
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني .أما بعد:
فإن اهلل بعث نب ّيه حممدا  باهلدى ،ودين احلق ،ليظهره عىل الدين كله .فاهلدى :هو العلم النافع .ودين احلق:

ضمن اهلل ما أنزل عىل نب ّيه من البينات ،هذين األمرين ،فاحتوى كتاب اهلل 
هو العمل الصالح .وقد ّ

عىل كل ما

حيتاجه الناس يف أمر معاشهم ،ومعادهم؛ من العقائد ،والرشائع ،واألخالق ،واآلداب ،فكان فيه غنية وكفاية.
وقد جعل اهلل كتابه آية خالدة ،ومعجزة باهرة إىل يوم القيامة .ويف احلديث الصحيح ،أن النبي  قالَ ( :ما ِم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رشَ ،وإِن َاَم ك َ
هلل إِ َ الَ ،ف َأ ْر ُجو َأ يِّن
َان ا ال ِذي ُأوتِي ُت ُه َو ْحيا َأ ْو َحا ُه ا اُ
ْاألَنْبِ َياء نَبِ ٌّي إ اَّل ُأ ْعط َي م ْن ْاآل َيات َما م ْث ُل ُه آ َم َن َع َل ْيه ا ْل َب َ ُ
َأ ْك َث ُر ُه ْم تَابِعا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة)متفق عليه( ،)1فهذا القرآن العظيم فيه اخلري ،والربكة ،والصالح ،والفالح ،والنجاح ،هلذه
األمة ،وجلميع العاملني ،إىل يوم القيامة.
وقد امتن اهلل عىل عباده املؤمنني بإنزال هذا الكتاب ،وامتن عىل نب ّيه بذلك ورشفه به فقال تعاىل[ :ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ][الفرقان ، ]1:وقال تعاىل[ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ] [الزمر  ،]32 :وأقسم اهلل تعاىل به يف غري ما موضع ،يف كتابه؛ تعظيَم لشأنه ،وتفخيَم له،
ومل ينزل اهلل تعاىل كتابه ألجل أن ُيرتنم بذكره ،و ُيتغنى به ،فحسب ،وإن كان هذا مرادا مقصودا ،ولكن أنزله  ملا
هو أعظم من ذلك؛ لتدبره وتعقله ،ﭧ ﭨ[ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [يوسف]3 :

وﭧسبحانه[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

] ،وﭧ[ :ﮃ ﮄ
[ص]32:

ﮅ ﮆ] [األنعام.]23:
ففي القرآن العظيم بركة يف تالوته؛ ملا حيدثه يف نفس تاليه من السكينة والطمأنينة؛ ألنه أعظم ذكر هلل ،وقد
قال تعاىل[ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ][الرعد.]32 :
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وكم من إنسان قلق ،متوتر ،فتح دفتي امل ِ ْص َحف ،ور ّطب لسانه بتالوة آي الكتاب ،فانقشعت عنه سحائب
اهلموم ،والغموم ،وانجلت عن ناظريه الغشاوة ،وعن أذنيه الو َق ْر ،وعن قلبه األكنة.
تضمنه من العلوم النافعة ،وأعظم ما فيه من العلوم :العلم باهلل  .فال سبيل لنا إىل
وهو مبارك أيضا فيَم
ّ
تضمن من أسَمء اهلل احلسنى ،وصفاته ال ُعىل ،الشـيء
العلم باهلل تعاىل ،إَّل فيَم أودعه يف كتابه أو نطق به نبيه  ، فقد ّ
الكثري ،مما َّل خيفى ،فيحصل للقلب من تدبر هذه املعاِّن اجلليلة يف أسَمء اهلل وصفاته ،وأفعاله ،ما يقع به تعظيم
الرب وخشيته وحمبته ورجائه وسائر ما يتنعم به القلب من العبادات القلبية الباطنة.
وأودع اهلل تعاىل فيه أيضا من الشـرائع العادلة مما حيتاجه الناس ،يف عباداهتم ،ويف معامالهتم ،ويف معارشهتم
ألهليهم ماَّل يبقى معه إشكال ،فلم يدع شا اذة وَّل فا اذة إَّل وترك لنا منها علَم.
وهو مبارك أيضا يف موعظته ،فإن يف القرآن موعظة َّل توجد يف غريه ،وفيه تأثري عىل القلوبَّ ،ل حيصل إَّل به،
ِ
آِّن ،أما موعظة القرآن فإهنا
وربَم تفنن الوعاظ واملربون بأنواع املواعظ والتأثريات وربَم كان تأثريها كبريا ،لكنه ّ
ِ
ب اهلل تعاىل عىل املؤمنني يف أول اإلسالم
باقية وثابتة ومؤثرة ،فأعظم ما عالج به اإلنسان قلبه كتاب اهلل ؛ وهلذا َعت َ
ما أصاهبم من فتور ،فقال سبحانه[:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ]

[احلديد.]11:

قال ابن مسعود " :ما كان بني إسالمنا وبني أن عاتبنا اهلل هبذه اآلية إَّل أربع سنني".1
وحيرضهم عىل حتصيل
حيضهم ُ
فالبد أن ُحيدث هذا القرآن خشية وخشوعا يف القلب ،وكأن اهلل سبحانه وتعاىل ُّ
هذا األثر ،ثم قال[ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [احلديد،]11:
فحذر اهلل تعاىل من مشاهبة أهل الكتاب ،الذين جعلوا كتاب اهلل وراءهم ظِهر ّيا ،ومل ينتفعوا به ،فطال عليهم األمد
فقست قلوهبم ،فكتاب اهلل بني ظهرانيهم ،لكنهم َّل يرفعون به رأسا.
ثم أردف اهلل تعاىل هذه اآلية بقوله[ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ]
[احلديد ،]11:فلفت األنظار إىل أن حاجة القلوب إىل موعظة القرآن ،أعظم من حاجة األرض امليتة إىل ماء
ويدر الرضع ،فإن هذه القلوب أحوج إىل ما
السحاب ،فلئن كان ماء السَمء ُحييي األرض بعد موهتا ،ف ُينبت الزرع،
ُّ
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أنزل اهلل من كالمه ،من األرض امليتة إىل املطر ،والقرآن العظيم مبارك يف آثاره فإنه ُحيدث آثارا محيدة يف احلياة الدنيا،
ويف اآلخرة ،عىل مستوى األفراد ،وعىل مستوى اجلَمعات ،وعىل مستوى األمة بعمومها.
وحصل له
ورزق احلياة الطيبة ،واطمأنت نفسه ،وهدأ باله،
ّ
فاملرء إن اعتصم به ،والتزم هبديه أصلح اهلل له حالهُ ،
نعيم الدنيا املتمثل بلذة مناجاة اهلل تعاىل.
وحفظت األرسة من اخلالف ،والفرقة،
واملجتمع إن التزم بتعاليمه ،وحدودهُ ،وقي من الشـرور ،واآلفاتُ ،
وروعيت احلقوق ،والذمم.
والنزاعُ ،
واألمة بمجموعها إن التزمت به حقق اهلل هلا النرص والتمكني:
قال تعاىل[ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ] [احلج]11 :

وقال سبحانه[ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ] [النور.]55 :

فالقرآن العظيم هو عهد ما بيننا وبني اهلل  إن نحن التزمنا به ،وع ّظمناه ،وقدّ مناه ،وجعلناه إماما لنا ،هدانا
ألرشد أمرنا ،وإن كانت األخرى ،فليس وراء ذلك إَّل الضالل ،واخلسار ،يف الدنيا واآلخرة.
وَّل شك أن تالوة كتاب اهلل ،فهَم ،وتدبرا ،من أوىل ما يكون ،فإنه َّل خيفى أن العلم الذي كان بني أيدي
الصحابة  هو هذا العلم املنزل من السَمء؛ (القرآن العظيم) ،ومل يكن بني أيدهيم يشء من هذه الكتب املطوَّلت،
وَّل الرشوحات ،وَّل ما متتلئ به رفوف املكتبات ،وإنَم كان أحدهم ُيقبل عىل هذا الدين بكُليته ،فيقرع سمعه
القرآن ،فيستحيل خلقا جديدا ،فيستيقظ من غفلته ،ويصحو من غفوته ،ويعلم رس خلقه ،وكينونته ،فيعود خلقا
جديداُ ،ينشئه اهلل نشأة أخرى .وقد صنع اهلل بأصحاب نبيه  من الكرامة واخلري والتمكني ماَّل خيفى ،ﭧ
ﭨ[ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ] [آل عمران .]111 :فكانوا يف جاهلية جهالء ،وضاللة عمياء،
فبعث اهلل نبيه  يف هذه األمة العربية ،التي كان بعضها يأكل بعضا ،وينزو بعضها عىل بعض ،ويقتتلون السنني
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الطوال ،من أجل بيت ِش ْعر ،أو شطره ،أو ألجل بعري ، ،أو ماء ،أو مرعى  ،أو نحو ذلك ،فجعل اهلل تعاىل منهم أمة
قوية متحابة ،وفتح هبم القلوب ،قبل أن يفتح هبم احلُصون .ويف ُسنيات معدودة ط ّبق دين اهلل تعاىل األرض
املعمورة ،وكل هذا بربكة القرآن ،مت ّثلوه فرفعهم اهلل تعاىل به ،ولن ُيصلح آخر هذه األمة إَّل ما أصلح ّأوهلا .ولذلك
السواقيَ ،يبتدئ بَم أنزل
كان ينبغي لكل عاقل ،لبيب ،حازم ،أريب ،أن يتوجه إىل النبع األول؛ النبع الصايف ،ويدع ّ
اهلل عىل نبيه من الكتاب واحلكمة ،ف َيعمد إىل الكتاب والسنة ،يستقي منهَم .فمن وجد ماء جاريا وله فروع،
فالكسول يذهب إىل أحد هذه الفروع الضحلة ،فيمأل منها إناءه ،ولكن صاحب اهلمة يقول :مال آخذ من هذه
السواقي التي فيها شوب ،وكدر ،وطني !،بل أذهب إىل هذه العني املتفجرة ،املتدفقة ،الصافية ،فأستقي منها.
فألجل هذا ،رأيت عقد دروس يف تفسري القرآن العظيم ،حتى نعيش يف روضـات أنيقـات ،مـن كـالم اهلل ،
الذي به صالح القلوب ،وصالح احلياة كلها ،ورأيت الرتكيز عىل التفسري العقـدي ،فإنـه أسـاس بنـاء هـذه األمـة،
وسبب صالح القلب ،واخرتت هلذا (جزء عم)  ،آخر أجزاء القرآن العظيم .ملا تضمنه من تقرير اَّلعتقـاد يف العهـد
املكي .فكل سور هذا اجلزء نزل بمكة باستثناء سورتني ،مها سورة الب ّينة ،وسورة النرص .وما سـوامها ،فكلـه مكـي.
ويظهر فيه مالمح ،وخصائص السور املكية من الرتكيز عىل مسائل اَّلعتقاد ،والتوحيد ،واملعـاد ،وأصـول اإليـَمن،
وما أحوجنا يف هذا الزمان ويف كل زمان إىل استحياء هذه املعاِّن وتقويتها يف القلوب والنفوس.
وكان من توفيق اهلل ل أن اشتغلت بتفسري هذا اجلزء املبارك يف دروس متتابعـة يف جـامع أم موسـى األشـعري
بمحافظة عنيزة سنة  11هـ ثم قام بعض الطلبة ،جزاهم اهلل خريا ،بتفريغ هـذه الـدروس مـن حمفوظاهتـا الصـوتية
والعناية بإخراجها ،وتم نرشها عىل حلقات متتابعة يف موقع العقيـدة واحليـاة اَّللكـرتوِّن ،ثـم أعـدت النظـر فيهـا،
وهذبتها ،حتى استوت عىل هذه الصورة.
فَم كان من خري وصواب فمن اهلل ،وما كان من خطأ وزلل فمنـي ومـن الشـيطان .ورحـم اهلل عبـدا أهـدى إل
عيوم ودلني عىل الصواب.
وقد رست عىل الطريقة التالية:
مسـورة إَّل وهلـا موضـوع ،أو موضـوعات
أولا :أبني مقاصد السورة ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل ما جعلها سـورة
ّ
مرتابطة.
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ثاني اا :أقوم بتجزئة هذه السورة ،إن كانت طويلة ،إىل أجزاء ذات رابط موضوعي ،فكل طائفة من اآليات تكـون
متناسبة فيَم بينها عند التأمل.
ثالث اا :أرشع يف التفسري التحلييل هلذه املقاطع ،ببيان مفرداهتا وما قيل فيها ،وتراكيبها وما يفتح اهلل تعاىل من علـم
وفهم.
رابع اا :أقوم باستنباط الفوائد العقدية ،واإليَمنية ،والرتبوية املميزة ،من هذا املقطع .وعىل هذا النهج أسري بعـون
اهلل تعاىل.
واهلل املسؤول وحده أن جيعل عميل خالصا لوجهه ،نافعا لعباده.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
كتبه حامدا لربه شاكرا ألنعمه مصليا مسلَم عىل رسوله .
د .أمحد بن عبد الرمحن بن عثَمن القايض.

-5-

-6-

سورة النبأ
ﭑﭒﭓ
[ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ]
* هذه السورة العظيمة املسامة بسورة (النبأ) وتُسمى بسورة ( َعم) هلا مقاصد يمكن أن نلخصهاا
أمور ثالثة:
 :تعظيم شأن القرآن.
 :تقرير اإليَمن باليوم اآلخر.
 :الدعوة إىل التفكر يف آيات اهلل الكونية.
وقد استهل اهلل  هذه السورة بصيغة اَّلستفهام [ﭑ ] ؟ وهي اختصار لـ (عـن مـاذا) ،ومعناهـا :
ِ
للنعـي عـىل فعلـتهم،
أي يشء يتساءل املشـركون .وقد وردت عـىل صـيغة اَّلسـتفهام اإلنكـاري،
عن ّ
فكيف يسوغ أن يتساءلوا ،وأن خيتلفوا يف أمر كهذا!
أي خرب ،بل اخلـرب الـذي اسـتطار واشـتهر؛ وهـو مـأخوذ مـن
و [ ﭕ ] املقصود به :اخلرب .وليس ا
النا ْبوة ،وهي ما عال ،وارتفع من األرض .ثم ّ
فخم اهلل شـأن هـذا النبـأ ،فوصـفه بأنـه [ ﭖ]  ،واألمـر
كذلك.
وقد وقع اخلالف بني املفرسين؛ هل املقصود بالنبأ :القرآن ،وهـو قـول هاهـد ،أم املقصـود بالنبـأ:
البعث بعد املوت ،وهو قول قتادة .و ُيعزز القـول األول ،أنـه وقـع اَّلخـتالف مـنهم يف القـرآن؛ فتـارة
يقولون :سحـر .وتارة يقولون :كَهانة .وتارة يقولون :شعر .فينطبق عليهم أهنم قد اختلفوا فيه .يف حني
أن البعث مل يقع فيه اختالف بينهم؛ ألهنم قد أنكروه مجلة وتفصيال .إَّل أن القـول الثـاِّن وهـو أن النبـأ
العظيم هو البعث أليق بسياق السورة؛ فإن سياق السورة كـَم تقـدم ،يتعلـق بـأحوال اآلخـرة ،واجلنـة،
والنار ،وال َف ْصل ،واحلساب.
ولو ذهبنا نُرجح بني القولني ،لكان القول األول أرجح؛ ألنه أعـم ،فـإن القـرآن يـدخل فيـه أمـر
البعث ،فيكون متضمنا له .ويكون اختالفهم يف الواقع ،يف مفردات هـذا األمـر ،فهـذا أوىل باَّلختيـار.
السورة.
وقد اقتبس الشيخ حممد عبد اهلل دراز –رمحه اهلل-كتابه (النبأ العظيم) من هذه ُّ
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ثم إن اهلل  ملّا ذكر تساؤل املرشكني ،أجاب عنه إجابـة هملـة َّل تفصـيل فيهـا ،فقـال[ :ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ] ،ومل يذكر تفاصيل اختالفهم ،واجلواب عنهم ،بل أعرض عـن ذلـك.
وكأن األمر من البيان ،والوضوح ،بمكان َّل يستحق أن ُيتنازل مع املخالف ،وَّل ُيتحدث معه فيه .ففـي
هذا اإلعراض تفخيم هلذا النبأ العظيم ،وترذيل هلؤَّلء املنكرين له.
جلمـل عـىل
ثم تأيت آيتان فيهَم زجر ،وقرع هلم [ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] .ما أشدا وقع هذه ا ُ
القلوب!
* وكلمة [ﭝ]أحسن ما ُيقال يف معناها هنا أي :ليس األمر كـَم يزعمـون ،ومـا َيـدّ عون مـن إنكـار
البعث ،أو الطعن يف القرآن.
وأتى بالتكرار يف قوله [ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ] ،للتأكيد .ومل ُيبني اهلل تعاىل ماذا سيعلمون ،لكنه واضـح مـن
السياق ،أهنم سيعلمون حقيقة هذا النبأ ،وحتققه يف الواقع ،وذلك حينَم ُيعاينونـه ويبرصـونه ،يقـول اهلل
[ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ] [يــس ، ]53 – 51:فهــم ســيعلمونه حيــنَم يرونــه ِعيانــا بأبصــارهم،
ويعلمون أن وعد اهلل حق.
* الفوائد المستنبطة:
الفائدة األولى :عظم شأن القرآن ،أو البعث ،وأنه من أصول اإليَمن.
الفائدة الثانيةَ :س َفه املُنكرين لألمور اليقينية .

الفائدة الثالثة :أن املُخالفني للرسل خمتلِفون فيَم بينهم ،فليسوا عىل قلب رجل واحد ،قال اهلل

تعاىل[ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ] ،وقال سبحانه[ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] [البقرة. ]111 :
فتجد كل من خالف احلق فِرقا ِ
وشيعا وأحزابـا؛ ألن احلـق واحـد َّل يتعـدد ،أمـا الباطـل فشـعب
وظلَمت ،وهلذا جتد أن اهلل  دوما ُيوحد احلـق ويعـدد الباطـل قـال تعـاىل[ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ] {األنعااا  }351:فــاحلق واحــد ،والســبيل واحــدة،
والباطل أشالء.
الفائدة الرابعة :استعَمل أسلوب التهديد يف املوعظـة اإليَمنيـة [ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ]،
فال بأس للداعية يف بعض املواقف أن ُهيدد املدعو بعقاب اهلل ،وبشؤم صنيعه ،وأن ُخيوفه باليوم اآلخـر،
ويقول له :ويلك ،كـَم قـال اهلل [ : ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ] [األحقاف .]11 :
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