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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 الثالثونو سمااخلالدرس 

  [21 : 7: ]سورة القيامة تفسري

ْمُس َواْلَقَمُر ( 8)َوَخَسَف اْلَقَمُر ( 7)َفإَِذا َبِرَق اْلَبََصُ } ْنَساُن ( 9)َوُُجَِع الشَّ َيُقوُل اْْلِ

ْنَساُن ( 12)إََِل َربَِّك َيْوَمئٍِذ امْلُْسَتَقرُّ  (11)َكالَّ ََل َوَزَر ( 11)َيْوَمئٍِذ َأْيَن امْلََفرُّ  ُينَبَُّأ اْْلِ

َر  َم َوَأخَّ ْنَساُن َعىَل َنْفِسِه َبِصرَيٌة ( 11)َيْوَمئٍِذ بََِم َقدَّ َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه ( 11)َبِل اْْلِ

ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه ( 11) رِّ َعُه َوُقْرآَنُه إِنَّ َعَلْينَا ( 11)ََل ُُتَ َفإَِذا َقَرْأَناُه ( 17)َُجْ

بِْع ُقْرآَنُه  بُّوَن اْلَعاِجَلَة ( 19)ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َبَياَنُه ( 18)َفاتَّ
َوَتَذُروَن ( 21)َكالَّ َبْل ُُتِ

 {(21)اْْلِخَرَة 

 املشهورةوهذه هي القراءة  ] 7  :القيامة [{فإَِذا َبِرَق اْلَبََصُ  }  :لكن دونك اجلواب

شَخص و انبهر، وما َشَخَص و انبهر؛  :أي( َبِرق)، و املراد بـ(َبَرق) وُقرئت ،(َبِرق)

إال ألمر عظيم رآه، وهي التغريات الكونية اآلفاقية التي مل ختطر له عىل بال، ومل تدر 

 !.له بخيال

امء، يذهب هذا القمر املنري امليضء الذي ُيزّين الس، { ]8[َوَخَسَف اْلَقَمُر }: قوله

ْمُس َواْلَقَمرُ  } :ضوئه يوم القيامة  }: ، ُمذ ُخلِقا مل جيتمعا] 9  :القيامة [ {َوُُجَِع الشَّ

 ، لكنهام يوم القيامة يقرنان ويقذفان ِف جهن ]33: األنبياء [ {ُكلٌّ ِِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن 

نَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن امْلََفّر } :   .{( 01)َيُقوُل اْْلِ

اَن َيْوُم اْلِقَياَمِة  }: هذا االنسان الذي كان يقول   :يقول يوم القيامة، ]6: القيامة [ {َأيَّ

وقع ِف مأزق عظيم؛ ألن كل !  أين امللجأ؟،  أين أذهب؟، ماذا أصنع ؟ {َأْيَن امْلََفرُّ  }
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ِذيَن َهْل َينُظُروَن إاِلَّ َتْأِويَلُه َيْوَم َيأْ  }: ما كان ُينكره رآه رأي العني ِِت َتْأِويُلُه َيُقوُل الَّ

نَا بِاْْلَقِّ  نعوذ باهلل من هول ..  ]33: األعراف [ {َنُسوُه ِمن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّ

 !. املطلع

ِْم َينِسُلوَن  }: يقول اهلل عزوجل َن اأْلَْجَداِث إََِلٰ َرِّبِّ وِر َفإَِذا ُهم مِّ  {َوُنِفَخ ِِف الصُّ

ْرَقِدَنا  }، االرساع ِف امليش: والنََسالن هو: ]30: يس [ َقاُلوا َيا َوْيَلنَا َمن َبَعَثنَا ِمن مَّ

ْحَُٰن َوَصَدَق امْلُْرَسُلوَن  َذا َما َوَعَد الرَّ   . ]35: يس [ {َهٰ

 .ال ملجأ وال مذهب ، ]00: القيامة [ {َكالَّ اَل َوَزَر  }: قوله

نِس  } نِّ َواْْلِ اَمَواِت َواأْلَْرِض َيا َمْعََشَ اجْلِ إِِن اْسَتَطْعُتْم َأن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ

وأين هلم السلطان ِف ذلك الوقت ، ]33: الرحن [ {َفانُفُذوا اَل َتنُفُذوَن إاِلَّ بُِسْلَطاٍن 

 : ولو قدر جداًل أن حاولوا النفاذ، ُِّبامً وهم حيَشون ُحَفاًة ُعراًة ُغْراًل ! 

انِ ُيْرَسُل عَ  }  اٍر َوُنَحاٌس َفاَل َتنَتَِصَ ن نَّ إََِلٰ َربَِّك }..  ]33: الرحن [ {َلْيُكاَم ُشَواٌظ مِّ

إَل اهلل املآب وإَل اهلل إياِّبم وعىل اهلل ، [ سورة القيامة[ {( 05) َيْوَمِئٍذ امْلُْسَتَقرُّ 

 . حساِّبم

وهذا من ! هذه اجلمل الرصينة الثقيلة ُتقرر املعاد بطريقة حاسمة ال ُيدانيها أسلوب 

 . سامت القران املكي، كأنام هي أوتاد ُتثّبت ِف القلوب

َر  }: قوله َم َوَأخَّ نَساُن َيْوَمِئٍذ باَِم َقدَّ أي إثر البعث والنشور ، ]03: القيامة [{ُينَبَُّأ اْْلِ

يقول ! شة، واْلقرار، واالعرتاف، فيقرر عىل كل إنسان بام فعل يأِت العرض، واملناق

أي ما طار من  ،]03: اْلرساء [ {َوُكلَّ إِنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطاِئَرُه ِِف ُعنُِقِه  }: اهلل عزوجل 

 .عمله
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 .مفتوًحا :أي ..  ]03: اْلرساء [ {َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة كَِتاًبا َيْلَقاُه َمنُشوًرا  } 

وهلذا قال اهلل .  ]01: اْلرساء [ {اْقَرْأ كَِتاَبَك َكَفٰى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا  } 

َذا اْلكَِتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغرَيًة َواَل َكبرَِيًة إاِلَّ  }: تعاَل عنهم َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتنَا َماِل َهٰ

ا  َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا   .]19: الكهف [ {َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِِضً

َْضً  }  ا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ ُّمُّ  َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْينََها َيْوَم ََتُِد ُكلُّ َنْفٍس مَّ
ٍ
ا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسوء

ُرُكُم اهللَُّ َنْفَسهُ  القرآن مثاين يشبه بعضه  ،]31: آل عمران [ {َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا َوحُيَذِّ

 .بعًضا ، و يصّدق بعضه بعًضا

ُهْم َوَنْجَواُهم َبىَلٰ  } : الزخرف [ {َوُرُسُلنَا َلَدْْيِْم َيْكُتُبوَن  َأْم حَيَْسُبوَن َأنَّا اَل َنْسَمُع رِسَّ

81[   

نَساُن َعىَلٰ َنْفِسِه َبِصرَيٌة  } خيرب اهلل أيضًا تعاَل عن جانب من ، ]01: القيامة [ {َبِل اْْلِ

جوانب الطبيعة اْلنسانية، وهو أن اْلنسان ِف قرارة نفسه يعرف اْلقيقة ويستيقنها 

ا َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهْم  }: كام قال ربنا عّز وجّل  وإن جحد، وإن اعتذر، َوَجَحُدوا ِِّبَ

ا  .]01: النمل [{ُظْلاًم َوُعُلوًّ

، وهو {َوَلْو َأْلَقٰى َمَعاِذيَرهُ }: فزخرفة الكالم، و ترتيب املعاذير، ال ُيغني عنه شيئاً 

أنه يتهم املالئكة  قطعًا ِف يوم القيامة سيجتهد ِف دفع العذاب بكل ما يستطيع، حتى

 !.الكرام

َم : )فقد أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم َقاَل    ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِمْن  ": اهللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل : َقاَل ُقْلنَا« َهْل َتْدُروَن ِممَّ َأْضَحُك؟»: َفَضِحَك، َفَقاَل 

ُه، َيُقوُل ُُمَاَطَبِة الْ  ْلِم؟ َقاَل : َعْبِد َربَّ ْ َُتِْريِن ِمَن الظُّ : َفَيُقوُل : َبىَل، َقاَل : َيُقوُل : َيا َربِّ َأمَل
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َكَفى بِنَْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك : َفَيُقوُل : َفإيِنِّ اَل ُأِجيُز َعىَل َنْفِِس إاِلَّ َشاِهًدا ِمنِّي، َقاَل 

: اْنطِِقي، َقاَل : َفُيْخَتُم َعىَل فِيِه، َفُيَقاُل أِلَْرَكانِهِ : نَي ُشُهوًدا، َقاَل َشِهيًدا، َوبِاْلكَِراِم اْلَكاتِبِ 

ُبْعًدا َلُكنَّ َوُسْحًقا، : ُثمَّ خُيَىلَّ َبْينَُه َوَبنْيَ اْلَكاَلِم، َقاَل َفَيُقوُل : َفَتنْطُِق بَِأْعاَملِِه، َقاَل 

 .فلهذا ضحك النبي عليه الصالة والسالم  ،(0)(َفَعنُْكنَّ ُكنُْت ُأَناِضُل 

 َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسنَُتُهْم َوَأْيِدْيِْم َوَأْرُجُلُهم باَِم َكاُنوا َيكسبونَ } :كام قال اهلل ربنا   

يِهُم اهللَُّ ِدينَُهُم اْْلَقَّ َوَيْعَلُموَن َأنَّ اهللََّ ُهَو اْْلَقُّ امْلُبنِيُ   .]53 -51: النور [ { َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّ

َوَيْوَم حُيََْشُ َأْعَداُء اهللَِّ إََِل النَّاِر َفُهْم ُيوَزُعوَن َحتَّٰى إَِذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم }: وقال 

ْم َعلَ  َ َشِهدتُّ ْينَا َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن َوَقاُلوا جِلُُلوِدِهْم مِل

وَن َأن  ٍة َوَما ُكنُتْم َتْسَترِتُ َل َمرَّ  َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ
ٍ
ء ِذي َأنَطَق ُكلَّ ََشْ َقاُلوا َأنَطَقنَا اهللَُّ الَّ

كِن َظنَنُتْم َأنَّ اهللََّ اَل َيْعَلُم َكثرًِيا  َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َواَل َأْبَصاُرُكْم َواَل ُجُلوُدُكْم َوَلٰ

 َّ لُِكْم َظنُُّكُم ( 55)ا َتْعَمُلوَن ّمِّ َن َوَذٰ ُكْم َأْرَدٰيُكْم َفَأْصَبْحُتم مِّ ِذى َظنَنُتم بَِربِّ يَن لَّ ْلَِِٰسِ

لو صادفت آذاًنا صاغية وقلوًبا  !فياهلا من مواعظ..  ]سورة فصلت [ {( 53)

 .واعية

ُرونَ  {: والغالب ِف ذكر املعاذير ِف القرآن أهنا خترج ُمرج الكذب ِمَن َوَجاَء امْلَُعذِّ

، ولكن ]00:الفتح[ }اأْلَْعَراِب ِمنَ امْلَُخلَُّفونَ َلَك َسَيُقوُل { ، ]91:التوبة[ }األَْعَراِب 

ِذيَن إَِذا َما {: ربام كان بعضها حق كالذين قالوا للنبي صىل اهلل عليه وسلم َواَل َعىَل الَّ

، فينبغي لإلنسان أن ]95:التوبة[ }َما َأْحُِلُكْم َعَلْيهِ  َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجدُ 

يتحاشا هذا الُلق وهو كثرت االعتذار ، فإن من الناس من ِف طبعه دوام االعتذار، 

                                                           

 (.5969)أخرجه مسلم رقم ( 0)
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فكثرته تدل عىل وجود خلل ، فَيحسن باْلنسان أن يسلك مسلك اْلزم واملسؤولية 

 .وأن ال يلجأ إَل هذا املخرج

املهيب، الذي حيّرك كوامن النفس اْلنسانية ، وينفض البالدة التي وبعد هذا الفصل 

تراكمت عليها ينتقل السياق اَل مقام آخر، يتعلق بالقرآن الذي فيه العظة، و اْلّق، 

ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِه }: و اهلدى ، فيقول اهلل ُُماطبًا نبيه  رِّ إِنَّ َعَلْينَا  ( 06)اَل ُُتَ

بِْع ُقْرَآَنُه ( 07)ُقْرَآَنُه َُجَْعُه وَ  سورة [ {( 09)ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َبَياَنُه ( 08)َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّ

ل القرآن ، ..   ]القيامة هذه القطعة تصف حال النبي صىل اهلل عليه و سلم حني تنزُّ

إذا تنّزل عليه  ؛ عىل ضبط القرآن وحفظه،بأيب هو وأمي ، فقد كان لفرط حرصه

جربيل بالقرآن يتمتم بشفتيه يسرتجعه؛ ألجل أن ال يضيع عليه ، ألنه مدرٌك أنه 

رسول و أن عليه البالغ، فيخشى أن يتفّلت َشء منه ؛ فيأخذ ِف استذكاره 

َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه ): حتى إن ابن عباس َقاَل ، واسرتجاعه أثناء تنزله

ُك َشَفَتْيِه  َوَسلَّمَ  ًة، َوَكاَن ِّمَّا حُيَرِّ ُكُهاَم : َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  -ُيَعالُِج ِمَن التَّنِْزيِل ِشدَّ َفَأَنا ُأَحرِّ

ُكُهاَم، َوَقاَل َسِعيدٌ  ُكُهاَم َكاَم : َلُكْم َكاَم َكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم حُيَرِّ َأَنا ُأَحرِّ

َك َشَفَتْيِه َرَأيْ  ُكُهاَم، َفَحرَّ ْك بِِه لَِساَنَك }: َفَأْنَزَل اهللَُّ َتَعاََل  -ُت اْبَن َعبَّاٍس حُيَرِّ رِّ الَ ُُتَ

: َُجُْعُه َلَك ِِف َصْدِرَك َوَتْقَرَأهُ : َقاَل [ 07: القيامة] {لَِتْعَجَل بِِه إِنَّ َعَلْينَا َُجَْعُه َوُقْرآَنهُ 

بِْع ُقْرآَنهُ َفإَِذا َقَرْأَناُه فَ } ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا }: َفاْسَتِمْع َلُه َوَأْنِصْت : َقاَل [ 08: القيامة] {اتَّ

َم َبْعَد [ 09: القيامة] {َبَياَنهُ  ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َأْن َتْقَرَأُه، َفَكاَن َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
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يُل اْستَ  يُل َقَرَأُه النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَم َذلَِك إَِذا َأَتاُه ِجرْبِ َمَع َفإَِذا اْنَطَلَق ِجرْبِ

  .(5)(َقَرَأُه هذه ضامنه إهليه، أن جيمع اهلل له هذا الوحي الذي نزل به جربيل؛

  .أن جيمعه ِف صدرك :أوًَل  

 أن يمّكنك من تالوته، فتقرأه كام ُأنِزل :وثانًيا  

  {ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َبَياَنُه  }: وهو أمٌر عظيم ونعمٌة سابغه  :وثالًثا 

بنّي ألمته كل َشء،  فاهلل تعاَل قد بنّي لنبيه ما أنزل إليه، وعرفه مراده منه، ثم هو 

و مل يدع شيًئا من الكتاب بمنزلة األحاجي واأللغاز واألمور التي ال سبيل للعلم 

 .ِّبا

َل إَِلْيِهْم َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك }  َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ فمن مهمة النبي ..   ]11: النحل [ {الذِّ

: صىل اهلل عليه و سلم البيان ، وقد فعل حتى أنه استنطق أمته ِف حجة الوداع ، قال 

ْيَت َنْشَهُد َأنََّك قَ : َقاُلوا« َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِّي، َفاَم َأْنُتْم َقاِئُلوَن؟) ْد َبلَّْغَت َوَأدَّ

 َوَينُْكُتَها إََِل النَّاِس : َوَنَصْحَت، َفَقاَل 
ِ
اَمء بَّاَبِة، َيْرَفُعَها إََِل السَّ ، »بِإِْصَبِعِه السَّ اللُهمَّ

، اْشَهدْ  اٍت « اْشَهْد، اللُهمَّ  .(3)(َثاَلَث َمرَّ

و إَل معنى ، النصالريب أهنا َتعل املؤمن ِف طمأنينة تاّمة إَل ، فهذه نعمة عظيمة

ا َنْحُن نـزْلنَا }: النص ، إهنا موثوقية ليس بعدها موثوقية، كام قال ِف سورة اْلجر إِنَّ

ْكر ا َلُه َْلَافُِظونَ الذِّ  .]9: اْلجر [ { َوإِنَّ

فذلك يشمل حفظ ألفاظه، وحفظ معانيه ، فليس ألحد أن يقدح ِف حرف من 

قد تكّفل اهلل بحفظ القرآن ، فام بني . أو يدعي نقًصا أو زيادة ُتريًفا حروف القرآن،

                                                           

 (.118)ومسلم رقم ، (3)أخرجه البخاري رقم ( 5)

 (.0508)أخرجه مسلم رقم ( 3)
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دّفتي املصحف كالم اهلل، ال خيتلف املسلمون ِف هذا ، دعك من الروافض الذي 

وليس ِف ، هذا من تّرهاهتم وأكاذيبهم! يزعمون أن مصحفنا ثلث مصحف فاطمة

اهب الكالمية الذين أهل األهواء أكذب من الرافضة ، ودعك من أصحاب املذ

يزعمون أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ترك بيان بعض األشياء ألمته ابتالء، سبحان 

اهلل أيبني النبي صىل اهلل عليه وسلم لألمة دقائق املسائل ِف العبادات واملعامالت، 

والعَشة الزوجية، واآلداب حتى قضاء اْلاجه، ويدع أكرب األمور وهو ما يتعلق 

 !. وصفاته للتخرصاتبأسامء اهلل

 الريب أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد بنّي القرآن كله بياًنا شافًيا،  

َعَرْضُت امْلُْصَحَف َعىَل اْبِن َعبَّاٍس ِمْن فاُتتِِه إََِل : حتى أن جماهد ابن جرب يقول

 .(1)َخاِِتَتِِه ُأوِقُفُه َعَلْيِه ِعنَْد ُكلِّ آَيٍة ِمنْهُ 

تخّيل أن ثمَّ َشء من القرآن مرتوك الجتهاد األمة وأن النبي صىل فكيف يتخّيل امل 

اهلل عليه وسلم مل يبينه، هذا طعن ِف النبي صىل اهلل عليه و سلم، وطعن ِف القرآن 

 .الكريم، بل وطعن ِف حكمة اهلل تعاَل

حاشا ربنا عّز و جل، وحاشا نبينا صىل اهلل عليه وسلم ، وحاشا القرآن أن يقع فيه  

ء موهوم ، إن وجد فهو توهم منهم، وأما الراسخون ِف العلم فيعلمون مراد اهلل َش

فهذه اآليات  مهمة ِف بيان موثوقية . عز وجل، و مراد نبيه صىل اهلل عليه وسلم

 . القرآن

                                                           

 (.00197)أخرجه الطرباين ِف الكبري رقم( 1)



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

8 

 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

َكالَّ َبْل }، إما أن يراد ِّبا التنبيه، أو أهنا بمعنى حقا { َكالَّ }: ثم قال اهلل عز وجل 

بُّونَ 
أي أن حقيقة األمر أن الصارف لكم عن قبول ..  ]51: القيامة [ { اْلَعاِجَلةَ  ُُتِ

َوَتَذُروَن }: تعلقكم بالدنيا، وتشّبثكم بشهواهتا العاجلة : اْلق وإثبات املعاد

وتريدون أن تقطفوا  أي تنفرون من ذكر املوت و ما بعد املوت،، { (50)اآْلَِخَرةَ 

هذه الثمرة العاجلة من الشهوات الدانية وتتشاغلوا ِّبا، هذه حقيقة حال عامة بني 

 . آدم

 


