.]12:
َار َج َهن َهم َخالد َ
ص اهللهَ َو َر ُسو َل ُه َفإِ هن َل ُه ن َ
ِِ
ين فِ َيها َأ َبدً ا﴾ وهذا يدل عىل ن العصةءن كغريه م
َار َج َهن َهم َخالد َ
﴿ َفإِ هن َل ُه ن َ
األلفءظ ينقس إىل صغر و كأ و ن العصةءن اْلذكبر هنء هربب العصربةءن اْلطلربق ل
ٍ
عصةءن يرتتب علةربه خلربب ٌد ا النربءر ف ً
ربال عرب التأبةربد.
مطلق العصةءن فلةس كل
ٍ
ييربءت ا القربرين الع ربة يربذكر اهلل تعربءىل فةيربء تأبةربد
وهذه اآلي واقد ٌة م ثربال
الكءفري ا النءر.

1
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

•التفسري العقدي جلزء تبارك

فءْلعصة هنء اْلراد هبء اْلعصة الكأى التي هي الكفر بءهلل تعءىل َّمربء مربء دون
ذلك فإنه قد دلت اآليءت اْلحك ت عىل نه حتت اْلشةئ واإلرادة فأ َّمء اللم وهربب
صغءصر الذنبب فءهلل يغفره و َّمء كبءصر اإلث فقد قربءل ربنربء ﴿ :إِ هن اهللهَ ل َيغ ِف ُنر َأن
ون َذلِ َ ِ
اء﴾[النسء  ،]82:ومجة األلقءب اْلنءفة لإلي ن
رش َك بِ ِه َو َيغ ِف ُر َما ُد َ
ك َملن َي َش ُ
ُي َ
تنقس إىل كأ و صربغر وهربي ( الرشرب ،والكفربر والنفربء

وال ربالل وا يربل

خمرج ع اْلل واألصربغر ل
والفسق واْلعصة والبدع والعصةءن) فءألكأ منه ٌ
خيرج ع اْلل واألكأ منه ل يغفره اهلل تعءىل بدً ا واألصغر حتربت اْلشربةئ واإلرادة
إن شء اهلل غفر لصءقبه وإن شء عذبه ومآله إىل ا ن .
ون﴾ يعنربي إذا حتقربق وقرببل ذلربك كقرببل اهلل
وعندُ َ
قولهَ ﴿ :حتهى إِ َذا َر َأوا َما ُي َ
ِ
ون إِ هل تَأ ِوي َله يوم يأ ِِت تَأ ِوي ُله ي ُق ُ ِ
ناءت
تعءىلَ ﴿ :هل َين ُظ ُر َ
ول ا هلذ َ
ُ َ
ُ َ َ َ
ين ن َُسو ُه من َقب ُل َقند َج َ
ُر ُس ُل َر ّبنَا بِ َ
ال ّق﴾[األعراف ،]35:في سةقرون قت ً يبا القةءم هبذا الذي نكربروه
ا الدنةء.
ون من َأضع ُ ِ
َاِصا َو َأ َقل َعدَ ًدا﴾[ا رب  ]28 :ول ريربب
َ
قبلهَ ﴿ :ف َس َيع َل ُم َ َ
فن ً
ٍ
نءرص ومعني.
هن ل نءرص هل ول عدد هل ول عدة فةفنى كل مء ا يدهي م
ون َأم َُي َع ُل َل ُه َر ِّب َأ َمدً ا﴾[ا
ُوعدُ َ
﴿ ُقل إِن َأد ِري َأ َق ِريب َما ت َ

.]23:

ون ﴾َ { ،أم َُي َع ُل َل ُه َر ِّب َأ َمدً ا}
ُوعدُ َ
﴿إِن َأد ِري﴾ ي :ل دري ﴿ َأ َق ِريب َما ت َ
ً
[اجلن ،]12 :أي أج ً
طويَل ممتدً ا وهب يدل عىل ن النبي  ل يعل الغةربب خال ًفربء
َل
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ْلء يدعةه الغالة ا قق النبربي  وخيلعرببن علةربه وصربء ًفء ل تنبغربي إل هلل كقرببل
صءقب الأدة:
فإ هن من جودك الدنيا وَضهتا

ومن علومك علم اللوح والقلم.

غلب قبربة ،وقربد قربءل النبربي ( :لَ ت ْطربر ِ
ون كَرب َ َ ْط َربر ْت
فال ريب ن هذا ٌ
الن ََّص َءرى ا ْب َ َم ْر َي َ َفإِ َّن َ َنَء َع ْبده َفقبلبا َع ْبد اهللَِّ َو َرسبله) فيب ل يعلرب  مرب
()2

الغةب إل مء طلعه اهلل علةه وإل فإنه كسءصر النءس وشباهد هذا كثرية.
والغربربالة الربربذي يربربدعبن ُمب رب النبربربي  ويسربربتزهل الشربربةطءن بربربذكر مربربداص،
وتبشةحءت ون

القصءصد ا اْلبالد ويقبلبن شربة ًئء لربب سربمعه النبربي  ألنكربر

ِ
ِ
علةي  .قتى نه قءلَ ( :م َفءتِة ،ال َغ ْة ِ
السا َع ِة َو ُينَزّ ُل
ب َْ
َخ ٌس ث َّ َق َر َ ﴿إِ هن اهللهَ عندَ ُه عل ُم ه
ِ
الغَي َ
ي
ب َغدً ا َو َما تَند ِري نَفنس بِ َنأ ّ
ث َو َيع َل ُم َما ِِف األَر َحا ِم َو َما تَد ِري نَفس َما َذا تَكس ُ
وت﴾[لق ن )]58:فيذه ل يعلميء إل اهلل  فمرب نسربب إىل النبربي 
َأرض ََت ُ ُ
()2

شة ًئء م هذه العلبا الغةبة فقد قءل عىل اهلل وعىل رسبل اهلل بغري عل .
﴿ َع ِامل ُ الغَي ِ
ب َفَل ُيظ ِه ُر َع َىل َغيبِ ِه َأ َحدً ا﴾[اجلن.]12:
ض َّ ربك بعل الغةب اهلل تعءىل فير لنء الرشل و خفى عنء الغةب.
﴿إِ هل َم ِن ارت ََض ِمن َر ُسول﴾[اجلن.]12-12:

5
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ني يدَ ي ِ
رسبل برشي ﴿ َفإِ هنه يس ُل ُ ِ
ٍ
ٍ
نه َو ِمنن
رسبل ملكي و
يعني م
ك منن َب ِ َ
ُ َ
َخل ِف ِه َر َصدً ا﴾[ا

قرسء فأن اهلل  حيف ه وحيبطه ويصبنه ب يمنرب
 ]22 :يً :

اسرتا السم منه قت يت البال اْلبني.
﴿لِيع َلم َأن َقد َأب َلغُوا ِرس ِ
الت َر ِّّبِنم َو َأ َح َ
ناط بِ َنم َلندَ ْيِم َو َأح َصن ك ه
ُنل ََشء
َ
َ َ
َعدَ ًدا﴾[اجلن.]12-12:
﴿ لِ َيع َل َم﴾ قءل بعض اْلفرسربي  :ي لربةعل النبربي  ن اْلالصكرب اْلرببكلني
ٍ
لزيربءدة ول نقصربءن
بءلبقي وهب جأيل  نه قد بلغ الرسءل و هنء مل تتعرض
ٍ
حتريف ول تغةري وقةل :ن معنى ﴿لِ َيع َل َم﴾ ي :لةعل اهلل  حتقق معلبمربه
ول
ل نه قد طر علةه عل مل يك ؛ بل هب  قد عل منذ األزل لكنربه يعلرب قصرببل
ذلك وحتققه ا الباق .
﴿ َو َأ َح َ
اط بِ َم َلدَ ْيِم﴾ يعني نه عل مجة مء يتصل هبرب اربء بربني يربدهي ومربء
خلفي ورسه وجيره ﴿ َو َأح َصن ك ه
ُنل ََشء َعندَ ًدا﴾ فربال يفبتربه يش ٌ  قربد
قصءه عد ًدا فال خيرج ع علمه ول قدرته يش ٌ م األشةء .
الفوائد ُاملستنبطة:
الفءصدة األوىل :تبجس ا

م وقبل قد ا األرض لتشديد احلراس ا الس .

الفءصدة الثءنة  :قفظ اهلل لبقةه وكتءبه.
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الفءصدة الثءلث  :ك ل دب مؤمني ا

بإضربءف الرشرب إىل مربء مل يسرب ع فءعلربه

حيء.
وإضءف اخلري إىل اهلل رص ً
الفءصدة الرابع  :تفءضل ا
الفءصدة اخلءمس  :ن ال

نفسي ا الصالح واإلي ن.
يأيت بمعنى الةقني.

الفءصدة السءدس  :ك ل قدرة اهلل عىل مجة خملبقءته.
الفءصدة السءبع  :قةءا احلج بس ل احلج عىل ٍ
وجه صحة ،فم بلغته احلج
َّ
وبلغه الدلةل فقد قءمت علةه احلج يكفي جمرد الس ل ول قءج ن يقءل ل بدَّ م
الفي .
إذا سمعيء عىل ٍ
وجه صحة ٍ،يفي مثله فقد قءمت علةه احلج الرسءلة ؛ َّ
ألن
اهلل بعث رسله مبرشي ومنذري

فءلباجربب علربةي الرببال وقربد قربءل النبربي :

(وا َّل ِذي َن ْفس ُمَم ٍد بِة ِد ِه َل يسم ِيب َقدٌ ِم َه ِذ ِه ْاألم ِ هي ِ
رببد ،ي َو َل ن ْ ِ
ْ
َ
َّ َ
َ
ربان ثرب َّ
َّ َ
َ ْ َ
َْص ،
َ
َءن ِم ْ َ ْص َح ِ
َيمبت َو َمل ْ ي ْؤ ِم ْ بِء َّل ِذي ْر ِس ْلت بِ ِه إِ َّل ك َ
ءب الن َِّءر) فيي تقبا بءلس ل
()8

عىل ٍ
وجه صحةَّ ،مء لب بلغته احلج بلغ ٍ غري لغته ل يدركيء فيذا وجبده كعدمه.
الفءصدة الثءمن  :مرشوعة التحد بنع اهلل ل عىل وجه اْلبءهءة والريء .
الفءصدة التءسع  :ن اإلي ن يثمر األمءن م البخس والعنت.
الفءصدة العءرشة :متءيز ا

إىل مسلمني وكفءر ك اإلنس.

4
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الفءصدة احلءدي عرشة :نجءة اْلسل لتحريه الرشد وهربال ،القءسربل لتحريربه
الغي.
الفءصدة الثءنة عرشة :ثمرة الستقءم عىل الطريق احلق ا الدنةء واآلخرة.
الفءصدة الثءلث عرشة :شؤا اإلعراض ع ذكر اهلل وكتءبه وتبقةربده واإليرب ن
به.
الفءصدة الرابع عرشة :برك الستقءم ويثءرهء الدنةبي .
الفءصدة اخلءمس عرشة :ن اإلنعءا يكبن لالبتال .
الفءصدة السءدس عرشة :شؤا الغفل واإلعراض ع ذكربر اهلل وشربدة عقببرب
اْلعرضني.
الفءصدة السءبع عرشة :وجبب تبقةد العبءدة.
الفءصدة الثءمن عرشة :ن رشف مء ا الصالة السجبد.
الفءصدة التءسع عرشة :رشف اْلسءجد ورشف ع ء السجبد.
الفءصدة العرشون :ن الدعء هب لب العبءدة.
ٌ
رش ،خمرج ع اْلل ولب قل.
الفءصدة احلءدي والعرشون :ن دعء غري اهلل
الفءصدة الثءنة والعرشون :وصف النبربي  بءلعببديرب و ن هربذا مرب رشف
وصءفه .قةث ضءفه اهلل إلةه إضءف ترشيف فءلعببدي ك ل و كمل النءس عببدي
اخللةالن إبربراهة وُممربد علربةي صربلبات اهلل وسربالمه؛ فليربذا وصربفه اهلل تعربءىل
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ان ا هل ِ
ننذي َ
ْسى
أ
بءلعببديربرب ا رشف مقءمءتربربه ا لةلربرب اإلرسا واْلعربربراج ﴿ ُسننب َح َ
َ
ند ِه﴾[اإلرسا  ،]1:وا قءلربرب تنربربزل القربربرين ﴿ َتبننار َك ا هلن ِ
بِعبن ِ
نان َعن َ
نىل
نذي َنن هز َل ال ُفر َقن َ
َ
َ َ
عب ِ
نند ِه﴾[الفرقربربءن ،]1:وا قءلربرب الربربدعبة إىل اهلل َ ﴿و َأنهنن ُه َهملننا َقننا َم َعبنندُ اهللهِ
َ
َيد ُعو ُه﴾[ا رب  ،]11:فبصربفه بءلعببديرب ع رب رشف فرشربف اإلنسربءن بمقربدار
عببديته هلل.
ومنم زادِن شنرفن ًا وتنيننهنا
دخول حتت قولك يا عبادي

وكدت بأمخيص أطأ النلريا
صنريت أمحد ل ننبينا
وأن ه

الفءصدة الثءلث والعرشون :قرص مؤمني ا

عربىل اهلربدى واسربت ل القربرين

وتنءفسي علةه.
الفءصدة الرابع والعرشون :ك ل تبقةده  لربه ا دعءصه.
الفءصدة اخلءمس والعرشون :برا ته  م ادعء خصءص

الربببة .

الفءصدة السءدس والعرشون :إبطءل شبيءت مرشربكي زمءننربء الربذي يربدعبن
النبي  ويطلببن منه الشفءع .
الفءصدة السءبع والعرشون :ك ل افتقءر النبي  لربه واضطراره إلةه.
الفءصدة الثءمن والعرشون :بةءن مء اخت

به النبي  وهي الرسءل .

الفءصدة التءسع والعرشربون :ن العصربةءن نبعربءن كربأ و صربغر فءْلبجربب
للخلبد هب العصةءن اْلطلق.
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الفءصدة الثالثبن :إثبءت خلبد هل النءر فةيربء عربىل سرببةل التأبةربد و هنرب ل
خيرجبن منيء.
الفءصدة احلءدي والثالثبن :حتقق وعةد اهلل قط ًعء.
الفءصدة الثءنة والثالثبن :فنء النءرص واْلعني للكءفر يبا القةءم .
الفءصدة الثءلث والثالثبن :اختصءص اهلل بعل الغةب عمب ًمربء وعلرب السربءع
خصبصء.
ً
الفءصدة الرابع والثالثبن :إطالل اهلل م شء م رسله عىل مء شء مرب علرب
الغةب.
الفءصدة اخلءمس والثالثبن :قفظ اهلل لغةبربه ووقةربه مرب مسربرتقي السربم
وعصمته لرسله اْلبلغني له.
الفءصدة السءدس والثالثبن :ن عل اهلل عل ن علمه األزل وعلمه بحصرببل
معلبمه.
الفءصدة السءبع والثالثبن :إقءطته سبحءنه بكل يش ٍ عل ً .
الفءصدة الثءمن والثالثبن :إقصءؤه سبحءنه كل يش ٍ عد ًدا.
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