تفسير الجاللين  -سورة القمر ()3
من اآلية  41إلى آخر السورة
الشيخ :عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين:
أما بعد:ـ

ْ
{وَلَقدْ
{وَلَقدْ ََد آ َ َ رر َودو َا الرُد}ر [( )41سـورة القمـر] َ
فيقول المفسر -رحمه هللا تعالى -في قولـه -جـ وعـالَ :-
ْ
{وَلَقددْ ََد آ َ َ ْرر َودو َا اآلل :هــم الهـ فــي الصـ والتبــا  ،ويـدخ فــي م الشــخ
ََد آ َ َ رر َوددو َا "قومد "َ ،
دخولا أوليـا َّ
َا َّدْ ال َعد َ}ا ْ [( )46سـورة
{الُ ر يعَرضو َا َوَلي َه غْ ًّوا َو َو ْشدًّي َوَيدوََ َتقدوَ َّ
السد َوأ َِْ ُْلدوا َ َ ْرر َودو َا ْ َ
غافر] مع أنه جاء في سورة هود أنه يقدم قومه ف يسلم فرعون؟ لن هللا -ج وعال -قالُْ َِْ{ :لوا َ َ ْرر َودو َا
{وَلَقْ ََ آ َ َ ْرر َوو َا "قوم معد "{ ،الرُد}ر "اإلند}ار" ،نـرر قضـايا
فماذا عن فرعون؟ دخوله في آله دخولا أوليـ ا َ
أنررهم ب ا موسى -عليه السالم -فالمراد بـ {الُ}ر "اإلن}ار ولى لس ا موسى وه روا رلم يؤمُوا" ،والنـرر يـيتي
ويراد به جمع النرير ،والنرير والمنرر بمعنى واحد ،جاءهم أكثر من منرر جاءهم موسى ،جاءهم هـارون ،ويطلـ

الجمع على الثنين ،فيق الجمع اثنان عند جمـع مـن أهـ العلـم ،أو يكـون المـراد بالنـرر مـا أنـررهم بـه وخـوف م بـه
موسى -عليه السالم.-
فلم يؤمنوا ،ب َ َّ
آي ْتَُ ك ْل َه [( )42سورة القمر] ،يقول :أي "التسع التي ْؤتيه موسى" ،التسع:
{ك}بوا ْب َ
اليد ،والعصى ،والقم  ،والضفاد  ،والدم ،والطمس وأيض ا ،الجراد ،والسنين بقت واحدة ،نعم.
ط لب ...........

الطوفان إيش ل ،الدم نعم تسع.
ط لب  :ذكر

نعم كيف؟ قب ذلك ،طيب نعيد ،هات.

ط لب .........:

الطوفــان ،الجـراد ،القمـ  ،الضــفاد  ،الــدم هــره خمــس ،العصــى ،واليــد ،والطمـس ،والســنين تســع بـ َ َّ
آي ْتَُد
{كدد}بوا ْب َ
َُ}َن هم هللا -ج وعال -يملي ويم لكنـه ل ي مـ  ،وإذا أخـر {َُْد َ}
ك ْل َه أي" :التسع التي ْؤتيه موسى"َ { ،رأ َ
يدز
يز رمق َت ْْ ٍر يعني ما في مثناوية بقوة ،وهرا أمر يسير عليه -جـ وعـالَ { ،-رأ َ
َُد}َن هم "ب لعد}ا " أخـر { َو ْز ٍ
َو ْز ٍ
"قوي" { ،رمق َت ْدْ ٍر "قد ِر يعجدزش اديآ"" ،قد ِر يعجدزش اديآ" ،يعنـي إذا نررنـا إلـى قـدرة البشـر مـثالا هت بـ لت م
وبجموع م وعددهم وعتادهم وجدنا أن هناك شيء من القوة ،ب قـوة قـد تكـون م ولـة يعنـي كمـا حصـ مـن التتـار

فــي منتصــف القــرن الســابع ،حيــش شــنوا حــروب إبــادة للمســلمين وقتـ فــي بهــداد وحــدها فــي ثالثــة أيــام يعنــي قيـ :

"ألف ألف وثمان مئة ألف" -مليون وثمان مئة ألف في ثالثة أيام -قوة م ولة ،وتيمور لما أحاط بدمشـ فعـ مـا
فع نسيل هللا العافية آبادها عن بكرة أبي ا ،محاها من الوجود ،مـا بقـي إل رسـوم يسـيرة ونفـر يسـير ل شـين ل ـم،

والتواريخ ما زالت شاهدة ب را ،وما فعله النصارى بالندلس قريب ا من ذلك ،قوى قـد ين ـار أمام ـا كثيـر مـن النـا
لكن ا مع ذلك قوى بشريه ل تعدوا أن تكون قوى بشرية ،تحـت قـدرة البـاري -جـ وعـال -سـل مثـ هـؤلء الرلمـة
علــى المســلمين بمــا كســبت أيــدي م ،يعنــي لــو نررنـا إلــى تــاريخ المســلمين قبـ حــروب وغـ و التتــار ،وجــدناهم فــي
انصراف عن مـا خلقـوا لـه وتشـبش ب ـره الـدنيا ،تمسد ب ـا ،ول ـو وغفلـة ومعاصـي اسـتحقوا ب ـا هـره العقوبـة التـي

من حكم ا التصفية ،والرجعة ،والعودة إلى هللا -ج وعال -وهكرا حص .
في الحروب الخيرة في بعـ

البلـدان المنتسـبة أهل ـا إلـى االسـالم حصـ في ـا شـيء مـن هـرا ،لكـن قبـ ذلـك مـا

كان ،ماذا عن وضع المسلمين في ا؟ ل يعرفون من االسالم إل السم ،ل يعرفون منه إل السم ليس هنـاك شـر
مح

 ،يعني في بالد البلقان شخ

من الـدعاة ذهـب إلـي م قبـ الحـرب ،يقـول :إن فـي شـخ

كبيـر فـي السـن

ذو لحيــة كثــة بيضــاء ،ويكــرر مــن قــول :ل إلــه إل هللا يبيــع ســمك ،وعنــده مصــحف جـوامعي قطــع كبيددر ،إذا بــا

ســمكة قطــع ورقــة ولــف الســمكة في ــا وأعطاهــا ال بــون ،يعرفــون مــن االســالم شــيئا هــؤلء؟ مــا يعرفــون شــيئا ،لكــن
شوف وضع م اآلن ،تهير وضع م ف م ليس هناك شـر ،لـيس هنـاك شـر محـ

 ،يعنـي التفـت النـا

إلـى الـدين،

وتعلمـوا الــدين ،وعملـوا بالــدين نعــم هــرا المــور التــي ابتلــي ب ــا المســلمون ل يجــوز للمســلم أن يفــر ب ــا ،ل يجــوز
للمســلم أن ينرــر إلــى أخيـه المســلم وهــو ي ــان ،وهــو يقتـ  ،وينت ــك عرضــه هــرا ل يجــوز أن يصــبر علــى هــرا بـ
ـر جـدا ،يعنـي لـو
ـر كبي ا
تجب عليه إعانته ،لكن مع ذلك هللا -ج وعـال -حكـيم علـيم ،تهيـرت الحـوال وتبـدلت تهي ا
نررنا إلى ما فعله الدنمارك بالنسبة لجناب المصطفى -عليه الصالة والسالم -هرا لـيس بشـر محـ

 ،كثيـر مـن

بيــوت المســلمين ل يعرفــون ع ـن النبــي -عليــه الصــالة والســالم -إل أن اســمه محمــد وأنــه رســول ،لكــن مــاذا عــن

حياته؟ ماذا عن خصائصه ،ماذا عن شمائله؟ مـاذا عـن سـيرته؟ مـاذا عـن أوصـافه -عليـه الصـالة والسـالم-؟ مـا
يعرفون شيئا ،كثير من بيوت المسلمين تق أر في ا كتب السيرة والشمائ والمهازي اآلن بقوة ،كثير من طـالب العلـم
اضطروا إلى أن يرجعوا إلى المصادر فاستفادوا كثي ار ،وإذا كان الكـالم فـي عرضـه -عليـه الصـالة والسـالم -فـاهلل
ج وعال -يقول عنهَ َ{ :تح َسبوش َاًّار َّلكم َبل ه َو َُيٌر َّلكم [( )11سورة النــور] نعم خير ،شوف اآلثـار المترتبـةعلى مث هرا تهيرت أحوال المسلمين بعد غ و التتار ،ورجعوا من جديد وعادوا إلى االسالم من جديد ،فال يعنـي
هرا أننا نفر بمث هرا المصائب أبدا ،لكن ل ا جوانـب وجوانـب أخـرى ،يعنـي لـو راجعنـا مـثالا الجـ ء الثـاني عشـر
مــن "النجــوم ال اهـرة" واطلعنــا علــى مــا فعلــه تيمــور بدمشـ بحيلــة مــاكرة ،يعنــي شــيء ،أمــر مخــوف يجعـ االنســان

يتوقع العقوبة في أي لحرة؛ لن حالنا ليست بعيدة من أحوال م ،فعلينا أن نق أر ونتدبر ونعتبر ،وأن ما حـ بـالقوم
يح بنا مث ما ق

الرب -ج وعال -عـن المـم الماضـية ،اآلن قـ

علينـا قصـة نـو  ،وقصـة هـود مـع قومـه

عاد ،وقصة ثمود ،وقوم لوط ،ثم القصة الخامسة قصة فرعون مع موسى -عليـه السـالم ،-ومـ ل الجميـع ال ـالك
والدمار فليخشي االنسان أن يقع في مث ما وقعوا فيه ،فتكون نتيجته كنتيجت م كما سييتي.
{َْك َّف ركم َُيٌر ْمن ْوَل ْئكم [( )43سورة القمر] يعني ه أنتم أفضـ مـن م؟ {ََْ َلكدم َب َدراآ ٌة ْردي ر
الزِ ْدر معكـم صـكوك
من الرب -ج وعال -ن ل عليكم كتب تبرئكم مما ح ب م.
َُدد}َن هم "ب لع}ا "{َُْد َ} َو ْزيد ٍدز "قددوي" { رمق َتد ْدْ ٍر "قد ِر يعجددزش ادديآ" ،اآلن المــم الكــافرة وقــد أجلبــت علــى
{ َرأ َ
المسلمين بخيل ا ورجل ا بجموع ا بقوت ا ،ه استطاعوا أن يـدفعوا عـن أنفسـ م مـا حـ ب ـم؟ يعنـي مـا هـم يشـنون

حروب إبادة على المسـلمين ،وقـع فـي بلـدان م كـوار مـن فيضـانات وغـر وح ارئـ اسـتطاعوا أن يـردوا شـيئ ا ،فـي

أثنــاء هــره الحــروب اســتطاعوا أن يــردوا شــيئ ا مــا اســتطاعوا ،لكــن هللا -ج ـ وعــال(( -إذا أخــر الرــالم لــم يفلت ـه))
َُدد}َن هم يعنــي "ب لعدد}ا " {َُْد َ} َو ْزيد ٍدز "قددوي" { ،رمق َتد ْدْ ٍر "قد ِر يعجددزش ادديآ" ،يعنــي الن ايــة أن مــاتوا غرقـا
{ َرأ َ
خالص ،بطريقـة ل يقـدر علي ـا إل هللا -جـ وعـال ،-لمـا موسـى ضـرب البحـر بعصـاه صـار طريقـا يبسـا ولوجـوا
فيــه ،فتــبع م فرعــون وقومــه لمــا تكــاملوا أغرق ـوا ،مــا يحتــاجون ول إلــى قبــور اآلن فــي أيســر وســيلة قــادر ل يعج ـ ه
شيء.

{َْك َّف ركم أيه المخاطبون مـن "قريش"َُ { ،يٌر ْمن ْوَل ْئكم "الم}كورين من قدوَ ندو " ،قـوم هـود ،قـوم صـالو ،قـوم
لوط ،قوم موسى ،يعني ه كفار قريش ،ومن ييتي من بعد قريش ،ه هم أفضـ مـن أولئـك الكفـار؟ ل فـر  ،ل
فر بين كافر وكافر ،الكـافر مـن قـريش ،الكـافر مـن بنـي هشـام مثـ الكـافر فـي أبعـد وأوضـع قبيلـة وأبعـد قريـة ل
فر {َْك َّف ركم َُيٌر ْمن ْوَل ْئكم "الم}كورين من قوَ نو إلى ررووا رلم يع}بوا" ،فلـم يعـربوا ،أكفـاركم فلـم يعـربوا،
أو فلــن يعــربوا ،ل ـم وإل لــن ،والمناســب يعنــي أكفــاركم ممــن قــد مــات فنقــول لــم يعــربوا ،أو ممــن هــو موجــود وقــت
الخطاب ،موجود وقـت الخطـاب نقـول لـن يعـربوا فـي المسـتقب  ،أو مـن مـات مـن م لـم يعـربوا؛ لن لـم تقلـب الفعـ
المضــار إلــى المضــي ،تقلــب الفعـ المضــار إلــى المضــي فلــم يعــربوا فــي المــا  ،وإذا قلنــا لــن يعــربوا يعنــي فــي
المستقب أي ما أولـى ،يعنـي اآلن الخطـاب لكفـار قـريشَْ{ ،ك َّفد ركم "يد قدريش"َُ { ،ي ٌدر ْمدن ْوَل ْدئكم "المد}كورين
من قوَ نو إلدى ررودوا" هـؤلء الـرين عـربوا ،وانت ـى أمـرهم {َْك َّفد ركم َُي ٌدر مـن هـؤلء الـرين عـربوا فلـن يعـربوا،

كفاركم لم يعربوا؛ لن م خير من أولئك.

{ََْ َلكم "ي كف ر قريش"َ{ ،بَراآ ٌة "من الع}ا "ْ { ،ري ر
الزِ ْر "الكتب" ،يعنـي هـ نـ ل مـن كتـب هللا -جـ وعـال-
جــاء عنــه م ــا يــدل عل ــى أن لكــم بـ ـراء م ــن العــراب ول ــو كفـ ـرتم؟ الجـ ـواب ع ــن الول ل ،ليسـ ـوا بخي ــر م ــن الكف ــار

السابقين ،وليست لدي م براءة من هللا -ج وعال -فالنتيجة هي نتيجة أولئك ،النتيجـة الحتميـة ل ـؤلء هـي النتيجـة
الحتمية التي آل إلي ا أمر أولئك من المم السابقة.
{ََْ َلكم َبَراآ ٌة "من الع}ا " { ْري ر
الزِ ْر يعني "الكتب"" ،وا ستفه َ ري الموضعين بمعُى الُفي ْي :ليس األمر

ك}ل " ،فلستم بخير من أولئكم ول يوجد لديكم براءة من هللا -ج وعـال -مـن عرابـه ،فمصـيركم مصـيرهم ،ومـالكم
م ل م.

ْ
ُت ْصدٌدر "ولددى محمددْ"؛ لن ــم
دع "ْيَ :مددع" { ،رم َ
{ََْ َيقولددو َا [( )44ســورة القمــر] "ْي كف د ر قددريش"َ{ ،نحددن ََميد ٌ
ْ
ُت ْصٌر يعني كالم م قب بـدر
يع رم َ
اجتمعوا واتحدوا ضد النبي -عليه الصالة والسالم -في بدر ،يقولَ{ :نحن ََم ٌ
ْ
ُت ْص ٌدر
يدع رم َ
لن اآلية مكية ،وكان عمر -رضي هللا عنه -يقول :ل أدري ما معنى هره اآلية؟ {َيقولدو َا َنحدن ََم ٌ
* َسيه َزَ ال َجمع َوي َورلو َا ر
الْبَر [(  )44-45سورة القمر] ما أدري متـى؟ لكـن لمـا حصـلت وقعـة بـدر ناشـد النبـي -

صلى هللا عليه وسلم -ربه ،وألو بالدعاء ،ثم خرج فقالَ { :سيه َزَ ال َجمع َوي َورلدو َا ر
الدْبَر فقـال عمـر :اآلن عرفـت
معنى اآليةَ { ،سيه َزَ ال َجمع َوي َورلو َا ر
الْبَر .
ْ
ُت ْصٌر "ولى محمْ" ،ولم ق ْبو َ هدل يدوَ بدْر:
يع "ْي َمع" { ،رم َ
{ََْ َيقولو َا "ْي كف ر قريش" {َنحن ََم ٌ
إن د َمددع مُتصددر" نددز {سدديهزَ الجمددع ويولددوا الددْبر "َ { ،سدديه َزَ ال َجمددع َوي َورلددو َا الد ردْبَر فــي أول الســورة قــال

المؤلـف :السـورة مكيـة إل {سدديهزَ الجمددع بنـاء علـى أن اآليــة ن لـت لمـا قــال أبـو ج ـ  :إنـا جميـع منتصـر ،نـ ل

على إثر ذلك قوله -ج وعالَ { :-سيه َزَ ال َجمع َوي َورلو َا ر
الْبَر مـع أن بعضـ م يـرون أن هـره اآليـة أيضـ ا مكيـة
فالسورة كل ا مكية ،وأن ا سي م يعني في المستقب وهرا وعد من هللا -ج وعال -لنبيه -عليـه الصـالة والسـالم-
 ،ول يل م أن يكون ن ول ا في وقت تحقق ا.
ْ
ُت ْصٌر َ { ،سديه َزَ ال َجمدع َوي َورلدو َا ر
{ َسيه َزَ ال َجمع َوي َورلو َا ر
الدْبَر منتصـر والـدبر ،منتصـر
يع رم َ
الْبَر َ{ ،نحن ََم ٌ
مفرد ،والدبر مفرد ،والجميع جمع ،والص أن يقول :نحن جميع منتصرون ،سـي م الجمـع ويولـون الدبـار ،لكـن
مرعاة رؤو اآلي إنما يكون باالفرادَ { ،سيه َزَ ال َجمع َوي َورلو َا ر
الدْبَر "رهزمدوا ببدْر ونصدر
مراعاة رؤو اآلي ،ا
صددلى وليد وسددلم -ولدديهم" انت ــى المــر ،مـا انت ــى هـرا العــراب الدنــى ،هـرا العــراب الــدنيوي،رسدو
{وَلُ ْ} َيقَُّهم ْم َن ال َع َ}ا ْ األََِنى ِو َا ال َع َ}ا ْ األَكَب ْر [( )21سورة السجدة].
وهناك عراب أعرم َ
السد َوأ "ْي:
السد َوأ َمو ْودْهم "ب لعد}ا "َ { ،و َّ
{ب ْدل َّ
{ب ْل َّ
السد َوأ َمو ْودْهم [( )46سـورة القمـر] مـا انت ـى المـرَ ،
َ
َم ردر "ْادْ مدرارة مدن ود}ا الدْني " ،والسـاعة
و}ابه " يعني مـا يعقب ـا مـن عـرابَ َِْ{ ،هدى أي "ْوظدم بليدأ"َ { ،وْ َ
َمرر "ْاْ مرارة من
يعني العراب الري يعقب اَ َِْ{ ،هى أي "ْوظم بليأ" من عراب الدنيا ،من العراب الدنـىَ { ،وْ َ
دس
و}ا الْني " ،والم اررة إنما ترا بالفم ،الطعوم كل ا إنما تدرك بالرو عن طري الفم ،وسييتي قوله{ :ذوقوا َم َّ

َسَقَر [( )48سورة القمر]{ ،ذوقوا مس سقر .
َمرر يعني "ْاْ مرارة من و}ا الْني ".
والري قالَ َِْ{ :هى َوْ َ
ين ْرددي َضد َدال ٍ [( )47ســورة القمــر] { ْرددي َضد َدال ٍ يقــول" :رددي هددالل ب لقتددل رددي الددْني " ،والضــالل إنمــا
{ْإ َّا المجد ْدرْم َ
يقابله ال دى ،ف م ضالون :المجرمون ضالون عن طري هللا المستقيم ،حائدون مائلون عنه ملحدون جائرون عـن
سواء السبي  ،وهنا قالْ { :ري َض َال ٍ يعني "ري هالل ب لقتدل ردي الدْني "َ { ،وسدع ٍر "ند ر مسدعرة ب لتشدْيْ"" ،ند ر
مسددعرة ب لتشددْيْ" ،مســعرة "ْي مهيجددأ رددي ا ُددرة" ،موقــدة ،مســجرة -نســيل هللا العافيــة ،-مســعرة يصــلون ا يــوم
الدين.

دحبو َا ْرددي َّ
دحبو َا ْرددي
الُد ْر َوَلددى وَددو ْه ْهم [( )48ســورة القمــر] يعنــي "رددي ا ُددرة" ،بعضـ م يقــول{ :يسد َ
{يددوََ يسد َ
َ
بمعنى إلى- ،يسحبون يجرون يدعون{ ،-يس َحبو َا ْري َّ
الُ ْر َوَلى وَو ْه ْهم  ،وأشرف ما في االنسان وج ه ،وإذا
سحب على وج ه وجر على وج ه ،ماذا يبقى له من االكرام والحترام؟ إذا كان يسحب على وج ه ،ه يبقـى لـه

شيء من التقدير والحترام واالكرام واالنعام؟ أبدا.
{يوََ يس َحبو َا ْري َّ
ـر مـا
دس َس َدقَر يعنـي يقـال ل ـم{ :ذوقدوا وكثي ا
الُ ْر َوَلى وَو ْه ْهم أي "ري ا ُدرة{ ،ذوقدوا َم َّ
َ
ْ
ين اس َدوَِّو وَدوههم َْك َفدرتم [( )106سـورة آل
يحرف القول ويقدر ،يعني مثـ مـا ذكرنـا فـي در سـاب { َرأ َّ
َمد َّالد} َ

س َسَقَر إص بأ َُهم لكم" وتمسكم النار.
عمران] يعني يقال ل م :أكفرتم" ،وهُ يق لهم{ :ذوقوا َم َّ
دس َس َدقَر ممنـو مـن الصـرف؛ لنـه
س َسَقر -نسيل هللا العافية ،-و{ َسَقر اسـم مـن أسـماء النـار{ ،ذوقدوا َم َّ
{ َم َّ
علم من العالم بالنسبة للنار ،وهي مؤنثة علمية وتينيش ف و ممنو من الصرف.
{ْإَّن ك َّل َاي ٍآ [( )49سورة القمر] "مُصو بفعل يفسرش" خلقناهْ{ ،إَّن ك َّل َاي ٍآ الص إننا ،إنا دخلـت علـى نـون
نــاء المــتكلم والص ـ أن ــا للجمــع ،والعــرب تؤكــد فع ـ الواحــد بضــمير الجمــع{ ،إنددد أصــل ا إننــا ،ونــاء بالنســبة

للجماعــة المتكلمــين ،لكــن العــرب تؤكــد فع ـ الواحــد بضــمير الجمــع ،وهــرا ذك ـره االمــام الحــاف فــي صــحيحه فــي

دل "مُص دو بفعددل
َنزلَُ د ش [( )1ســورة القــدر] العــرب تؤكــد فع ـ الواحــد بضــمير الجمــعْ{ ،إَّن د كد َّ
تفســير ســورة {ْإَّن د ْ َ
يفسرش" خلقناه ،يعني إنا خلقنا ك شيءََُ { ،لقَُد ش ْبَق َدْ ٍر { ْبَق َدْ ٍر يعنـي "بتقدْير" ،وفـي هـرا إثبـات للقـدر وااليمـان
به ركن من أركان االيمان ل يصـو إل بـه ،وظ ـر فـي أواخـر عصـر الصـحابة مـن ينكـر وينفـي القـدر ،وي عمـون
أن المر ُأنف كما جاء في صحيو مسلم من حـديش ابـن عمـر ،وابـن عمـر قـال :أخبـرهم أن ـم لـو أنفقـوا مثـ أحـد
ذهب لم يتقب من م حتى يؤمنوا بالقدر ،فاالمام بالقدر معروف ركن من أركان االيمان.
ورأي أه السنة والجماعة فيه وس بـين القدريـة النفـاة مجـو

هـره المـة ،وبـين الجبريـة ،أولئـك ينفـون القـدر وأن

هللا -جـ وعــال -ل يعلـم الشــياء قبـ وجودهــا ،ولـم يقــدر علـى أحــد شـيئا ،واالنســان يتصـرف بكامـ الحريـة ،ولــه
مشـيئة وإرادة مســتقلة عــن إدارة هللا ومشــيئته ،فيثبتــون خالق ـا مــع هللا -ج ـ وعــال ،-والجبريــة علــى الض ـد مــن ذلــك

يرون أن االنسان مجبور ،وأن تصرفات المكلف وغير المكلف إنما هي كحركة ور الشجر في م ب الـريو لـيس
له أي دور في أعماله.

َّللا ََُلَقكم َو َم َتع َملو َا [( )96سورة الصافات] ف ما على طرفي نقي
{و َّ
َ
النفي ،وبين أولئـك الجبريـة الهـالة فـي االثبـات ،أهـ السـنة وسـ بين مـا يـرون أن المكلـف لـه حريـة ،ولـه اختيـار،

 ،وأه السنة وس بين القدريـة الهـالة فـي

وله مشيئة لكن ا تابعة لمشيئة هللا -ج وعال -وإرادتـه ،وأنـه لـن يخـرج عمـا قـدره هللا عليـه ،ولـن يحصـ فـي ملـك

هللا إل ما يريد ،وله حريـة ،مـا أجبـر علـى عمـ ل يسـتطيعه ،مـا سـلب الحريـة والختيـار ثـم قيـ لـه افعـ ؛ ليكـون

تعريبه في الج تين تعريبه ظلـم ،صـار مجبـور علـى الفعـ تعريبـه ظلـم ،وفـر القدريـة مـن هـره الشـب ة إلـى مـا هـو
هـره المـة ،وأهـ السـنة مثـ

ـر ،ولـرا جـاء الخبـر بتسـميت م مجـو
شر من ا فيثبتوا مع هللا -ج وعـال -خالقـ ا أخ ا
ما قلنا وس في البابين يثبتون الحرية واختيار ،ومع ذلك هره الحرية والختيـار ليسـت مطلقـة بـ مقيـدة بـررادة هللا
-ج وعال.-

{ ْبَق َْ ٍر يقول" :ح
دل هـرا هـو المـرجو قـراءة
ب لررع مبتدْْ ُبدرش ُلقُد ش" ،إذا عرفنـا الناصـب لكـ  ،وننتبـه للمقارنـة ب ـره اآليـة {ْإَّند ك َّ
من كل -يعني إن خلقنا ك شيء خلقنـاه -مقْ ار" ،مقـد ار "حد

مقدْر"" ،وقدر {كدل
ا
مدن كدل

{وك د رل َاددي ٍآ َر َعلددوش [( )52ســورة القمــر] المــرجو الرفــع مــع أنــه
النصــب هــي المــرجو ،قــر {كددل بــالرفع وســييتي َ
{وك رل َاي ٍآ َر َعلوش يكون منصوب بفع يفسره المركور تقديره :فعلو ك شـيء
باالمكان أن يقول :فعلوا ك شيء َ
فعلــوه ف نــا المــرجو النصــب ،وهنــاك المــرجو الرفــع لمــاذا؟ مــا الفــر  ،ومــا الســبب فــي تــرجيو النصــب هنــا وتــرجيو

دل َادي ٍآ ََُلقَُد ش ْبَق َدْ ٍر [( )49سـورة القمـر] ،مـا
الرفـع هنـاك ،إذا قلنـا {كدل بـالرفع جعلناهـا مبتـدأ خبـره خلقنـاه {ْإَّند ك َّ
الري يترتب على هرا؟
ط لب ...........

الشيخ  :ل ل المسيلة مسيلة متعلقة بالعتقاد نعم.

ط لب  ..........كل ايآ مخلوق مثل القرَا

الشــيخ  :ل ل خــال ك ـ شــيء مــا فــي إشــكال ،يعنــي يــرد شــيء ممــا ل يتعل ـ بــه هللا -ج ـ وعــال -مــن أســمائه
وصفاته هرا خارج {ْإَّن ك َّل َاي ٍآ يعني إنا خلقنا ك شيء ،يعني المخلو كله مقدر هلل -ج وعـال ،-وإذ قـدرنا

يعني على رواية الرفع {كل ايآ ك شيء هرا مبتدأ خلقنـاه { ْبَق َدْ ٍر فيكـون القـدر متعلـ بخلقنـاه مـا هـو متعلـ
بك شيء على رواية النصب ،القدر متعل بك شيء ل يخـرج شـيء عـن تقـدير هللا -جـ وعـال ،-وإذا قلنـا كـ

شــيء خلقنــاه صــار التقــدير :بقــدر متعلـ بخلقنــاه ،فيكـون هنــاك أشــياء ل يتناول ــا القــدر ممــا لــم يخلـ ؛ لن خلقنــا
ْ
ير [()20
فع ماضي يعني مما لم يخل بعد ل يتعل به القدر ،يعني لو نررنا إلى {ْإ َّا َّ
َّللا َوَلدى ك ْدل َادي ٍآ َقدْ ٌ
سورة البقرة] بعض م يقول :إن هللا على ما يشاء قدير ،أي ما أعم؟ نعم.
ط لب .............

الولــى أعــم بــال شــك؛ لن القــدرة متعلقــة بك ـ شــيء مــا يشــاءه ومــا ل يشــاءه ،قــدرة هللا -ج ـ وعــال -علقت ــا بك ـ
شيء مما شاءه هللا -جـ وعـال -وممـا لـم يشـاءه ،مـن م مـن يقـول :إن المـر فـي ذلـك سـ ؛ لن الـري ل يشـاءه
هللا -جـ وعــال -لــيس بشــيء يعنــي عــدم والعــدم ل يتعلـ بــه موجــود ،مثـ مسـيلة مــن الــدقائ تحتــاج إلــى انتبــاه،

الطبري -رحمه هللا -في أول سورة الملك قال:إن هللا على ما يشاء قدير ،والمفسر هنا ماذا قـال فـي أول موضـع؟
َّللا َوَلدى ك ْدل َادي ٍآ َق ْدْ ٌير مـاذا
َّللا َوَلى ك ْل َاي ٍآ َق ْْ ٌير [( )20سورة البقرة] اآلية عشرين من سورة البقرة {ْإ َّا َّ
{ْإ َّا َّ
قال؟ إن هللا على ك شيء شاءه قدير هرا الكالم صحيو وإل ليس بصحيو؟ نعم ليس بصحيو.
هــرا الص ـ أن القــدرة باقيــة علــى عموم ــا وأن ــا تتنــاول ك ـ شــيء ،لكــن يشــك علــى هــرا فــي صــحيو مســلم فــي
حــديش أخــر مــن يخــرج مــن النــار ،لمــا يقــول لــه :تمنــى فيتمنــى (( ،يقــول هللا -ج ـ وعــال : -فــرني علــى مــا أشــاء

قادر)) .هـرا يشـك علـى مـا قررنـاه وإل مـا يشـك ؟ يشـك  ،كيـف نخـرج مـن هـرا االشـكال؟ يعنـي الطبـري مـا فيـه،
س

نرد عليه ،يعني لو لم يرد إل كالم الطبري وهو إمام من أئمة السنة ،يعني فـي أوائـ سـورة الملـك قـال :فـرن

هللا على ما يشاء قادر ،والمؤلف قال ذلك ،واآلية مطلقة.

وشيخ االسالم رد على من قيدها لن من المفسرين من قال :ل يوجد عام إل وقد دخله الخصوص ،وذكروا من ـا

هرا ،وشيخ االسالم في الفتاوى قـال :إن فـي سـورة الفاتحـة والورقـة الولـى مـن سـورة البقـرة عمومـات كثيـرة جـدا لـم

يــدخل ا خصــوص -محفوظــة -باقيــة علــى عموم ــا ومن ــا هــره اآليــة ،لكــن ل يشــك علينــا إل مــا جــاء فــي حــديش
ْ
ْ
ير [( )29سـورة الشـورى]
{وه َدو َوَلدى ََمع ْهدم ْإ َذا َي َشد آ َقدْ ٌ
مسلم(( :فـرني علـى مـا أشـاء قـادر)) ،وفـي سـورة الشـور َ
{وه َدو َوَلدى ََم ْع ْهدم ْإ َذا َي َشد آ َق ْدْ ٌير يعنـي هـ مف وم ـا أنـه إذ لـم يشـي ل يقـدر؟ نعـم
هره ترد علينـا وإل مـا تـرد؟ َ
القدر ويكون هرا مـن بـاب المحـال،

أجيبوا يا أخوان ،نعم ،يعني يكون في ذلك ما يعرف بتعار الُق هدر ،تعار
والمحال كما قال شيخ االسالم :ليس بشيء ،ليس بشيء فال يدخ في ك شيء ،ليس بشيء أصالا ما يتعل بـه

شــيء ل نفــي ول إثبــات ،المســيلة تحتــاج إلــى ف ــم دقي ـ يعنــي المســيلة مــن دقــائ المســائ  ،يعنــي لمــا أورد مــثالا
بعـ

المبتدعــة والمجلــس مجلــس علــم وإل مث ـ هــر الكــالم مــا يقــال فــي مجــالس عامــة ،لمــا أورد بعض ـ م بع ـ

المفتونين قال :ه يستطيع الـرب -جـ وعـال-- -تعـالى هللا عمـا يقولـون -أن يخلـ صـخرة ل يسـتطيع تفتيت ـا،
قالوا هرا في مث هرا تعار
النقي

 ،والنقي

القدر فيه نفي وإثبات في آن واحد ،لشيء واحد ،متج ة لرات واحدة ف را مـن بـاب

عدم ل يتعل به بشيء؛ لنه محال ،محال أن يوجد النقيضان في آن واحد أو ينتفيـان فـي آن

واحد ،فمث هرا ل يتعل به حكم ل نفي ول إثبات.

نكتفي ب را لن الموضع ك ما يبس أظنه ي داد تعقيدا ،هرا شين المباحش الكالمية مشـكلت ا أن ـا ل تنت ـي إلـى

حد مع أن المور محسومة شرع ا ،يعني ولرلك الـري ل تـدرك عقـول م مثـ هـره الشـياء علـي م أل يخوضـوا في ـا
كما في مسائ القضاء والقدر ،أه العلم يحسمون هره المسائ وين ون ويؤكدون على مسيلة الكف عن الخو
في ــا؛ لن ــا قــد توجــد شــب ات يضــعف االنســان عــن حل ــا ،فــرذا ضــعف االنســان عــن حل ــا صــارت عالقــة بــرهن
السامع بحيش ل يستطيع ل ف م الح  ،لرا يحررون من طر هره المسائ على عامة النا  ،أما بالنسبة لطـالب

العلم فسواء طرحت علي م في الدرو  ،أو قراؤها في الكتب ل بد أن يطلعوا علي ا ،لبد أن يطلعوا علي ا.
ْ
{و َم
{و َم َْمرَن [( )50سورة القمـر] "لشيآ نريْ وَوِش" {ْإَّ َواح َْ ٌة "إ ْمرة" َ
يقول -رحمه هللا تعالى -في قولهَ :
َْمرَن ْإَّ و ْ
اح َدْ ٌة َكَلمد ٍ ْب لَب َص ْدر يقـول" :ومد ْمرند لشديآ نريدْ وَدوِش{ ،إ ْمدرة{ ،واحدْة كلمد ب لبصدر ردي
َ

{ومد َْمرَند ْإَّ
ْ
ْ
السروأ وهي قو  :كن ريوَْ" {إَّن َم َْمرش إ َذا ََْرَاِ َايئ َْا َيقو َ َل كن َرَيكوا [( )82سورة ي ــس]َ َ ،
وْ
احد َدْ ٌة َكَلمد ٍ ْب لَب َصد ْدر وهــرا ل شــك أنــه تقريــب وإل إذا أراد شــيئا كــان ومــا يشــاءه يكــون ،قــد يقــول قائـ  :إن لمــو
َ
البصر وإن كان في غاية من الخفة والسـرعة إل أنـه يحتـاج إلـى وقـت ،إيـش معنـى وقـت ،يعنـي ل يلـ م أن يكـون
وقــت دقيقــة أو أكثــر أو أق ـ ل ،المقصــود أن لمــو البصــر يحتــاج إلــى وقــت وإن كــان يســي ار جــدا بحيــش ل يعتبــر

شيئا يعني مث ما جاء في ((لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحـد ،فسـيلوني فيعطيـت كـ
واحد مسيلته ما نق

المخي ينق

ذلك من ملكي إل كما ينق

شيئا من البحر وإل ما ينق

المخي إذا أدخ البحر)).

 ،يعني يخرج يابس وإل رطب ،نعم رطـب إذا يـنق

م مـا كـان ولـو

شــيء يســير جــدا ،مــا علمــي وعلمــك يقــول الخضــر يقــول لموســى (( :ولمددي وولم د إ بمقددْار م د نق د

هدد}ا

العصددفور مددن البحددر)) لعصــفور شــرب مــن البحــر ،لكــن كـ هــرا أمثلــة تقريبيــة للمكلــف ،وإل فالحقيقــة ل يــنق

شــيئ ا وهــرا ل يحتــاج إلــى وقــت البتــة ول كلمــو البصــر ،لكــن هــره أمــور باعتبــار أن البصــر المخلــو ل يــدرك أقـ

من ا ،المخلو ل يدرك أق من هره المور فقربت له .

{وَلَقْ َْهَلكَُ َْاَي َوكم [( )51سورة القمر] "ْاب هكم ري الكفر من األمم الم ضيأ" ،يعني كما تقـدم فـي إهـالك قـوم
َ
نــو  ،وقــوم هــود ،وقــوم صــالو ،وقــوم لــوط ،وقــوم فرعــون فــي هــره الســورة خمــس مــن المــم أهلكــت وكل ــم أشــيا
لقـريش ،لن ــم أمثـال ل ــم ونرـراء ل ــمْ" ،اددب هكم رددي الكفددر مددن األمددم الم ضدديأ"َ { ،ر َهددل ْمددن رمد َّدْ ْكر ؟ "اسددتفه َ
بمعُى ا مرْ ،ي اِكروا واتعظوا".
{وك رل َاي ٍآ َرعلوش [( )52سورة القمر] "ْي العب ِ مكتو "ْ ،
{ري ر
الزِ ْدر "كتدب الحفظدأ" ،أو فـي اللـو المحفـو فـي
َ
َ
ْ
{وكد رل َاددي ٍآ َر َعلددوش [( )52ســورة القمــر] "ْي العبد ِ مكتددو "{ ،رددي ر
الزِد ْدر "كتددب
كتــاب ل يهــادر صــهيرة ول كبيـرةَ ،
ْ
ْ ْ
يدْ [( )18سـورة ] ،وأهـ العلـم يقـررون مثـ هـره المسـائ فيقولـون:
يب َو ْت ٌ
{م َيلفظ من َقو ٍ ْإَّ َل َْي َرْق ٌ
الحفظأ" َ
إن الحفر ــة تكت ــب كـ ـ ش ــيء سـ ـواء ك ــان فيـ ـه ثـ ـواب أو علي ــه عق ــاب ،أو ل ثـ ـواب في ــه ول عق ــاب وه ــو مقتض ــى
النصوص العامة ،ومن م من يقول :إنه ل يكتـب إل مـا عليـه حسـاب ثـواب أو عقـاب؛ لن مـا ل حسـاب عليـه ل
ثوب فيه ول عقاب يعني من قبي المبا ما الداعي إلى كتابته؟ يقول ل فائدة من كتاباته ،لكن النصـوص العامـة
{وك رل َاي ٍآ َر َعلوش ْري ر
الزِ ْر .
تثبت أن المالئكة تكتب ك شيء ،ولرا يقولَ :

ير [( )53سورة القمر] "من ال}نب ْو العمل" {مس َت َ
طٌر "مكتو ري اللو المحفوظ" في كتاب {َ
ير َوَك ْب ٍ
{وك رل َص ْغ ٍ
َ
ير َوَك ْبيد ٍدر "مددن الدد}نب ْو العمددل"
ي َغد ِْر َصد ْدغيَرة َوَ َك ْبيدَدرة ْإَّ َْح َصد َه [( )49ســورة الك ــف] وهنــا يقــول{ :كد رل َصد ْدغ ٍ
طٌر "مكتو ري اللو المحفوظ" ،ومكتوب أيضا في كتب الحفرة.
{مس َت َ
ْ
{ْإ َّا الم َّت ْقين [( )54سورة القمر] هناك {ْإ َّا المج ْدرْم ْ
دين ْردي
ين ردي َضد َال ٍ َوسدع ٍر [( )47سـورة القمـر] وهنـا {ْإ َّا الم َّتق َ
َ
َ
عــن حــال المـؤمنين ،هنــاك { ْرددي

َََُّد ٍو َوَن َهد ٍدر [( )54ســورة القمـر] القـرآن مثــاني إذا تحــد
َض َال ٍ َوسع ٍر وهنا { ْري َََُّ ٍو َوَن َه ٍر .
ْ
ين ْري َََُّ ٍو "بس تين" { َوَن َه ٍر "وْريْ بد الجدُس" وإل فألصـ أن ـار في ـا أن ـارْ" ،ريدْ بد الجدُس"،
{ْإ َّا الم َّتق َ
عــن حـال الكفــار تحــد

وعـدل عـن الجمـع إلـى المفــرد م ارعـاة لـرؤو اآلي كمـا تقــدم نريـره مـ ار ار وإل فـالمراد الجـنس" ،وقددر بضدم الُددوا
ْ
يهد َْن َهد ٌر ْمدن
واله آ نهر َمع كأسْ وْسْ المعُى ْنهم يشرِوا من ْنه ره المد آ واللدبن والعسدل والخمدر" {ر َ
َّمد آ َغيد ْدر ْ
َسد ٍدن [( )15ســورة محمــد] إلــى آخـره وهــره الن ــار تجــري مــن تحــت م ،وتجــري بهيــر أخاديــد ول تحيــد ول
تمي يمينا ول شمالا.

س ـ ـ ـ ــبحان ممس ـ ـ ـ ــك ا عـ ـ ـ ــن الفيض ـ ـ ـ ــان

أن اره ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي غي ـ ـ ــر أخ ـ ـ ــدود ج ـ ـ ــرت

ل تحيد يمينا ول شمالا مع أن ا ليس في ا أخاديد وتجـري مـن تحـت م ،وفي ـا مـا ل عـين رأت ،ول أذن سـمعت ،ول
خطر على قلب بشر ،يعني ه يخطر على قلب بشر أن الن ر يجري من تحت االنسـان؟ ل يصـيبه ،ولـيس فيـه
أخــدود ،ول يمي ـ يمين ـ ا ول شــمالا ،يعنــي مــن العجائــب أن يوجــد عــين تنبــع عــين ضــعيفة جــدا تنبــع وتســير عل ـى
الر  ،وتقصــد الج ــة المرتفعــة دون النازلــة يعنــي هــرا شــيء مــره بالنســبة لننســان؟ هــرا شــيء مــره  ،يعنــي
وجدت هره في الدنيا فكيف بين ار الجنة ،يعني النا
والر

ينررون إلى هرا العين وهي ضعيفة جدا تنبـع مـن الر

قريبــة مــن الســتواء إل أن ج ــة مــن ج ات ــا في ــا شــيء مــن الرتفــا وتصــعد ،هــره بالنســبة لعقـ البشــر

وتقدير البشر ووسائ

البشر في ا شيء من الستهراب ،لكن فكيف ب ره الن ـار ،أن ـار تتـدف تجـري مـن تحـت م،
س َّمد ُْ ْفدي
ن ر لبن ،وهرا ن ر خمر ،وهرا ن ر عس  ،وكل ا من غير أخاديـد { َر َال َتعَلم َنف ٌ
َ
[( )17سـورة السـجدة] ف ـره المـور حقيقـة ينبهـي أن يقـف عنـدها المسـلم ل سـيما طالـب العلـم؛

وهرا ن ر ماء ،وهرا
ْ
ْ
َلهم من قَّرة َْودي ٍن َ
لن ا تحدوه إلى العم .

مــن م مــن فســر {نهددر بالضــياء أخــرا مــن الن ــار الــري فيــه الضــياء{ ،رددي َُ د و وضــياء ل ظــالم؛ لن بســاتين
الدنيا بيشجارها قد تحجب هره الشجار النوار ،فيكون فيـه شـيء مـن الرـالم ل سـيما فجـر الليـ ومـا قـرب منـه،

يقول{ :ونهر فيه ضياء ،وذكروا في هرا قول الشاعر:
لس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ولكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ل أدرج الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ولك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أبتكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

يعني من الن ار ن اري وليس بليلي ما يسـ ر ،وعملـه كلـه بالن ـار ،علـى كـ حـال هـرا قـول فيـه بعـد والن ـر واحـد

الن ار ،وأُثر االفراد مراعاة لرؤو
ْ
لغدو ريد و تدأييم وْريدْ بد الجدُس" { َمق َع ْدْ ْصدْ ٍق  ،مقعـد
{ري َمق َع ْْ ْصْ ٍق [( )55سورة القمر] "مجلس حد
لغو ري و تأييم ،وْريْ ب الجُس" يعني
مضاف والمفرد إذا أضيف أفاد العمومَ { ،مق َع ْْ ْصْ ٍق "مجلس ح
اآلي.

مقاعــد ومجــالس(( ،المقســطون علــى منــابر مــن نــور ،المقســطون علــى منــابر مــن نــور ،عــن يمــين ال ـرحمن الــرين

يعدلون في أنفس م وأهلي م وما ولوا وما ولو)) وقر {مق ودْ فـي مقاعـد صـد " ،المعُدى ْنهدم ردي مجد لس مدن
الجُ و س لمأ ،ري مج لس من الجُ و س لمأ من اللغو والتأييم بخالف مج لس الْني " التي ل تسلم غالبـ ا مـن

ُبر ي ني ".
اللهو والتيثيم" ،رقل ْا تسلم من ذل وْور ه}ا ا
{ْإ َّا الم َّت ْقين ْري ََُّ ٍو وَنه ٍر [( )54سورة القمر]ْ ،
{ري َمق َع ْْ ْصْ ٍق [( )55سـورة القمـر] خبـر ثـاني ،خبـر بعـد خبـر،
َ
َ
َ َ
خبــر ثــاني وأعــرب "بددْ وهددو صد ِق ببددْ الددبع ْ { ،رددي ََُّد ٍو ْ ،
{رددي َمق َعد ْدْ ْصددْ ٍق مقعــد الصــد بعـ مــن
َ

الجنات يعني إن المتقين في جنات في مقعد صد  ،يعني خبر بعد خبر وتتعدد الخبار.
مـ ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ـ ــك ذا بـ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ـ ـ ــت

أخبار متتابعة ،ويجوز أن يكون بدل بدل بع
الـبع

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

من ك { ،ري مقعْ المقعد بعـ

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

بالنسـبة للجنـة وصـاد ببـدل

وغيـره الـري هـو بـدل اشـتمال ،بـدل اشـتمال يصـد بـه أيضـ ا؛ لن الجنـة مشـتملة علـى المقعـد فيكـون مـن
وغيرش".

باب بدل الشتمال" ،وهو ص ِق ببْ البع
ُْ َم ْليد ٍ [( )55سـورة القمـر] فعيـ صـيهة مبالهـة ،يقـول" :مثد مب لغدأ" مـن ملـك ،وملـك أيضـا مبالهـة ،فعـ ،
{ ْو َ
مبالهــة والصـ مالــك اســم الفاعـ  ،وهــره صـيغ المبالهــة التــي من ــا فعيـ وفعـ َ { ،م ْلي د ٍ مثــال مبالهــة أي ع ي ـ

الملك" ،وزيز المل واسع ".
{ رمق َت ْْ ٍر "ق ِر يعجزش ايآ وهو

َ-ل ووال "-قادر ،وأي قدرة أعرم من أن يجـازي آخـر مـن يـدخ الجنـة

أخر من يخرج من النار بعشرة أمثال ملك أعرم ملك في الدنيا ،يعني لو تصورنا ملك ذو القرنين أو ملك هـارون
الرشيد على سعته ،يكفيك ملك هارون الرشيد يقول نعـم (( ،لـك ومثلـه ومثلـه إلـى عشـرة أمثالـه)) { ،رمق َت ْدْ ٍر "قد ِر
تع لى".

يعجزش ايآ وهو
ْ
ْ
ُدْ
ين ْري َََُّ ٍو َوَن َه ٍر ْري َمق َعدْ ْصدْ ٍق ْو َ
وعنـد{ ،الم َّتق َ
هكرا الملك جالس هنا ،وهرا عنده هرا بالنسبة للمخلو

َم ْليد ٍ يعنـي بالنسـبة للمخلـو  ،إذا قيـ  :عنـد مليـك معنـاه
واضو ولرا يقـول" :ووُدْ ،إاد رة إلدى الرتبدأ والقرِدأ مدن

رضددل تعد لى" ،أو منــه صــفة القـرب ثابتـة ،وإل مــا هــي بثابتــة ؟ ثابتــة بالنسـبة هلل -جـ وعــال -قــرب يليـ بجاللــه
وعرمته فال نحتاج إلى مث هرا إشارة إلى الرتبة والقربـة مـن فضـله تعـالى ،فصـفة القـرب ثابتـة هلل -جـ وعـال،-

ومعــروف أن القــرب يكــون مــن الجــانبين ،فــرذا كــان الــرب قريــب مــن ربــه ،فالعبــد قريــب مــن ربــه ،وأقــرب مــا يكــون

العبد قريب من ربه وهو ساجد.

وهللا اعلم ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين...

