بسم هللا الرحمن الرحيم
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الشيخ  :عبد الكريم الخضير
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلىى للىه وحصىحابه حيمعىينا حمىا
بعد:

فىىىرا اإخىىوي ليس ىوا بحايىىة إلىىى ى يرهم بىهميىىة فسىىير الن ىرل فر ى ا حمىىر ال يختلىىي فيىىه ا نىىا  ،وحنىىه حهىىم العلىىو
وحش ىرفرا لشىىرغ ال ايىىة والمنيىىد الت ى ه ى معرفىىة ى

هللا -يىىو وع ى  ، -وإذا ىىا النىىا

ف ى حمىىورهم العا يىىة

يرتمىىو اهتمامىاً بال ىاً بمىىا يىىى يرم مىىن مىرايعرم ورؤسىىامرم ،فتجىىد اظنةمىىة واللىوامح إذا ور ت علىىى الىىدوامر الرسىىمية
مىىن الجرىىات العليىىا يجتمعىىو لرىىا ،فتىىرا المىىدير يجمىىر الىىو ا رؤسىىاا اظ سىىا  ،ويتدارسىىو ه ى ه الل ىوامح وه ى ه
اظنةمة ،وإذا حشكو عليرم ش ا سىلوا عنه و ثبتوا وطلبوا لوامح فسيريه فيكي بما يتعلى بكى

هللا -يىو وعى -

؟ا
المسىىلم ملالىىن بىىى يفرىىم عىىن هللا -يىىو وعى -

هر ه النوي واالهتما من بو المرؤوسين ف فرم

مىىه وح يتىىدهره ليعمىىو بىىه ،ح ىىوإ إذا انىىا العنايىىة بكى

البشىىر

الرؤساا ،وهم بشر مثلرم ييىيبو ويخلئىو  ،فكيىي بكى

يو وع  -ال ي عبدنا هت و ه؟ مجر رحت النىرل ر ىن عليرىا مىن اظيىور العةميىة مىا ال ينىدر ىدره إال هللا -يو وع - ،-يعن مجر الت وي-

هللا -يو وع  -ال ي من ا ينرحه ىنما خاطن الرحمن

هى ى ىىو الكتى ى ىىاب ال ى ى ى ي مى ى ىىن ى ى ىىا ين ى ى ىرحه
ه ه مجر اراي مجر

كىنم ى ى ى ى ىىا خاط ى ى ى ى ىىن ال ى ى ى ى ىىرحمن ب ى ى ى ى ىىالكلم

وي ،فكيي بالندر الزامد على ذلك ،مما حمر به من دهر و ر يو وفرم لك

هللا -يو

وع  -من حيو العمو؟ إذ ال يستلير وال يتمكن من العمو إال من فرم ،ال يستلير ح يعمو إال من فرم ف هد
من فرم

هللا-يو وع  -والهد من االهتما به ،وال هد من العناية به من يمير الويوه ،ولر ا هدحنا هتفسير

المفيو موزعاً على مناط متعد ي ،واعتمدنا ف التفسير ليكو بىيدي اإخوا

المرسو هك ا و

نيد بكتاب معين ال ينتر  ،د يكو الك

فسير الج لين؛ ظ الك

واالستل ار ف لية على حساب ليات حخرا ،وإذا

كا بىيدينا تاب استلعنا ح نحد البداية والنراية ،وعرفنا متى نبدح ،ومتى ننتر ا

اليوري المنرري ف ه ه الدوري ف اظيا الث ة ه " :سورة القمر" ،و فسير الج لين ما هو معروغ ،لكن من
باب التكرير والت ير مؤلي من بو شخيين ،يناإ لكو منرما ي إ الدينا

اظوإ :ي ى إ الىىدين المحلى اهتىىدح التفسىىير مىىن الكرىىي إلىىى ح وصىىو إلىىى نرايىىة النىرل  ،ىىم شىىر مىىن حولىىه ففسىىر
الفا حىىة ،بعىىد ذلىىك يىىاا الجى إ يى إ الىىدين السىىيوط فىكملىىه هىىدااً مىىن البنىري إلىىى نرايىىة اإسىراا ،ولرى ا ينىىاإ لىىه:

فس ىير الج لىىين ،والتفسىىير محىىو عنايىىة مىىن بىىو حهىىو العلىىم ،و ث ىري عليىىه الحواش ى والتعلينىىات ،و ثىىر مىىن يدرسىىه

ويدرسه من حهىو العلىم وط بىه ،فرىو محىو عنايىة ،وهىو يىدير هرى ا العنايىة خليى هرىا؛ ظنىه فسىير مىتنن مضىبو

متن متين ،ييلح ح يربىى عليىه طالىن العلىم فى التفسىير ،ي اريىر عليىه مىا حشىكو مىن حمرىات تىن التفسىير؛ ظ
فيه وعوري ،فيه صعوبة ،وه ا هو السر ف

ونه ييلح ظ يربى عليه طالن علما

فيه حيضاً بعض المخالفات ،مخالفات عنديىة ينبىه عليرىا فى مواعىعرا ،المنيىو ح الكتىاب تىاب نفىيم ومتىينا
وحما بالنسبة للكتن السرلة الميسري من فاسير مختلفة ه ه ينرحها المثنىي العىا ي مىا يحتىا ح ي اريىر عليرىا ححىد،
حما بالنسبة لر ا الكتاب فرو متن ييلح ظ يشرح ويىدر  ،ويىتعلم عليىه طالىن العلىم الى ي يريىد ح يؤصىو نفسىه
بنويا
ينىىوإ -رحمىىه هللا عىىالى" :-سىىوري النمىىر" معىىروغ ح السىىوري سىىمى بكلمىىة ىىر فيرىىا ،اختيىىر النمىىر هنىىا؛ ظنىىه هىىو
اآلية ال فتة للنةر ف ه ه السوري ،وإال باإمكا ح ينوإ امو لماذا لم سىم بيىوري السىاعة؟ السىاعة حشىير إليرىا
ف مواعر من النرل

ثيري ،هينما انشناق النمر ،النمر حيضاً حشير إليه ف مواعر ،لكن انشنا ه الى ي هىو اآليىة

التى طلبرىىا المشىىر و مىىن النبى -عليىىه اليى ي والسى  -و حننىىا خار ىىة للعىىا ي ،ال شىىك حنرىىا حنبىىه مىىا فى هى ه
السوري مما يمكن ح يسمى هراا

ينوإ" :سورة القمر" ،هنا ف العنوا عنوا السوري لو رحيتم ف الميحي ،ويد م "سوريُ ِ
النمر" مضاغ إليىه ى ا،
ه ا اظصو ،لكنرم ف النرل ف ال الن إنما يى ر بالحكايىة ،بىاللف اإلرى  ،ومىا يىاا فى

ى

هللا-يىو وعى -

{انش ق ا اَلَق َمققر [( )1سىىوري النمىىر] فرىىو يمكىىن ح ينىىوإ :سىىوري النمى ُىر ،مىىا ينىىوإ :سىىوري المنىىافنين حو
النمىىر مرفىىو
َ
المنافنو ؟ المنافنو {ِإ َذا جاءك اَلمَن ِ
افُقو َن [( )1سوري المنافنو ] فرى علىى الحكايىة ،سىوري المىؤمنين حو المؤمنىو ؟
َ َ ُ
نعم المؤمنو  ،فاظصو ح يحكى اللف اإلرى فى التسىمية ،وإال فلينىو سىوري المىؤمنين؛ ظنىه مضىاغ إليىه ،سىوري
المنىىافنين مضىىاغ إليىىه ،وعلىىى ه ى ا طىىر اً لر ى ا ح ينىىاإ :سىىوري النمىىر ،وإ
اآلي لرا ساكنةا

ماش ؛ ظنه الو وغ حيضاً على رؤو
َة ق عَ ُة َض ِر ُ قوا
{ا َق َتَرَب ق ِ ا
السققا َ َُ َش َ
انش ق ا اَلَق َمققر* َشإِن َيق َقرَشا َ
مز ير لرا ساكنة ،لكنرا عبلا بالكسر ف الميحي،

ىىا الو ىىي يعن ى لىىو يىىو سىىوري النمىىر

قَرر } َسق َقت ِمر [( )2 -1سىىوري النمىىر] مسىىتنر،
َشَُُقوُل قوا ِسق َ
وإال لو ر ا لنا :إنرا على الحكاية على السكو ا

ينوإ :مكية ،فامدي معرفة المك من المدن معروفة عند حهو العلم ،يتكلمو فيرىا فى علىو النىرل  ،ويعنىو هى لك

حه ىىو التفس ىىير عناي ىىة فامن ىىة فى ى هي ىىا المكى ى والم ىىدن  ،واالس ىىتثناا مم ىىا يمك ىىن االس ىىتثناا من ىىه لمعرف ىىة المتن ىىد م ىىن
المتىخر ،الناسخ من المنسوخ ،ه ه فامدي معرفة المك والمدن ا
والنىىوإ المىىريح عنىىد حهىىو العلىىم ح المك ى مىىا نىىزإ بىىو الرج ىري ولىىو ىىا نزولىىه خىىار مكىىة ،والمىىدن مىىا نىىزإ بعىىد
الرجىري ولىىو نىىزإ بمكىىة عىىا الفىىتح حو حجىىة الىىو ا ينىىاإ لىىه مىىدن لمىىاذا؟ ظنىىه لىىيم المنيىىو المكىىا  ،المكىىا لىىيم
منيىىو اً ،وإنمىىا المنيىىو معرفىىة المتنىىد مىىن المتىىىخر ،ومعرفىىة ذلىىك بىىالزمن ،والىىزمن إنمىىا يكىىو فى و ىىا محىىد ،
واصىىللح العلمىىاا علىىى الرجىري فى

ثيىىر مىىن حمىىور الىىدين ،ومنرىىا معرفىىة المكى مىىن المىىدن  ،مىىا نىىزإ بىىو الرج ىري

مك  ،وما نزإ بعدها مدن  ،ومىا نىزإ فى و ىا الرجىري ح نىاا الرجىري يىن

عليىه عنىد حهىو العلىم؛ ظنىه فى البىرزخ

هين المك والمدن  ،مكيىة إال { َس ُقي َْ ََُُ اَل َج َمق ُ اآليىة [( )45سىوري النمىر] ومىنرم مىن ينىوإ :إال ى
اَل َج َم ُ اآلية ،اآلية يعن حكمو اآلية ،الحديثَ يعن حكمو الحديثا

{س ُقي َْ ََُُ
ليىات َ

{سق ُقي َْ ََُُ اَل َج َم ق ُ َشُُ َولققو َن الققبُرَر [( )45سىىوري النمىىر] وه ى خمىىم وخمسىىو ليىىة علىىى خ ى غ هيىىنرم ف ى العىىد ،علىىى
َ
اعتبار البسملة لية مىن السىوري حو ليسىا بىيىة ،والخى غ هىين حهىو العلىم معىروغ فى مسىىلة البسىملة ،هىو ليىة مىن
كو سوري؟ حو لية واحىدي نزلىا للفيىو هىين السىور ،حو ليىة مىن الفا حىة فنى  ،حو ليسىا بييىة مللنىاً ،بعىد إيمىاعرم

على حنرا بعض لية من سوري النمو ،وليسا بيية ف سوري التوبة ،ه ا محو ا فاقا
ينوإ -رحمه هللا عالىِ { :-بس ِم ِ
الر ِحي ِم [( )1سوري الفا حة] ،اآلية مثبتىة إيماعىاً فى صىدر السىوري مىا
الر َح َم ِن ا
ّللا ا
َ ه
ا
هو معروغ وال يحتا إلى
السا َ َُ ينوإ المفسر" :قرب السا َ" ا تربا :يعن ربا ،الفعو المجر رب ،والمزيد ا تىرب والمعنىى
{ا َق َتَرَب ِ ا
واحد ،المعنى واحد ول لك اإ :ا تربا بمعنى ربا ،إال ح زيىا ي المبنىى عنىد حهىو العلىم ىدإ علىى زيىا ي المعنىى
غالباً ،زيا ي المبنى يعن عندنا زيا ي حكثر من حرغ ف ا تربىا ،لىو ارنىا هىين ا تربىا و ربىا ويىدنا الفىرق همىزي

الوصو والتاا ،الوا :زيا ي المبنى ،يعنى زيىا ي الحىروغ فى الكلمىة ىدإ علىى زيىا ي المعنىى غالبىاً ،لىئ يىر علىى
ه ا اسم الفاعو مر صي ة المبال ة "ف ِعو" مثو :حىاذر وحى ر ،حى ر حهلى فى المعنىى مىن حىاذر ،وإ انىا حىاذر
السا َ َُ يعن ىرب يامرىا وحزغ مجيئرىا {أ َِزَفق َ َاآ ِزَفق َُ [( )57سىوري الىنجم] فى السىوري
حكثر ف الحروغ {ا َق َتَرَب ِ ا
الت بلرا ،حزفا ربا واآلزفة النيامة ،والساعة حمر حخفىاه هللا-يىو وعى  -عىن يميىر المخلىو ين لىم يللىر عليرىا
ححىىد ال نب ى مرسىىو وال ملىىك منىىرب ،ولمىىا سىىىإ يبري ىو النب ى -عليىىه الي ى ي والس ى  -عنرىىا ىىاإ(( :مىىا المسىىئوإ

عنرا بىعلم من السامو)) ،يستوي فيرا يبريو ويستوي فيرا حيرو النا ا
َك ُاد أ َ ِ
يْا [( )15سوري طىه] يعنى اىاهر اللفى يىدإ علىى حنىه حاررهىا ،لكنىه إارىار لىم
وف وله -يو وع { :-أ َ
ُخف َ
قاد أ َ ِ
يْققا يعنى ينىىرب
يللىىر عليىىه إال النىىا ر مىىن النىىا حو مىىن الخلى ؛ ظ ىىا إذا ح بىىا غيىىر ىىا إذا نفى {أ َ
َكق ُ
ُخف َ
{ش َ}ا َك ُادشَا َة َف َضُلو َن [( )71سىوري البنىري] ينىرب عىد فعلرىم لرىا ،مىر حنىه لىم يللىر عليرىا ححىد ،وال يبريىو وال
إخفامراَ ،
قاد أ َ ِ
يْققا حتىىى عىىن نفسى يعنى مبال ىىة فى
محمىىد وال مىىن ونىىه ،ولى ا ينىىوإ العلمىىاا فى ولىىه-يىىو وعى { :-أَ َكق ُ
ُخف َ
َك ُاد أ َ ِ
يْا يعنى ىرب إخفامرىا ،فمعنىاه حنىه حاررهىا إارىا اًر ريبىاً مىن الخفىاا واإخفىاا،
إخفامرا ،منتض ولىه{ :أ َ
ُخف َ
َك ُاد أ َ ِ
يْا يعن حتى عن نفسى
والوا ر حنه حخفاها لم يةررها ظحد ،ول ا ينوإ يمر من المفسرين :ح معنى {أ َ
ُخف َ
مبال ة ف إخفامرا ،وبر ا نعلم خلى من در يا الساعة بمنىدمات باطلىة ،فمىن امىو ينىوإ :إ السىاعة نىو سىنة
حلىي وحربعمامىىة ،ومىن امىىو ينىوإ :إ السىىاعة نىو سىىنة حلىي وحربعمامىىة وسىبعة ،وللسىىيوط

تىاب اسىىمه" :الكشىىي

عن مجاوزي ه ه اظمة اظلي" ،طين من اإ :حلي وحربعمامة ،ىاإ :إ عمىر هى ه اظمىة هىو و ىا صى ي العيىر
مىىن ميىىير ا ىو الش ى ا مثلىىه إلىىى غىىروب الشىىمم ،وه ى ا بالنسىىبة للنرىىار الخمىىم ،والخمىىم سىىبعة لالغ ،حلىىي

وحربعمامة ،هو ييىلح مثىو هى ا ح

عىار

بىه النيىو

النلعيىة فى الثبىوت والداللىة؟ مىن ىاإ :حلىي وحربعمامىة
بىه النيىو

الجمىو حلىي وحربعمامىة وسىبعة ،ومثىو هى ا عىار
وسبعة ،ىاإ :ال ىى يكم إال ب تىة ،وب تىة بحسىاب ُ
 ،وه ا نةير ما اله اليرو ف مىدي هى ه اظمىة لمىا نىزإ ىوإ هللا-يىو وعى { :-القم [( )1سىوري البنىري]
النلعية؟
الوا :عمر اظمة

الجمو ،ه ا باطىو
سبعو سنة ،ين مد ه سبعو سنة ما يستح ح يدخو فيه اإنسا حساب ُ
السا َ َِ َشَُُنهَِ ُل اَل َغَي َث َشَُ َضَل ُم َ}ا ِفي َاْلََر َحقا ُِ [( )34سىوري لنمىا ] إلىى لخىر الخمىم التى
نب ُه ِ َل ُم ا
ِ َ

ِ
ّللا
ه شك {إ ان ا َ
ال يعلمرا إال هللا-يو وع -ا

ىىد ينىىوإ امىىو :إ ه ى ا الخمىىم الت ى ال يعلمرىىا إال ا هلل-يىىو وع ى  -والحيىىر إنم ىا يىىاا ف ى الحىىديث اليىىحيح،
ّللا
خمم ال يعلمرن إال هللا)) م حر اآليىة ،وإال ىد ينىاز مىن ينىاز فى اآليىة حنرىا ال ىدإ علىى حيىر {إ ان ا َ
ِ َلم ا ِ
قاك َن َضُب ُقب [( )5سىوري الفا حىة]
السا َ َ  ،وإ ا نديم المعموإ على العامو يدإ على الحيىر مثىوِ{ :إاة َ
ُ

((ف
نب ُه
ِ َ
يدإ على الحير ،و ىد ينىوإ امىو :إ اظطبىاا اآل يعرفىو مىا فى اظرحىا  ،وإذا وصىلوا بىيال رم إلىى معرفىة مىا

فى اظينىة فى يبعىد ح ييىو النىا

إلىى معرفىة و ىىا يىا السىاعة ،مىا نفىاه هللا -يىو وعى  -ال يمكىن إ با ىىه ،ال

يمكىىن إ با ىىه حتىىى ولىىو ىىاإ اظطبىىاا مىىا ىىالوا ،يبنىىى حنىىه ال يعلىىم مىىا فى اظينىىة إال هللا-يىىو وعى  ،-وعلىىى الكيفيىىة
التى يعملرىىا هللا-يىىو وعى  -ال يمكىىن ح يعرفرىىا ححىىد ،نعىىم إذا عىىرغ الملىىك واطلىىر عليرىىا الملىىك انترىىى عنىىد إ ار ي
ال ين ،إذا هل اظربعة اظشرر ،وحرسو إليه الملىك انترىى ،يمكىن ح يللىر عليىه اظطبىاا هى ا مىا فى إشىكاإ ،لكىن
بو ذلىك ال يمكىن ،وإذا اطلعىوا عليىه مىن يرىة فلىن يللعىوا عليىه مىن يرىات حخىرا التى نفاهىا هللا-يىو وعى  -ال

يمكىىن ح يللع ىوا علير ىا ،وحمىىة محمىىد -عليىىه الي ى ي والس ى  -حمىىة ا بىىا وح ىىر وا تفىىاا حتىىى لىىو ىىالوا مىىا ىىالوا ال
نيىىد رم ،والتيىىدي والتكى ين مىىر ه إلىىى الشىىر  ،مىىر ه إلىىى ملابنىىة الشىىر وعىىد ملابنتىىه ،فى
صدق ،وإ خالفه فرو

ب وإ

طىىاه الشىىر فرىىو

ا ملابناً للوا ر ،ولر ا لو ذهن ححد إلى اهن وحخبره بما يلاه الوا ىر يجىن

علي ىىه ح ين ىىوإ :ى ى ها ،حوالً :ال يج ىىوز ل ىىه ح يى ى هن ،لك ىىن إذ ذه ىىن وحخبى ىره ب ىىالوا ر ،وذ ىىر ل ىىه الني ىىة والحا ىىة

هتفاصيلرا ما ه ف الوا ر ،يجن ح ينوإ :ى ها وهىو ىاذب فى هى ا وإ صىدق؛ ظ المسىىلة مسىىلة شىرعية

يجن عليه ح يك به ،والناذغ اذب ولو رحي بعينه ما لم يىت بالشرداا اظربعةا
انشق ا اَلَق َمققر  ،ينىىوإ" :انفلق فلقتققين لققق أرققي قبققي شقضيقضققان َةققَ
{ا َق َتَرَبق ِ ا
السققا َ َُ ينىىوإ :ربىىا السىىاعة { َش َ
للنبي  -ليه الصالة شالسالُ -شقب سئلْا" طلبوا منه لية مجملىة فانشى النمىر إلىى نيىفين ،حو طلبىوا منىه ذلىك،
طلبوا منه انشناق النمر فانفل نيفين على حهى
يبىىو معىىروغ ،وإ

بىيم و عينعىا - ،يعنى يىب

انىىا العمليىىات اإصى حية التى يسىىوونرا لخدمىىة الحجىا

فىىىهو بىىيم ي ىرفوا فيىىه و ىىانوا يعىىايو بىىه ،ينولىو ال ى ي علىىى يبىىو حه ى
واللامي؟ اآل ما يرا اللامي ،م هينراا

معروفىا فى مكىة -حهى

بىيم

ضىىا علىىى بعىىض هى ه المةىىاهر

بىىيم يىىرا اللىىامي ىىم هىىين حه ى

بىىيم

طالب .........

نعىىم الى ي يلىىوغ بالكعبىىة الى ي يسىىمر ينىىوإ :يىىي سىىبعين حو مىىانين يلىىو يشىىوغ الواحىىد؟ مىىو بيىىحيح ال الى ي

يلىىوغ الكعبىىة" ،انف ق فلقتققين لققق أرققي قبققي

شقضيقضققان" -وهمىىا يىىب

معروفىىا بمكىىةَ" -ةققَ للنبققي  -ليققه

الصالة شالسالُ -شقب سئلْا فقال(( :أشْبشا)) رشاه الشيخان وغيرهما  ،لكنرم ما نفعا فيرم ه ه اآليىة اسىتمروا
معرعىىين علىىى فىىرهم وغىىيرم ،و ىىالوا :سىحرنا محمىىد ،فسىلوا المسىىافرين؛ ظ السىىحر يمكىىن ح يىىؤ ر فى الحاعىىر
لكن البعيد ما يؤ ر فيه ،فسلوا المسافرو فجاا المسافرو فى بتوا ذلكا
استشردهم النب -عليه الي ي والس  -فناإ(( :حشىردوا)) فشىردوا هى لك لكىنرم مىر غىيرم وا لرىم ومىا تىن هللا
لبعضرم من الشناوي استمر على فرها -نسىإ هللا العافية-ا

َة ق عَ "}ضجققَة لققه -صققلق ع ليققه شسققلمُ{ "-ة َض ِر ُ قوا
فنىىاإ-يىىو وع ى َ { :-شإِن َيق َقرَشا "ةضنققي كفققار قققرُ "ا { َ
َشَُُقوُلوا {هذا ِس ََرر } َس َت ِمر ال ي ال كتن له الرداية ف حيلة فيه وال يجدي فيه ش ا ،من حارر ذلك مىا فعلىه

النب -عليه الي ي والس  -مر عمه حه طالن الى ي امىا عليىه الحجىة ،وعىرغ اإسى  ،ونبى اإسى

مىن

رب ،وح سم بىنه من خير ح يا البرية ومر ذلك لم يؤمنا
ولن ى ى ى ىىد علم ى ى ى ىىا ب ى ى ى ىىى

مى ى ى ى ىىن خيى ى ى ى ىىر ح يى ى ى ى ىىا البريى ى ى ى ىىة يى ى ى ى ىىن

ي ى ى ى ىىن محم ى ى ى ىىد

ما ال ي منعه
لرحيتن ى ى ى ى ى ى ى سى ى ى ى ى ى ىىمحاً ه ى ى ى ى ى ى ى اك مبى ى ى ى ى ى ىىين

ل ى ى ى ى ى ىوال الم مى ى ى ى ى ىىة حو ح ى ى ى ى ى ى ار مسى ى ى ى ى ىىبة

لكنىىه النضىىاا المبىىر المكتىىوب علىىى اإنسىىا وهىىو فى بلىىن حمىىه شىىن حو سىىعيد ،وحهىىو طالىىن مىىر مىىا ىىا عليىىه مىىن
حجة ال يمكن ح يعت ر بعى ر ،وعىرغ الحى لكنىه لىم يتبعىه وهىو ىافر ،شىفر فيىه النبى -عليىه اليى ي والسى -
فوعىىر ف ى عحضىىاح مىىن نىىار ي ل ى

ماغىىه وف ى روايىىة(( :ش ىراكا مىىن نىىار ي ل ى منرمىىا ماغىىه)) -نسىىىإ هللا

العافيىىة -ينىىوإ الرسىىوإ -عليىىه اليى ي والسى (( :-ولىوال حنىىا لكىىا فى الىىدرك اظسىىفو مىىن النىىار)) يعنى لىوال هى ه
الشفاعة من النب -عليه الي ي والس  -لكا ف الدرك اظسفو من النار ،ومعلو ح الىدرك اظسىفو للمنىافنين
كفار حو مشر و فوق المنافنين ف

ر ات النار- ،نسىإ هللا العافية-ا

لكن باعتبار حنه عرغ الح و اما عليه الحجة ولم يكن له ف

بولرا حي ع ر ،استح ح يحشر مىر المنىافنين

لوال شفاعة النب -عليه الي ي والس -ا

َة عَ [( )2سوري النمىر] يىروا يعنى "كفقار ققرُ " معجىزي للنبى -عليىه اليى ي والسى  ،-والمعجىزي حمىر
{شإِن َيَرَشا َ
َ
خىىارق للعىىا ي انشىىناق النمىىر ،وانف ىىه فلنتىىين -يعنى لعتىىين -حمىىر خىىارق للعىىا ي ،يخىىرق السىىنن اإلريىىة منىىرو
بالتحىىدي و عىىوا النبىىوي ،انفل ى فلنتىىين فلنىىة نلعىىة ووزن ىاً ومعنىىى ،ويىىاا مىىا يىىدإ علىىى حنىىه انفل ى فلنتىىين -يعن ى
ً
مىىر ين ،-ولكىىن المىىريح حنىىه م ىري واحىىدي {ُة َض ِر ُ قوا  ،وينول ىوا :ه ى ا ال ى ي ن ىراه واستشىىردهم عليىىه مىىن انشىىناق النمىىر
{ ِس ََرر } َس َت ِمر " ،قوي }ن المرة" وه النوي ذو مري ،يعن وي شديد ،يعن يبريو -عليه الس  ،-ذو مىري يعنى
وي وشدي وهنا سحر مستمر يعن وي من المريا
اإ :حو امم من االستمرار وهو الدوا  ،إما من النوي حو مىن االسىتمرار والىدوا  ،ومىنرم مىن ينىوإ :إنىه مسىتمر مىن

الم ارري ،يعن سحر مرار ه يو إلى الحلوق ،وال شك ح ما يؤذي اإنسا مر فرم يتىذو هر ا السىحر علىى حىد
زعمرم ،و يو :من المرور وهو العبور ،سحر عاهر ومنتر ومننض
عليه الي ي والس  -وسحره ،يتربيو به رين المنو

يره من السىحري ،فرىم يتربيىو بىالنب -

ما ند  ،لكن المؤلىي اعتمىد معنيىين فنى مىن المعىان

اظربعة ،اإ :مستمر وي ،سحر وي ،وال شك ح السحر م ار ن فيه النوي وفيه الضىعيي ،والسىحري فىيرم ى لك،
لرىىم م ار ىىن وبعضىىرم يىىدإ علىىى بعىض إذا عجىىز عمىىا يى ار منىىه ،ىىاإ :اذهىىن إلىىى فى
نسىإ هللا العافية-ا

ىحر- ،
ف نىىه حشىىد وح ىىوا سى اً

والسحر فر باهلل العةيم ،وال هاب إليرم ،مجر ال هاب ال نبو له ص ي حربيعين يوماً ،ومن صد رم فر وذ رنا

لنفاً حنرم لو طابنوا الوا ر ،ولو طابنوا الوا را

ذهىىن واحىىد -نسىىىإ هللا العافيىىة -ينتسىىن إلىىى طلىىن العلىىم إل ىىى سىىاحر ليفىىك عنىىه السىىحر ،فشىىرح لىىه مىىا حي ىىو

بالتفيىىيو و ىىاإ :لمىىا خلىىا علىىى زويتىىك يىىاا كم امىرحي هى ه صىىفترا بليىىن هى ا با يىىه فىحضىىر لىىه الوعىىاا ،وعىىاا
اللين فما ا من ذلك الريو ال ي ينتسن إلى طلن العلم إال ح

اإ :صد ا -نسىإ هللا العافية ،-وبرى ا فىر

نسىإ هللا الس مة والعافيىة ،ولىو طىاه

مىه الوا ىر ،فى

هى ا ى ب يجىن ح ينىاإ :ى ها ،وصىدق هللا ورسىوله،

وعرفنا ح اليدق والك ب مربو بملابنة الشر  ،يعن لو شرد

ة حنرم حروا الزان بى حعينرم رحوه يفعو بالمرحي

كما يفعو الزو هزويته هم عند هللا اذهو إذا لم يى وا بىربعة شرداا- ،ه ا ن
والساحر ولىو ححضىر مىا ححضىر ممىا يلىاه اظمىر يجىن ح

النرل ا

نىوإ :ى ها ،وهىو ىاذب شىرعاً؛ ظ بعىض النىا

يحيىىو عنىىده شى ا مىىن التىىر  ،يجىىد نفسىىه مجبىىر وملىىز ح ييىىدق إذا طىىاه الوا ىىر ،ال ،يجىىن عليىىك ح

كى ب؛

ظ ه ه اظمور مربوطة بشر  ،يعن لو ذهن إليه يحر عليه ال هاب وال نبو له ص ي حربعىين يومىاً ،إذا صىد ه
اظمر حعةم من ذلك فند فر ،فماذا عمىن يى هن إلىى السىاحر ليفىك السىحر و ىد حفتىاه مىن حفتىاه فى ذلىك؟ -نسىىإ

هللا الس مة والعافية -وسرو له حمر الكفر ،ال هد ح ييدق ،ومعه فتوا يعتمد عليرا منا ضىة معارعىة لمىا يىاا
ع ىىن هللا وع ىىن رس ىىوله- ،نع ىىوذ ب ىىاهلل م ىىن الخى ى ال َ { -شَكققق اذُروا [( )3س ىىوري النم ىىر] -النبى ى -ص ىىلى هللا علي ىىه وس ىىلم-
ِ
قاو َشالنق ُذُر َ قن َق َقو ُُ ْا ُي َو ِ}ُنقو َن [( )101سىوري يىونم] ال نى
{ َشا اتَب ُضوا أ َ
اآة ُ
َه َقو ُ
اءه َم اآليىات ال نى { َش َ}قا ُت َغنقي َ

اآليىىة وال فيىىد فىىيرم ف ى ذا طبىىر هللا علىىى النلىىن صىىار ال ينف ى فيىىه خيىىر ،وإذا ويىىد ه ى ا مىىن بعىىض المسىىلمين ال ى ين
ينتسىىبو إلىىى النبلىىة ويىىد مىىنرم بعىىض هى ا اللبىىر -نسىىىإ هللا العافيىىة ،-ىىرك ى

يمىىر طبىىر هللا علىىى لبىىه ،وإذا

مسىىخ النلىىن ال يجىىدي فيىىه شى ا ولىىو لىىم ييىىو إلىىى حىىد الكفىىر ،الىرل إذا غلىىى علىىى النلىىوب جىىده ال يسىىتفيد مىىن
النيو

ا

اهن النيم -رحمه هللا عالى -ذ ر ف إغا ىة اللرفىا  :ح الىريلين فى لخىر الزمىا يمضىيا إلىى المعيىية فيمسىخ

ير ،ويش المتو ر من الثان ال ي سلم؟ ح يند ويتوب وينلر فو اًر وينبىو إلىى ربىه الى ي نجىاه مىن هى ا
ححدهما خنز اً
المسىىخ ،لكىىن مسىىخه حعةىم مىىن مسىىخ صىىاحبه يى هن إلىىى معيىىيته ،ى هوا النبى -عليىىه اليى ي والسى  -و ىىالوا:
ه ا ال ي حيو للنمر سحر سحر نا فرحيتنا نبير خ غ الوا را

َ} ُر
{ َشا اتَب ُضوا أ َ
َه َو ُ
اءه َم "ةضني في باطلْم" { َشُكل أ َ
كو حمر سواا ا من حمور الخير حو من حمىور

ينوإ}" :ن الخير شالشر" {} َس َت ِقر "بأهله في الجنَ أش النار"،
الشىر ،مسىتنر بىهلىه يعنى موصىو ظهلىه حهىو الخيىر إلىى الجنىة،

وحهو الشر إلى النار و حمر مستنرا
ِ
َنبققاء [( )4سىىوري النمىىر] يىىاا فىىار ىريش مىىن اظنبىىاا ،مىىن اظخبىىار العةيمىىة المرمىىة ومنرىا:
{شَلَقق َقب َجق ُ
قاءهم ه}ق َقن َاْل َ
َ
ِ
َنبققاء َ}ققا ِفيق ِقه
{شَلَقق َقب َجق ُ
قاءهم ه}ق َقن َاْل َ
"إخبققار إهققالك اْل}ققم الم ذبققَ لرس قلْم" ،إخبىىار إهى ك اظمىىم المك بىىة لرسىىلرم َ

ريش ىاً حهىىو فت ىري مىىا يىىااهم ش ى ا علىىى فت ىري مىىن الرسىىو ،مىىا يىىااهم

ُ} َََد َجق رقر [( )4سىىوري النمىىر] ىىد ينىىوإ امىىو :إ
ش ا ،وما هل رم ش ا؟ يااهم وبل رم وه ه حمور متىوا ري يتحىد

هرىا الر بىا يىي ً عىن ييىو ،وهللا-يىو وعى -

اءهم ولر ا اسىتحنوا النىار -نسىىإ هللا العافيىة -فمىنرم مىن مىات مشىر اً؛ ظنىه يىااهم مىن اظنبىاا،
ينوإَ { :شَلَق َب َج ُ
وإ سم عيرهم عير فتري ،عير فتري؛ ظنه ما ف رسو لكن الرساالت هل ترم ،ومنرم بنايا على ين إهىراهيم
-عليه الس  ،-وبنايا من حهو الكتاب ،المنيو ح هللا-يو وع  -ينىوإ{ :شلقب جاءهم }قن اْلنبقاء ؛ ظنىه ىد

ينوإ امو :و ىد يىو :يىي ينىوإ الرسىوإ -عليىه اليى ي والسى (( -إ حهى وحبىاك فى النىار)) وهىو ينىوإ وهللا-
ِ
قاءهم ِه}ق َقن
ين َح اتققق َنَب َضق َ
قث َر ُسققوْع [( )15سىىوري اإسىراا] مىىا بعىىث إلىىيرم رسىىوإ { َجق ُ
{ش َ}ققا ُكانققا ُ} َضق هذ ِر َ
يىىو وعى  -ينىىوإَ :
َاْلَنباء }ا ِف ِ
يه ُ} َََد َجرر و اما عليرم الحجة هر اا
َ َ

ِ
َنبققاء يعن ى مىىن إه ى ك اظمىىم المك بىىة لرسىىلرم مىىا فيىىه مز يىىر ،يعن ى مىىا يكف ى الز يىىارهم
{ َشَلَقق َقب َجق ُ
قاءهم ه}ق َقن َاْل َ
وا عاارم وارعوامرم عن غيرم وع لرمَََ }ُ { ،د َجرر ينوإ :مز يىر "لْم اسم }صبر ،أش اسم } قان" ،حصىو الفعىو

"زير" ،واالفتعاإ "از ير" افتعو ،ف

ا من زير فرىو مزيىر وهىو مىن افتعىو مثىو :ا تىرب ،والتىاا ىاا االفتعىاإ

حهىىدلا بالىىداإ ،فبىىدإ مىىن از جىىر افعتىىو ،از يىىر "شالققبال رققبل }ققن تققاء اْفتضققال ،شازدجرتققه ،شزجرتققه" اظصىىو زيىىر
المجر مر اا االفتعاإ از جر ،و لبا التاا االً ًَ فيار از يرا
ينوإ" :شازدجرته شزجرته -يعن مجر اً ومزيىداً -نْيتقه بغلةقَ" ،الزيىر :النرى ب لةىة وشىدي مىا فعىو اليىحابة
رعوا هللا عليرم -باظعراه ال ي باإ ف المسجد ،زيىروه نرىوه بشىدي و ىوي وغلةىة فنىاإ النبى -عليىه اليى يوالس (( :-ال زرموه)) ا ر وه" ،نْيته بغلةَ ،ش}ا }وصولَ أش }وصوفَ" {}ا ِف ِ
يقه ُ} َََد َج رقر مىا موصىولة { َشَلَق َقب
َ
ِ
َنبققاء ال ى ي فيىىه مز يىىر كىىو حينئ ى موصىىولة حو موصىىوفة ،موصىىوفة يكىىو نىىدير الك ى ولنىىد
َجق ُ
قاءهم ه}ق َقن َاْل َ

يىىااهم مجيئ ىاً فيىىه مز يىىر فتكىىو موصىىوفة ،نك ىري موصىىوفة ،اسىىم ميىىدر ،حو اسىىم مكىىا مز يىىر ،المفع ىو يىىى
ِ ِ
ِ ِ
يم ُ} َصق}لق [( )125سىوري البنىري] ميىدر ىا ينىو يامىاً
للميدر ويى السم المكا  ،المنا َ
{شا اتخ ُذشَا }ن ا}َقا ُِ إَر َقراه َ
ومناماً ،ا ينو ياماً ومناماً ميدر ،وييلح ح يكىو اسىم مكىا -مكىا النيىا  ،-فالمنىا إمىا ح يى ار بىه مكىا

النيا  ،حو الميدر ال ي هو النيا نفسىه ،فمكىا المنىا إذا ننىو مىث ً "المنىا " الى ي هىو الميىدر إلىى مكانىه ،فرىو
مكانىىه اليىىخري التى حيىىو عليرىىا النيىىا  ،حو المكىىا الى ي فيىىه اليىىخري -الحيىىاي -التى فيرىىا اظ ىىر؟ المعىىروغ،
ِ ِ
ِ
ِ
يم ُ} َصق}لق هىىو المى ار بىىه الحيىىاي اليىىخري ،حو المكىىا التى ىىا فيرىىا
المنىىا المعىىروغ { َشا اتخق ُذشَا }ققن ا}َقققا ُِ إَرقَقراه َ
اليىىخري؟ نعىىم المكىىا ال ى ي فيىىه اليىىخري ،وعلىىى ه ى ا لمىىا ىىىخرت اليىىخري ،اليىىخري اظصىىو فيرىىا حنرىىا ريبىىة مىىن
الجىدار احتىىيل إليرىىا لمىىا ار فىىر البنىىاا ،لىىو احتىىيل إلىىى ىىىخير هى ه اليىىخري إلىىى اظرو ىىة مىىث ً ،ا تضىىى االيترىىا ح

دخو ف اظرو ىة؛ ظنرىا ضىي علىى اللىامفيين مىا حخىرت مىن بىو فى عرىد عمىر ،يعنى المسىىلة مسىىلة المنىا

وي ار به اليخري ،حو مكا النيا الم ص للجدار ،المسىلة معروفة عند حهو العلىم واللفى محتمىو ،لكىن مىا الى ي

يتر ىن علىى النىولين؟ يتر ىىن عليىه إ

لنىا إ المى ار بالمنىىا الى ي حمرنىا با خىاذه ميىىلى هىو اليىخري ،ف ننىا نتبعرىىا

حينما ذهبا ،يعن لو ح خلىا فى اظرو ىة صىارت اليى ي هنىاك عنىدها ،وإذا لنىا إ المنىا مكىا النيىا اظصىل
ال ى ي انىىا اليىىخري فيىىه م صىىنة للجىىدار ح نتخ ى ه ى ا المكىىا ولىىو حبعىىدت اليىىخري ،ى

حهىىو العلىىم ف ى ه ى ا

معروغ فيه رسامو ،والمنا ال يجوز نديمه حو ىخيره ،حو ال يجوز فيه تن وفيه ر و معروفةا
ينىوإ}{ :ا ِف ِ
يقه ُ} َََد َج رقر لرىم يعنى يزيىرهم عىن فىرهم وغىيرم وعىن عى لرم ،يىااهم مىن اآليىات والنى ر والبينىات
َ
ِ
ققن
والحجىىل والب ىراهين الناطعىىة مىىا يزيىىرهم ،ويجعلرىىم ال يتىىر و ف ى الىىدخوإ ف ى ه ى ا الىىدينَ { ،شَلَقق َققب َجق ُ
ققاءهم ه}ق َ

َنباء ا
َاْل َ
ِ
{ح َ َم رَ َب ِال َغ رَ [( )5سىوري النمىر] يعنى مىر مىا يىااهم مىن اظنبىاا ،ومىا يىااهم مىن  ،يزيىرهم ويعضىرم مىن الحجىل
الناطعة والبراهين الساطعة الت لم ترك ظحد ع ر ،ومر ذلك ما لمنوا وهللا -يو وع  -هين لرم ولم يتىرك لرىم

حجىىة وال عى ر يعتى رو بىىه ،ور ىىن فىىيرم مىىن حريىىة االختيىىار مىا يمكىىنرم مىىن الىىدخوإ فى هى ا الىىدين ،فلىىيم ظحىىد
حجىىة ال بالنىىدر السىىاه وال بعىىد هلىىوح الحجىىة ،الحجىىة هل ىىترم ،والنىىدر السىىاه غيىىن ال يعلمىىه إال هللا-يىىو وعى ،-
فكو اإنسا يزعم حنه مجبىور علىى االسىتمرار علىى الكفىر ،حو مجبىور علىى فعىو معاصى هى ا ال حجىة لرىم فيىه

وال مستمسىىك؛ ظ لىىديرم مىىن حريىىة االختيىىار مىىر هيىىا مىىا ينفىىر ومىىا يضىىر ،ومىىر ذلىىك اختىىاروا مىىا يضىىرهم ،والى ي
يحتل بالندر وينوإ :إنه مجبور ه ا ش ا تبه هللا عليه ،ال يستلير ح يخالي ما تن عليه ننوإ :ما ياا ف
النيو

الكثيري ح هللا-يو وع  -هين لرم و لر ع رهم ،ور ن فيرم من حرية االختيار ليسوا بمجبىورين ،مىا

يزعمىىو ح حر ىىا رم مثىىو حر ىىات الشىىجر وورق الشىىجر فى مرىىن الىريح هى ا الكى

لىىيم بيىىحيح ،هىىدليو لىىو ح

ححداً اعتدا على واحد منرم ما ر ه ما اإ :هو مجبور مسكين ،لو عربه للتفا وخاصمه ورفر حمره حو عربه،

يىىازاه علىىى صىىنيعة ف ى ذا يىىو لىىه :إنسىىا مجبىىور مكتىىوب عليىىك حنىىه يض ىربك ،ومكتىىوب لىىه ح يض ىربك ىىاإ :ه ى ا

ينو ا
لكن إذ ما ياات مسىلة الدين ،إذا مىا صىلى ىاإ :وهللا مكتىوب عليىه حنىه مىا ييىل  ،مىا حسىلم هى ا النىدر السىاه

َشقَقرُكوَا [( )107سىىوري اظنعىىا ] ويحىىتل بىىه حيضىىا الفسىىاق مىىن المسىىلمين
ّللا َ}ققا أ َ
ويحىىتل بالنىىدر ،المشىىر و {َلق َقو َشققاء ه ُ
يحتج ىىو بالن ىىدر ،لكن ىىه الن ىىدر إنم ىىا يح ىىتل ب ىىه عل ىىى المي ىىامن ال عل ىىى المعاي ىىن ،و اح ىىتل ل موس ىىى م ىىا فى ى
اليحيحين وغيرهم(( :فناإ موسى :محتجاً على هللا-يو وع  -بىنه خلنه هيده ،وحسجد له م مكته اإ :حخريتنىا
ونفسك من الجنة ،فناإ :يا موسى ،حنا ال ي اختيك هللا بك مه ،و تن لك التوراي هيىده ،فكىم جىدن

تىن على

هى ى ا ب ىىو ح حخلى ى  ،فنىىاإ :بكى ى ا و ى ى ا س ىىنة فح ىىل ل موس ىىى)) يعنى ى ل اح ىىتل بالنىىدر عل ىىى المعي ىىن وإال عل ىىى
الميىىيبة؟ علىىى المعيىىية وإال علىىى الميىىيبة؟ المعي ىية ذهىىن ح رهىىا ،ويو هىىا ىنىىه لىىم يع ى

ىىاب ،ىىاب منرىىا،

ايتباه هللا وهداه بعىد ذلىك مىا ىا لىه ح ىر ،لىيم لىه ح ىر ،وإنمىا بنيىة الميىيبة المتر بىة علىى هى ه المعيىية احتجىوا
بالنىىدر عليرىىا ،يعن ى لىىو ح شخي ىاً سىىن فانكسىىرت ريلىىه فنيىىو لىىه :لمىىاذا؟ وراا مىىا شىىفا ،وراا مىىا انتبرىىا؟ ه ى ا
شى ا تبىىه هللا على هى ا صىىحيح ،لكىىن لىىو سىىرق ال يجىىوز لىىه ح ينىىوإ هى ا شى ا تبىىه هللا عليىه ولىىو شىىاا هللا مىىا
سر ا ،ه ا

َشَرَكَنا [( )148سوري اظنعا ] ليم ظحد حجىة ،ولىيم ظحىد عى ر بعىد
ّللا َ}ا أ َ
المشر ين {َل َو َشاء ه ُ

ه ا البيا ا
ِ ِ
ِ
ِ
قاءهم
{شَلَق َقب َج ُ
{ح َ َم رَ َبال َغ رَ [( )5سوري النمر] "ح مَ خبر }بتبأ }َذشف أش ربل }ن }قا { َ}قا فيقه ُ} َََد َج رقر " يعنى َ
ِ}ن َاْلَنباء }ا ِف ِ
يه ُ} َََد َجرر أش ربل }ن }قا" ينىوإ :ولنىد يىااهم مىن اظنبىاا حكمىة بال ىة هىدإ مىن مىا حو هيىا لىه،
هَ
َ َ
{ ِح َ َم رَ خبر مبتدح مح وغ ه ا حكمة ،حو ه ه حكمة بال ة خبر مبتدح مح وغ ،حو هىدإ مىن مىا حو مىن مز يىر،
المز ير هو الحكمىة ،حو الى ي فيىه مز يىر هىو الحكمىة ،حو خبىر مبتىدح محى وغ نىديره هى ه حكمىة بال ىة وصىي،

حكمة بال ة يعن " :تا}َ" ،هل ة ال اية ف ه ه الحكمةا
ِ
{ح َ َم رَ َب ِال َغ رَ َف َما ُت َغ ِن النق ُذُر [( )5سىوري النمىر] فمىا نى
{ش َ}ققا
نى ير ولىىو يىىااهم ىىو يىىو نى ير يديىىد مىىا ااااااا َ

"تنفق فقيْم" النى ر يمىر نى ير بمعنىى منى ر ،النى ر يمىر
ِ
قاو َشالن ق ُذُر َ ققن َقق َقو ُُ ْا ُي َو ِ}ُنققو َن [( )101سىىوري
اآةق ُ
ُت َغنققي َ
يونم] فما نى يعنى مىا نفىر فىيرم ،وال فيىد فىيرم ،وال ينتفعىو هرىا ،والنى ر يميىر نى ير بمعنىى منى ر حي اظمىور
المن ري لرم ،والعا و ينةىر إلىى النى ر نةىر عيىا  ،ممىا يمىر بىه فى يميىر ححوالىه يعتبىر ،يىد ر ،يىتع مىن ىو مىا
اءك ُم الان ِذ ُير ٍُ [( )37سوري فاطر] الشين نى ير ،مىوت النريىن نى ير ،مىوت
{ش َج ُ
يمر به ،و ش ا يضعه على بالهَ ،
البعيد ن ير ،موت الولد ن ير ،موت اظب ن ير ن ر ،د ينىوإ امىو :وهللا حنىا شىاب فتىى فى العشىرين فى الث ىين
ف اظربعين من العمر وحرا النا

يعمرو إلى المامة ،لكن انةر إلى الوفيات واحضر إلى اظماكن الت ييلى

فيرا على الجنامز ،را ح موت الشباب واظطفاإ حكثر من موت الشيوخ ،وا حر ف اليحي الت

نشر فيرا هى ه

اظخبىىار جىىد ال سىىيما فى اظيىىا اظخيىري نىىرا المىىوت هىىين الث ىىين إلىىى اظربعىىين حكثىىر مىىن غيىىرهم ،يعنى المسىىىلة
مسىلة تبر ،انةر ما ينشر ف اليحي جد الكثير يعن نا اًر جد مات عىن مىانين سىنة عىن سىعين سىنة ليىو

ه ا ،جد حطفاالً بالعشرات مواليد ،و جد شباباً ثير ،الحىوا
هنىىاك عى ر ظحىىد ،وال مستمسىىك لشىىخ
بىىا

ومىا حشىبررا هى ا حيضىا ثىر فى حخىر الزمىا فلىيم

 ،ينىىوإ :حنىىا وهللا مىىا زلىىا شىىاباً وحعمىىار اظمىىة هىىين السىىتين والسىىبعين ،حنىىا

علىىى السىىبعين خمسىىين سىىنة نعىىم هى ا ثيىىر يعنى بىىالنةر إلىىى مىىن يجىىاوز ذلىىك الى ي يجىىاوز ليىىو ،لكىىن مىىن

يموت و ذلك ثير ،وشخ

هل الستين من عمره ال ييىل -نسىىإ هللا العافيىة -ولىم يتىزو فى هن إليىه ريىن

له ف هلد غير هلده ذهن إليه ووعةىه وذ ىره ،و ىاإ :حنىا فى السىتين اآل  ،وحعمىار اظمىة هىين السىتين والسىبعين،

وال دري متى يفايؤك اظمر؟ حنا لو يل لتكو من حهو الجنة ،و تزو شخياً ير ك ويدعوا لك ،فناإ :لىه يىا
ف  ،م عمري والدي يو ما مات؟ اإ :ما عليك من والدك ،اإ :ليش ما عل  ،م عمره؟ اإ :مامة وعشىرين
صحيح ،مامة وعشرين ،ىم عمىر عمى ؟ ىاإ :مامىة وعشىري ،ىم عمىر خىال ؟ فتنىة لرى ا الريىو ىاإ :مامىة ،وفى
مه ف يو الجمعة ،فرير إلى هلده بعد ح ح ا ما حوين هللا عليىه مىن
عمر طوي ً فما ا ع وال از ير و ا
{ش َ}قا ُت َغ ِنقي
النيح لر ا النريىن ،ينىوإ :فمىا يىاات الجمعىة اظخىرا إال ويى ينىا نعيىه- ،نسىىإ هللا حسىن الخا مىةَ -
او َشالن ُذُر َ ن َق َو ُُ ْا ُي َو ِ}ُنو َن [( )101سوري يونم] ما ف فامدي وهللا المستعا ا
اآة ُ
َ
{ َف َمققا ُت َغ ِنققي نفىىر فىىيرم النى ر "جمق نققذير بمضنققق }نققذر أي اْل}ققور المنققذرة لققه" وسىواا انىا مىىن الرسىىو ،حو مىىا
يىىاات بىىه الرسىىو ،حو مىىن بىىو و ار اظنبيىىاا مىىن حهىىو العلىىم والىىدعاي وغيىىرهم ،حو مىىن اظمىىور الكونيىىة التى ينتجرىىا
التفكىىر فيرىىا ،اإنسىىا إذا يلىىم يحاسىىن نفسىىه ،ونةىىر فى نعىىم هللا عليىىه ولالا هللا عليىىه ،ونةىىر فى مخلو ىىات هللا
العةيمة ال شك حنه يستفيدا
السقماش ِ
اخ ِقتالَ ِ
ِ
او َشاْلََر ِ
ف الالَي ِقل َشالان َْق ِ
قاو [( )190سىوري لإ عمى ار ] لكىن لكىو ححىدْ{ ،لشلققي
آة ُ
و َش َ
قار َ
{ِإ ان فقي َخَلق ِ ا َ َ
ِ
ِ
ودا َش َ َلق ُجُنوب ِ
ِْ َم [( )191سىوري
ا}ا َشُق ُض ع
اْللباب  ،وما يوف لمثو ه ا إال من ذ ر بعد ذلك {االذ َ
ين َي َذ ُكُرش َن ه َ
ّللا قَي ع
َ
لإ عم ار ] هم ال ين يوفنو للت ر والتفكر ،و{}ا ف ولهَ { :ف َمقا ُت َغ ِقن  :للنفى يعنى مىا فيىد للنفى حو ل سىتفرا
اإنكىىاري ،مىىا ن ى الن ى ر اسىىتفرا إنكىىاري ،ينىىوإ :وعلىىى الثىىان  ،وه ى علىىى الثىىان مفعىىوإ منىىد  ،وعلىىى الثىىان
مفعوإ مند  ،يعن

{ َف َت َو ال

{ َف َتق َقو ال

ونرا استفرامية ،استفرامية مفعوإ مند يجن نديمرا؛ ظ لرا صدر الك ا

َ َن ُْ َم [( )6سوري النمر] ولى يعن  :حعر  ،ينوإ" :هو فائبة }ا قبله شتم به الكالُ"ا
َ قَن ُْ َم [( )6سىىوري النمىىر] يعن ى إذا ىىا ال ن ى فىىيرم الن ى ر فى فامىىدي ،وال يىىدوا مىىن متابعىىة عو ىىه؛ ظ

ه ىؤالا حكىىم علىىيرم و ضىىى علىىيرم ،وال ينىىوإ امىىو :إنىىه عىىا ف ن ىاً حو ف ن ىاً مىىن ريىىن حو بعيىىد صىىاحن منكىىر فلىىم

يسىىتفد مىىن وعة ىه ،ينىىوإ :ىىولى عنىىه ،ا ر ىىه ه ى ا مىىا فيىىه فامىىدي ،ال ينىىاإ ىىابر؛ ظنىىه مىىا يىىدريك حنىىه ال ن ى الن ى ر
بالنسبة له ،هنا ياا الن

ح هؤالا ما ن الن ر ،وحينئ ى يرهم وعدمىه سىواا ،لكىن حنىا إذا ويىدت عاصىياً

ونيىىحته وحنكىىرت عليىىه مىىا اسىىتفا م ىري ،مىىر ين ،ى

حربىىر ،عشىىر ىىابر ،وف ى

ىىو م ىري حنىىا مىىىيور علىىى ه ى ه

ال ىدعوي ،وعلىىى ه ى ا النيىىح والت ى ير واإنكىىار ،حنىىا مىىىيور علىىى ه ى ا وعليىىك ه ى إ السىىبن والنتيجىىة هيىىد هللا-يىىو
وع  ،-إ

ا هللا يريد له هداية على يدك (( فلئن يردي هللا بك ري ً واحداً خير لك من حمر النعم))ا

{ َف َت َو ال َ َن ُْ َم يعن حعر " ،شهو فائقبة }قا قبلقه"؛ إ هىؤالا ال نى فىيرم النى ر مىا فى فامىدي ال تعىن نفسىك،
ولى عنرم ومن حهو العلم هو حكثىر المفسىرين ينىوإ :إ هى ا منسىوخة بييىة السىيي ،منسىوخة بىيىة السىيي ،التىول

واإع ى ار عىىن الكفىىار ه ى ا منسىىوخ بىىاظمر بنتىىالرم ،ومىىنرم مىىن ينىىوإ إنرىىا محكمىىةَ { ،ف َتق َقو ال َ قَن ُْ َم يعن ى ا ىىر رم
بالكلية ال ،حنا ه لا ما يجن عليك مرحلة حولى وه الدعوي ،فلما لم يستجيبوا وين تالرم يعنى حعىر عىن
نيىىحرم و ىىوييررم وإرشىىا هم وه ى ه اللرينىىة الشىىرعية ،ح مىىن ال يسىىتجين لر ى ه الىىدعوي حوالً يىىدعى يعىىر

حمور ،ال ينا و مباشري هو يعر

اآل {فتققول ققنْم إ

عليه حمور ،إما ح يستجين لإلس

عليىىه

فيسلم ،حو يدفر الجزية ،حو ينا وا

ىىا علىىى ىوإ اظكثىىر منسىىوخ بييىىة السىىيي فىىالمللوب تىىالرم ،وإ

انىىا اآليىىة محكمىىة

فتىىولى عىىن عىىو رم وياهىىدهم؛ ظنىىك ح يىىا مىىا عليىىك فى نيىىحرم وإرشىىا هم و ىىوييررم و عىىو رم ،ينىىوإ" :شتققم بققه
الكالُ" { َف َت َو ال َ َن ُْ َم وعلى عنرم ميم يعن و ي الز ا
ع ا
ع ا
اع ىاإ" :هقو إسقرافيل
القب ِ
الب ِ
اع ِإَلق َش َي ُء ن ُك ُر يو يدعوا الىداع هىو إسىرافيو ،و يىو :يبراميىو {َي َقب ُ
{َي َوَُ َي َب ُ
ع ا
قارُه َم [( )7سىوري النمىر] إلىى
القباع ِإلقق ش
شناصب يوُ ةخرجون بضب" وناصن يو َ{ ،ي َوَُ َي َقب ُ
قي ُء ن ُك ُقر ُخ اش عقضا أََب َص ُ
ِ َ َ َ
حخره ينوإ" :ناصب يوُ ةخرجون بضب" فرو متعل هيخريىو {ِإَلقق َشقي ُء نُّكُر ٍُ "بضقم الكقاف شسق ونْا {-ن ُكقر
َ
ش{ن َك قر  -أي }نكققر تنكققره النفققوه لشققبته شهققو الَسققاب" ،نك ىره النفىىو  ،و نفىىر منىىه ،شىىمئز منىىه لشىىد ه وهىىو

ع ا
اع ِإَلق َشي ُء ن ُك ُقر
الب ِ
الحسابَ{ ،ي َوَُ َي َب ُ
َ
((من نو ش الع اب ع ب)) و و إنسا يخش من ه ا الحساب؛ ظ نتيجته الع اب ال محالةا
ف ةَاسق ِ
قير [( )8سىىوري االنشىىناق] يىىي مىىن نىىو ش الحسىىاب
قابا َة ِسق عا
قب ح َسق ع
الىىا عامشىىة -رعى هللا عنرىاَ { :-ف َسق َقو َ ُ َ َ ُ
ع ب؟ يعن و من نو ش الحساب يع ب ،وهناك حساب يسىير ىاإ(( :ذل ِىك العىر )) الحسىاب اليسىير العىر
ىو يخشى مىن هى ا الحسىاب ،فىالنب -عليىه اليى ي والسى  -ينىوإ:

وليسا المنا شة الد ينة ،يعن عر اظمور إيماالً ينرر هرا صاحبرا ،م بدإ السيئات حسنات ،وحما المنا شىة
ِ
ِ
على الي ير والكبيىر فى ِ
{ك َت ِ
قاها [( )49سىوري الكرىي] مىن نىو ش عى ب ال
َح َص َ
يقرعة ِإاْ أ َ
قاب َْ ُة َغقادُر َصقغ َيرعة َشَْ َك ِب َ
محالة ،فرو حمىر منكىر نكىره النفىو و نفىر منىه و شىمئز لشىد ه ،وإذا انىا النفىو نفىر مىن منا شىة المخلىو ين،
فكيي بمنا شة من ال خف عليه خافية؟ ((وما منكم من ح حد إال سىيكلمه ربىه ب يىر ريمىا )) فعلىا ى ا ،فعلىا

ك ا فيشف ويخشى ،وال شك ح مثو ه ا حمر مروإا

{خاشضاع يعن "ذليالع" ،وف رااي ،حو ينوإ" :شفي قراءة { ُخ َ ٍَ ا
{ ُخ اش عضا المفسر مشى على النرااي اظخراَ ،
قارُه َم
بضققم الخققاء شفققتن الشققين المشققبدة" {أبصققارهم "حققال }ققن فا ققل" {ةخرجققون "أي النققاه" { ُخ اشق عقضا أََب َصق ُ

وبالنرااي اظخرا {خاشضاع أََب َص ُارُه َم  ،ويجوز {خاشضَ أبصقارهم بىاإف ار  ,والجمىر ،والتى ير ،والتىنيىث ،والخشىو ،
ىىالوا :هىىو الخضىىو مىىا ف ى النىىامو خاعىىعة حبيىىارهم ،ىىاإ ف ى النىىامو  :و يىىو :الخضىىو للبىىد  ،والخشىىو

للبير ،مر ح الخضو يى بالنوإ ما ف وله -يو وع َ { :-ف َال َت َخ َض َض َن ِبقاَلَق َو ِل [( )32سىوري اظحىزاب] لىيم
خاصىاً بالبىىد مىىا فى النىىامو  ،علىىى ىىو حىىاإ هنىىا ينىىوإ{ :خاشققضَ حو {خشققضا أبصققارهم خشىىر يمىىر خاشىىر،
و{أََب َص ُارُه َم فاعو السم الفاعو؛ ظ اسم الفاعىو يعمىو عمىو فعلىه{ ،خ َ ٍَ قاع أبصقارهم حي ذليلىة ،واظ ىر يبىدو
علىىى البيىىر بىىو غي ىره ،ال ى إ والر ىوا واالنكسىىار يبىىدو علىىى اظبيىىار بىىو غيرهىىا مىىن البىىد { ،خشققضاع أبصققارهم

ينىىوإ :حىىاإ ،حىىاإ مىىن فاعىىو يخريىىو  ،يعن ى يخريىىو حىىاإ ىىونرم خشىىعاً ،حو خاشىىعاً علىىى مىىا اختىىاره المؤلىىي،

يخريو حي النا

{}ن اْلجباث يمر يد

ىر منتشىر ْ" ،يقبرشن
وه "القبور" ،و ناإ :بالفاا يدغ ىنرم ي ا

أين يذهبون }ن الخوف شالَيرة! شالجملَ حال }ن فا ل ةخرجون ،شكذا قولهْ}{ :طضين ا
نت ِشرر [( )7سىوري النمىر] يعنى إذا نةىرت إلىى غوغىاا الجى ار عنىد ثر ىه واحىدي إلىى اليمىين ،وواحىدي
{كأَان ُْ َم َجَرراد } َ
َ
إلى الشىماإ ،وواحىدي إلىى اظمىا  ،وواحىدي إلىى الخلىي ،واحىدي نىزإ ،واحىدي ر فىر يىور النىا علىى هى ه الحالىة،
وف

يوير لخر {كالفراش المبثوث  ،الفراش ال ي ي هن ال إلى غاية يلير يميناً وشىماالً ،وينخىب  ،وينىر فى

النار ،وه ا من ال هوإ ال ي ييين النا ا
نت ِش رقر ال يىدرو حيىن يى هبو مىن الخىوغ والحيىري! والجملىة حىاإ مىن فاعىو يخريىو  ،و ى ا
ينىوإ { َكأَان ُْ َم َجَرراد } َ
ِِ
ين ِإَلق ا
اع [( )8سوري النمىر] {}ْطضين "}سقر ين }قادين
الب ِ
وله مرلعين حي}" :سر ين }ادين أ ناقْم" {} َْطض َ
أ ناقْم" ف حاإ ذهوإ شديد إذا عاهم الداع  ،مرلعين مسرعين إليه ،مسرعين إليها

هناك اإ {}نتشر ال يدرو حين ي هبو من الخوغ والحيىري ،ىم ىاإْ}{ :طضقين حي :مسىرعين مىا ين حعنىا رم
إلى الداع يعنى إلىى ميىدر اليىوت ،إذاً هىم يىدرو حيىن يى هبو  ،والتمثيىو بىالج ار هنىا فى هى ا المىوطن ىالوا:

إ الج ار سيا ه واحد ،وطرينه واحد ،نعم إذا ويد عد يسير حوإ نور ،نعم جده ي هن إلى ه ه النور ويفار رىا
ويرير إليرا وهك ا ،لكن الج ار فى الجملىة يىى

مىن يرىة إلىى يرىة ،فجرتىه معروفىة بخى غ الفىراش ،الفىراش ال

يرة لها

و ولىىه{ :كققأنْم ج قراد }نتشققر "ْ يققبرشن أيققن يققذهبون }ققن الخققوف شالَيققرة شالجملققَ حققال" ،لكنىىه ىىاإ بعىىد ذلىك
مرلعين إلى الداع مسرعين إليه ،و د ينوإ امو :إ

من اظيدا

مثيلرم بالج ار وبىالفراش فى حوإ اظمىر ،حوإ مىا يخريىو

يتخبلو  ،م إذا نو وا إلى الحساب ا جروا إلى ميدر اليوتْ}{ ،طضين يعن "}سر ين }ادين

أ ناقْم"{ ،إلقق القباع هىدو يىاا و ىرئ هرىا وال يويىد سىبن لحى فرا غيىر إ بىا الرسىم ،يعنى حى فرا هى ا مننىو

منتىىر بىىىإ مثىىو "الناع ى " اظصىىو فيىىه اليىىاا ،نعىىم إذا كىىرر و ثىىر علىىى اللسىىا مثلمىىا نىىوإ :عمىىرو هىىن العىىا
وحصلرا العاص  ،شدا هن الرىا اهىن الرىا ي إذا ثىرت و نلىا علىى اللسىا ال مىانر عنىد حهىو العربيىة ،لكىن يبنىى

{}ْطضققين إلققق الققباع هى ا إ باعىا للرسىىم ،وال جىىوز مخالفتىىه مىىر حنىىه ُ ىىرئ باليىىاا وعىىدمرا ،مىىنرم مىىن ينرؤهىىا علىىى
رسمرا هدو ياا ،ومنرم من يثبا الياا؛ ظنرا اظصوا
{ َذ ِل َك َ}ا ُكانا َنَب ِغ [( )64سىوري الكرىي] حصىلرا نب ى وال يويىد مىا يىدإ علىى مىا يويىن حى غ اليىاا إال إ بىا الرسىم،
وإ با الرسم واين عند حهو العلم وال يجوز ييره بحاإ حيمعا اظمة على ه ا الرسم ،و لنوه يي ً عن ييو ف
يجوز ييره ،ول لك الملالبات الت حيلا بكتابة الميحي بالكتابة اإم مية المعروفة ه ه وإ

انىا مويىو ي

و اممة إال حنرا مر و يا
{ةُقول اَل َك ِ
افُرش َن َه َذا َي َورُ َ ِس رقر [( )8سىوري النمىر] "}قنْم" يعنى مىن هىؤالا الى ين بعثىوا { َهق َذا َي َقورُ َ ِس رقر هى ا يىو
َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قير
عسىىر حي" :صققضب لققق الكققافرُن كمققا فققي المققب ر" يىىو عسىىير { َفقِذ َذا ُنققَقر فققي الانا ُقور ِ* َفق َذل َك َي َو َ}ئق ُقذ َيق َقورُ َ سق ر
ِ
قير [( )8-9-10سىىوري المىىد ر] -نسىىىإ هللا العافيىىة ليىىات رىىز النلىىوب إ ىىا هنىىاك لىىوب
ُن َرَيقُقر َة ِسق ُ
* َ َلققق اَل َكققاف ِر َ
{ك اذَر َ َقَبَل ُْ َم [( )9سوري النمر] يعن ريش {كذر قبلْم يعن "قبل قرُ " و نوح ،نوح حوإ الرسىو ،حو الرسىو
َ

كى ها ىىبلرم بىىو ىريش {قققوُ نققو

"تأنيققث الفضققل -ك ى ها -لمضنققق قققوُ" ،وهىىم الجماعىىة حو النبيىىو؛ ظنىىه مؤنىىث

ينوإ" :تأنيث الفضل لمضنق قوُ" ،الم ار هرم الجماعة حو النبيلةا
{ك اذَر َ َقَبَل ُْ َم َق َقو ُُ ُنقو ُ َف َكق اذُروا يعنى
{ َف َك اذُروا َ َب َبَنا ها فكى هواَ ،
نوح عبدنا فا الفعو اظوإ ،لكنه رر الفعو ال ي هو التك ين؛ ظ

كىرار الفعىو يعنى لىو ىاإ :ى ها ىبلرم ىو
ريشاً شار رم فيه فى التكى ين فىكىده و ىرره

مري انية؛ لىيفرم ح سىبن عى ين وإغىراق ىو نىوح هىو التكى ين ،فى ذا ويىد مىنكم هى ا السىبن فالنتيجىة حتمىاً الزمىة
والسنة اإلرية ال ت ير ،نعم د ت ير طرينة اإه ك من حمة إلى حخرا لكن اإه ك حاصو بسبن التك ينا

{فكذروا " ببنا ةضني نوحاع  -ليه السالُ "-ال ي مكث يىدعوا ومىه حلىي سىنة إال خمسىين عامىا ،و ىو مىا ذهىن
اهر عن اهرا
ييو وياا بعدهم نفم المنرل ونفم اللرينة ال ي هو التك ين وار وه اً
{ َشَقاُلوا َ} َجُنو رن َش َازُد ِجَر مجنو واز يىر حي" :انتْقرشه بالسقب شريقره"}{ ،جنقون شازدجقر حي" :انتْقرشه بالسقب

شريققره" زيىىروه وانترىىروه وشىىد عليىىه وسىىبوه والمجنىىو إذ زيىىر از  ،المجنىىو إذا زيىىر وحىىورش وحيلىىن عليىىه ،حو
صوت به ،حو ايتمر عليه من يؤذيه ف نه يز ا الوا :ه ه حاإ نوح -عليه الس -ا
{ َف َب ا رابه أَِهنقي [( )10سىوري النمىر] "أي بقأني" { َف َقب ا راب ِ
انت ِص َقر وفى ىرااي {ِإنقي بكسىر الرمىزي؛
قوب َف َ
َ َ ُ
َ َ ُ
قه أَهنقي َ} َغُل ر
ظ الىىدعاا مضىىمن معنىىى النىىوإ{ ،فققب اء ربققه امىىو :يىىا رب إنى م لىىوب ال ىىدري وال طا ىىة لى هرىىم{ ،فانتصققر
يعن ل منرم ،وه ه حاإ المسلمين اليو اللرم إننا م لبو فانتير ومةلومو فانتنما

ى ىىاإ{ :فققققب اء ربققققه أنققققي بى ىىالفتح حي بى ىىىن م لى ىىوب يعن ى ى ال ى ىىدري لى ى هرى ىىم فانتيى ىىر يعن ى ى ل ى ى مى ىىنرم وحنى ىىتنم،
الس َماء ِب َماء }َن َْ ِم ُقر "}نصقب انصقباباع شقبيباع" مىن
{ َف َف َت َََنا [( )11سوري النمر] "بالتخفيف شالتشبيب" فتّحنا {أََر َوا َب ا
السىىماا مباشىري مىىن غيىىر سىىحاب ،فتحىىا حهىواب السىىماا مىىن غيىىر سىىحاب ،ومنرمىىر منيىىن انيىىباباً يعنى ولىىيم

كالتنني

الملر ال{ ،بماء }نْمر "}نصب انصبابا شبيباع"ا

و ُ ُيوعنا [( )12سوري النمر] نبر يعن يىااهم المىاا مىن السىماا ومىن اظر { ،فجرنقا اْلرو
{شَفجَارَنا َاْلََر َ
اإَ :
ىالوا :وهىو حهلى مىن
يوناع  ،عيوناً مييز محوإ عن الفاعو حو المفعوإ؟ المفعوإ ،اظصو وفجرنا عيىو اظر

حصله ،حهل من فجرنا عيو اظر ؛ ظنه بالتمييز صارت ى اظر
عيىىو صىىارت ،لكىىن لىىو يىىاا باظصىىو فجرنىىا عيىىو اظر  ،اظر

لرىا عيىو { ،فجرنقا اْلرو يعنى

لرىا

با يىىة يابسىىة ىراب ،بنىىى عيونرىىا ه ى الت ى

فريىىا ،والعىىدوإ مىىن المفعىىوإ إلىىى التمييىىز ،والتحويىىو مىىن اظسىىلوب اظصىىل إلىىى الفرع ى حهل ى { ،فجرنققا اْلرو
يونقاع "تنبق " يعنى مىن ىو مكىىا { ،فقالتقق المققاء "}قاء السققماء شاْلرو"{ ،التققق المققاء المىاا ييىدق علىىى

الكثير والنليو ،وعلى الواحد وعلى المتعد  ،ويجمر نةر لتعد حنواعه ما الوا :فى

تىن العلىم بىاب" :الميىاه" وإال

يكف ح يناإ :بىاب المىاا ،والمىاا ينيىرغ إلىى ليلىه و ثيىره ،با يىه ومت يىره لىه مىاا ،وهنىا ىاإ{ :فقالتقق المقاء
"}ققاء السققماء شاْلرو" و ىىرئ{ :فىالتنى المىىااان } مىىاا السىىماا ومىىاا اظر

الث

و ىىرئ{ :المىىاوان } ،و{المايىىان } لكىىن

الن حرت رلت شاذي{ ،التقق الماء النازإ من السىماا بنىوي ،المنيىن مىن السىماا ،والنىابر مىن اظر

بنىوي

{ لق أ}ر يعن على "حال"{ ،قب قبر "قضي به في اْلزل شهقو هالكْقم ررققاع" {ققب ققبر ضى بىه فى اظزإ
يعن النضاا المحتىو  ،النضىاا والنىدر هى ا حمىر منىدر علىيرم حنرىم يرلكىو غر ىاً ،وهىو ه كرىم غر ىاً؛ ظ {ققبر
ىىى

لمعىىان  ،ىىى

مىىن التنىىدير يعن ى مىىن النضىىاا والنىىدر المكتىىوب علىىيرم ،و ىىى

بمعنىىى التضىىيي {قققبر ليققه

رزقه يعن عي عليه ،ويمكن ح
امىىتات اظر

حمو اآليىة علىى هى ا المعنىى ،بحملرىا علىى ح اظر

عىا ا هرىم ،مىا ا

مىىاا ،النىىابر والنىىازإ فسىىوغ يضىىي علىىيرم المكىىا ال محالىىة ،بخ ى غ م ىا يحيىىو ،ىىد يحيىىو

فيضىىا فى هلىىد لكىىن ينتنىىو منىىه إلىىى هلىىد حخىىر -واظر

واسىىعة ،-لكىىن بالنسىىبة لللوفىىا ال ،عىىم اظر

وبلى ذ ار

الجباإا

قاه [( )13سىىوري النمىىر] يعنى "نوحقاع" -عليىىه السى { ،-شحملنققاه يعنى ومىىن معىىه علىىى {ذاو يعنى علىىى
{ش َح َمَلَنق ُ
َ
"سفينَ" { َذ ِ
او أََل َوا ُ َشُد ُس ُر  ،اظلواح ،اظلواح معروفة يعن من الخشن ،و سر ينىوإ" :شهو }قا تشقب بقه اْللقوا
}ن المسا}ير شريرها" ،يعن حكثر المفسرين على ح الدسر يمر "دسار ك تاب"

و تىى ى ى ىىن ،وخمى ى ى ى ىىار وخمى ى ى ى ىىر،

وحمىار وحمىر ،الىىوز ملىروق مىىن المسىامير وغيرهىىا واحىدها سىار كتىىاب ،ينىوإ مىىن المسىامير وغيرهىىا يعنى مىىا
دسر به ،يعن

شد بىه مىن المسىامير والحبىاإ واظربلىة وغيرهىا ممىا شىد بىه هى ه اظلىواح إذا يمعىا ،ومىنرم مىن

ينوإ :الدسر المسامير ،سار مسمار ،ومنرم من يضىيي إليرىا مىا يحتىا إليىه؛ ظ بعىض المواعىر مىا يفيىد فيىه
المسىىمار ىىد يحتىىا إلىىى حبىىو يشىىد بىىه ،حو إلىىى عيىىن ،حوإ إلىىى ش ى ا ىرب بىىه ،علىىى ىىو حىىاإ المعنىىى واعىىح
{شحمَلَناه َلق َذ ِ
او أََل َوا ُ َشُد ُس ُر [( )13سوري النمر]ا
َََ ُ َ
{ت َجرِي ِبأَ َ ُي ِنَنقا [( )14سىوري النمىر] حي "بمق أر }نقا" ومنتضىى ذالىك الحفى والرعايىة والعنايىة واليىيانة "بمق أر }نقا
َ

أيَ} :فوظَ" مىن ح

ىرق حو تلىي حو ييىيبرا حو ييىين مىن فيرىا شى ا ممىا يحى ر{ ،جقَاء "}نصقوب بفضقل

}قققبر أي :أررققوا انتصققارا" {جقَاء لمققن كققان كفققر يعنى

فىىر بىىه ،وبمىىا يىىاا بىىه وبمىىن حرسىىله "شهققو نققو  -ليققه

}غلقوب فانتصقر حغر ىوا
الصالة شالسالُ{ ،"-جَاء لمن كان كفر يعن انتنامىاً وانتيىا اًر لمىن عىاا فنىاإ{ :إنقي
ُ
{ك َفققر " {جقَاء لمققن كققان َك َفقر هى ا
يىزاا لىىه وانتيى اً
ىار لىىه وانتنامىاً لىىه وهىىو نىىوح -عليىىه اليى ي والسى " ،-و ىىرئ َ
الع اب يزاا له؛ ظنه فر باهلل -يو وع " -رناء للفا ل أي أررقوا قاباع لْم" حي "أررقوا قاباع لْم" ا
اها [( )15سىوري النمىر] "أبقينقا هقذ الفضلقَ" يعنى خبىر اللوفىا خبىر ال ىرق بنى يتنا لىه النىا إلىى يىا
{شَلَقب اتَرَكَن َ
َ

السىىاعة ،حو السىىفينة الت ى نج ىوا بسىىببرا بنيىىة إلىىى ح ح ر رىىا حوامىىو ه ى ه اظمىىة مىىا ينىىوإ بعىىض المفس ىرين{ ،شلقققب
تركناهققا "أبقينققا هققذه الفضلققَ" {َةققَ "لمققن ةضتبققر رْققا أي شققاع خبرهققا شاسققتمر" نعىىم اظخبىىار والحىوا

والو ىامر

الكبيري يستمر النا ف ننلرا ،يتنا لونرا يي ً عن ييىو ال نسىى ،بخى غ اظخبىار التى ال يرىتم هرىا هى ه نسىى،
قل ِ}ققن }ق اقب ِك ُر [( )15سىىوري
{شَلَقققب اتَرَكَن َ
اهققا َ
يتنا لرىىا ييىىو عىىن ييىىو ىىم نىىدر  ،وإذا بنى اظ ىىر بنى الى رَ ،
َة ق عَ َف َْق َ
ىر التىىليي
النمر] ،يعن على سبيو المثاإ حهو العلم على مر اظيياإ يتنا و النا حخبارهم ،ال سيما لمن رك ح اً
مث ً ،يعن ما زلنا ن ر العلماا من النر الثان الى ين حلفىوا إلىى يومنىا هى ا ،لكىن الى ين لىيم لرىم ىىليي مىا ىرك

ىار ،نعىىم يى رهم ط هرىىم الجيىىو الى ي بعىدهم يى رونرم ،ىىم ط هرىىم حيضىاً
لرىىم ليىىة وال ىىرك لرىىم ذ ىىر ولىىو ىىانوا بى اً
يتنا لو بعض حخبارهم م ندر حخبارهم ،يعن هو ذ ر اإما البخاري مثو ذ ر اهن واره؟ يعن هم فى عليىو

الحديث يمكىن مىا يىنن

اهىن واره عىن البخىاري ،لكىن سىىإ ويىش اسىم اهىن واره مجىالم طى ب العلىم ،هىو عىرغ

مىىن حخبىىاره شىىيئاً؟ وهللا مىىا ح ري عنىىه ش ى ا ،ه ى ا يىىدلنا علىىى حهميىىة التىىىليي بالنسىىبة للعىىالم وبنىىاا ح ىره إلىىى يىىا

الساعةا

شوغ العلماا المعاصرين يعن بعض شيوخنا ما له ىليي خ

انترى -يعن احنا نعرفرم ،-لكن الى ي بعىدنا

يمكىىن مىىا يعىىرفرم ،حممىىة بىىار بىىو مىىا ح ر نىىاهم ح ر رىىم شىىيوخنا و نا لنىىا حخبىىارهم ،ومىىا ازلىىا حخبىىارهم علىىى نلىىاق
عي

م ندر خ

 ،إذا ما لرم مؤلي يموت ط هرم وط هرم م خ

فر ا يدلنا على حهمية ال ر بعد موت اإنسىا  ،يعنى

ينتر ذ رهما

جىد طالىن علىم لىه مؤلفىات ولىو مختيىرات الكتىن نفىر هللا

هرا مر صدق النية يتىداولرا النىا  ،و ىاإ -رحمىه هللا عىالى-وفى

-رحمىه هللا عىالى-مىا ينسىى ،لكىن جىد عىالم

كبير يداً ما له مؤلفات ينسى ،فالش ا بالش ا ي را
َة عَ ر ا السفينة لية وع مة ،رك الخبر خبر إغ ار رم لية وع مة ،فمثو هى ه اظمىور ينتبىه لرىا،
{شَلَقب اتَرَكَن َ
اها َ
َ

{َةَ "لمن ةضتبر رْا أي شقاع خبرهقا شاسقتمر" يعنى
ينس ىىى ،حت ىىى غي ىىر المس ىىلمين مىىن اظمىىم ع ىىرغ ح

نا لتىه اظييىاإ ظ مثىو هى ا الخبىر ال ينسىى ال يمكىن ح

ىىو نىىوح حغر ى ىوا؛ ظ هى ى ه حمىىور نا لرىىا ال ىىرواي و باينى ىا هر ىىا

اظخبىىار ،يعنى مىىن ح لىىار متعىىد ي وال يمكىىن ح كىىو ناشىىئة وصىىا ري عىىن إشىىاعة ميىىدرها واحىىد حهىىداً ،ولى ا ىىاإ:
َة عَ َف َْ َل ِ}ن }اب ِك ُر يعن ه ه اآليىة هل ىا المشىارق والم ىارب ،ومىر ذلىك لىم ينتفىر هرىا ولىم يز يىر
{شَلَقب اتَرَكَن َ
اها َ
َ
ولم يستفد منرا إال حهو ال ر ،حهو التى ر {فْل }ن }بكر "}ضتبقر ش}قتضب رْقا شأصقله }قذتكر"؛ ظنىه مىن الى ر
افتعاإ من ال ر ،فال اإ مويو ي والتاا اا االفتعاإ مويىو ي "{}ذتكر أربل التقاء داْ" ،ىاا االفتعىاإ بىدإ االً
مثىىو از يىىر ،االً مرملىىة و ى ا المعجمىىة حهىىدلا االً فى غمىىا الىىداإ بالىىداإ فيىىارت مىىد ر ،و ىىرئ {}ققذكر بالى اإ

ظنرا ال اإ حصلية و اا االفتعاإ حهدلا االً فىهدلا ال اإ اإ وح غما ال اإ ف الداإ وح غما فيراا
ان َ َذا ِري َشُنق ُذ ِر [( )16سىوري النمىر] "أي إنقذاري ،اسقتفْاُ تقرُقر" فكيىي ىا عى اه ينىررهم فكيىي ىا
{ َف َكَي َ
ف َك َ

ع ى اب ون ى ر يعن ى حم ىره سىىرو ع ى اب مثىىو ه ى ا الع ى اب يلىىاق يىىبرو علىىى مثلىىه ه ى ا نريى ُىر لىىه" ،أي إنقققذاري
استفْاُ تقرُر" و يي خبر ا لكنرا ند ؛ إ لرا اليداري "خبر كان شهي للسقوال قن الَقال"  ،ال يسىىإ هرىا
عن ذات إال هتنىدير حالىه ،إذا يىو :يىي زيىد؟ إنمىا يى ار

يىي حىاإ زيىد "شالمضنقق حمقل المخقاطبين لقق ارققرار

روقوع ذابه تضالق بالم ذرين لنو }وقضه" {فكيف كان ذاري شنذر ينوإ" :شالمضنق

حمققققققل المخققققققاطبين

لقق ارققرار"؛ ظنىه اسىتفرا نريىر فحملرىم علىى اإ ىرار يعنى إذا سىئو اسىتفرم يىي ىا العى اب؟ هىو يمكىىن ح
ينوإ امو :إنه ع اب سرو ع اب يسير يمكن ح يفر منه ،يمكن ح يحا عنه ،يواب الجمير ال ،ال يمكنا
فرى ا التنريىىر يحمىىو المخاطىن علىىى اإ ىرار واإذعىىا هو ىىو العى اب بالمكى هين لنىىوح مو عىىه وح السىىنة واحىىدي ،مىىا
حو هرم يحىو بمىن فعىو فعلرىم ،وهى ه هى فامىدي النيى فى النىرل {َلَق َقب َكقان ِفقي َقص ِ
ص ِقْ َم ِ َب َقررة [( )111سىوري
َ
َ
يوسي] لكن لمن {هِْل َُشِلي اْلَ َلَب ِ
ان َح ِبي عثا ُة َف َتَر يعن ليم مجر ي و سلية وحخبار مثىو مىا يى ر فى
اب َ}ا َك َ
كتىىن السىىمر مجىىر حخبىىار ال حنينىىة لرىىا ،يعن ى

هرلىوا  ،حو اظميىري ذات الرمىىة يى
فيرىىا وا ىىر ال يفيىىد ،هينمىىا ي ى

ىىد ين ى حر اإنسىىا سىىيري عنت ىري هىىن شىىدا مانيىىة مجلىىدات ،حو حم ىزي

سىواليي ،ىىم مىىاذا فيرىىا عبىري؟ مىىا فيرىىا عبىري؛ ظنرىىا خيىىاإ ليسىىا هوا ىىر ،حو

الن ىرل عب ىري وليسىىا مجىىر سىىلية ،ه ى

سىىلية للنب ى -صىىلى هللا عليىىه وسىىلم،-

و سىىلية لرى ه اظمىىة ،سىىلية لمىىن اعتبىىر وا عى وا ىىر ،لكىىن مىىر ذلىىك هى إنمىىا سىىينا لنخشىىى ونحى ر السىىبن الى ي
ع هوا من حيله ،ول ا ينوإ عمر -رع هللا عنه" -مضى النو ولىم يىر بىه سىوانا" يعنى مىا الفامىدي ح نعىرغ ح

و نوح اغر ىوا ،و ىو عىا حهلكىوا بىالريح ،و ىو مىو إلىى لخىره مىا سىيى ؟ ال فامىدي مىن ذلىك إال حننىا نتيىور مىا
و ر هرم ،ونجتنن ما حو عرم ف ه ا الع ابا
َن ِلل ِهذ َك ِر َف َْ َل ِ}ن }اب ِك ُر [( )17سوري النمىر] ينوإ :سرلناه للحفى وهيىنىاه للتى ر{ ،ةسقرنا الققرَن
{شَلَق َب َة اسَرَنا اَلُقَر َ
َ
يعن سرلناه للحف  ،وهيىناه للت ر بخ غ الكتن اظخرا ف نرىا لىم يسىر ،ومىن صىفة هى ه اظمىة ح حناييلرىا فى
او ِفي صب ِ ِ
ُشتقوا اَل ِضَل َقم [( )49سىوري العنكبىوت] هينمىا اظمىم السىاه ال ،ينىرؤو
ين أ ُ
او َرِهيَن ر
َة ر
ُُ
شر االذ َ
{ر َل ُه َو َ
صدورها َ
ف اظلواح ،ينراونه مكتوباً فلىم ييسىر لرىم حفى ى هللا -يىو وعى  ،-و ى هللا -يىو وعى  -ىوي ال يسىتلا

إال ب عانة من هللا-يو وع -ا
َن ِللق ِهذ َك ِر} ينىوإ" :سقْلناه للَفقب شهيأنقاه للتقذكر" فمىن يعتى ر بىى النىرل صىعن عليىه ،ىد
وهنا { َشَلَق َب َة اسَرَنا اَلُقَر َ
يويد من ه ا النو مىن يويىد لكنىه بسىببه ،وإال فىاهلل-يىو وعى  -يسىر وسىرو النىرل  ،ويويىد عجىامز فى السىبعين

والثمانين من حف النرل  ،وشيوخ بار ال ينرؤو وال يكبتو ويحفةو النرل ؛ ظ النرل ميسر ،لكن لمىن لمىن
َن ِلل ِهذ َك ِر َف َْ َل ِ}ن } اقب ِك ُر [( )17سىوري النمىر] مىتع وحىاف  ،اهى إ مىن
{شَلَق َب َة اسَرَنا اَلُقَر َ
يسره هللا عليه من المد رين َ
نفسك ،و عن ف حييله ،حما ح سترخ و تمنى و خل وال نف  ،ه ا ما حف ما يمكن حف هر ه اللرينىة،
د ينوإ امىو :النىرل فيىه المتشىابه ثيىر فىنىا حفى فى سىوري ىم خىر إلىى غيرهىا لمىا يشىبررا مىن اآليىات ،نعىم
ظنه وإ نيو يحتا إلى عن ،ويحتىا إلىى صىدق وعزيمىة ،ور ىن عليىه حيىور عةيمىة سىواا ىا فى
ف حفةه ،حو ف فرمه ،حو دهره ،حو ف

حر ىه ،حو

ر يله ،حوف العمو به ،والتفنه منه ،ه ه حيىور ال يمكىن ح ينىدر ىدرها

إال هللا-يو وع  ،-ول لك حتا إلى عناا و حتا إلى عن ،والتيسير ه ا ال يناف المشىنة علىى بعىض النىا ،

((وال ي ين حر النرل وهو عليه شاق يتتعتر فيه)) ه ا ال يناف التيسير ،ظ هللا-يو وعى  -إذا علىم اليىدق النيىة
من هى ا الشىخ

وبى إ مىن نفسىه ،حعانىه عليىه ويسىره عليىه(( ،والىدين يسىر ولىن يشىا الىدين ححىد إال غلبىه)) ومىر

ذلكم الدين حوين الجرا ال ي فيه إزهاق النفىو  ،وحيىن الحىل الى ي فيىه مىا فيىه مىن المشىنة العةيمىة ،ومىر ذلىك
الدين يسر ما فيه ناف هين ه ا وه ا حهدا ،لكن من ه إ يسر له اظمر ،من ه إ وحعلى من نفسىه بيىدق وينىين
بموعو هللا -يو وع  -يبشر ،ح ال ي يتمنى ه ا لن يحيو له ش اا
َن ِلل ِهذ َك ِر "سْلناه للَفب شهيأناه للتذكر"{ ،فْل }ن }قبكر "}قتضب بقه شحقافب لقه ،شاْسقتفْاُ
{ َشَلَق َب َة اسَرَنا اَلُقَر َ
بمضنققق اْل}ققر" {فْققل }ققن }ققبكر يعن ى ا ىىروا ،اعتبىىروا ،ا عة ىوا ،احفة ىوا ،ا ىىراوا ،ىىدهروا ،حعمل ىوا ىىو ه ى ا حمىىر،
"شاْستفْاُ بمضنق اْل}ر أي احفةوه ،شاتضةوا به ،شلي

ةَفب }ن كتب ع ن ظْر القلب ريره"ا

ليم يحف وه ا معنى وله{ :شلقب ةسرنا القرَن والتيسير ه ا خىا

بكتىاب هللا -يىو وعى  -الى ي هىو النىرل ،

ح غيره من الكتن فما يسرت ،موسى ين حر على ومه من اظلىواح وإ

ىالوا ،فى بعىض التفاسىير ينىوإ :إ موسىى

وهارو وعزير ويوشر لرم يحفةو التو اري ،لكن النيو
ال ي هو النىرل " ،شلي

الكثيري دإ على ح

يسر الحف إنمىا هىو لكتىاب هللا

ةَفقب }قن كتقب ع قن ظْقر قلقب ريقره" ،يعنى غيىر النىرل ؛ظ بعىض النىا

ينوإ :حاولا ححف ما درت ،ه ا إما لسوا ف اللرينة ،حو لدخن ف النية ،حو لملو؛ ظ بعىض النىا

يتى ر
يمىو مىا

ييبر على الحف  ،إما لملو ،إما لمىا يبىو عليىه ،يعنى مىا عنىده صىبر وال عنىده يلىد ،يجلىم اليىو ويحفى عنىده
همىىة ويىىة ،لكىىن غىىداً مىىا يجلىىم ،حو لسىىوا ف ى اللرينىىة ،جىىد حافةتىىه ال سىىعفه ،يعن ى ب مكانىىه ح يحف ى

ى

ليات ،فيحمو نفسه عشر ليىات ،وب مكانىه ح يحفى عشىر فيحمىو نفسىه إلىى حكثىر ،هى ا ينى حر النىرل ويحفى النىرل
بالتدريل ،ويتعلم ما فيه من علم وعمو إذا ا ال يستلير ح يست و الو ا ف الحف ؛ ظ النا
النىىا

يتفاو و  ،مىن

مىىن يحفى يىىزا فى اليىىو  ،ويحف ى النىرل ف ى شىىرر ،ومىىنرم مىىن يحف ى ف ى شىىررين ،ومىىنرم مىىن يحف ى ف ى
ىىة ،ومىىنرم مىىن يحتىىا إلىىى عشىري سىىنوات ،والحمىىد هلل هىىو علىىى خيىىر واظيىىر واحىىد سىواا حفى بسىىنة حو بعشىىر

اظير واحدا
المنيو حنه يحر

ويب إ من نفسه ،ويسلك المسالك الت

ؤ يه إلى النتامل المحمو ي ،ال يكو

ىرر مىىا حف ى شىىيئاً ،بحيىىث إذا ريىىر يكىىو نس ى مىىا حف ى
ف ى يىىو يىىزا ىىم ينتةىىر شى اً

المنبىا يحفى

يحف ى بالت ىدريل ،وإذا انىىا

حافةتىىه سىىعفه ور ىىة يحف ى ور ىىة الحمىىد هلل ،اظمىىر لىىيم مىىن اظمىىور الت ى ه ى علىىى الفىىور ،إنمىىا ه ى علىىى ىىدري
ّللا
ّللا َن َف عسققا ِإاْ َ}ققا َ
اهققا [( )7سىىوري اللى ق] {َْ ُة َكهِلق ُ
َت َ
اإنسىىا ومىىا ح ىىاه هللا-يىىو وعى  ،-فى يكلىىي {َْ ُة َكهِلق ُ
قف ه ُ
قف ا ُ
َن َف عسا ِإْا ُش َس َض َْا [( )286سوري البنري] ه ا ال ي ال يستلير ح يحف إال لية واحدي ويحتا إلى عشرين سنة لىيحف
النرل ححسن من ال ش ا؛ ظ العمر يمر هدو فامدي ،لكن ال ي يستلير ح يحف حكثر فاهلل حكثرا

