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التفسري العقدي جلزء تبارك (سورة امللك)

الدرس الثالث العارش
تفسري سورة احلاقة [ ]11: 11
ماْكَِة وت ِمعي مهاا أذن و ِ
ِ
اجل ِ ِ
مح ملنماك مم ِف م
اع مياة
م
{إِنَّا مَّملا مطغمى ا مملاء م م
ام ت م م م م
ار مية ( )11لن ممج مع مل مهاا ملك م
اجلبال مفد َّكتما دكَّاة و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الص ِ
احادم ة
م
م
ور من مفخم ة مواحدم ة ( )11مومح ملت ماْلم مرض مو مِ م
( )11مفإِ مذا نف مخ ِف ُّ
ت السَمء مف ِهي يومئِْ و ِ
ت ا ملو ِاقعة ( )11وان ممش َّق ِ
( )11مفيومئِْ و مقع ِ
اه مية ( )11موا ممل ملاك معا م
م ممم م
م
م م
ممم م م
مَّ
ِ
َي ِمل مع مَ مش مر ِّب م
اون مل م مَت مفاى ِمانمك مم
ك مف مو مقه مم مي مو ممئِْ مث مَمنِ مياة ( )11مي مو ممئِاْ ت مع مَض م
مأ مر مجائ مها مو م م
مخافِ مية (})11

ثم أشار اههل  إىل ما كان من أمر نوح وهو مثال خامس ،فقال سبحانه{ :إِنَّا مَّملا مطغمى
اجل ِ
مح ملنماك مم ِف م
ار مية} [احلاقة ،]11:طغى املاء حني كذب قوم نوح نبييمم ،وقيل لبي
ا مملاء م م
فيمم ألف سنة إال مخسني عاما فام زادهم إال نفورا ،كام سيأيت يف سورة نيوح { :موإِ ِِّّن ك َّل ماَم
اْام واس متغ ممش ِ
ِ
ِ ِ
م
َوا مو ماسا مت مك م وا
م
اوا ث مي م
مد مع موُت مم ل متغمف ماَ م ا مم مج معلاوا مأ مباابِ معه مم ِف ن مذ ِ م م م
ااَ مم موأ م ُّ

ِ
ِ
م
م
ْسارا} [نوح]9-7:
ْس مرت م مم إِ م م
ماست مك مبارا* ث َّم إِ ِِّّن مد مع موُت مم ج مهارا * ث َّم إِ ِِّّن أ مع ملنت م مم موأ م م
بذل قصارى جمله ووسعه لكنمم أبوا ،فلعا عليمم { ،مفدم معا مر َّباُ مأ ِِّّن ممغملاو مفان مت ِ ا *
مف مفتمحنما مأبوا السَمء بَِمء من ممه ِمَ * و مفجَنما اْلمر مض عيونا مفا مل مت مقى ا مملاء عا م مأماَ مقادم ق ِ
ادر}
م
م
م
م َّ م
م م م م َّ م م ُّ
[القمر ،]11:انشقت السامء وتفتقت األرض كأفواه القرب حتى التقى ماء السيامء ومياء
األرض وطغى املاء حتى بلغ رؤوس اجلبال.
{إِنَّا مَّملا مطغمى ا مملاء} يعني زاد منسوبه وارتفع كام وصف اههل بقوله { :مو ِه مي م مَت َِي َِِ مم ِف
ماجل مب ِ
مم موج ك مِ
اَ ا ملكماافِ َِين *
ال مونما مدى نوح ا مبنمُ موك م
مان ِف مم مع ِزل ميا بن َّمي ماركمب َّم معنما مولم تمكن َّم م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
مق مال مس ِ
ام مو مح م
اال
آوي إِ مَل مج مبل مي معصمني م من ا مملاء مق مال لم معاب مم ا مل مي مو مم م من مأ مم َِ اّللهِ إِلَّ ممن َّرح م
مان ِم من ا مملغ ممَ ِقني} [هود.]24-24:
مب مينمه مَم ا ممل موج مفك م
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ما أهون اخللق عىل اههل  إذا شاء إهالكمم سخر جنل السياموات واألرض بكلمية،
اجل ِ
مح ملنماك مم ِف م
ار مية} اجلارية هي السفينة التي صنعما نوح ،
يقول لليشء كن فيكون { ،م م
ك وك َّلَم مَ ع ملي ُِ مأل من مقو ِم ُِ س ِ
خَو ما ِمنمُ مق مال إِن ت ممساخم َو ما ِمنَّاا مفإِنَّاا ن ممساخم َ
{ مو مي مصنمَ ا ملف مل م م م م َّ م م م ِّ م م
مان ك ِفَ* مو مل مقاد
ِمنك مم ك ممَم ت ممسخم َون} [هود ،]41:وقال اههل  { ،م مَت َِي بِ مأ معينِنما مجزماء ِّمملن ك م
ماها ن مية مف مه مل ِمن ُّمدَّ كَِ} [القمر.]11-12:
ت مََّ مكن م
فمذه السفينة التي علم اههل  نوحا صناعتما بقيت عربة وآية ،وكثريا ما يمتن اههل 
بالفلك عىل الناس مجيعا ،حتى إن اههل  ذكر الفلك يف القرآن ثالثا وعرشين مرة ،وهيذا
جلير بالتأمل ،فمي جتري فوق ظمر املاء ،ولوالها ما متكن الناس من النقلة وقطع البحار
واملحيطات واألهنيار ،وفيق ميوازين فييياييية (قيانون الطفيو) حيميل النياس واألثقيال
الضخمة ،أطنان فوق ظمر املاء؛ ألن اههل  ركب الكون عىل هذه الصفة فيتمكن النياس
من التواصل والنقلة والتبادل التجاري وغري ذلك.
{لِنمجع مل مها ملكم ت ممْكَِة وت ِمعي مها أذن و ِ
اع مية} [احلاقة]14:مرجع الضمري يف (نجعلميا) و
م
م م
م م م
م
(تعيما) ،إىل سفينة نوح ،ويقال أن أوايل هذه األمة أدركتما ألهنيا رسيت عيىل اجليودي،
وهو جبل لعله يف شامل العراق أو جنوب تركيا يقال له اجلودي ،ويقال ،وأسيتبعل ذليك
أن يكون قل بقي آالف السنني ،فتكون تذكرة يعني كيف أن اههل تعاىل أبقى نسل بني آدم.
اجل ِ
مح ملنماك مم ِف م
ار مية} [احلاقة ]11:باعتبار أهنم منحلرون من صيلب
{إِنَّا مَّملا مطغمى ا مملاء م م
نوح  ،فمم ذريته ،كام قال تعاىل {وجع ملنما ذريتمُ هم ا ملب ِ
ااقني} [الصيافات ،]77:فميذا
م م
م م م
ِّ َّ
احلمل يعني محل نطفكم يف صلب نوح  حتى إذا استوت عىل اجليودي وهبطيوا عياد
التكاثر من جليل ،فأبونا األول آدم وأبونا الثاين نوح هذا توجيه صيغة اجلمع.
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فسفينة نوح  فيما عربة وتذكرة ،حيي أغيرق اههل األرض بالطوفيان ونجيى اههل
تعاىل هبا املؤمنني ،وحيتمل أن يكون املراد جنسما ،يعني جنس الفلك ،كيام قيال يف سيورة
يس { :مو مخ مل مقنما م م ِّمن ِّم مثلِ ُِ مما مي مَكمبون} [يس ،]24:وكثريا ما يمتن اههل  بخلق الفليك،
فال مانع من املحملني{ ،لِن ممج مع مل مها ملك مم ت ممْكِ مَة} أي سيفينة نيوح بعينميا أو جينس السيفن
والفلك جعلما تذكرة للمتذكرين.
{وت ِمعي مها أذن و ِ
اع مية} [احلاقة ]14:ليس كل أذن واعية ،بعض اآلذان واعية صاغية
م
م م
وبعضما جمرد صوان وطبلة ليس إال! تلتقط األصوات لكنميا ال تنتفيع بيام تسيمعه،
فاملقصود بالوعي هنا هو التذكر والتعقل والتفمم ،ال جمرد إدراك الصوت ،فإن الصيوت
يلركه اإلنسان واحليوان والطري واحلرشات ،وإنام املراد هنا سامع الوعي ،سامع التعقل كام
قال ربنا { :إِ َّن ِف مذلِ م
الس مم مَ موه مو مش ِهيد} [ق.]47:
ك مل ِْك ممَى ممل ِن ك م
مان ملُ مق ملب مأ مو مأ مل مقى َّ
منافذ العقل العينان واألذنان ،فبمام يلتقط اإلنسان املعلومات فينبغي أن يبرص بنيور
اههل وأن يسمع عىل هلى من اههل ،أما جمرد احلاسة التي يشرتك فيما املسلم والكيافر واليرب
والفاجر واإلنسان واحليوان فال تغني شيئا ،وهلذا قال اههل  ذاما وناعييا عيىل الغيافلني،
{ مو مل مقدم مذ مر مأنما مِجل مهن مَّم كمثِريا ِّم من مِ
اجل ِّن موا ِ
إل ِ
ون
ون ِ مَا مو م مم مأ معني لَّ ي مب ِ م
نس م مم قلو لَّ مي مف مقه م
ام مأ مض ُّ
ك كماْلم من معاا ِم مب م
ال أ مو ملاائِ م
ون ِ مَا أ مو ملاائِ م
ك هام ا ملغماافِلون}
ِ مَا مو م مم ن مذان لَّ مي مس ممع م
ال ه م
[األعراف.]179:
ألن األنعام غري مكلفة ،فمي تشرتك وإياهم يف سمع اإلدراك وبرصي اإلدراك لكنميا
غري مكلفة ،فيعود ذلك حجة عليمم ،فاملقصيود إ بالسيامع هيو اليذي حيصيل بيه الفميم
والتعقل والتذكر واإلدكار واالزدجار.
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وملا ذكر اههل تعاىل ووصف هذه املشاهل األرضية التيي فيميا عيربة للمعتيربين انتقيل
السياق إىل احللي عن مشمل أخروي أشل فظاعة وأبلغ داللة عيىل قيلرة اههل  { ،مفاإِ مذا
احدم ة * مفيومئِْ و مقع ِ
اجلبال مفد َّكتما دكَّة و ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الص ِ
ت
ممم م م
م م
ور من مفخم ة مواحدم ة* مومح ملت اْلم مرض مو مِ م
نف مخ ِف ُّ
ا مل مو ِاق معة} [احلاقة ،]11-14:النافخ إرسافيل  كام جاء اسمه يف األحادي الصحيحة،
فمو املوكول بحياة األبلان بعل البع .
والصور :قرن ينفخ فيه إرسافيل  صيحة ملوية.
ذهب بعض املفرسين إىل أن النفخات ثالث:
ازَ مان ِف الساَمو ِ
الص ِ
ات مو ممان ِف
َّ م م
النفخة األوىل :نفخة الفيع { :مو مي مو مم ين مفخ ِف ُّ
ور مف مف ِ م م
ض إِلَّ من مشاء اّللَّ وك ٌّل مأتموه د ِ
اخ َِين} [النمل.]17:
م م
م
اْلم مر ِ م
والنفخة الثانية :نفخة الصعق.
والنفخة الثالثة :نفخة البع  .وإىل هذا ذهب ابن كثري رمحه اههل.-
ِ
الص ِ
اور
وذهب بعض املفرسين إىل أهنام اثنتان ،كام دل عليه قيول اههل  { :مونفا مخ ِف ُّ
مفص ِع مق من ِف السَمو ِ
ات مو ممن ِف اْلم مر ِ
ض إِلَّ ممن مشاء اّللَّ ث َّم ن ِف مخ فِ ِيُ أ مخ ماَى مفاإِ مذا هام ِق مياام
َّ م م
م
م
مينظَون} [اليمر.]81:
وهذا هو ظاهر القيرآن ،وأن نفخية الفييع ونفخية الصيعق اء واحيل ،فميي فييع
ور من مفخم ة و ِ
ِ
الص ِ
احدم ة} املراد هبيا واههل
م
وصعق يف آن واحل ،فما هنا قال تعاىل { :مفإِ مذا نف مخ ِف ُّ
اجلبال مفد َّكتما دكَّاة و ِ
ِ ِ
احادم ة}
م
م
أعلم النفخة الثانية التي حيصل هبا البع  { ،مومح ملت اْلم مرض مو مِ م
يعني أن هذه األرض ترفع وهذه اجلبال الثقيلة الصلبة املتجذرة تنيع ،ثم بعل ذلك حتيط،
فمعنى :دكتا :أي دقتا من اللق ،كام قال اههل { :وبس ِ
ت مِ
مت مه مباء ُّمن مب ًّثا}
اجل مبال مب ًّسا* مفكمان م
م َّ
[الواقعة.]8-1:
4
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ال ي ِ
مك مع ِن مِ ِ
نساف مها مر ِّن ن ممسافا* مف مي م
وقال يف آية أخرى { :مو مي مس مألون م
اْر مها مقاعاا
اجل مباال مفق م م
مب مف مصفا * لم ت ممَى فِ ميها ِع موجا مولم مأ ممتا} [طه ،]117-111:تقع هيذه التغيريات الكونيية
يوم القيامة ،أحوال ممولة خموفة فظيعة ،ال يستطيع العقل أن يتصور كيفيتما ،لكنه ييلرك
ما تلل عليه العبارات من املعاين املعمودة يف األذهان.
واملالحظ أن اههل  يعظم من شأن اجلبيال ،حتيى لكأهنيا قسييم لي رض فيخصيما
بالذكر ،كقوله يف اآلية األخرى{ :إِنَّا عَ مضنما اْلممانما مة عا م الساَمو ِ
اجل مب ِ
ض مو مِ
ات مواْلم مر ِ
اال}
َّ م م
م
م
مم
اجلبال وكمان ِ
مات مِ
اجل مباال كمثِيباا مم ِهاي } [املزمال:
[األحياب { ،]74:مي مو مم ت ممَجف ماْلم مرض مو مِ م م
 ]11فاجلبال خلق عظيم هايل ،سالسل ضخمة شاهقة ،كسلسلة جبال اهلاماليا ،سلسيلة
جبال األلب ،جبل كلمنجارو وجبيال هايلية تعليو عرشيات الكيليو ميرتات شياهقة يف
السامء ،حينام تقف يف سفحما تتضاءل وتتصاغر أميام قيلرة اههل اليذي أرسياها ،فليذلك
خيصما  بالذكر.
وكثري من الناس ال يأبه هلذه املظياهر ،وينسيبما للطبيعية ولييس ليه مين الطبيعية إال
املشمل الظاهري فقط ،ال ينتفع بام وراء الصور وال يعترب ،واليستلل بلاليل الربوبية عىل
عظيم خلق اههل وكامل صفاته .
{و ِ
احدم ة} [احلاقة ]12:وكلمة واحلة هنا ويف قوله {نفخة واحلة} ،تعني ال معقيب
م
هلا ،وليس عليما مييل هكذا.
{ مفيومئِْ و مقع ِ
ت ا مل مو ِاق معة} [احلاقة ]11:الواقعة التيي كنيتم توعيلون هبيا وتكيذبون ،
ممم م م
وتنكرون وتستبعلون باتت واقعة حقا ،وما أقوى عبارات القرآن يف إحقاق احلق ،جتلها
قاطعة ،جازمة ،حاسمة ،ليس فيما ترددَ ،ف َي ْو َم ِئ ٍذ ثم لفت انتباهمم إىل املشمل العلوي بعل
ت السَمء مف ِهي يومئِْ و ِ
انش َّق ِ
املشمل األريض { ،مو م
اه مية} [احلاقية ]18:السيامء التيي قيال اههل
م ممم م
َّ م
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ِ
ِ
ِ
ان
مح ِن م م
الاَ م م
عنما يف مطلع سورة تبارك{ :ا َّلْي مخ مل مق مس مب مَ مس مَم موات ط مباقا مما ت ممَى ِف مخ مل ِق َّ
مت مفاوت مفار ِج َِ ا ملب ه مل تمَى ِمن فطور * ثم ار ِج َِ ا ملب كماَت ِ ِ
اب إِ مل مي م
اك ا مل مب م ا
مني مين مقل م
م
م م م َّ م
َّ م
م م م م م
م
مخ ِ
اسئا موه مو مح ِسري} [امللك ]2-4:تلك السامء املحكمية ،السيقف املرفيوع ،املبنيي بأييل
الذي نراه صباح مساء ،ليل هنار هبذا اإلتقان تصبح يوم القيامة واهية ممرتية ،كام قيال يف
ِ ِ
او مم ت ممشا َّقق
الس مَمء مفكمان م
مت مأ مب موابا} [النبأ ،]19:وقيال يف آيية { :مو مي م
اآلية األخرى { :موفت محت َّ
منزي } [الفرقان ،]41:وتبيلو { ،مو مر مدة كمالادِّ مه ِ
الس مَمء بِا ملغ ممَم ِم مون ِّز مل ا ممل مئِكمة ت ِ
ان} [الاَمحن:
َّ
.]11
او مم ت مبادَّ ل اْلم مرض م ا م مري
فيجري للسامء مثل ما جيري ل رض من التغيري والتبليل { ،مي م
ض والسَموات وبَزو ما ّللهِ ا ملو ِ
اح ِد ا مل مق َّهار} [إبراهيم.]21:
م
اْلم مر ِ م َّ م م
ممم
{ موا ممل ملك مع م مأ مر مجائِ مها} [احلاقة ]17-18:املليك اسيم جينس للماليكية ،واملاليكية
الكرام ال حيصيمم كثرة إال خالقمم  ،وقل كانوا سكاهنا وعامرها ،حتى قال النبي « :
ِ
إِ يين َأ َرى َما َال ت ََر ْو َنَ ،و َأ ْس َم ُع َما َال ت َْس َم ُع َ
الس َام ُء َو َح َّق َهلَا َأ ْن ت َِئ َّط
ونَ ،أ َّطت َّ
ِ
يما م ْو ِض ُع َأر َب ِع َأ َصابِ َع إِ َّال َع َل ْي ِه م َل ٌك س ِ
اجلٌ َ .ل ْو َعلِ ْمت ُْم َما َأ ْع َل ُمَ ،ل َض ِح ْكت ُْم َقلِيال
َ
َ
ْ
َما ف َ َ

و َلب َكيتُم كَثِريا ،و َال َت َل َّذ ْذتُم بِالنيس ِ
يىلَ ،أو إِ َىل ،الصيعلَ ِ
ِ
ياء َع َ
ات
ا ُ
يىل ا ْل ُف ُر َشياتَ ،و َخلَ َير ْجت ُْم َع َ ْ
َ
َ
ْ
َ َ ْ ْ
َ ْجت َأ ُر َ
ون إِ َىل اههلِ " َق َالَ :ف َق َال َأ ُبو َذرَ " :واههلِ َل َو ِد ْد ُت َأ يين َش َج َر ٌة ُت ْع َضلُ "»  ،هيذا اء ييراه
)4( 1

النبي  ويسمعه وال نراه وال نسمعه كام قال.
فيوم القيامة يكونون عىل أرجايما ،ألهنا تشققت فمم يف نواحيما وأطرافما  ،وقل جاء
الس مَمء بِا ملغ ممَم ِم مونزِّ مل ا ممل مئِكماة ت ِ
منازي }
يف حلي فيه مقال عنل قول اههل تعاىل { :مو مي مو مم ت ممش َّقق َّ
[الفرقان .]41:أن السامء اللنيا تنشق فينيل ماليكتميا فيحيطيون بأهيل األرض إحاطية
أخرجه الترمذي , )21 2( -وأحمد ,)2 2 2( -وقال األرنؤوط :حسن لغيره .وقال الترمذي :هذا حديث حسن غريب.
( )2ثقلت وسمع لها صوت كصوت أطيط الرحل إذا ثقل بصاحبه ,الرحل الذي يوضع على ظهر البعير ,يكون مشدودا بالسيور والجلود ,فإذا ثقل بالراكب سمع له صوت ,يسمى
أطيط.
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السوار باملعصم ،ثم تنشق ثانية فينيل ماليكتميا فيحيطيون بمين قيبلمم حتيى الثالثية إىل
او مم ت ممشا َّقق
السابعة ،ثم ينيل الرب  لفصل القضاء بني العباد ،وهذا يوافيق قوليه { :مو مي م
الس مَمء بِا ملغ ممَم ِم مونزِّ مل ا ممل مئِكمة ت ِ
منزي } [الفرقان.]41:
َّ
ون إِلَّ مأن ي مأتِيهم اّلله ِف ظ ملل من ا ملغمَم ِم وا مملآلئِكمة وق ِ
ِضا اْلم مماَ موإِ مَل
وقوله { :مه مل مينظَ م
ِّ م م م
م م
م م
اّللهِ تَجااَ المااور} [البقييرة{ ،]411:و م ِ
ااَ مش مر ِّب م
ااو مقه مم مي مو ممئِااْ مث مَمنِ ميااة}
ااك مف م
م م
م م
َيماال مع م
[احلاقة ،]17:له العلو املطلق سبحانه وبحميله ،وعير

اليرمحن هيو أكيرب املخلوقيات

وأعظمما وأجلما وأعالها ،وهو سقف العامل ،واليرب  مسيتو علييه كيام قيال يف سيتة
مح ُن
الير ْ َ
است ََوى َع َىل ا ْل َع ْر ِ } [األعراف ،]12 :وقال يف املوضع السيابعَّ { :
مواضعُ { :ث َّم ْ
است ََوى} [طه ،]1 :وهو خلق عظيم القلر هايل احلجم ،ال حييط بيه وصيف
َع َىل ا ْل َع ْر ِ ْ
إال ما بلغنا من النصوص القرآنية واألحادي الصحيحة كقول النبييَ ( :فيإِ َذا َس َيأ ْلت ُُم

الفردوسَ ،فإِ َّنه َأوس ُط اجلن َِّة و َأ ْع َىل ا ِ
ِ
مح ِنَ ،و ِمنْي ُه
الر ْ َ
َ َ
اس َأ ُلو ُه ْ َ ْ َ
جلنَّة ُ -أ َرا ُه َ -ف ْو َق ُه َع ْر ُ َّ
َ
ُ ْ َ
اههلَََّ ،ف ْ
َت َفجر َأهنار ا ِ
مح ِن)  ،فمو سقف اجلنة ،واههل من فوقه { ،م م
ون مر ََّام
الر ْ َ
َيااف م
جلنَّة َو َف ْو َق ُه َع ْر ُ َّ
َّ ُ ْ َ ُ َ
ون مما ي مؤ ممَون} [النحل ]11:وأخرب النبيي  يف حيلي آخير بيأن ليه
ِّمن مف مو ِق ِه مم مو مي مف معل م
1

ِ ِ
قال( :ال ُُت يَري ِ
قوايم ،ف َ
فإن النَّا َس َي ْص َع ُق َ
وسىَّ ،
وين َ
يم،
فأصي َع ُق ُ
ون َيو َم الق َيا َمةْ ،
معم ْ
عىل ُم َ
ُ
أكيان فِييمن ص ِ
ِ
ِ
ِ
فأك ُ
يع َق،
ب ال َع ْر ِ  ،فيال أ ْد ِري
َ َ َ
وسى َباط ٌش َجان َ
ُون َّأو َل َمن ُيف ُيقَ ،فإِ َذا ُم َ
اق َقب ِِل أو َ ِ
اس َت ْثنَى اههلَُّ) .
فأ َف َ ْ ْ
كان ِم َّ ِن ْ
ِ
يم} [النمل،]44 :
وأصل العر يف اللغة :كريس امللك كام قال اههلَ { :و َهلَا َع ْر ٌ َعظ ٌ
()4

لكن العر

املضاف إىل الرب يليق به وهيو خليق مين خلقيه ،وال جييوز حترييف معنيى

أخرجه البخاري.)2972( -
2
( )أخرجه البخاري (  )21واللفظ له ,ومسلم (.)2191
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إىل الكناية عن اهليمنة والسيطرة كام وقع لبعض املفرسين ،فإن هذا حتريف فاسل،

خمالف للغة ،مصادم للنصوص.
َي ِمل مع مَ مش مر ِّب م
ك} ،هل يستقيم أن يقال وحيمل هيمنة ربيك
كيف واههل  يقول { :مو م م
وسيطرة ربك ثامنية؟! هذا كله من شؤم املقلمات الفاسلة التي حتمل بعض النياس عيىل
حتريف الكلم عن مواضعه حتت دعاوى باطلة ،وشيبمات فاسيلة .والواجيب عيىل كيل
مؤمن ومؤمنة أن حيمل كالم اههل عىل ظاهره الاليق به وأال يتجنى عىل النصوص بتحريف
أو تكييف.
{ مث مَمنِ مية} [احلاقة ،]17:هم محلة العر  ،فالعر
غني عن العر

له محلة ،ال ألن اههل حيتاج إليمم ،اههل

وعن محلته ،لكن أراد اههل  أن يظمر عظمته وعظمة خلقه ،محلة

العر ماليكة عظام ،ال يستطيع أحل أن يصفمم إال بام نطقت به النصوص ،ومن ذلك
ث َعن م َل ٍ
ِ
ك ِم ْن
حلي جود إسناده ابن كثري رمحه اههل أن النبي  قالُ « :أذ َن ِِل َأ ْن ُأ َحلي َ ْ َ
ني َش ْح َم ِة ُأ ُذنِ ِه إِ َىل َعاتِ ِق ِه َم ِس َري ُة َس ْب ِع ِماي َِة َعا ٍم» .
مح َل ِة ا ْل َع ْر ِ  ،إِ َّن َما َب ْ َ
َم َال ِيك َِة اههلَِّ ِم ْن َ َ
1

ويف احللي دليل عىل أن النبي  ال يتكلم عن األمور الغيبية إالبإذن ،وقيال تعياىل:
ون لِ َّل ِ
ِ
اْي من
ون بِ ُِ مو مي مسا متغ ِمفَ م
ون بِ مح مم ِد مر َِِّ مم موي مؤ ِمن م
ون ا مل مع مَ مش مو مم من مح مو ملُ ي مس ِّبح م
َي ِمل م
{ا َّلْ م
ين م م
ت ك َّل مَشء رمحة و ِع ملَم مفا م ِفَ لِ َّل ِْين تمابوا وا َّتبعاوا سابِي مل م ِ
ام مع م
منمنوا مر َّبنما مو ِس مع م
اْا م
م م
م
م َّ م م م
ك موق ِه م
م
م
اجل ِ
م
حيم} [غافر.]7:
ولذلك ينبغي للمؤمنني أن حيبوهم؛ ألهنم يلعون اههل هلم ويستغفرون هلم.
{ مف مو مقه مم} أي فوق املاليكة الذين يف أرجايما { ،مي مو ممئِْ ت مع مَضون} [احلاقية ،]11:قيال
تعاىل { ،موع َِضوا مع م مر ِّب م
ك مب ًّفا َّل مقدم ِجئمتمونما ك ممَم مخ مل مقنماك مم مأ َّو مل مم ََّة مب مل زم مع ممت مم مأ َّلن ن مَّج مع مل
أخرجه أبو داود.)1929( -

8
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اههل



لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

التفسري العقدي جلزء تبارك (سورة امللك)

ث َعر َض ٍ
ملكم مو ِعدا} [الكمف ،]21:وقال  "« :يعر ُض النَّاس ييوم ا ْل ِقيام ِ
ية َث َ
يات:
َّ م
يال َ َ
ُ َ ْ َ َ َ
َُْ
يلي َف ِ
ف ِيف ْاألَي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ذخ ٌ
يذ
يح ُ
ْ
الص ُ
يري ا
َف َأ َّما َع ْر َضتَان َفجلَ ٌال َو َم َعاذ ُيرَ ،و َأ َّما ال َّثال َث ُة َفعنْلَ َذل َك تَط ُ
بِي ِمين ِ ِه و ِ
آخ ٌذ بِ ِش َامل ِ ِه "»  ،فمذا العرض ال بل منه .ويتضمن حماسبة اخلالييق ،فأميا الكفيار
َ
َ
1

َاؤك ُُم ا َّل ِذي َن ُكنْت ُْم ت َْي ُع ُم َ
يت
يون} [األنعيامَ { ،]44 :ف َع ِم َي ْ
ُشك ُ
فيقال هلم يف العرضَ { :أ ْي َن ُ َ
َع َل ْي ِم ُم ْاألَ ْن َبا ُء َي ْو َم ِئ ٍذ َف ُم ْم َال َيت ََسا َء ُل َ
ون} [القصص ،]88 :وال جواب هلم ،كيل يتيربأ مين

معبوده ،يلعن بعضمم بعضا ويكفر بعضمم ببعض ،فال عذر هلم ،فلذلك يلقون يف النار.
وأما املؤمنون فلمم نوعان من املحاسبة ،عرض ومناقشة ،فأما العرض فمو الذي دل
ِ
عليه حلي ابن عمر ،قال النبي  « :إِ َّن اههلََّ يلْ ِين ا ُمل ْ ِ
يرت ُه،
يؤم َنَ ،ف َي َض ُ
ُ
يع َع َل ْييه َكنَ َفي ُه َو َي ْس ُ ُ
ولَ :نعم َأي رب ،حتَّى إِ َذا َقرره بِ ُذنُوبِ ِ
َف َي ُق ُ
يه،
ْب ك ََذاَ ،أ َت ْع ِر ُ
ولَ :أ َت ْع ِر ُ
َّ َ ُ
ْب ك ََذا؟ َف َي ُق ُ َ ْ ْ َ ي َ
ف َذن َ
ف َذن َ
ِ ِ
يك ِيف اليلا ْن َياَ ،و َأنَيا َأ ْغ ِف ُر َهيا َل َ
رت ُ َُتا َع َل ْي َ
يو َم »  ،ميا
يك ال َي ْ
َو َر َأى ِيف َن ْفسه َأ َّن ُه َه َل َكَ ،ق َالَ :س َ ْ
4

أسعله! ما أهنأه حينام يقول له الرب الرحيم ذلك ،هذا السعيل املعاىف ،هذا الناجي اليذي
زحيح عن النار وأدخل اجلنة وفاز.
وأما النوع الثاين من املحاسبة فمو الذي يتضمن مناقشة وتلقيقا يف احلسابَ ،ق َال:
ِ
يت َأ َو َلي ْي َس َي ُق ُ
يول اههلَُّ َت َع َ
يب
يو َ
ب ُع يذ َب» َقا َل ْت َع ِاي َش ُةَ :ف ُق ْل ُ
اس ُ
ياىلَ { :ف َس ْ
« َم ْن ُحوس َ
حي َ
ف َُ
يك العير ُض ،و َلكِين :مين ن ِ
يال " :إِنَّيام َذل ِ ِ
ِح َسابا َي ِسريا} [االنشقاقَ ]1 :قا َل ْتَ :ف َق َ
ُيوق َش
ْ َ ْ
َ
َ ْ
َ

ِ
اب َ َْيلِ ْك "  ،أي تتخطفه الكالليب ويقع يف النار ويعذب بقلر ذنبه ومذله إىل اجلنة،
احل َس َ
4

فيخرج بشفاعة الشافعني أو برمحة أرحم الرامحني.

أخرجه أحمد ,) 79 2 ( -وابن ماجه.)1299( -
2
أخرجه البخاري.)211 ( -
1
أخرجه البخاري ,) 21( -ومسلم.)2792( -
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{لم م مَت مفى ِمنك مم مخافِ مية} [احلاقة ،]11:كيف خيفون عىل اههل وقل أخرجمم من قبورهم
حفاة عراة غرال هبام ،فمم مكشوفون بلنيا ونفسيا ،ال خيفى عيىل اههل مينمم خافيية ،حفياة
غري منتعلني ،عراة غري مكتسني ،غرال غري خمتونني ،كام بلأنا أول خلق نعيله .هبيام ،لييس
َس ب ِن مال ِ ٍ
كَ ،ق َالُ « :كنَّا
معمم اء ،وكذلك أيضا ال يمكن أن يكذبوا عىل اههل َ ،ع ْن َأن ِ ْ َ
ِعنْلَ رس ِ
ول اههلِ َص َّىل اههلُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َض ِح َكَ ،ف َق َالَ « :ه ْل تَلْ ُر َ
ون ِم َّم َأ ْض َح ُك؟» َق َال ُق ْلنَا:
َ ُ
اههلُ ورسو ُله َأ ْع َلمَ ،ق َالِ " :من ُخمَا َطب ِة ا ْلعب ِ
ولَ :يا َر يب َأ َمل ُ ِ
جت ْر ِين ِم َن ال اظ ْلي ِم؟ َق َ
ُ
ُ
يال:
ق
ي
،
ه
ب
ر
ل
َ
ُ
َّ
َ َْ
ْ
ََ ُ ُ
َ
ُ
ْ
يىل َن ْف ِيي إِ َّال َش ِ
يالَ :ف َي ُق ُ
ياهلا ِمنيييَ ،ق َ
ولَ :ب َىلَ ،ق َالَ :ف َي ُق ُ
َي ُق ُ
ولَ :فإِ يين َال ُأ ِج ُيي َع َ
يولَ :ك َفيى
يىل فِ ِ
ييهَ ،ف ُي َق ُ
يموداَ ،ق َ
يالَ :ف ُي ْخيت َُم َع َ
يال
بِنَ ْف ِس َك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َك َش ِميلاَ ،وبِا ْلكِ َرا ِم ا ْلكَياتِبِ َ
ني ُش ُ
ني ا ْلك ََال ِمَ ،ق َال َف َي ُق ُ
ولُ :ب ْعلا
ِألَ ْركَانِ ِه :انْطِ ِقيَ ،ق َالَ :ف َتنْطِ ُق بِ َأ ْع َامل ِ ِهَ ،ق َالُ :ث َّم ُخي ََّىل َب ْينَ ُه َو َب ْ َ
َلكُن وسحقاَ ،فعنْكُن ُكن ُْت ُأن ِ
َاض ُل "» .
َ َّ
َّ َ ُ ْ
1

الفوائد املستفادة:
الفايلة األوىل :صلق حتقق الساعة ،وتعظيم شأهنا.
الفايلة الثانية :أن أسامء الساعة واليوم اآلخر والقيامة أعالم وأوصاف.
الفايلة الثالثة :تكذيب األمم السابقة بالساعة ،وأن ذلك سبب تعجيل هالكمم.
الفايلة الرابعة :اإلشارة إىل أسلوب من أساليب القرآن وهو أسيلوب الطيي والنرشي
املرتب واملشو

كام يقول أهل البيان ،تأملوا أسلوب الطي والنرش مثال قيال اههل يف هيذه

ت مثمود مو معاد بِا مل مق ِ
ار معة} [احلاقة ،]2:هذا طي ،ثم نرش فقال { ،مف مأ َّماا مثماود
السورة{ :ك َّمْ مب م
ِ
ِ
ِ
م
َ مَ معاتِ مية} [احلاقة ،]8-1:وجياء مرتبيا،
مفأ مهلكوا بِال َّطا مية* موأ َّما معاد مفأ مهلكوا بِ َِيح م م
ألنه قلم ثمود عىل عاد ،فلام نرش بلأ بثمود ثم عاد.
أخرجه مسلم.)2727( -
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ِ
او َّد مت وجاوهه مم
ين ماس م
لكن يف قول اههل  { :مي مو مم مت مب مي ُّض وجوه موت ممس مو ُّد وجوه مف مأ َّما ا َّلْ م
مأ مك مف مَتم مب معدم إِ ميَمنِك مم مفْوقو ما ا مل مع مْا م بِ مَم كنمت مم متكمفاَون} [آل عميران ،]118:طيي ونرشي
مشو

يعني غري مرتب.

الفايلة اخلامسة :تنوع العقوبة واإلهالك بام يستحقه املكذبون ،فمنمم من خسيفنا بيه
األرض ومنمم من أغرقنا ومنمم من أخذته الصيحة ومنمم ،ومينمم ،يعيذب اههل  بيام
ِ
ِ ِ
يه ح ِ
اصيبا َو ِمين ُْم ْم َمي ْن َأ َخ َذتْي ُه
شاء قال تعاىلَ { :فك اُال َأ َخ ْذنَا بِ َذنْبِه َفمن ُْم ْم َم ْن َأ ْر َسي ْلنَا َع َل ْي َ
الص ْي َح ُة َو ِمن ُْم ْم َم ْن َخ َس ْفنَا بِ ِه ْاألَ ْر َض َو ِمن ُْم ْم َم ْن َأ ْغ َر ْقنَا َو َما ك َ
َان اههلَُّ ل ِ َي ْظلِ َم ُم ْم َو َلكِ ْن كَانُوا
َّ
َأ ْن ُف َس ُم ْم َي ْظلِ ُم َ
ون} [العنكبوت.]21 :
الفايلة السادسة :البسط واإلجياز يف القرآن الكريم.
الفايلة السابعة :بالغة التشبيه يف القرآن وقوة داللته.
مع أن العرب كانوا حيتفون باملعلقات ويعلقوهنا يف جوف الكعبية ،لكين جياءهم اء مل
يكن هلم به طاقة ،وأخضعمم ببيانه.
حتى أهنم يتذوقون ذلك ،ويأتون إىل النبي  يسيتمعون إىل قراءتيه ،ويقيع بعضيمم
اون إِلَّ مأنف مساه مم مو مماا
او من معنماُ مو مين مماأ مو من معنماُ موإِن مكلِك م
ام مين ممه م
عىل بعض ويقيول اههل { :موه م
مي مشعَون} [األنعام ،]48:وِميا يتعجيب منيه البلغياء والفصيحاء قيول اههل  يف سيورة
يوسف { :مف ملَم ماس مت مي مأسو ما ِمنمُ مخ ملصو ما ن ِ
مج ًّيا} [يوسف ،]11:انظر قلة الكليامت وميا حتمليه
َّ
من الصور واملعاين.
الفايلة الثامنة :هوان اخللق عىل اههل وكامل قلرته عليمم.
الفايلة التاسعة :شلة عذاب اههل وعظيم أخذه.
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الفايلة العاُشة :شؤم العصيان وتكذيب الرسيل ،وأن التكيذيب بأحيلهم تكيذيب
بجميعمم ،فلام عصوا رسلمم وقعت هبم املثالت.
الفايلة احلادية عرشة :تسخري اههل تعاىل للقوى الطبيعية بام تقتضيه مشيئته نفعيا واا
ومثوبة وعقوبة ،فالريح أحيانا تكون نرصا وهالكا ،قال النبي  يف احللي املتفق علييه:
ِ
َت َعا ٌد بِاللَّ ُب ِ
ور »  ،تأمل املاء كيف يكيون بركية ورواء لي رض
الص َباَ ،و ُأ ْهلِك ْ
ُرص ُت بِ َّ
«ن ْ
1

وتارة يكون طوفانا وإغراقا ،كل ذلك بيل اههل.
الفايلة الثانية عرشة :امتنان اههل تعاىل بالفلك وتكرار ذكره يف القرآن ِما حيمل امليؤمن
عىل أن يتمىل يف هذه الظاهرة العجيبة ،ذكر اههل الفلك عىل األقل ثالثية وعرشيين ميرة يف
القرآن.
الفايلة الثالثة عرشة :أمهية الوعي واإلصغاء والتعقل للمواعظ والذكرى.
الفايلة الرابعة عرشة :إثبات الصور والنفخ فيه ،وعلد النفخات.
الفايلة اخلامسة عرشة :تعظيم اجلبال يف القرآن وذكرها قسيام للساموات واألرض.
الفايلة السادسة عرشة :صلق وقوع الساعة.
الفايلة السابعة عرشة :بيان أحوال السياعة يف السياموات واألرض يف العيامل السيفِل
والعامل العلوي.
الفايلة الثامنة عرشة :إثبات املاليكة الكرام ،جيب أن نؤمن باملاليكة وأهنم عامل غيبي
الصاا ُّفون * موإِنَّاا ملان ممحن
خلقمم اههل من نور وسخرهم لطاعته وتسيبيحه { ،موإِنَّاا ملان ممحن َّ
ا ممل مس ِّبحون} [الصافات.]188-181:

أخرجه البخاري ,) 212( -ومسلم,)722( -
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الفايلة التاسعة عرشة :إثبات عر

لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

الرمحن ،وأنه خلق عظيم ،وإثبات علو اههل تعاىل

عليه.
الفايلة العرشون :الرد عىل من حرف معنى العر

إىل اهليمنة والسيطرة وغري ذليك

من املعاين املجازية.
الفايلة احلادية والعرشون :إثبات العرض وأنواعه.
الفايلة الثانية والعرشون :صفة احلرش ،وانكشياف اخلليق ههل تعياىل خيالقمم ظياهرا
بأبلاهنم وباطنا بقلوهبم.
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