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 ٍهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

 رشاعلا اس اخل الدرس

     [52: 83]  قةحلااتفسري سورة 

ونَ  بَِم  ُأْقِسمُ  َفَل } ونَ  َل  َوَسا( 83) ُتْبِِصُ هُ ( 83) ُتْبِِصُ  َوَسا( 04) َكِريم   َرُسول   َلَقْوُل  إِنَّ

ُرونَ  َسا َقلِيًل  َكاِهن   بَِقْولِ  َوَل ( 04) ُتْؤِسنُونَ  َسا َقلِيًل  َشاِعر   بَِقْولِ  ُهوَ   ِسنْ  َتنِْزيل  ( 04) َتَذكَّ

َل  َوَلوْ ( 08) اْلَعامَلِيَ  َرب    ُثمَّ ( 04) بِاْلَيِميِ  ِسنْهُ  َْلََخْذَنا( 00) اْْلََقاِويلِ  َبْعَض  َعَلْينَا َتَقوَّ

هُ ( 04) َحاِجِزينَ  َعنْهُ  َأَحد   ِسنْ  ِسنُْكمْ  َفَم ( 04) اْلَوتِيَ  ِسنْهُ  َلَقَطْعنَا ( 03) لِْلُمتَِّقيَ  َلَتْذكَِرة   َوإِنَّ

بِيَ  ِسنُْكمْ  َأنَّ  َلنَْعَلمُ  َوإِنَّا ة   َوإِنَّهُ ( 03) ُسَكذ  ْْسَ هُ ( 44) اْلَكافِِرينَ  َعَل  حَلَ ق   َوإِنَّ ( 44) اْلَيِقيِ  حَلَ

 {(44) اْلَعظِيمِ  َرب َك  ْسمِ بِا َفَسب ْح 

وبعد أن وصف اٍهل تعاىل هذين املشهدين املتقابلني الذين بينهام بعد املرشقني، انتقل 

ون}: السياق إىل أمر عظيم يتعلق هبذا القرآن الذي يتىل فقال َسا لَ وَ  * َفَل ُأْقِسُم بَِم ُتْبِِصُ

ون ُه َلَقْوُل َرُسول  َكِريم *ُتْبِِصُ  .[04-83 :احلاقة] {إِنَّ

ةِ } مثل هذا تعبري يأيت كثريا يف القرآن (فال أقسم) ، [1: القيامة] {َلا ُأْقِسُم بِياْوِم اْلِقيااما

ا اْلبالادِ } واملعنى  ، وبعض العلامء يقول َل زائدة، أيت هبا للتأكيد،[1: البلد] {َلا ُأْقِسُم هِباذا

فيكون فيه  ،من الوضوح بمكان، َل يوجب قسام ألنهَل حيتاج األمر إىل قسم،  :واٍهل أعلم

وٍهل تعاىل أن يقسم بام شاء من خملوقاته، وليس للمخلوق  للمرادزيادة يف البيان والتأكيد 

كا )، أن يقسم إَل باٍهل  را أاْو أاْْشا فا ْد كا قا  اٍهلهِ فا
رْيِ لافا بِغا ْن حا  :فال جيوز أن يقول ،(1)(ما

 قال، ونحو ذلكوْشف والدي  ،وْشيف ،والكعبة ،والفجر، والنبي ،والقمر ،والشمس

 ( :ِْلياْحلِْف بِاٍهله الًِفا فا انا حا ْن كا ما اِئُكْم، وا ُفوا بِآبا
لِ ْ فال جيوز أن حيلف إَل باٍهل ،2(َلا َتا

ْجرِ }: وهذا كثري، قال اٍهلالعظيم، أما اٍهل سبحانه فله أن يقسم بام شاء من خلقه،  اْلفا  {وا

                                                           
(

 
 .واللفظ له, (919 ) -والترمذي, ( 159) -وأبو داود, (9955) -أخرجه أحمد( 
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 (.151  ) -ومسلم, ( 154) -أخرجه البخاري 
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 ٍهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

ْصِ } ،[1: الفجر] اْلعا ْيُتوِن }، [1: العص] {وا الزه التِّنِي وا ْمِس }، [1: التني] {وا الشه وا

ا اها ُضحا   .، كثري جدا[1: الشمس] {وا

ون}: وقوله ون * َفَل ُأْقِسُم بَِم ُتْبِِصُ إًذا شمل كل يشء؛ ألن ليس ثم  {َوَسا لَ ُتْبِِصُ

 مبصا  ويري مبصا ، وهذا يدل عىل أن ثم عوامل كثرية يري مبصا  بالنسبة لنا، إَل

عىل اآلدميني والشجر واجلبال والدواب وسائر املرئيا ، لكننا َل نبص عامل تقع أبصارنا ف

اجلن وَل عامل املالئكة وَل عامل الكائنا  الدقيقة من اجلراثيم وامليكروبا  والفريوسا  

بل ذهب الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه ، وامل َل حييط هبا إَل خالقها ويري ذلك، ع

ُه }جواب القسمواٍهل يف الدنيا،  ألننا َل نرىاٍهل إىل أن هذا يكون قسام بنفسه أيًضا؛  إِنَّ

رسول  ا القرآن، لقول رسول كريم، يعني بالغأي هذ [04:احلاقة] {َلَقْوُل َرُسول  َكِريم

بدليل قوله بعد  هو كالم اٍهل بل لمة رسول، َل أنه كالم الرسول، كريم، وهلذا عرب بك

ب  اْلَعامَلِي}: ذلك ن رَّ إليه قوَل لكونه مبلغا، فلهذا  وإنام أضافه [08:احلاقة] {َتنِزيل  س 

 .وصفه بوصف الرسالة، والرسول هو من ينقل اخلرب

ُه َلَقْوُل }: ورة التكويرنقل وحي اٍهل إىل عباد اٍهل، وألجل ذا قال يف س فنبينا  إِنَّ

ة  ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َسكِي* َرُسول  َكِريم  ، [21-11:التكوير] {ُسَطاع  َثمَّ َأِسي *ِذي ُقوَّ

، وهذا يدل عىل أنه فالرسول يف سورة التكوير جربيل، والرسول يف سورة احلاقة حممد 

أي الرسول  ،، وإنام مهمتهامامعً ليس كالم أي منهام، ألنه َل يمكن أن يكون كالمهام 

إبالغ الرسالة ونقل كالم اٍهل إىل عباد اٍهل،  هي امللكي جربيل والرسول البرشي حممد 

فبهذا يرتفع ما قد حيتج به بعض منكري القرآن وبعض املتكلمني الذين يقولون أنه 

ة يف إبالغ باعتبارمها الواسط  ساحتهام وزكامهافربأ خملوق وأنه كالم حممد أو جربيل 

 .إىل عباد اٍهل كالم اٍهل 
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َولَ بَِقْوِل َكاِهن  َقلِيًل * َوَسا ُهَو بَِقْوِل َشاِعر  َقلِيًل َسا ُتْؤِسنُون }: وها هنتا قال سبحانه

ُرون ، إما رض به القرآن من دعاوى املناوئنيذلك أن الذي يعا [02-04:احلاقة] {َسا َتَذكَّ

ون احلديث املفرتى هو ما يفوه به الكهان الذين يدعشعر مفتعل، فحديث مفرتى أو 

القصيد، فهذا هو الشياطني أو ما يزجيه الشعراء من ي من العلم باملغيبا ، ويكون هلم رئ

 .الذي يعارض به القرآن يف هذا الوقت وحياول أن حياكى به يف كل وقت

الا  ، قا ةا ْيرا ْن أاِِب ُهرا ْكٍر ملاها ُتوُ ): عا فا أاُبو با
اْسُتْخلِ لهما وا سا ْيِه وا لا ىله اٍهلُ عا ُسوُل اٍهلهِ صا ا را يفِّ

ْكرٍ  ُر أِلاِِب با الا ُعما ِب، قا را را ِمنا العا فا ْن كا را ما فا كا ُه، وا ْعدا ُسوُل : با الا را ْد قا قا ؟ وا اتُِل النهاسا ْيفا ُتقا كا

لهما  سا ْيِه وا لا ىله اٍهلُ عا ُقوُلواُأِمْرُ   ": اٍهلهِ صا تهى يا اتِلا النهاسا حا الا : أاْن ُأقا ْن قا ها إَِله اٍهلهُ، فاما : َلا إِلا

ىلا اٍهلهِ  اُبُه عا ِحسا ِه  وا قِّ ُه، إَِله بِحا ناْفسا ُه وا الا ما ِمنِّي ما صا ها إَِله اٍهلهُ عا جبهاٌر يف : فقالا )، "َلا إِلا

ُفهم  اٌر يف اإلسالِم بما أتأله ٍل أم بقوٍل مفرًتىاجلاهليهِة خوه الا  ،1(أبِشعٍر مفتعا قا اتِلانه : فا ُقا اٍهلهِ ألا وا

اُنوا ُيؤا  اًَل كا ناُعوِِن ِعقا ْو ما اٍهلهِ لا قُّ املااِل، وا اةا حا كا إِنه الزه اِة، فا كا الزه الاِة وا نْيا الصه قا با ْن فاره ُه إىِلا ما ونا دُّ

لهما  سا ْيِه وا لا ىله اٍهلُ عا ُسوِل اٍهلهِ صا رُ  را الا ُعما قا نِْعِه، فا ىلا ما ْلُتُهْم عا اتا قا أاْيُت  فاوا »: لا ا ُهوا إَِله أاْن را اٍهلهِ ما

ُه احلاقُّ  ْفُت أانه را عا ْكٍر لِْلِقتااِل، فا ْدرا أاِِب با حا صا ا ْد ْشا ، فتأملوا كيف أن اٍهل دوما يذكر 2(«اٍهلها قا

حياولون وصفه القرآن  منكريعر؛ ألن زاد القرآن ومقابلته تربئته من الكهانة ومن الشيبإ

 .بذلك، فتارة يقولون ساحر وتارة يقولون شاعر هكذا

 وقد .وربام قالوا يري ذلك من التهم ليصفوه عن حقيقته وأنه كالم رب العاملني

ِريم}ثنى عليه هبذا الوصف اجلليل أصف اٍهل نبيه وو ُسوٍل كا ْوُل را قا ُه لا ، فهذه تزكية من {إِنه

                                                           
 .من أشهر األحاديث :وقال (91 /5)منهاج السنة  وأخرجه ابن تيمية في(.  15/ ) -منكر : وقال المستاريخ اإلفي  أخرجه الذهبي  

   
5
 (.54) -ومسلم, (1525) -أخرجه البخاري 
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، والكرم وصف َل يقتص فقط عىل بذل املال، الكرم وصف يدل ني لنبيه رب العامل

 .دعىل حسن األخالق والطباع واملحت

ا ُتْؤِمنُون}ومعنى  لِياًل ما ُرون *قا كه ا تاذا لِياًل ما أي ما أقل إيامنكم وما أقل تذكركم، : {قا

 .وقلة تذكرهمزائدة لكنها يف حملها تفيد التأكيد عىل قلة إيامهنم  ،(ما) وقيل إن

ب  اْلَعامَلِي} ن رَّ نزل من عنده، وهذا يدل  هو كالم اٍهل ف، [08:احلاقة] {َتنِزيل  س 

 كام أن له علو الصفا  وعلو القهر فله علو الذا ، فهو ف، ساموتهفوق  عىل علوه 

فوق سامواته مستو عىل عرشه بائن من خلقه، ليس فيه يشء من خلقه وَل يف خلقه يشء 

طلق، فلهذا املعلو ال، فيجب أن يعتقد اإلنسان اعتقادا جازما بأن ربه الذي خلقه له منه

مام وَل أمتجها إىل األعىل َل يذهب يمنة وَل يرسة وَل عند الدعاء اإلنسان قلبه  دجي

ونطقت النصوص هبذا كتابا  هخلف وَل َتت، هكذا فطر اٍهل اخلالئق عىل اعتقاد علو

 .ل العقل والفطرة عىل علو اٍهل بذاتهوسنة وانعقد اإلمجاع ود

ب  اْلَعامَلِي}: ومن دَلئله قوله ن رَّ ألن النزول يكون من أعىل  [08:احلاقة] {َتنِزيل  س 

القرآن كالم اٍهل منزل يري خملوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم اٍهل به حقيقة فإىل أسفل، 

كَِي }:  تعاىل، لقول اٍهلفأوحاه إىل جربيل فنزل به عىل قلب حممد  َن املُْْْشِ َوإِْن َأَحد  س 

، فالقرآن كالم اٍهل، هذا أخص [6:التوبة] {اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكَلَم اّللهِ

أوصافه، تكلم اٍهل به حقيقة، فليس جمرد معنى يقوم يف نفسه كام تقول الصفاتية من 

قديم قائم يف نفس أن القرآن معنى ية الزاعمني والساملية واملاتريدية والكالباألشاعرة 

سمعه األنبياء فإنه عبارة عن كالم اٍهل أو حكاية عن كالم الرب، وأما ما سمعه جربيل أو 

أحد من السلف، وإنام أجلأهم إليها فساد  يفد هبااٍهل، َل ريب أن هذه بدعة صلعاء مل 
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النصوص إعطاء ريقة السلف يف مقدماهتم وتأثرهم باملنطق اليوناِن الذي حرفهم عن ط

 .ما تستحقه من اإلثبا  واإلقرار واإلمرار

ب  اْلَعامَلِي}القرآن منزل، و ن رَّ ا ُكنَّا ُسنِذِرين}، {َتنِزيل  س  َباَرَكة  إِنَّ  س 
ا َأنَزْلنَاُه ِِف َلْيَلة   {إِنَّ

ا َأنَزْلنَاُه ِِف َلْيَلِة اْلَقْدر} [8:الدخان]  {َلْو َأنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرآَن َعَل َجَبل  }، [1:القدر] {إِنَّ

وُح اْلَِسي }، [21:احلرش]  .[118:الشعراء] {َعَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِسَن امْلُنِذِرين* َنَزَل بِِه الر 

 .منه وخرج منه؛ ألنه صفته وكالمه أي تكلم اٍهل به ابتداء، فصدر: منه بدأ

من الصدور ومن السطور  ،يرفع يف آخر الزمان يهإل يعني إليه ينسب، أو: وإليه يعود 

 .تكرمة له

عند الكفار، ينكرون نسبته إىل اٍهل؛ ألهنم  أن القرآن العظيم كان حمل إنكارواعلموا 

وملا أمىل  رسول  ، نتهت القضية ولزمهم قبول ما جاء به النبي َللو أقروا بنسبته إىل اٍهل 

هذا ما اتفق عليه حممد رسول وقال ، احلديبية يف صلح   عىل عىل ابن أِب طالباٍهل

ولكن اكتب  لو نعلم أنك رسول اٍهل َلتبعناك،مندوب قريش ، قال سهيل بن عمرواٍهل، 

 .فهم ينكرون أنه رسول من عند اٍهل وأن ما جاء به كالم اٍهل اسمك واسم أبيك

تأملوا يف هذه فكانت هذه املسألة من املسائل العظيمة التي عني هبا القرآن املكي، 

َوَجَعْلُت َلُه َساًل  *َذْرِِن َوَسْن َخَلْقُت َوِحيًدا }: الصورة وستأتينا إن شاء اٍهل قول اٍهل تعاىل

ْدُت َلُه ََتِْهيًدا  *َوَبنَِي ُشُهوًدا  *ََمُْدوًدا  ُه َكاَن ِِلَياتِنَا  *ُثمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيَد  *َوَسهَّ َكلَّ إِنَّ

رَ }: ثم قال اٍهل[ 16-11:ملدثرا] {َعنِيًدا َر َوَقدَّ ُه َفكَّ َر *إِنَّ ُثمَّ ُقتَِل َكْيَف  *َفُقتَِل َكْيَف َقدَّ

َر  إِْن  *َفَقاَل إِْن َهَذا إِلَّ ِسْحر  ُيْؤَثُر  *ُثمَّ َأْدَبَر َواْسَتْكََبَ  *ُثمَّ َعَبَ  َوَبَْسَ  *ُثمَّ َنَظَر *َقدَّ

 [.26-13:املدثر] {َسُأْصلِيِه َسَقرَ * َهَذا إِلَّ َقْوُل اْلَبَْشِ 
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 *َعِن النََّبإِ اْلَعظِيِم  *َعمَّ َيَتَساَءُلوَن }: فكانت عندهم هذه القضية، وهلذا قال اٍهل

أحد القولني أن النبأ العظيم هو القرآن العظيم، [ 8-1:النبأ] {الَِّذي ُهْم فِيِه ُُمَْتلُِفونَ 

، فأكد اٍهل تعاىل يف هذه اآليا  وأقسم قسام  فكانوا ينكرون القرآن ونسبته إىل اٍهل

وَن }عظيام،  وَن * َفَل ُأْقِسُم بَِم ُتْبِِصُ ُه َلَقْوُل َرُسول  َكِريم   *َوَسا َل ُتْبِِصُ َوَسا ُهَو بَِقْوِل  *إِنَّ

ُروَن  *َشاِعر  َقلِيًل َسا ُتْؤِسنُوَن   {نِْزيل  ِسْن َرب  اْلَعامَلِيَ تَ  *َوَل بَِقْوِل َكاِهن  َقلِيًل َسا َتَذكَّ

 [.08-83:احلاقة]

َل َعَلْينَا } :فقال أقام دليال بديعا من دَلئل النبوة وصدق نبيه  ثم إن اٍهل  َوَلْو َتَقوَّ

 *َْلََخْذَنا ِسنُْه بِاْلَيِمِي } وحاشاه قوَل مل نقله أي لو نسب إلينا حممد  {َبْعَض اْْلََقاِويلِ 

طبعا هذا الفرض فرض يف مقام  {َفَم ِسنُْكْم ِسْن َأَحد  َعنُْه َحاِجِزينَ  *نَا ِسنُْه اْلَوتَِي ُثمَّ َلَقَطعْ 

املجادلة واملنازلة مع املخالف، وَل يلزم أن يقع، بل َل يمكن أن يقع، فإن اٍهل قد زكى نبيه 

ُه َلَقْوُل َرُسول  َكِريم}: قبل قليل فقال م استحالة وامتناع أن يقر ، لكنه أراد أن يبني هل{إِنَّ

 .أحدا عىل قول ينسبه إليه زورا وهبتانا اٍهل 

َل َعَلْينَا َبْعَض اْْلََقاِويلِ }: فقال  {َْلََخْذَنا ِسنُْه بِاْلَيِميِ }بعض وليس كل،  {َوَلْو َتَقوَّ

وا }التي أثبتها لنفسه يف اآليا  واألحاديث،  واليمني إما أن تكون يمني اٍهل  اما السه اُ  وا

اٌ  بِياِمينِهِ  ْطِويه ْطِوي  ": ، ويف األحاديث أيًضا[66: الزمر] {ما يا ، وا ْقبُِض اٍهلهُ األاْرضا يا

ُقوُل  اِ  بِياِمينِِه، ُثمه يا وا ما ا املالُِك، أاْينا ُمُلوُك األاْرِض : السه ، وإما أن املراد باليمني يمني  1"أانا

عتمد عليه ويركن إليه وهو اليمني، ولو أن ، بمعنى أنه يؤخذ من العضو الذي يالنبي 

اٍهل تعاىل أضاف اليمني إىل نفسه هنا َلعتربنا هذه من اآليا  الدالة عىل إثبا  اليمني، كام 

                                                           
 
 (. 5121) -ومسلم ,(5 52) -أخرجه البخاري 
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يوم يكشف عن ساق، ومل يضفها اٍهل إىل نفسه : دللنا بحديث أِب سعيد يف سورة القلماست

 .الساق ساق الرب ا عىل حديث أِب سعيد اخلدري عىل أن املراد بناعتمد

ومل يضفه إىل نفسه فنقول حيتمل، فال نقطع أن املراد  {َْلََخْذَنا ِسنُْه بِاْلَيِميِ }: وهنا قال

 .ة أخرىلباليمني هنا هو يمني الرب، لكن هذا حمتمل، وقد ثبتت بأد

نياط القلب، العرق الذي الوتني هو  {ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِسنُْه اْلَوتِيَ  *َْلََخْذَنا ِسنُْه بِاْلَيِمِي }

يتعلق به القلب، يعني كأنه واٍهل أعلم هو الرشيان الكبري الذي خيرج من القلب الذي 

 وحاشاه ألوقع اٍهل به هذا الوعيد، ولكنه مل  ، فلو وقع ذلك من النبي األورطييسمونه 

 .يقع، فدل ذلك عىل أنه راشد بار صادق

بوة، ودَلئل النبوة كثرية جدا، يظن بعض وقد عد العلامء هذه اآلية من دَلئل الن

املتكلمني أن دليل النبوة منحص باآليا  واملعجزا ، َل، دَلئل النبوة أكثر من أن 

َتىص، ومن دَلئل النبوة َل شك اآليا  واملعجزا ، ومن دَلئل النبوة مضمون دعوة 

، خلقه وشامئلهومن دَلئل النبوة سرية النبي و ،وما فيها من احلق األنبياء والنبي 

 .هذه اآليةومن دَلئل النبوة  ،بشارة األنبياء السابقني بهومن دَلئل النبوة وأيًضا 

بسائر  لو كان يري نبي ملا أمهلته وألخذته كام فعل اٍهل : كأنام يقول اٍهل 

، املكذبني، أرأيتم مثال مسيلمة حينام ادعى أنه يوحى إليه وأتى بسجع نسبه إىل اٍهل 

نت نتيجته؟ َل يقال مسيلمة حتى يقال مسيلمة الكذاب، فصار الكذب أخص ماذا كا

 .أوصافه، ولكن اٍهل صدق نبيه، فهو صادق مصدوق

ِة َعمَّ َيِصُفوَن }: وهلذا قال اٍهل   {َوَسَلم  َعَل امْلُْرَسلِيَ  *ُسْبَحاَن َرب َك َرب  اْلِعزَّ

 *َوَسَلم  َعَل امْلُْرَسلَِي } :لوهوذلك لسالمة ما قالوه ونق[ 131-134:الصافا ]

ْمُد ّللَِِّ َرب  اْلَعامَلِيَ  ، دل ذلك عىل صدق نبوته، وتأملوا يا كرام كيف يمكن عقال أن {َواحْلَ
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خيرج أحد ويقول للناس أنا رسول من عند اٍهل أبلغكم كالم اٍهل، واٍهل خيربكم بكذا 

تعاىل من ضعف إىل قوة ومن هزيمة إىل نص ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا ثم ينقله اٍهل 

األرض ويفتح له البالد والعباد، عىل ما يدل ذلك؟ عىل ف أكناويكثر أتباعه ويوطئ له 

 .تصديق اٍهل له

اآلن لو جاءنا إنسان من قبل السلطان وقال السلطان يقول لكم كذا ويأمركم بكذا 

يرد من ذلك السلطان تكذيبا وينهاكم عن كذا، وهو سلطان من سالطني األرض، ثم مل 

، كل واحد يقول يف قرارة نفسه لو نستنتج أنه صادق هله وَل تعقب له وَل استدراك علي

كان كاذبا عىل السلطان ملا تركه السلطان ينسب إليه ما مل يقل ويأمر الناس ويستغلهم 

 .بسيف السلطان، واَلنتامء إليه

العاملني أن خيرج برش ويقول أنا فإذا كان هذا حاصال بني اآلدميني فكيف برب 

رسول من عند اٍهل يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا وخربكم بكذا ثم يؤيده ويكثر أتباعه 

وينقله من قلة إىل كثرة ومن ضعف إىل قوة ومن هزيمة إىل نص، هذا دليل قاطع عىل أنه 

 .هذا كانت هذه اآليا  من دَلئل النبوةفب .صادق مصدوق

يعني لو اجتمعتم أن تردوا هذا عنه ما استطعتم،  {ِسْن َأَحد  َعنُْه َحاِجِزينَ َفَم ِسنُْكْم }

َفَم ِسنُْكْم ِسْن َأَحد  } ؟بل سينفذ اٍهل فيه مراده، وأنى لكم أن َتولوا بينه وبني مراد اٍهل 

 .{َعنُْه َحاِجِزينَ 

ُه َلَتْذكَِرة  ل ْلُمتَِّقي}: ثم قال الضمري إىل القرآن، وقد ذكرنا يف يرجع  [03:احلاقة] {َوإِنَّ

إثبا  أن القرآن كالم اٍهل وتعظيم مستهل هذه السورة أن من مقاصد هذه السورة 

ُه َلَتْذكَِرة  ل ْلُمتَِّقي}القرآن،  ، أي واٍهل إن القرآن تذكرة وذلك ملا يبعثه القرآن يف {َوإِنَّ

 .التي يعتصم هبا النفوس من العلوم الصاحلة واملعارف الصحيحة واليقينيا 
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ْكَرى َتنَفُع امْلُْؤِسنِي}: وهلا قال اٍهل  ْر َفإِنَّ الذ  ، فالقرآن [55:الذاريا ] {َوَذك 

تذكرة، أي واٍهل إنه لتذكرة، لكن للمتقني، فال ينتفع هبذه التذكرة إَل من كان يف قلبه 

 .تقوى وخشية ٍهل

ة  َعَل ا}: وبعدها بآية يقول ْْسَ ُه حَلَ ، وهذا من العجب أن [54:احلاقة] {ْلَكافِِرينَوإِنَّ

جتد اليشء الواحد يكون له أثران متعاكسان متقابالن، فهو بالنسبة للمتقني تذكرة وبركة 

ونفع، وبالنسبة للكافرين حرسة وندامة، وهو يشء واحد، ونظائر هذا يف القرآن كثري 

ُل ِسَن اْلُقْرآِن َسا ُهَو ِشفَ }: كقول اٍهل  ة  ل ْلُمْؤِسنَِي َولَ َيِزيُد الظَّاملَِِي َإلَّ َوُننَز  اء َوَرمْحَ

 .[32:اإلرساء] {َخَساًرا

أرأيتم؟ هو قرآن واحد لكنه بالنسبة للمؤمنني شفاء ورمحة وبالنسبة للكفار خسارة 

َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِِبٌّ }: يف اآلية األخرى ونكبة، عجيب أمر هذا القرآن، وكذلك قال اٍهل 

ِذيَن آَسنُوا ُهًدى َوِشَفاء َوالَِّذيَن لَ ُيْؤِسنُوَن ِِف آَذاِِنِْم َوْقر  َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى  {ُقْل ُهَو لِلَّ

، َل إله إَل اٍهل، انظر كيف يكون القرآن بركة عىل أقوام ويكون شؤما عىل [00:فصلت]

ن لتشقى، ومن رده آخرين، فمن تقبله بقبول حسن مل يشق به، ما أنزلنا عليك القرآ

ُه َلَتْذكَِرة  لِْلُمتَِّقَي }: وأنكره صار حرسة عليه وندامة، هلذا قال ربنا  ا َلنَْعَلُم َأنَّ *َوإِنَّ َوإِنَّ

بِيَ  عىل اخلفايا واخلبايا وأنه يعلم أن يف  وهذا يدل عىل اطالع اٍهل  {ِسنُْكْم ُسَكذ 

ُه حلََ } املخاطبني مكذبني بالقرآن، ة  َعَل اْلَكافِِرينَ َوإِنَّ الذين كذبوا به، ووجه كونه  {ْْسَ

 .حرسة عليهم أنه ملا أنكروه َترسوا أشد التحرس يوم القيامة كام سمعنا يف اآليا  السابقة

ة  }يمنى أن لو مل يكن كذلك،  {َهَلَك َعن ي ُسْلَطانَِيهْ  *َسا َأْغنَى َعن ي َسالَِيْه } ْْسَ ُه حَلَ َوإِنَّ

ق  اْلَيِقيِ  * افِِرينَعَل اْلكَ  ُه حَلَ وهذه أعىل درجا  اليقني؛ ألن اليقني ثالث درجا ،  {َوإِنَّ

علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني، فعلم اليقني هو أن يبلغه اإلنسان اخلرب فيحدث له 



  أمحد القايض. د.لفضيلة الشيخ أ                                        (                                          سورة امللك)التفسري العقدي جلزء تبارك 

 

11 
 ٍهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

نوع من التصديق، يقني، عني اليقني هو أن يعاينه ببصه، لكن حق اليقني هو َتقق 

 .غ بذلك أعىل الدرجا وقوعه، فيبل

ق  اْلَيِقيِ }: فلهذا قال اٍهل ُه حَلَ َفَسب ْح بِاْسِم َرب َك }هذه أعىل درجا  اليقني،  {َوإِنَّ

 .أي نزه ربك العظيم عام يفرتيه األفاكون والكاذبون :سبح [52:احلاقة] {اْلَعظِيم

 

 

 : املستفادة الفوائد

ألدخل أهل  تعاىل، لو شاء اٍهل  نرش الصحف وإظهار عدل اٍهل: الفائدة األوىل

اجلنة اجلنة وأهل النار النار دون أن يطلعهم عىل كشف احلساب، لكن لكامل عدل اٍهل 

 .{َياَلْيَتنِي ََلْ ُأوَت كَِتابِيه}: ويقول الكافر {َهاُؤُم اْقَرُؤوا كَِتابِيه}: تعاىل يظهره فيقول املؤمن

 .مة وفرحه بموعود اٍهل، كام مر بناإكرام املؤمن يوم القيا: الفائدة الثانية

 .بيان نعيم اجلنة احليس واملعنوي، وقد تقدم وصف ذلك: الفائدة الثالثة

  .لقيامة وحرسته وندامته، كام تقدمإهانة الكافر يوم ا: الفائدة الرابعة

بيان عذاب النار احليس واملعنوي بام سمعنا يف هذه اآليا  وما  :الفائدة اخلامسة

 .شهد هلا من آيا  أخرفقها ويايو

 .أن اليمني عالمة الكرامة والشامل عالمة املهانة: الفائدة السادسة

تفاهة األعراض الدنيوية من مال وسلطان وعدم ينائها عن : الفائدة السابعة

أليس يل : مجع ماَل لبدا وصار له أتباع، وقال قائلهم صاحبها، انظر ماذا يقول هذا الذي

قال إنام أوتيته عىل علم عندي، أي قارون، انظر ماذا يقول يوم ويري ذلك، و ،ملك مص

، هذه األرصدة واملاليني واملليارا  {َهَلَك َعن ي ُسْلَطانَِيهْ  *َسا َأْغنَى َعن ي َسالَِيْه }القيامة، 
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، هذا اجلاه والسلطان واألهبة كلها اضمحلت، {َهَلَك َعن ي ُسْلَطانَِيهْ }تبخر  وطار ، 

ا األخوة أَل نتبع نفوسنا لعاعة الدنيا، نعم نستمتع هبا بام قسم اٍهل لكن َل فعلينا أهي

 .نجعلها يف قلوبنا، نجعلها يف أيدينا

ُه َكاَن لَ ُيْؤِسُن }: قولهبدليل أن النجاة والفالح تكون باإليامن باٍهل، : الفائدة الثامنة إِنَّ

 .فقد النجاة فلام فقد اإليامن [88:احلاقة] {بِاّللَِّ اْلَعظِيم

: التالزم بني اإليامن والعمل واخللق والسلوك، انظروا كيف قال اٍهل: الفائدة التاسعة

ُه َكاَن لَ ُيْؤِسُن بِاّللَِّ اْلَعظِيم} ففاقد اإليامن يفقد الرمحة  {َولَ ََيُض  َعَل َطَعاِم امْلِْسكِي * إِنَّ

قابل فاملؤمن يكون لنا هينا رحيام ذا خلق واخللق وكل يشء، يفقد آدميته وإنسانيته، ويف امل

 .عظيم

 .فضل اإلحسان إىل املساكني واحلض عليها، وهذا ظاهر: الفائدة العاْشة

 .فضيلة الرمحة، وأن الرامحني يرمحهم اٍهل: الفائدة احلادية عرشة

َهاُهنَا  َفَلْيَ  َلُه اْلَيْومَ }تقطع األسباب يوم القيامة بالكافرين، : الفائدة الثانية عرشة

 .ما عنده أحد [85:احلاقة] {مَحِيم

َفَل ُأْقِسُم }سعة ملك اٍهل وتناوله للمبصا  ويري املبصا ، : الفائدة الثالثة عرشة

ون  ون* بَِم ُتْبِِصُ  .{َوَسا لَ ُتْبِِصُ

 .إقسام اٍهل بمخلوقاته: الفائدة الرابعة عرشة

باليه البالغ املبني كام ذكر  لكم من و إثبا  رسالة النبي : الفائدة اخلامسة عرشة

 .دَلئل النبوة

بالكرم، وقلت لكم أن الكرم يدل  ثناء اٍهل تعاىل عىل نبيه : الفائدة السادسة عرشة

 .عىل جممل وجمموع الصفا  احلميدة
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 ٍهلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

 أو أن إضافة القرآن إىل النبي  أن نسبة القرآن إىل النبي : الفائدة السابعة عرشة

 .رسول: هإضافة بالغ لقول

تنزيه القرآن العظيم عن وصفه بالشعر والكهانة، نزهه عن : الفائشدة الثامنة عرشة

 .هذا وهذا

أن ما يعارض به املفرتون القرآن إما حديث مفرتى وهو : الفائدة التاسعة عرشة

 .حديث القرآن أو شعر مفتعل

نزيل من رب تإثبا  تنزيل القرآن وأنه كالم اٍهل يري خملوق، : الفائدة العرشون

 .العاملني

 .تنزيل: إثبا  علو اٍهل تعاىل بذاته فوق سامواته ألنه قال: الفائدة احلادية والعرشون

إبطال الشبها  املتعلقة بالقرآن من املرشكني واملسترشقني : الفائدة الثانية والعرشون

 ، واملسترشقون منوامللحدين، فهذه اآليا  تبطل ذلك، املرشكون يف زمن النبي 

اليهود والنصارى الذين حاولوا الطعن يف القرآن، واملالحدة اجلدد الذين يفعلون 

 .بالقرآن، كل هذه اآليا  تنسخ شبهاهتم

 .دليل بديع من دَلئل النبوة: الفائدة الثالثة والعرشون

عظيم قدرة اٍهل وامتناعه وعزته وعجز اخلالئق أمامه، : الفائدة الرابعة والعرشون

َفَم ِسنُْكْم  *ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِسنُْه اْلَوتَِي  *َْلََخْذَنا ِسنُْه بِاْلَيِمِي  *َل َعَلْينَا َبْعَض اْْلََقاِويِل َوَلْو َتَقوَّ }

 .{ِسْن َأَحد  َعنُْه َحاِجِزينَ 

ذكر اَلحتامل املمتنع يف مقام املحاجة واملجادلة، فاٍهل : الفائدة اخلامسة والعرشون

َل َعَلْينَا َبْعَض اْْلََقاِويلِ } ذكر احتامَل َل يتحقق وهذا َل يكون، فاٍهل نزه نبيه  {َوَلْو َتَقوَّ

 .وبرأه عن مثل هذا
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ُه َلَتْذكَِرة  لِْلُمتَِّقيَ }اتصاف القرآن بالتذكرة، : الفائدة السادسة والعرشون  .{َوإِنَّ

ا ينطوي اطالع اٍهل عىل خفايا النفوس، وكامل علمه وم: الفائدة السابعة والعرشون

بِيَ }عليه ذلك العلم من هتديد،  ا َلنَْعَلُم َأنَّ ِسنُْكْم ُسَكذ  فأين تذهب؟ أنت مكشوف  {َوإِنَّ

 .ٍهل َتت سمعه وبصه

َترس املرشكني عىل التكذيب بالقرآن العظيم يوم القيامة : الفائدة الثامنة والعرشون

ة  َعَل اْلَكافِِرينَ }وما جاء به،  ْْسَ ُه حَلَ  .{َوإِنَّ

 .وصف القرآن بأعىل درجا  الثبو  وهو حق اليقني: الفائدة التاسعة والعرشون

وجوب تنزيه اٍهل عن النقائص والعيوب ومماثلة املخلوقني : الفائدة الثالثون

سبحان رِب العظيم، واحلمد ٍهل رب  {َفَسب ْح بِاْسِم َرب َك اْلَعظِيمِ }ووجوب تعظيمه، 

 .العاملني

 


