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الدرس اخلاس

العارش

تفسري سورة احلاقة [ ]52: 83
ِ
ِ
ُ ِ
ون ( )83إِ َّن ُه َل َق ْو ُل َر ُسول ك َِريم (َ )04و َسا
ِص َ
ِص َ
ون (َ )83و َسا َل ُت ْب ُ
{ َف َل أ ْقس ُم بِ َم ُت ْب ُ
ُون ( )04و َل بِ َقو ِل ك ِ
هو بِ َقو ِل َش ِ
ون (َ )04تن ِْزيل ِس ْن
َاهن َقلِ ًيل َسا ت ََذك َُّر َ
اعر َقلِ ًيل َسا ت ُْؤ ِسن َ
ْ
َ
ُ َ ْ
يل (َْ )00لَ َخ ْذنَا ِسنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
ي (َ )08و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاْلَ َق ِ
او ِ
ي (ُ )04ث َّم
َرب ا ْل َعا َمل ِ َ

َل َق َطعنَا ِسنْه ا ْلوتِ
ي (َ )04فم ِسنْك ُْم ِس ْن َأ َحد َعنْ ُه َح ِ
ي ()03
ين (َ )04وإِ َّن ُه َلت َْذكِ َرة لِ ْل ُمت َِّق َ
َ
اج ِز َ
ْ ُ َ
َ
ِ
ين (َ )44وإِ َّن ُه َحلق ا ْل َي ِق ِ
ي ()44
َوإِنَّا َلنَ ْع َل ُم َأ َّن ِسنْك ُْم ُسكَذبِ َ
ْسة َع َل ا ْلكَاف ِر َ
ي (َ )03وإِ َّن ُه َحل ْ َ
َف َسب ْح بِا ْس ِم َرب َ
ك ا ْل َعظِي ِم (})44
وبعد أن وصف اٍهل تعاىل هذين املشهدين املتقابلني الذين بينهام بعد املرشقني ،انتقل
ل ُأ ْق ِسم بِم ُتب ِ
ِصون * َو َسا لَ
السياق إىل أمر عظيم يتعلق هبذا القرآن الذي يتىل فقالَ { :ف َ
ُ َ ْ ُ
ِ
ِصون* إِ َّن ُه َل َق ْو ُل َر ُسول ك َِريم} [احلاقة.]04-83 :
ُت ْب ُ
(فال أقسم) هذا تعبري يأيت كثريا يف القرآن مثل { اَل ُأ ْق ِس ُم بِ اي ْو ِم ا ْل ِق ايا ام ِة} [القيامة،]1 :
{ اَل ُأ ْق ِس ُم ِ اهب اذا ا ْل اب ال ِد} [البلد ،]1 :وبعض العلامء يقول َل زائدة ،أيت هبا للتأكيد ،واملعنى
واٍهل أعلمَ :ل حيتاج األمر إىل قسم ،ألنه من الوضوح بمكانَ ،ل يوجب قسام ،فيكون فيه
زيادة يف البيان والتأكيد للمراد وٍهل تعاىل أن يقسم بام شاء من خملوقاته ،وليس للمخلوق
ِ
ْش اك)  ،فال جيوز أن يقول:
أن يقسم إَل باٍهل  ( ،ام ْن اح ال ا
ف بِ اغ ْري اٍهلهِ اف اقدْ اك اف ار اأ ْو اأ ْ ا
()1

والشمس ،والقمر ،والفجر ،والنبي ،والكعبة ،وْشيف ،وْشف والدي ونحو ذلك ،قال
َ( : لا ا َْتلِ ُفوا بِآ اب ِائك ُْم ،او ام ْن ك ا
ف بِاٍهلهِ) ،فال جيوز أن حيلف إَل باٍهل
اان احال ِ ًفا اف ْل اي ْحلِ ْ
2

العظيم ،أما اٍهل سبحانه فله أن يقسم بام شاء من خلقه ،وهذا كثري ،قال اٍهل { :اوا ْل اف ْج ِر}
( ) أخرجه أحمد ,)9955( -وأبو داود ,)159 ( -والترمذي ,) 919( -واللفظ له.
5
أخرجه البخاري ,)154 ( -ومسلم.) 151 ( -
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الزيت ِ
ص} [العص { ،]1 :اوالت ِ
[الفجر { ،]1 :اوا ْل اع ْ ِ
الش ْم ِ
ُون } [التني { ،]1 :او ه
س
ِّني او ه ْ
اها} [الشمس ،]1 :كثري جدا.
او ُض اح ا
ِ
ِ
وقولهَ { :ف َ ُ ِ
ِصون} إ ًذا شمل كل يشء؛ ألن ليس ثم
ِصون * َو َسا لَ ُت ْب ُ
ل أ ْقس ُم بِ َم ُت ْب ُ
إَل مبصا ويري مبصا  ،وهذا يدل عىل أن ثم عوامل كثرية يري مبصا بالنسبة لنا،
فأبصارنا تقع عىل اآلدميني والشجر واجلبال والدواب وسائر املرئيا  ،لكننا َل نبص عامل
اجلن وَل عامل املالئكة وَل عامل الكائنا الدقيقة من اجلراثيم وامليكروبا والفريوسا
ويري ذلك ،عوامل َل حييط هبا إَل خالقها  ،بل ذهب الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه
أيضا؛ ألننا َل نرى اٍهل يف الدنيا ،وجواب القسم{إِ َّن ُه
اٍهل إىل أن هذا يكون قسام بنفسه ً
َل َق ْو ُل َر ُسول ك َِريم} [احلاقة ]04:أي هذا القرآن ،لقول رسول كريم ،يعني بالغ رسول
كريم ،وهلذا عرب بكلمة رسولَ ،ل أنه كالم الرسول ،بل هو كالم اٍهل  بدليل قوله بعد
ذلك{ :ت ِ
َنزيل سن َّرب ا ْل َعا َملِي} [احلاقة ]08:وإنام أضافه إليه قوَل لكونه مبلغا ،فلهذا
وصفه بوصف الرسالة ،والرسول هو من ينقل اخلرب.
فنبينا  نقل وحي اٍهل إىل عباد اٍهل ،وألجل ذا قال يف سورة التكوير{ :إِ َّن ُه َل َق ْو ُل
َر ُسول ك َِريم * ِذي ُق َّوة ِعندَ ِذي ا ْل َع ْر ِ
ش َسكِي* ُس َطاع َث َّم َأ ِسي} [التكوير،]21-11:
فالرسول يف سورة التكوير جربيل ،والرسول يف سورة احلاقة حممد  ،وهذا يدل عىل أنه
ليس كالم أي منهام ،ألنه َل يمكن أن يكون كالمهام م ًعا ،وإنام مهمتهام ،أي الرسول
امللكي جربيل والرسول البرشي حممد  هي إبالغ الرسالة ونقل كالم اٍهل إىل عباد اٍهل،
فبهذا يرتفع ما قد حيتج به بعض منكري القرآن وبعض املتكلمني الذين يقولون أنه
خملوق وأنه كالم حممد أو جربيل فربأ ساحتهام وزكامها  باعتبارمها الواسطة يف إبالغ
كالم اٍهل  إىل عباد اٍهل.
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ل سا ت ُْؤ ِسنُون * ولَ بِ َقو ِل ك ِ
ِ ِ
ِ
َاهن َقلِي ً
ل
ْ
َ
وها هنتا قال سبحانهَ { :و َسا ُه َو بِ َق ْول َشاعر َقلي ً َ
َسا ت ََذك َُّرون} [احلاقة ]02-04:ذلك أن الذي يعارض به القرآن من دعاوى املناوئني ،إما
حديث مفرتى أو شعر مفتعل ،فاحلديث املفرتى هو ما يفوه به الكهان الذين يدعون
العلم باملغيبا  ،ويكون هلم رئي من الشياطني أو ما يزجيه الشعراء من القصيد ،فهذا هو
الذي يعارض به القرآن يف هذا الوقت وحياول أن حياكى به يف كل وقت.
ِ
اع ْن اأ ِِب ُه ار ْي ارةا ،اق اال ( :اهملا ت ُُو ِّ ايف ار ُس ُ
ف اأ ُبو ابك ٍْر
است ُْخلِ ا
ول اٍهلهِ اص هىل اٍهلُ اع ال ْيه او اس هل ام او ْ
ب ،اق اال ُعمر ِألا ِِب بك ٍْر :اكي ا ِ
اب ْعدا ُه ،او اك اف ار ام ْن اك اف ار ِم ان ال اع ار ِ
هاس؟ او اقدْ اق اال ار ُس ُ
ول
ف ُت اقات ُل الن ا
ْ
ا
اُ
ِ
ِ
ِ
هاس احتهى اي ُقو ُلواَ :لا إِ ال اه إِ هَل اٍهلهُ ،اف ام ْن اق اال:
اٍهلهِ اص هىل اٍهلُ اع ال ْيه او اس هل امُ " :أم ْر ُ اأ ْن ُأ اقات ال الن ا

َلا إِ ال اه إِ هَل اٍهلهُ اع اص ام ِمنِّي اما ال ُه او ان ْف اس ُه ،إِ هَل بِ اح ِّق ِه او ِح اسا ُب ُه اع اىل اٍهلهِ " ( ،ا
فقال :ج هب ٌار يف
اجلاهلي ِة خوار يف اإلسال ِم بم أتأ هل ُفهم ِ
ٍ
أبش ٍ
رتى)  ،اف اق اال :اواٍهلهِ األُ اقاتِ ال هن
عر مفت اع ٍل أم بقول مف ً
ا
ه ه ٌ
الزك ِ
الزكاا اة اح ُّق املا ِ
ال ،اواٍهلهِ ال ْو امنا ُع ِ
وِن ِع اق ًاَل كاانُوا ُي اؤ ُّدو ان ُه إِ اىل
ااة ،افإِ هن ه
الصال ِاة او ه
ام ْن اف هر اق اب ْ ا
ني ه
رس ِ
ول اٍهلهِ اص هىل اٍهلُ اع ال ْي ِه او اس هل ام ال اقا ات ْلت ُُه ْم اع اىل امن ِْع ِه ،اف اق اال ُع ام ُر « :اف او اٍهلهِ اما ُه او إِ هَل اأ ْن ار اأ ْي ُت
ا ُ
ِ ِ ِ
حل ُّق»)  ،فتأملوا كيف أن اٍهل دوما يذكر
ْش اح اصدْ ار اأ ِِب ابك ٍْر ل ْلقتاال ،اف اع ار ْف ُت اأ هن ُه ا ا
اٍهلها اقدْ ا ا
1

2

بإيزاد القرآن ومقابلته تربئته من الكهانة ومن الشعر؛ ألن منكري القرآن حياولون وصفه
بذلك ،فتارة يقولون ساحر وتارة يقولون شاعر هكذا.
وربام قالوا يري ذلك من التهم ليصفوه عن حقيقته وأنه كالم رب العاملني .وقد
وصف اٍهل نبيه وأثنى عليه هبذا الوصف اجلليل {إِ هن ُه ال اق ْو ُل رس ٍ
ول ك ِاريم} ،فهذه تزكية من
ا ُ

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

5

أخرجه البخاري ,)1525( -ومسلم.)54( -
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رب العاملني لنبيه  ،والكرم وصف َل يقتص فقط عىل بذل املال ،الكرم وصف يدل
عىل حسن األخالق والطباع واملحتد.
ال اما ت ُْؤ ِمنُون* اقلِي ً
ومعنى { اقلِي ً
ال اما ت ااذك ُهرون} :أي ما أقل إيامنكم وما أقل تذكركم،
وقيل إن (ما) ،زائدة لكنها يف حملها تفيد التأكيد عىل قلة إيامهنم وقلة تذكرهم.
{ت ِ
َنزيل سن َّرب ا ْل َعا َملِي} [احلاقة ،]08:فهو كالم اٍهل  نزل من عنده ،وهذا يدل
عىل علوه  فوق ساموته ،فكام أن له علو الصفا وعلو القهر فله علو الذا  ،فهو 
فوق سامواته مستو عىل عرشه بائن من خلقه ،ليس فيه يشء من خلقه وَل يف خلقه يشء
منه ،فيجب أن يعتقد اإلنسان اعتقادا جازما بأن ربه الذي خلقه له العلو املطلق ،فلهذا
جيد اإلنسان قلبه عند الدعاء متجها إىل األعىل َل يذهب يمنة وَل يرسة وَل أمام وَل
خلف وَل َتت ،هكذا فطر اٍهل اخلالئق عىل اعتقاد علوه ونطقت النصوص هبذا كتابا
وسنة وانعقد اإلمجاع ودل العقل والفطرة عىل علو اٍهل بذاته.
ومن دَلئله قوله{ :ت ِ
َنزيل سن َّرب ا ْل َعا َملِي} [احلاقة ]08:ألن النزول يكون من أعىل
إىل أسفل ،فالقرآن كالم اٍهل منزل يري خملوق ،منه بدأ وإليه يعود ،تكلم اٍهل به حقيقة
فأوحاه إىل جربيل فنزل به عىل قلب حممد  ،لقول اٍهل تعاىلَ { :وإِ ْن َأ َحد س َن ا ُْمل ْ ِ
ي
ْشكِ َ
ْاست ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع َك َ
ل َم اّللهِ} [التوبة ،]6:فالقرآن كالم اٍهل ،هذا أخص
أوصافه ،تكلم اٍهل به حقيقة ،فليس جمرد معنى يقوم يف نفسه كام تقول الصفاتية من
األشاعرة والساملية واملاتريدية والكالبية الزاعمني أن القرآن معنى قديم قائم يف نفس
الرب ،وأما ما سمعه جربيل أو سمعه األنبياء فإنه عبارة عن كالم اٍهل أو حكاية عن كالم
اٍهلَ ،ل ريب أن هذه بدعة صلعاء مل يفد هبا أحد من السلف ،وإنام أجلأهم إليها فساد
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مقدماهتم وتأثرهم باملنطق اليوناِن الذي حرفهم عن طريقة السلف يف إعطاء النصوص
ما تستحقه من اإلثبا واإلقرار واإلمرار.
َنزيل سن رب ا ْلعا َملِي}{ ،إِنَّا َأنزَ ْلنَاه ِِف َلي َلة سباركَة إِنَّا ُكنَّا س ِ
والقرآن منزل{ ،ت ِ
نذ ِرين}
ُ
َ
ُ
ْ َ َ
َّ
آن َع َل َج َبل}
[الدخان{ ]8:إِنَّا َأنزَ ْلنَا ُه ِِف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ر} [القدرَ { ،]1:ل ْو َأنزَ ْلنَا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
ُون ِسن ا ُْمل ِ
[احلرشَ { ،]21:نزَ َل بِ ِه الروح اْلَ ِسي * ع َل َق ْلبِ َ ِ
نذ ِرين} [الشعراء.]118:
ك ل َتك َ َ
َ
ُ
منه بدأ :أي تكلم اٍهل به ابتداء ،فصدر منه وخرج منه؛ ألنه صفته وكالمه.
وإليه يعود :يعني إليه ينسب ،أو إليه يرفع يف آخر الزمان ،من الصدور ومن السطور
تكرمة له.
واعلموا أن القرآن العظيم كان حمل إنكار عند الكفار ،ينكرون نسبته إىل اٍهل؛ ألهنم
لو أقروا بنسبته إىل اٍهل َلنتهت القضية ولزمهم قبول ما جاء به النبي  ،وملا أمىل رسول
اٍهلعىل عىل ابن أِب طالب يف صلح احلديبية  ،وقال هذا ما اتفق عليه حممد رسول
اٍهل ،قال سهيل بن عمرو ،مندوب قريش لو نعلم أنك رسول اٍهل َلتبعناك ،ولكن اكتب
اسمك واسم أبيك فهم ينكرون أنه رسول من عند اٍهل وأن ما جاء به كالم اٍهل.
فكانت هذه املسألة من املسائل العظيمة التي عني هبا القرآن املكي ،تأملوا يف هذه
ت َل ُه َس ًال
ت َو ِحيدً ا * َو َج َع ْل ُ
الصورة وستأتينا إن شاء اٍهل قول اٍهل تعاىلَ { :ذ ْر ِِن َو َس ْن َخ َل ْق ُ
َان ِِل َياتِنَا
ي ُش ُهو ًدا * َو َس َّهدْ ُت َل ُه ََت ْ ِهيدً ا * ُث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ * ك ََّل إِ َّن ُه ك َ
ََم ْدُ و ًدا * َو َبن ِ َ
ف َقدَّ َر * ُث َّم ُقتِ َل َك ْي َ
َعنِيدً ا} [املدثر ]16-11:ثم قال اٍهل{ :إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر* َف ُقتِ َل َك ْي َ
ف
َ
َْب * َف َق َال إِ ْن َه َذا إِ َّل ِس ْحر ُي ْؤ َث ُر * إِ ْن
َقدَّ َر * ُث َّم َن َظ َر * ُث َّم َع َب َ َو َب َ َ
ْس * ُث َّم أ ْد َب َر َو ْاس َتك َ َ
َه َذا إِ َّل َق ْو ُل ا ْل َب َ ِ
ْش * َس ُأ ْصلِ ِيه َس َق َر} [املدثر.]26-13:
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ون * َع ِن النَّ َبإِ ا ْل َعظِي ِم *
اء ُل َ
فكانت عندهم هذه القضية ،وهلذا قال اٍهلَ { :ع َّم َيت ََس َ
ا َّل ِذي ُه ْم فِ ِيه ُ ْ
ون} [النبأ ]8-1:أحد القولني أن النبأ العظيم هو القرآن العظيم،
ُمتَلِ ُف َ
وأقسم قسام

فكانوا ينكرون القرآن ونسبته إىل اٍهل  ،فأكد اٍهل تعاىل يف هذه اآليا
ون * وسا َل ُتب ِ
عظيامَ { ،ف َل ُأ ْق ِسم بِم ُتب ِ
ون * إِ َّن ُه َل َق ْو ُل َر ُسول ك َِريم * َو َسا ُه َو بِ َق ْو ِل
ِص
ِص َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ َ ْ ُ
ُون * و َل بِ َقو ِل ك ِ
ِ
ِ ِ
ي}
َاهن َقلِ ًيل َسا ت ََذك َُّر َ
ون * َتن ِْزيل ِس ْن َرب ا ْل َعا َمل ِ َ
ْ
َشاعر َقل ًيل َسا ت ُْؤسن َ َ
[احلاقة.]08-83:

ثم إن اٍهل  أقام دليال بديعا من دَلئل النبوة وصدق نبيه  فقالَ { :و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا
يل} أي لو نسب إلينا حممد  وحاشاه قوَل مل نقله { َْلَ َخ ْذنَا ِسنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
َب ْع َض ْاْلَ َق ِ
او ِ
ي*
ي * َفم ِسنْك ُْم ِس ْن َأ َحد َعنْ ُه َح ِ
ين} طبعا هذا الفرض فرض يف مقام
ُث َّم َل َق َط ْعنَا ِسنْ ُه ا ْل َوتِ َ
اج ِز َ
َ
املجادلة واملنازلة مع املخالف ،وَل يلزم أن يقع ،بل َل يمكن أن يقع ،فإن اٍهل قد زكى نبيه
قبل قليل فقال{ :إِ َّن ُه َل َق ْو ُل َر ُسول ك َِريم} ،لكنه أراد أن يبني هلم استحالة وامتناع أن يقر
اٍهل  أحدا عىل قول ينسبه إليه زورا وهبتانا.
يل} بعض وليس كلَْ { ،لَ َخ ْذنَا ِسنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
فقالَ { :و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاْلَ َق ِ
او ِ
ي}
الس اام اوا ُ
واليمني إما أن تكون يمني اٍهل  التي أثبتها لنفسه يف اآليا واألحاديث { ،او ه
ٍهل األا ْر اض ،او اي ْط ِوي
أيضا " :اي ْقبِ ُض ا هُ
ام ْط ِو هيا ٌ بِ اي ِمين ِ ِه} [الزمر ،]66 :ويف األحاديث ً
وك األا ْر ِ
ول :اأناا ا امللِ ُك ،اأ ْي ان ُم ُل ُ
الس ام اوا ِ بِ اي ِمين ِ ِهُ ،ث هم اي ُق ُ
ض "  ،وإما أن املراد باليمني يمني
ه
1

النبي  ،بمعنى أنه يؤخذ من العضو الذي يعتمد عليه ويركن إليه وهو اليمني ،ولو أن
اٍهل تعاىل أضاف اليمني إىل نفسه هنا َلعتربنا هذه من اآليا الدالة عىل إثبا اليمني ،كام

أخرجه البخاري ,)52 5( -ومسلم.) 5121( -
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استدللنا بحديث أِب سعيد يف سورة القلم :يوم يكشف عن ساق ،ومل يضفها اٍهل إىل نفسه
اعتمدنا عىل حديث أِب سعيد اخلدري عىل أن املراد بالساق ساق الرب .
وهنا قالَْ { :لَ َخ ْذنَا ِسنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
ي} ومل يضفه إىل نفسه فنقول حيتمل ،فال نقطع أن املراد
باليمني هنا هو يمني الرب ،لكن هذا حمتمل ،وقد ثبتت بأدلة أخرى.
{ َْلَ َخ ْذنَا ِسنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
ي} الوتني هو نياط القلب ،العرق الذي
ي * ُث َّم َل َق َط ْعنَا ِسنْ ُه ا ْل َوتِ َ
يتعلق به القلب ،يعني كأنه واٍهل أعلم هو الرشيان الكبري الذي خيرج من القلب الذي
يسمونه األورطي ،فلو وقع ذلك من النبي  وحاشاه ألوقع اٍهل به هذا الوعيد ،ولكنه مل
يقع ،فدل ذلك عىل أنه راشد بار صادق.
وقد عد العلامء هذه اآلية من دَلئل النبوة ،ودَلئل النبوة كثرية جدا ،يظن بعض
املتكلمني أن دليل النبوة منحص باآليا
َتىص ،ومن دَلئل النبوة َل شك اآليا

واملعجزا َ ،ل ،دَلئل النبوة أكثر من أن
واملعجزا  ،ومن دَلئل النبوة مضمون دعوة

األنبياء والنبي  وما فيها من احلق ،ومن دَلئل النبوة سرية النبي وخلقه وشامئله،
وأيضا ومن دَلئل النبوة بشارة األنبياء السابقني به ،ومن دَلئل النبوة هذه اآلية.
ً
كأنام يقول اٍهل  :لو كان يري نبي ملا أمهلته وألخذته كام فعل اٍهل  بسائر
املكذبني ،أرأيتم مثال مسيلمة حينام ادعى أنه يوحى إليه وأتى بسجع نسبه إىل اٍهل ،
ماذا كانت نتيجته؟ َل يقال مسيلمة حتى يقال مسيلمة الكذاب ،فصار الكذب أخص
أوصافه ،ولكن اٍهل صدق نبيه ،فهو صادق مصدوق.
ك رب ا ْل ِع ِ
ي}
زَّة َع َّم َي ِص ُف َ
وهلذا قال اٍهل ُ { :س ْب َح َ
ون * َو َس َلم َع َل ا ُْمل ْر َسلِ َ
ان َرب َ َ
ي*
[الصافا  ]131-134:وذلك لسالمة ما قالوه ونقلوهَ { :و َس َلم َع َل ا ُْمل ْر َسلِ َ

َو َْ
ي} ،دل ذلك عىل صدق نبوته ،وتأملوا يا كرام كيف يمكن عقال أن
احل ْمدُ ّللَِّ َرب ا ْل َعا َمل ِ َ
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خيرج أحد ويقول للناس أنا رسول من عند اٍهل أبلغكم كالم اٍهل ،واٍهل خيربكم بكذا
ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا ثم ينقله اٍهل تعاىل من ضعف إىل قوة ومن هزيمة إىل نص
ويكثر أتباعه ويوطئ له أكناف األرض ويفتح له البالد والعباد ،عىل ما يدل ذلك؟ عىل
تصديق اٍهل له.
اآلن لو جاءنا إنسان من قبل السلطان وقال السلطان يقول لكم كذا ويأمركم بكذا
وينهاكم عن كذا ،وهو سلطان من سالطني األرض ،ثم مل يرد من ذلك السلطان تكذيبا
له وَل تعقب له وَل استدراك عليه نستنتج أنه صادق ،كل واحد يقول يف قرارة نفسه لو
كان كاذبا عىل السلطان ملا تركه السلطان ينسب إليه ما مل يقل ويأمر الناس ويستغلهم
بسيف السلطان ،واَلنتامء إليه.
فإذا كان هذا حاصال بني اآلدميني فكيف برب العاملني أن خيرج برش ويقول أنا
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
صادق مصدوق .فبهذا كانت هذه اآليا من دَلئل النبوة.
{ َفم ِس ْنك ُْم ِس ْن َأ َحد َع ْن ُه َح ِ
ين} يعني لو اجتمعتم أن تردوا هذا عنه ما استطعتم،
اج ِز َ
َ
بل سينفذ اٍهل فيه مراده ،وأنى لكم أن َتولوا بينه وبني مراد اٍهل ؟ { َف َم ِسنْك ُْم ِس ْن َأ َحد
َع ْن ُه َح ِ
ين}.
اج ِز َ
ثم قالَ { :وإِ َّن ُه َلت َْذكِ َرة ل ْل ُمت َِّقي} [احلاقة ]03:يرجع الضمري إىل القرآن ،وقد ذكرنا يف
أن القرآن كالم اٍهل وتعظيم

مستهل هذه السورة أن من مقاصد هذه السورة إثبا
القرآنَ { ،وإِ َّن ُه َلت َْذكِ َرة ل ْل ُمت َِّقي} ،أي واٍهل إن القرآن تذكرة وذلك ملا يبعثه القرآن يف
النفوس من العلوم الصاحلة واملعارف الصحيحة واليقينيا التي يعتصم هبا.
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وهلا قال اٍهل َ { :و َذك ْر َفإِ َّن الذك َْرى تَن َف ُع ا ُْمل ْؤ ِسنِي} [الذاريا  ،]55:فالقرآن
تذكرة ،أي واٍهل إنه لتذكرة ،لكن للمتقني ،فال ينتفع هبذه التذكرة إَل من كان يف قلبه
تقوى وخشية ٍهل.
ْسة َع َل ا ْلكَافِ ِرين} [احلاقة ،]54:وهذا من العجب أن
وبعدها بآية يقولَ { :وإِ َّن ُه َحل ْ َ
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
ِ
كقول اٍهل َ { :و ُننَز ُل ِس َن ا ْل ُق ْر ِ
ي َإلَّ
ي َولَ َي ِزيدُ ال َّظامل ِ َ
محة ل ْل ُم ْؤ ِسن ِ َ
آن َسا ُه َو ش َفاء َو َر ْ َ
َخ َس ًارا} [اإلرساء.]32:
أرأيتم؟ هو قرآن واحد لكنه بالنسبة للمؤمنني شفاء ورمحة وبالنسبة للكفار خسارة
ونكبة ،عجيب أمر هذا القرآن ،وكذلك قال اٍهل  يف اآلية األخرىَ { :أ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َر ِ ٌِّب
ِ
ِ
ِ ِ
ُون ِِف آ َذ ِ ِ
اِن ْم َو ْقر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمى}
ين لَ ُي ْؤ ِسن َ
ين َآسنُوا ُهدً ى َوش َفاء َوا َّلذ َ
ُق ْل ُه َو ل َّلذ َ
[فصلتَ ،]00:ل إله إَل اٍهل ،انظر كيف يكون القرآن بركة عىل أقوام ويكون شؤما عىل
آخرين ،فمن تقبله بقبول حسن مل يشق به ،ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ،ومن رده
ي * َوإِنَّا َل َن ْع َل ُم َأ َّن
وأنكره صار حرسة عليه وندامة ،هلذا قال ربنا َ { :وإِ َّن ُه َلت َْذكِ َرة لِ ْل ُمت َِّق َ
ي} وهذا يدل عىل اطالع اٍهل  عىل اخلفايا واخلبايا وأنه يعلم أن يف
ِسنْك ُْم ُسكَذبِ َ
ِ
ين} الذين كذبوا به ،ووجه كونه
ْسة َع َل ا ْلكَاف ِر َ
املخاطبني مكذبني بالقرآنَ { ،وإِ َّن ُه َحل ْ َ
حرسة عليهم أنه ملا أنكروه َترسوا أشد التحرس يوم القيامة كام سمعنا يف اآليا السابقة.
ِ
{ َسا َأ ْغنَى َعني َسالِ َي ْه * َه َل َ
ْسة
ك َعني ُس ْل َطان َي ْه} يمنى أن لو مل يكن كذلكَ { ،وإِ َّن ُه َحل ْ َ
َع َل ا ْل َكافِ ِرين * َوإِ َّن ُه َحلق ا ْل َي ِق ِ
ي} وهذه أعىل درجا اليقني؛ ألن اليقني ثالث درجا ،
علم اليقني وعني اليقني وحق اليقني ،فعلم اليقني هو أن يبلغه اإلنسان اخلرب فيحدث له
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نوع من التصديق ،يقني ،عني اليقني هو أن يعاينه ببصه ،لكن حق اليقني هو َتقق
وقوعه ،فيبلغ بذلك أعىل الدرجا .
فلهذا قال اٍهلَ { :وإِ َّن ُه َحلق ا ْل َي ِق ِ
اس ِم َرب َ
ك
ي} هذه أعىل درجا اليقنيَ { ،ف َسب ْح بِ ْ
ا ْل َعظِيم} [احلاقة ]52:سبح :أي نزه ربك العظيم عام يفرتيه األفاكون والكاذبون.

الفوائد املستفادة:
الفائدة األوىل :نرش الصحف وإظهار عدل اٍهل تعاىل ،لو شاء اٍهل  ألدخل أهل
اجلنة اجلنة وأهل النار النار دون أن يطلعهم عىل كشف احلساب ،لكن لكامل عدل اٍهل
وت كِتَابِيه}.
تعاىل يظهره فيقول املؤمنَ { :هاؤُ ُم ا ْق َرؤُ وا كِتَابِيه} ويقول الكافرَ { :يا َل ْيتَنِي ََل ْ ُأ َ
الفائدة الثانية :إكرام املؤمن يوم القيامة وفرحه بموعود اٍهل ،كام مر بنا.
الفائدة الثالثة :بيان نعيم اجلنة احليس واملعنوي ،وقد تقدم وصف ذلك.
الفائدة الرابعة :إهانة الكافر يوم القيامة وحرسته وندامته ،كام تقدم.
الفائدة اخلامسة :بيان عذاب النار احليس واملعنوي بام سمعنا يف هذه اآليا

وما

يوافقها ويشهد هلا من آيا أخر.
الفائدة السادسة :أن اليمني عالمة الكرامة والشامل عالمة املهانة.
الفائدة السابعة :تفاهة األعراض الدنيوية من مال وسلطان وعدم ينائها عن
صاحبها ،انظر ماذا يقول هذا الذي مجع ماَل لبدا وصار له أتباع ،وقال قائلهم :أليس يل
ملك مص ،ويري ذلك ،و قال إنام أوتيته عىل علم عندي ،أي قارون ،انظر ماذا يقول يوم
القيامةَ { ،سا َأ ْغنَى َعني َسالِ َي ْه * َه َل َ
ك َعني ُس ْل َطانِ َي ْه} ،هذه األرصدة واملاليني واملليارا
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وطار َ { ،ه َل َ
ك َعني ُس ْل َطانِ َي ْه} ،هذا اجلاه والسلطان واألهبة كلها اضمحلت،

فعلينا أهيا األخوة أَل نتبع نفوسنا لعاعة الدنيا ،نعم نستمتع هبا بام قسم اٍهل لكن َل
نجعلها يف قلوبنا ،نجعلها يف أيدينا.
َان لَ ُي ْؤ ِس ُن
الفائدة الثامنة :أن النجاة والفالح تكون باإليامن باٍهل ،بدليل قوله{ :إِ َّن ُه ك َ
بِاّللَِّ ا ْل َعظِيم} [احلاقة ]88:فلام فقد اإليامن فقد النجاة.
الفائدة التاسعة :التالزم بني اإليامن والعمل واخللق والسلوك ،انظروا كيف قال اٍهل:
ِ
ِ
َيض َع َل َط َعا ِم ا ْمل ِ ْسكِي} ففاقد اإليامن يفقد الرمحة
{إِ َّن ُه ك َ
َان لَ ُي ْؤس ُن بِاّللَِّ ا ْل َعظيم * َولَ َ ُ
واخللق وكل يشء ،يفقد آدميته وإنسانيته ،ويف املقابل فاملؤمن يكون لنا هينا رحيام ذا خلق
عظيم.
الفائدة العاْشة :فضل اإلحسان إىل املساكني واحلض عليها ،وهذا ظاهر.
الفائدة احلادية عرشة :فضيلة الرمحة ،وأن الرامحني يرمحهم اٍهل.
اهنَا
الفائدة الثانية عرشة :تقطع األسباب يوم القيامة بالكافرينَ { ،ف َل ْي َ َل ُه ا ْل َي ْو َم َه ُ

َمحِيم} [احلاقة ]85:ما عنده أحد.

الفائدة الثالثة عرشة :سعة ملك اٍهل وتناوله للمبصا ويري املبصا َ { ،ف َ
ل ُأ ْق ِس ُم
ِ
ِ
ِصون}.
ِصون * َو َسا لَ ُت ْب ُ
بِ َم ُت ْب ُ
الفائدة الرابعة عرشة :إقسام اٍهل بمخلوقاته.
الفائدة اخلامسة عرشة :إثبا رسالة النبي  وباليه البالغ املبني كام ذكر لكم من
دَلئل النبوة.
الفائدة السادسة عرشة :ثناء اٍهل تعاىل عىل نبيه  بالكرم ،وقلت لكم أن الكرم يدل
عىل جممل وجمموع الصفا احلميدة.
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الفائدة السابعة عرشة :أن نسبة القرآن إىل النبي  أو أن إضافة القرآن إىل النبي 
إضافة بالغ لقوله :رسول.
الفائشدة الثامنة عرشة :تنزيه القرآن العظيم عن وصفه بالشعر والكهانة ،نزهه عن
هذا وهذا.
الفائدة التاسعة عرشة :أن ما يعارض به املفرتون القرآن إما حديث مفرتى وهو
حديث القرآن أو شعر مفتعل.
الفائدة العرشون :إثبا

تنزيل القرآن وأنه كالم اٍهل يري خملوق ،تنزيل من رب

العاملني.
الفائدة احلادية والعرشون :إثبا علو اٍهل تعاىل بذاته فوق سامواته ألنه قال :تنزيل.
الفائدة الثانية والعرشون :إبطال الشبها املتعلقة بالقرآن من املرشكني واملسترشقني
وامللحدين ،فهذه اآليا

تبطل ذلك ،املرشكون يف زمن النبي  ،واملسترشقون من

اليهود والنصارى الذين حاولوا الطعن يف القرآن ،واملالحدة اجلدد الذين يفعلون
بالقرآن ،كل هذه اآليا تنسخ شبهاهتم.
الفائدة الثالثة والعرشون :دليل بديع من دَلئل النبوة.
الفائدة الرابعة والعرشون :عظيم قدرة اٍهل وامتناعه وعزته وعجز اخلالئق أمامه،
يل * َْلَ َخ ْذنَا ِس ْن ُه بِا ْل َي ِم ِ
{ َو َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاْلَ َق ِ
او ِ
ي * َف َم ِس ْنك ُْم
ي * ُث َّم َل َق َط ْعنَا ِس ْن ُه ا ْل َوتِ َ
ِس ْن َأ َحد َعنْ ُه َح ِ
ين}.
اج ِز َ
الفائدة اخلامسة والعرشون :ذكر اَلحتامل املمتنع يف مقام املحاجة واملجادلة ،فاٍهل
ذكر احتامَل َل يتحقق { َو َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض ْاْلَ َق ِ
او ِ
يل} وهذا َل يكون ،فاٍهل نزه نبيه
وبرأه عن مثل هذا.
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ي}.
الفائدة السادسة والعرشون :اتصاف القرآن بالتذكرةَ { ،وإِ َّن ُه َلت َْذكِ َرة لِ ْل ُمت َِّق َ
الفائدة السابعة والعرشون :اطالع اٍهل عىل خفايا النفوس ،وكامل علمه وما ينطوي
ي} فأين تذهب؟ أنت مكشوف
عليه ذلك العلم من هتديدَ { ،وإِنَّا َلنَ ْع َل ُم َأ َّن ِسنْك ُْم ُسكَذبِ َ
ٍهل َتت سمعه وبصه.
الفائدة الثامنة والعرشونَ :ترس املرشكني عىل التكذيب بالقرآن العظيم يوم القيامة
ِ
ين}.
ْسة َع َل ا ْلكَاف ِر َ
وما جاء بهَ { ،وإِ َّن ُه َحل ْ َ
الفائدة التاسعة والعرشون :وصف القرآن بأعىل درجا الثبو وهو حق اليقني.
الفائدة الثالثون :وجوب تنزيه اٍهل عن النقائص والعيوب ومماثلة املخلوقني
اس ِم َرب َ
ك ا ْل َعظِي ِم} سبحان رِب العظيم ،واحلمد ٍهل رب
ووجوب تعظيمهَ { ،ف َسب ْح بِ ْ
العاملني.

13
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اٍهل

