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 العرشونو عبالساالدرس 

 [17 :9] زل املتفسري سورة 

ِق  َرب  } ِ ِرِب  املمَرشم هُ  ُهوَ  إِّل  إَِلهَ  َل  َواملمَغم ِبم  (9) َوكِيًل  َفاَّّتِذم  َيُقوُلونَ  َلا َعىَل  َواصم

ُهمم  ُجرم ًرا َواهم ِن  (11) ََجِيًل  َهجم بِيَ  َوَذرم َمةِ  ُأوِل  َواملمَُكذِّ ُهمم  النّعم لم  إِنّ  (11) َقلِيًل  َوَلهِّ

نَا َكاًل  َلَديم مَ  (11) َألِيًم  َوَعَذاًبا ُغّصة   َذا َوَطَعاًلا (11) َوَجِحيًم  َأنم ُجُف  َيوم ُض  َترم َرم  اْلم

َباُل  ِ َباُل  َوَكاَنِت  َواجلم ِ نَا إِّنا (11) َلِهيًل  َكثِيًبا اجلم َسلم  َكَم  ُكمم َعَليم  َشاِهًدا َرُسوًل  إَِليمُكمم  َأرم

نَا َسلم نَ  إَِل  َأرم َعوم نُ  َفَعَص  (11) َرُسوًل  فِرم َعوم َناهُ  الّرُسوَل  فِرم ًذا َفَأَخذم  (11) َوبِيًل  َأخم

ُتمم  إِنم  َتّتُقونَ  َفَكيمَف  ًلا َكَفرم  {(11) ِشيًبا المِولمَدانَ  ََيمَعُ   َيوم

ِق  َرب  } :وجل عز  اهلل قال ِ ِرِب  اْلمَْشم  وعبادته بذكره األمر بعد التعقيب وهذا ,{َواْلمَغم

ِق  َرب  )  الرب, ألنه له العبادة إلخالص وتعاىل سبحانه باستحقاقه تنويه   ِ  اْلمَْشم

ِرِب   فكل واْلغارب اْلشارق رب يعني  جنس, اسم هنا واْلغرب اْلْشق (َواْلمَغم

 فاهلل الساعات من ساعة أي يف  األرض, من موضع أي يف مغرب وكل مْشق

 اْلعاين هذه حول تدور  الربوبية, حقيقة هي فهذه  ومدبره, ومالكه خالقه عاىلت

 الربوبية توحيد يقرتن هكذا (ُهوَ  إِّل  إَِلهَ  َل ) والتدبري, واْللك اخللق الثالث؛

 فهي  مّدعاه مزعومة عبودية فكل  هو, إل بحق معبود ل أي األلوهية, بتوحيد

 اإلسالم أول هي التي التوحيد كلمة وهذه دهوبحم سبحانه عبوديته إل باطلة

  اجلنة, دخل اهلل إل إله ل الدنيا من كالمه وآخر مات فمن  وآخره, وأوسطه

 وقبوًل  وصحية  وحمبة وإخالص وصدق ويقني بعلم تقال أن جيب أهنا إل

 بلسانه قاهلا من  معناها, يعي أن دون لسانه بمجرد اإلنسان يقوهلا فال ,وانقياد
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 جيب هتليال اجلو مأل ولو شيًئا تغن مل بمقتضاها يعمل ول معناها يعي ل ووه

 هو اإلله فإن  اهلل, إل بحق معبود ل أي  اهلل, إل إله ل قوله مقتىض أن يعلم أن

 ل فهذا به تتعلق و إليه تنجذب و تأهله , وتعظيمً  حمبة القلوب تأهله الذي

 , تعاىل هلل الرجاء واخلوف اْلحبة خيلص ذ  فحينئ القّهار الواحد هلل إل يكون

هُ } القلوب أعمل بقية وهكذا  وأي للعبودية مظهر التوكل ,{َوكِيًل  َفاَّّتِذم

 ودفع اْلصالح جلب يف وجل عز اهلل عىل القلب اعتمد هو التوكل ألن !مظهر

 الوثيق الرتباط نجد فلذلك أسبابا اهلل نصبها التي األسباب فعل مع اْلضار

ِمننِيَ  ُكنمُتمم  إِنم  َفَتَوّكُلوا اهللِّ َوَعىَل } :تعاىل قال واإليمن, التوكل بني  :اْلائدة] {ُمؤم

َي   َعىَل  َوَتَوّكلم } :وقال ,[32  إِّنَم } :وقال [85 :الفرقان] {َيُموُت  َل  اّلِذي اْلم

ِمنُونَ  ُمم  آَياُتهُ  َعَليمِهمم  ُتلَِيتم  إَِذاوَ  ُقُلوُُبُمم  َوِجَلتم  اهللُّ ُذكِرَ  إَِذا اّلِذينَ  اْلمُؤم  إِيَمًنا َزاَدهتم

ِمم  َوَعىَل   النّاَس  إِنّ  النّاُس  هَلُمُ  َقاَل  اّلِذينَ } :وقال ,[3 :األنفال] {َيَتَوّكُلونَ  َرُب 

ُهمم  َلُكمم  ََجَُعوا َقدم  َشوم ُبنَا َوَقاُلوا إِيَمًنا َفَزاَدُهمم  َفاخم مَ  اهللُّ َحسم  آل] {َوكِيُل الم  َونِعم

 باهلل ظنه حسن عىل دليل وجل عز اهلل إىل يفزع القلب فكون ,[172 :عمران

 إىل ويلتفت اْلضائق يف ويرسة يمنة قلبه يفزع ومن , له تعبده وصدق

 يف القلب إىل يتبادر أن ينبغي ما أول اإليمن ضعف عىل دليل , اْلخلوقني

 التي األسباب إىل ينظر ذلك عدب ثم وجل عز اهلل إىل الفزع واْلآزق اْلضائق

 .بالتأثري مستقلة ألهنا ل نصبها, اهلل ألن ويفعلها ورشعاً  حساً  أسباًبا اهلل نصبها

ِق  ّرب  } :والتوكل واأللوهية الربوبية توحيد بني َجعت اآلية فهذه ِ  اْلمَْشم

ِرِب  هَ  َل  َواْلمَغم هُ  ُهوَ  إِّل  إَِلَٰ  .{َوكِياًل  َفاَّّتِذم
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 هيأهُ  حينئذ   عليه والصرب الليل قيام إىل نبيه وندب اْلتتالية العظيمة اجلمل ُبذه قدم وْلا

 :وقال قومه من يلقى ما عىل التصبري إىل

رِبم }  ينبزونك التي السيئة واأللقاب اجلزاف التهم هذه  من أي ,{َيُقوُلونَ  َما َعىَلَٰ  َواصم

 تقدح أهنا ولريب  غريها,و والكهانة الكذب و كالسحر مبالة  دون ُبا,

 كمنزلة الدين يف الصرب ومنزلة .الصرب إل َثمّ  ليس ولكن وَّتدشها النفس

 عىل صرب أنواع ثالث وهو اْلقامات أرشف من والصرب .اجلسد يف الرأس

 طاعة عىل فالصرب   اْلؤْلة, اهلل أقدار عىل وصرب اهلل معصية عن وصرب اهلل طاعة

 اإلنسان يمسك أن اهلل معصية عن والصرب اهلل أوامر هنفس اإلنسان يلزم أن اهلل

 يقضيه ما يتلقى أن اْلؤْلة اهلل أقدار عىل والصرب اهلل حرمات انتهاك عن نفسه

 أن من وجوارحه لسانه ويمسك  ويقني, برىض اْلوجعة األمور من تعاىل اهلل

رِبم } :مواضع يف وجل عز وقال .اجلاهلية دعوى إىل َّترج  ُأوُلو رَبَ َص  َكَم  َفاصم

مِ  َعزم ُسلِ  ِمنَ  الم  من سيل إليه وجه إل  رسول من فم ,[28 :األحقاف] {الر 

 عىل بالصرب نبيه اهلل فأمر  يصربون, كانوا لكنهم األذى من وصنوف التهم,

 .ُبا منه ونيل عليه ألقيت التي الدعاوى هذه

ُهمم }  ُجرم ًرا َواهم  سبحانه اهلل أن نجد فيه عتاب ل الذي هو : اجلميل اهلجر :{ََجِياًل  َهجم

َفِح } :قال كم ,التجمل إىل يندب وتعاىل َح  َفاصم َِميَل  الّصفم  [58 :اْلجر] {اجلم

رِبم } :وقال ا َفاصم ً ُحوُهنّ } :وقال ,[8 :اْلعارج] {ََجِياًل  َصربم اًحا َوََس   ََسَ

 ينحط ل بحيث , َجيالً  اهلجر يكون أن فينبغي [99 :األحزاب] {ََجِياًل 

 يدفع أن ويسعه .حيتمل بل واْلحاسبة واْلؤاخذة العتاب من نوع إىل الصابر



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

1 

 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 يِف  َلنََراكَ  إِّنا} :السالم عليه هلود هود قوم قال فلم  السوء, قالة نفسه عن

مِ  َيا} :قال [66 :األعراف] {َسَفاَهة    َرب   ِمنم  َرُسول   َوَلكِن ي َسَفاَهة   ِب  َليمَس  َقوم

َعاَْلنِيَ   مقتىض من وليس  اجلميل, الصرب ينايف ل فهذا [67 :األعراف] {الم

 سفاسف إىل ينزل ول  ينحط ل ولكن  عرضه, عن اْلرء يذب ل أن الصرب

يِن } .األدب ُبذا نبيه اهلل أدب هكذا  األمور, بنِيَ  َوَذرم َمةِ  ُأوِل  َواْلمَُكذ   النّعم

لمُهمم   :ذرين .هؤلء وبني بيني خل   :العاْلني رب يقول أن فحسبك {َقلِياًل  َوَمه 

 .ُبم يليق ما ُبم أفعل دعني يعني

َمةِ  ُأوِل }  انغمس من عىل الغالب هو وهذا والبطر واألرش التنعم  أصحاب أي :{النّعم

 ألن  حجاب, اْلق قبول وبني بينه يقع أنه ُأترف من عىل الغالب  النعيم, يف

 اآلخرة عن ويتباعد إليها ويميل الدنيا إىل ينزع اإلنسان جيعل والنعيم الرتف

  النار, أهل هم غالباً  اْلرتفون كان فلذلك هواه, َّتالف التي األمور وعن

لمُهمم } :اهلل قال .اجلنة أهل هم والصابرون  فيه يتقلبون الذي هذا ,{َقلِياًل  َوَمه 

ُهمم } :تعاىل قال يتقشع قليل عم زائل متاع هو إنم ِهِهمُ  َيَتَمّتُعواوَ  َيأمُكُلوا َذرم  َوُيلم

ََمُل  َف  األم َلُمونَ  َفَسوم  قد ما بأن اْلؤمن ُيشعر ما هذا ويف ,[2 :اْلجر] {َيعم

 اهلل فإن الكونية, اهلل بسنن إيمنه يزلزل ل أن ينبغي الدنيا أهل حال من يدهشه

 ويستزهلم ليستدرجهم النعم ببعض آدم بني بعض يمتع قد وتعاىل سبحانه

 .باْلرصاد هلم سبحانه نهلك للتمدي

نَا إِنّ } :أعداءه وموعداً  مهدداً  تعاىل قال ثم َكاًل  َلَديم  وعذاباً  غصةً  ذا وطعاماً  َوَجِحيًم  َأنم

 يمهل حليم تعاىل اهلل لكن  مقتدر, عزيز أخذ ألخذهم ربك شاء لو أي ,{أليمً 
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 معويس يرى أنه مع  ْلكمه, العقوبة يؤجل وتعاىل سبحانه هو هيمل ول

ِل  اهللَّ إِنّ ) حليم؛ وتعاىل سبحانه لكنه ويعلم م  َأَخَذهُ  إَِذا َحّتى لِلّظامِلِ  َلُيمم  مَل

لِتمهُ   ويؤذونهً   عليه يشغبون الذين هؤلء أن وسلم عليه اهلل صىل نبيه فنبه ,(1)(ُيفم

نَا إِنّ } :ألهلكهم تعاىل اهلل شاء لو وأنه القبضة, يف  أي :{َوَجِحيًم  َأنمَكاًل  َلَديم

 والطعام {ُغّصة   َذا َوَطَعاًما} :النار وهي اآلخرة يف وجحيًم  موجعاً  مؤْلاً  عذاباً 

  القرآن, يف أخرى مواضع يف ذكره ورد الذي والغسلني الغساق هو الغصة ذو

  .خيرج هو ول هيبط هو فال اْللق يف يعلق أي غصة ذا وكونه

مَ } ُجُف  َيوم ُض  َترم َرم َباُل  َوَكاَنِت  َباُل َواجلمِ  األم ِ  اآلخر باليوم تذكري هذا:{َمِهياًل  َكثِيًبا اجلم

 أين القيامة يوم أمامهم لكن ,عاجلة عقوبة من الدنيا هذه يف أفلتوا وإن حتى

 اْلفر؟

 مشاهد من وهي كثرية مواضع يف اْلعنى هذا اهلل وذكر ,ومتيل هتتز أي ترجف معنى

 يف فكره ويطلق ويستحرضها يستدعيها أن للموفق ينبغي التي القيامة

َواِقَعةُ  َوَقَعِت  إَِذا} :اهلل كقول تعاىل هلل خشية قلبه يمأل حتى تصورها  (1) الم

َعتَِها َليمَس  ُض  ُرّجِت  إَِذا (2) َرافَِعة   َخافَِضة   (3) َكاِذَبة   لَِوقم َرم ا األم  َوُبّسِت  (9) َرجًّ

َباُل  ِ ا اجلم  القارة األرض فهذه ,[6 - 1 :الواقعة] {ُمنمَبثًّا َهَباءً  َفَكاَنتم  (8) َبسًّ

 إن اهلل, وصف مما يأتيها ما يأتيها ,اضطراب بأي تشعر فال يدك عليها تضع

 تنقلب ثوان لبضع يدوم الذي الطارئ الزلزال من قدر أصاُبم إذا الناس

 يف بأكملها قرى وهتوي ,العالية البنايات وتنحط ,عقب عىل رأًسا األمور

                                                           

 (.9656)أخرجه البخاري رقم ( 1)
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 اهلائلة السالسل هذه !القيامة بيوم فكيف دنيوي, حدث وهو األرض جوف

 اجلبال من وغريها  األطلس وجبال األلب وجبال ,اهلماليا كجبال اجلبال من

أَ } :عنها اهلل يقول ,دوهنا ينقطع التي الشاهقه َبالِ  َعنِ  ُلوَنَك َوَيسم  َفُقلم  اجلمِ

ًفا َرب   َينمِسُفَها َصًفا َقاًعا َفَيَذُرَها (108) َنسم  َوَل  ِعَوًجا فِيَها َتَرى َل  (106) َصفم

ًتا َمِئذ   (107) َأمم َواُت  َوَخَشَعِت  َلهُ  ِعَوَج  َل  الّداِعَي  َيّتبُِعونَ  َيوم َصم َنِ  األم  َفاَل  لِلّرْحم

َمعُ   .حمالة ل كائن هذا [105 - 108 :طه] {ًساَهم  إِّل  َتسم

 بأطوار متر اجلبال أن اهلل أخرب فقد ,طويل يوم ألنه متغرية القيامة يوم اجلبال وأحوال

َباُل  َوإَِذا} :تعاىل قال السحاب مر ومتر تسري فتارة متعددة, ِ تم  اجلم َ  {ُسري 

َباَل  َوَتَرى} :وقال [2 :التكوير] ِ َسُبَها اجلم  {الّسَحاِب  َمرّ  مَتُر   َوِهَي  ِمَدةً َجا ََتم

ُض  َوُْحَِلِت } :تعاىل قال كم وُتدك َُتمل ذلك بعد ثم ,[55 :النمل] َرم  األم

َباُل  ِ  فتصبح وتبس تدق ذلك بعد ثم ,[19 :اْلاقة] {َواِحَدةً  َدّكةً  َفُدّكَتا َواجلم

َباُل  َوُبّسِت } :قال كم مهيال كثيبا ِ ا اجلم   .[8 :الواقعة] {َبسًّ

َباُل  َوَكاَنِت } :هنا وقال ِ  تعود , منثوًرا : مهياًل  الرمل, هو : الكثيب {َمِهياًل  َكثِيًبا اجلم

َباُل, ُتنمَسُف  ُثمّ ) اْلبثوث, كالرمل الصلدة الُصم اجلبال هذه ُض  َومُتَد   اجلمِ َرم  األم

َِديِم, َمدّ   فيها ليس ,(3)(النّاسِ  ِمنَ  اَعةُ الّس  َكاَنِت  َذلَِك, َكانَ  َمَتى إَِلّ  َفُعِهدَ  األم

 ففي .به يكتن غار ول  إليه, هُيبط واد   ول  عليه, ُيرتقى جبل ل  ألحد, َمعلم

 عظة   فيه أن ولريب  عليه, مقبلون هم الذي األمر ُبذا وتذكري إيقاظ هذا

 .ُرشده إىل ويؤوب فيستدرك حياة قلبه يف كان ْلن وعربة

                                                           

 (.9051)وابن ماجه رقم , (2886)أخرجه أْحد رقم ( 3)
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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 التذكري وهو اْلوعظة أساليب من آخر بأسلوب وعظهم وتعاىل سبحانه اهلل إن ثم 

نَا إِّنا}:فقال السابقة واْلوادث بالتاريخ َسلم  َكَم  َعَليمُكمم  َشاِهًدا َرُسوًل  إَِليمُكمم  َأرم

نَا َسلم نَ  إىَِل  َأرم َعوم  خيرب {وبيالً  أخذاً  فأخذناهُ  الرسول فرعون فعىص َرُسوًل  فِرم

 برسالة واألمم العرب من وراءهم ومن  قريش, مْشكي من اْلخاطبني لءهؤ

  اْلبني, بالبالغ اإلجابة أمة أو الدعوة أمة سواء عليهم وشهادته , حممد نبيه

 من العزم أول أحد السالم عليه وموسى فرعون إىل موسى برسالة هذا ونّظر

 يف اقترص لكن ,العظيم القرآن من كثرية مواضع يف مبسوطة وقصته الرسل

نُ  َفَعىَص } .اْلقام يناسب ما عىل السياق هذا َعوم  أنتم كم يعني ,{الّرُسوَل  فِرم

َناهُ )} ,النتيجة؟ كانت فمذا ,تعصون اآلن ًذا َفَأَخذم  األخذ وذلكم {َوبِياًل  َأخم

 ورجله بخيله حتفه إىل ساقه البحر يف وملئه أغرقه وتعاىل سبحانه اهلل أن هو

 إَسائيل بنو تكامل إذا حتى  اَسائيل, بني خلف البحر باقتحام وأغراه وجنده

 ,عليهم ينطبق أن البحر تعاىل اهلل أمر داخلني فرعون آل وتكامل خارجني

ُركِ } رَ  َواتم َبحم ًوا الم َرُقونَ  ُجنمد   إهِّنُمم  َرهم  َوُعُيون   َجنّات   ِمنم  َتَرُكوا َكمم  (39) ُمغم

َمة   (36) َكِريم   م  َوَمَقا َوُزُروع   (38)  - 39 :الدخان] {َفاكِِهنيَ  فِيَها َكاُنوا َوَنعم

 ألحد ليس  عاقبته, فهذه الرسول عصا فمن  الوبيل, األخذ هو ذلكم [37

  .مطردة سنن هي بل وجل عز اهلل عىل به ي دل سبب ول نسب

ُتمم  إِنم  َتّتُقونَ  َفَكيمَف } ًما َكَفرم َعُل  َيوم َدانَ  جَيم ِولم  اآلخر اليوم ذكر إىل السياق عاد ,{يًباِش  الم

 .منه والتخويف



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

8 

 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 أن وحيتمل ,يوما تتقون فكيف التقدير فيكون ,(تتقون) إما (يوًما) قوله يف والعامل

 ,اْلعنيني بني تعارض ول ,يوما كفرتم إن يعني (كفرتم) فيه العامل يكون

 يكون نأ ويمكن ,(كفرتم إن يوًما تتقون فكيف) التقدير يكون أن يمكن

 حممل فكالها بينهم تعارض ول ,(يوًما كفرتم إن تتقون فكيف) التقدير

 .حسن

مَ } وجل عز اهلل وصف كم اليوم ذلك فإن القيامة يوم وهو هَنَا َيوم َهُل  َتَروم  ُكل   َتذم

ِضَعة   َضَعتم  َعّم  ُمرم  ُهمم  َوَما ُسَكاَرى النّاَس  َوَتَرى َْحمَلَها َْحمل   َذاِت  ُكل   َوَتَضعُ  َأرم

 يف مهم اليوم ذلك فاستذكار [3 :اْلج] {َشِديد   اهللِّ َعَذاَب  َوَلكِنّ  بُِسَكاَرى

  اآلخر, باليوم التذكري يقيص الناس من وكثري  القلوب, يف اإليمن إحياء

 أشبهه ما لكن  الدنيا, هذه يف ويتلهى  يستمتع, أن يريد ألنه خميلته عن ويبعده

 اللبيب العاقل .يراها ل الصياد أن تظن الرتاب يف رأسها تدس التي بالنعامة

 قلُق  وهذا ,الذكرى ودوام بالستعداد جدير   آت هو ما بأن يدرك الذي هو

 قلق هو بل مصاْله, عن اإلنسان ويرصف  العيش, ُينكد قلًقا ليس مبارك,

 وحسب, نواهيه واجتناب أوامره وامتثال  وجل, عز اهلل تقوى عىل حيمله

 عن حيجزه الذي القدر إىل إل تعاىل اهلل خوف من اإلنسان حيتاج ل وهلذا

 والضطراب والضيق بالنكد يشعر  بحيث فيه, له حاجة فال زاد وما معاصيه

  جملًسا, وأهنئهم عيًشا, الناس أطيب من وسلم عليه اهلل صىل النبي كان كال,

 .وجل عز ربهل وخشيته خوفه شدة مع

 


