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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.
صى اْل َمد َينة َر ُج ٌل َي ْس َعى}[يس ]20:في سورة يس ،وفي سوورة
في قوله َّ -
اء م ْن أَ ْق َ
جل وعالَ { :-و َج َ
صى اْل َمد َينة َي ْس َعى}[القصص .]20:يقول الخطيب اإلسكافي فوي درة
اء َر ُج ٌل م ْن أَ ْق َ
القصصَ { :و َج َ

وكلموات أُخورت ،كلموات ِي َودت وكلموات

دم
التنزيل وغرة التأويول وهواا مووووعه ،يعنوي كلموات ُقو َ
صو  ،لموواذا جوواء فووي هوواا الموووو ،والاوواء ،ولموواذا جوواء فووي الموووو ،ال وواني وووالواو ،وهكوواا ،هوواا
ُنق َ
موووع الكتاب [درة التنزيل وغرة التأويل].

صوى اْل َمدي َنوة}[يس ]20:علووى { َر ُجو ٌل} الووا
وهنووا يقووول :للسووا ل أن يسووأل عوون تقووديم قولووه{ :مو ْن أَ ْق َ
هو الااعل في سورة [يس] ،وتأخيره في السورة التي قبلها ،يعني في القصص.
الج وواب أن يقووال :إن الااعوول فووي المووووعين لمووا كووان نك ورة ،والمعنووى وجوواء جو ق
واء ،وقوود دل الاعوول
علووى جو ق
واء ،وي يكووون اْل َج وا ي موون أقصووى المدينووة فووي ابعووم ابغلووب إي رجووال ،وكووان الووا ُيَا و ُاد

المخاطب وه أن يعلم أنه جاء مون مكوان وعيود إلوى مجتمو ،النوا

فوي القريوة ،وحيو

مج ووال القص ووة ،وي يحض وور موو وو ،ال وودعوة ومز ووهد المعجو وزة ،فق و بودم م ووا ت كيو و

ي َيْقو ُرب مون

الق وووم و ووه أع ووم،

صوى اْل َمدي َنوة َر ُجو ٌل}[يس ،]20:ينصو لهوم موا ي ينصوحون
اء م ْن أَ ْق َ
والتعجب منه أك ر ،فقالَ { :و َج َ
م له بناسهم ،وي ينص لهم أقربوهم ،م ،أنه لم يحضر جمي ،ما يحضرونه ،ولم يزهد من كوالم
ابنبيوواء مووا يزوواهدونه ،ع و هم علووى ات وواع الرسوول الم عوووإين إلوويهم ،وقبووول مووا يووأتون وووه موون عنوود

مرسلهم.
ورد جوواء موون ي يعرفوه موسووى -عليووه السووالم-
وأموا اييووة ابولووى فوي سووورة [القصووص ]20:فو ن الم ا
واور لمكانووه ،فأعلمووه مووا يووه الكاووار مون ا تمووارهم وووه ،فاسووتوا حكووم الااعوول،
موون مكووان لووم يكوون مجو ا
والمكان الا جاء منه ،فُق بدم ما أصله التقديم ،وهو الااعل ،إذ لم يكن هنا ت كي

للقوم وكونه من

أقصى المدينة كما كان ذلك في ايية المتقدمة" وهللا أعلم.

ظ َهر؟
ظ َهر أم ما َ
َ
صى اْل َمدي َنوة َر ُجو ٌل}[يس ،]20:بن المسوألة فيهوا لموا جواءهم الرسول
اء م ْن أَ ْق َ
يعني في آية يسَ { :ج َ
كوواهوهم وأرادوا قووتلهم ،جوواء موون أقصووى المدينووة ،يعنووي يهمنووا أنووه جوواء موون وعيوود ،أمووا كونووه رجووال
صوى اْل َمد َينة}[القصوص.]20:
اء َر ُجو ٌل مو ْن أَ ْق َ
فمعروف أنه رجل ،في ايية في سورة القصصَ { :و َجو َ
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الا يهم أن كونه رجال نكرة غير معروف ،وهو ناص لموسى -عليه السالم ،-كونه من أقصى
المدينة ،أو من أدنى المدينة هاا ما يضر.
طالب :ذكر اإلمام الوزير ابن هبيرة في فوائده لىدا الآدرذك ذكدر ادبب ال آدهتأ يال دقاير فآدا :
إك الرجل في قصة تس ليس أفضدل مدن الرجدل الدي فدي قصدة موادا -لىيد السدمم-؛ ألند
هيا جاء لينيرهأ ييآو  :صهقوا المراىين أما رجل مواا فجاء تحدير مدن مد مر المد لىيد .
بناء لىا هيا فصفة الرجولة صدفة مده
يؤما ببعض صفام

فآدا فدي قصدة تدس الرجدل أي الوجيد قبدل أك ذيديكر

كما تآا صاحب السمو المىكي فمك.

نعم ،لكن ما عرفنا فالنا.

طالب :فآا  :إن هنا ذكرت صفام أن َجا َء ِم ْن أَ ْق َصدا اْل َم ِه َيند ِة َر ذجدل َت ْسد َعا بقفضدىي

ذاك لأ مكن ل مىك الفضيىة فآهم مباشرة صف

بينمدا

فآا  :رجل من أقصا المهينة.

نعم ،لكن ما ذكره هنا أوو  ،وما تتم الودعوا وكوون الرجول فوي قصوة يوس أفضول مون الرجول فوي
سورة القصص إي وعد معرفة الرجلين ،هاا حبيب النجار ،وذاك يوش ،هون نوون نبوي ،فموا يوتم هواا
وكمال ،على خالف فيها.
طالب :لكن الظاهر من حال أك هيا فآط قا ِ{ :إك اْل َم َ َ َتدق َْم ِمذري َك ِبد َك ليآ ىوك}[الآصد]20::
بينما حا هيا ال بل الهلوة....

في المووعين لكل واحد منهما ما يعتريه ،يعني :قتل رسل عيسى –عليه السالم -ليس م ل قتول
موسى–عليه السالم -هاا أهوم وأع وم ،فتحواير موسوى –عليوه السوالم -مون قتلوه أقووا وأع وم مون
تحاير الاين يريدون قتل رسل عيسى –عليه السالم.-
علوى كوول حوال هوواا مجورد التمووا

مون أهوول العلووم ،موا هووو شويء مرفوووع ُيْلو َزم وووه ،والعلول قوود تكووون

قوية ،وقد تكون وعياة ،وقد يبدو لاالن ما ي يبدو لاالن.
طالب :مؤمن تس ليس فآدط ال حديير بدل الدهلوة إلدا

كمدا تفعدل الرادل أدأ أابدر ادبحان

يمعالا بهاول الجنة ......
صو وواحب موسو ووى َنبو وي يوشو وو ،هو وون نو ووون ،ان و وور مبهمو ووات القو ورآن والمو وراد وو ووه ،والمسو ووألة مو ووا يحتو و

والقضيتين ،يعني هل ابَْوَلى هيان هاا المنار؟ يعني هل العناية والمنوار أ َْوَلوى َ ُيَقو َّدم؟ هول العنايوة
هوصاه َ ُيَق َّدم ،في المووعين ما يدل له من كالم الخطيب اإلسكافي.
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الرحمن الرحيأ الحمه هلل رب العالمين يصىا

ياىأ لىدا نبيندا محمده يلىدا ذلد

يصحب أجمعين.
اه دا
قددا اإلم دام الآرطبددي -رحم د
ذت دة َل ذم د ذأ األ َْر ذ
َحَي ْيَن َ
ل اْل َم ْي َ د ذة أ ْ
معددالا" :-قول د معددالاَ { :ي َ
ِ
ِ
يمدا ِمد َن اْل ذعذيدو ِك
يما َجن ٍ
ات ِم ْن َن ِخ ٍ
َلَن ٍ
َيأ ْ
َاَر ْجَنا ِمْن َما َحًّبا َف ِمْن ذ َتق ذ
يل َيأ ْ
اب َيَفجْرَنا ف َ
ْكذىو َك َي َج َعْىَنا ف َ
ِ
لَِي ْق ذكذىوا ِم ْن َأ َم ِرِ َي َمدا َل ِمَى ْ د ذ أ َْيد ِه ِ
اك ذكى َمدا ِممدا ذمْن ِبد ذ
يم ْأ أ ََفدم َت ْرد ذنذري َك ذاد ْب َح َ
اك الدي َاَىد َا األ َْزَي َ
ل َي ِم ْن أَن ذف ِس ِم ْأ َي ِمما ال َت ْعَى ذمو َك}[تس."]36-33:
األ َْر ذ
اهدا}[تس .]33:ندبممأ
ذتة َل ذم ذأ األ َْر ذ
َحَي ْيَن َ
ل اْل َم ْي َ ذة أ ْ
قول معالاَ { :ي َ

الموما يَذكرهأ موحيه يكما قهرم

معدالا بمديا لىدا إحيداء

يهي األرل المي ة أحياهدا بالنبدات يرادراك الحدب منمدا.

ْكذىو َك} يب ي غييك .يشهد أهل المهينة {اْل َمي َ ذة} يافف الباقوك يقه
{ َف ِمْن ذ} أ  :من الحب {َتق ذ
مآهم".

المبي ْ  ،والميته" ،قالوا المزدد " َمبي "َ :م ْن سيموت {إَّن َك َمبيو ٌ }
لم ْي  ،و َ
التخفيف والتزديد والنس ة "ل َ
الم ْي " والتخفيف والسكون :هواا َمو ْن
[الزمر ]30:يعني ستموتَ { ،وإَّن ُه ْم َمبيتُو َن} يعني سيموتون ،و" َ
قد مات والاعل ،وهاا هو الك ير الغالب ،وإي فقد يأتي هاا في موو ،هاا والعكس ،فالتزوديد هنوا

ي شك أنه مرجوح على هاا.
ِ
يددل
يم دا}[تس .]34:أ  :فددي األرلَ { .جن د ٍ
ات} أ  :بسددامينِ { .م د ْن َن ِخ ٍ
"قول د معددالاَ { :ي َج َعْىَنددا ف َ
ِ
يمد دا ِمد د َن اْل ذعذيد دو ِك} أ  :فدددي
َلَند د ٍ
َيأ ْ
اب} ياصصدددمما بالددديكر؛ ألنممدددا ألىدددا ال مد دارَ { .يَفجْرَند دا ف َ

البسامين.

ْكذىوا ِم ْن َأ َم ِرِ }[تس .]35:الماء في { َأ َم ِرِ } معود لىا "مداء العيدوك"؛ ألك ال مدر
قول معالا{ :لَِيق ذ
من انهرك قال الجرجاني يالممهي

يغيرهما .يقيل :أ  :ليقكىوا من أمر ما ذكرنا كما قا :

ين ْأ ِممدا ِفدي ذب ذ ِ
وند ِ }[النحل .]66:يقد أر حمد ة يالكسدائيِ { :مد ْن
{ َيرِك َل ذكد ْأ ِفدي األَ ْن َعدامِ َل ِع ْبدَرة ذن ْسد ِم ذ
أذ ذمد ِر } بضددأ ال دداء يالمدديأ .يف حممددا البدداقوك .يلددن األلمد " :ضددأ ال دداء يراددناك المدديأ" .يقدده
مضا الكمم في في األنعام.

{ َي َمدا َل ِمَى ْ د ذ أ َْيد ِه ِ
يم ْأ} "مدا" فدي موضدخ افدض لىدا الع دف لىدا { ِمد ْن َأ َمد ِرِ } أ  :يممدا لمى د
أيهيمأ .يق أر الكوفيوكَ " :ي َما لمى " بغير هاء .يالباقوك { َل ِمَى ْ ذ} لىا األصل مدن غيدر حدي .
يحي

الصىة أتضا في الكمم ك ير؛ ل و االاأ".
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يعنووي طووول الصوولة ،إذا طال و الصوولة حوواف العا وود ،يحوواف العا وود إذا طال و الصوولةَ { ،و َم وا} فووي
أق ووال الماس ورين موونهم َم و ْن يقووول :إنهووا نا يووة { َم وا َعمَل ْت و ُه أَ ْي وديه ْم}؛ لووم تعملووه أيووديهم ،وهووو المناسووب

ْكلُوا م ْن إَ َمره} والا عملته أيديهم {أََفال
لقوله{ :أََفال َي ْز ُك ُرو َن} .ومنهم َم ْن يقول :إنها موصولة {ل َيأ ُ
تمحض نسبته إلى
َي ْز ُك ُرو َن} .ف ذا كان عمل أيديهم ونسب إليهم فموو ،الزكر منه أقل مما لو َّ

جل وعال -دون ق
عمل مونهم ،يعنوي { َو َموا َعمَل ْتو ُه أَ ْيوديه ْم} لوم تعملوه أيوديهم ،فهواا يوتمح
هللا َّ -
الزكر ،وأما إذا قلنا :والا عملته أيديهم ،أفوال يزوكرون ،يعنوي ايمتنوان علويهم وموا عملتوه أيوديهم
يوه

أوع

من ايمتنان علويهم وموا لوم تعملوه أيوديهم ،عْلموا ووأن ابيود مون نعوم هللا علويهم ،يعنوي لوو

ن رنا ن رة أوعد لقلنوا :إن ابسو اب ولوو عملتوه أيوديهم جميو ،ابسو اب مون هللا -ج َّول وعوال -حتوى
ابيد  ،يحتاج م ل هاا إلى شكر ،لكنها كونها نا ية أوو .
طالب :لىا الآو بقنما نافية تنوك الوقف أيلا؟
يعني ولم تعمله أيديهم.
ْكذىوا ِم ْن
طالب{ :لَِيق ذ
ولم تعملوه ،يعنوي:

َأ َم ِرِ } تمف { َي َما َل ِمَى ْ ذ أ َْي ِه ِ
يم ْأ}.
مموا لوم تعملوه ،نعوم ،يكوون الوقو هنوا أولوى ،لكون لوو كانو

معطوفوة علوى موا

تََق َّدم ،وقلنا :إن "ما" موصولة {م ْن إَ َمره} والتي عملته أيديهم.
ْكلُوا مو ْن إَ َموره َو َموا َعمَل ْتو ُه أَ ْيوديه ْم} نقوول :إن موا
وعلى كل حال الخالف موجوود ،ولك قول وجهوه{ ،ل َيوأ ُ
يتم ايمتنان عليهم أقوا إذا كان نا ية ،يعني :ولم تعملوه أيوديهم ،يعنوي يوأكلون شويئا موا لهوم يوه
أ جهو وود؛ بنو ووه المو وواء نو ووزل مو وون السو ووماء فأحي و وا ابرض ،ومو وون خاللو ووه صو ووارت الجنو ووات والنخي و ول
وابعناب ،يأكلون من إمر هاه الموجودات ،وهواه ال بون َعم ،ولوم تعملوه أيوديهم ،لوو نقصو

أيوديهم موا

فعلوا شيئا ،والا يرا أنها موصولة يقول :إ َّن الواقو ،يزوهد َّ
أن لهوم دخوال فوي تصوريف هواا الوزرع
المسووبب عليووه ،وقوود ي
يعنووي والسووبب ي واإليجوواد ،يعنووي الم وزارع سووبب موون ابس و اب ،قوود يترتووب ُ
يترتب.
"ييجددوز أك مكددوك "مددا" نافيددة ال موضددخ لمددا فددم مح دداك إلددا صددىة يال راجددخ .أ  :يلددأ معمى د
أيهيمأ من ال رع الي أنب

لمأ .يهيا قو ابن عبدا

يالضدحاك يمآامدل .يقدا غيدرهأ:

المعنددا :يمددن الددي لمى د أيددهيمأ أ  :مددن ال مددار يمددن أصددنا

الحددم يات ياألطعمددة يممددا

بعمك كالخب يالدههن المسد خرك مدن السمسدأ يال ي دوك .يقيدل :يرجدخ ذلدك
امخييا من الحبوب
ٍ
إلا ما تغرا النا  .ري معنا لن ابن عبا

أتضا.
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{أَ َفم َت ْر ذنذري َك} نعم ".

يك ووون عل ووى ه وواا م ووا يأكلون ووه من ووه م ووا ي م وودخل له ووم ي ووه ،ومن ووه :م ووا له ووم ي ووه م وودخل وتس ووبب.

ِ
اك ذكى َما}[تس .]36:ن نفس ادبحان لدن قدو الكفدار
"قول معالا { :ذا ْب َح َ
اك الي َاَى َا األ َْزَي َ
إذ لبهيا غير مخ ما رأي من نعم يذأار قهرم  .يفي مآهير األمر أ ِ :
ابحو ين ِهدو لمدا ال
يىيا بد  .يقيدل :فيد معندا ال عجدب أ  :لجبدا لمدؤالء فدي كفدرهأ مدخ مدا ترداههين مدن هدي
اآلتددات يمددن معجددب مددن شدديء قددا  :اددبحاك
صنف؛ ألن مخ ىف في األلواك يال عوم ياألشنا

اك} األن دواع ياألصددنا
ي{األَ ْزَي َ

زيك
فكددل ٍ

يالصغر يالكبدر فاا مفمدا هدو ازدياجمدا.

ل} تعندي مدن النبدات؛ ألند أصدنا َ { .ي ِمد ْن
يقا ق ادة" :تعني اليكر ياألن ا"ِ { .مما ذمْن ِبد ذ األ َْر ذ
ذكور يرناأا".
ا
أَن ذف ِس ِم ْأ} تعني :ياىا منمأ أيالدا أزياجا
يعني ابِواج ليس

ِوج ،مما تنب

خاصة هبني آدم ،إنما في كل شيء ،من كل شيء ِوجين اإنين ،لكل شويء

ابرض من الن اتات وابطعمة وغيرها ،ومن أناسهم أيضا يوجد أِواج من أناسهم

من هني آدم يوجد الاكر ،ويوجد ابن ى ،كما أنه يوجد في سا ر المخلقات أِواج.
"{ َي ِمم دا ال َت ْعَى ذم دو َك} أ  :مددن أصددنا

اىآ د فددي البددر يالبحددر يالسددماء ياألرل .أددأ تجددوز أك

تنوك ما تخىآ ال تعىم البردر يمعىمد الممئكدة ييجدوز أال تعىمد مخىدوه ييجد االاد هال

في هي اآلتة :أن إذا انفرد بالخىا فم ينبغي أك تررك ب .
ذتة َل ذم ذأ الىْي ذل َن ْسَى ذخ ِمْند ذ الن َمد َار}[تدس .]37:أ  :يلممدة دالدة لىدا موحيده
قول معالاَ { :ي َ

يقهرم د ييجددوب إلمي د  .ي "السددىخ" :الكرددط يالن د ع تآددا  :اددىخ

مددن دين د

أددأ مس د عمل

بمعنا اإلاراك".
ويطل و
يعنووي الكزووو والنووزع هوواا ظوواهر فووي سوولم مووا ُيو ْاَو موون ههيمووة ابنعووام ،كمووا هووو معووروفُ ،
علووى المعنويووات كالحسوويات ،سوولم الودين مو ال ،هوواا رجوول منسوولم موون دينووه ،نسووأل هللا العا يووة ،أو
منسلم مما يجب أن يتص

وه من ابخالق وايداب.

طالب.....:

انسلم يعني انتهى ،إذا انتهى قيل :انسلم .يعني إذا اناصل انسلم.
"يقه جعل ذهاب الضوء يمجيء الظىمة كالسدىخ مدن الرديء يرمدور المسدىوي فمدي ااد عارة.
ي{ ذم ْظىِ ذمو َك} دااىوك في الظمم تآا  :أرىمندا؛ أ  :داىندا فدي ردمم الىيدل يأرمرندا داىندا فدي
يق الظمر يكيلك أصبحنا يأضحينا يأمسينا".
وم له :أ ْت َهمنا و ْأن َج ْدَنا؛ إذا دخلنا في تهامة أو دخلنا في نجد.
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"يقيلِ { :مْن ذ} بمعنا لن يالمعناَ{ :ن ْسَى ذخ} لند ضدياء النمدارَ { .فدِ َذا ذهد ْأ ذم ْظىِ ذمدو َك} أ  :فدي
رىمددددددة؛ ألك ضددددددوء النمددددددار ي ددددددهاال فددددددي المدددد دواء فيضدددددديء فددددددِذا اددددددرك مندددد د أرىددددددأ.
س َم ْجدد ِر ِل ذم ْسدد َ َآ ٍر َل َمددا}[تس .]38:تجدددوز أك تندددوك مآدددهير  :يذتدددة لمدددأ
قولدد معدددالاَ { :يالردد ْم ذ
الرمس .ييجوز أك تنوك الرمس مرفولا بِضمار فعل ِ
تفسر ال اني .ييجوز أك تنوك مرفولا
باالب هاء".

ياسره الماكور.
يعني :وتجر الزمس ،ب
"{ َم ْج ِر } في موضخ الخبر أ  :جارية".
والزمس جارية.
صدىا لىيدَلْن  -قدا « :ادقل رادو
"يفي صحيح مسىأ :لن أبي َذ ٍر َ-ر ِضي
َ
ِ
س َم ْجد ِر ل ذم ْسد َ َآ ٍر َل َمدا} قدا  :ذم ْسد َ َآرَها َم ْحد َ اْل َعدْر ِ ».
ياىأ -لن قول -لد يجدلَ { :-يالرد ْم ذ
َّللا َلَى ْي ِ َي َاى َأَ -قا َ َي ْوما« :أ ََم ْهذري َك أ َْيد َن
يفي َ :ل ْن أَِبي َذ ٍر َ-ر ِضي
َلْن  -أَك الن ِبيَ -صىا ذ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َلَىد ذأ َقدا َ  :إك َهدي َم ْجد ِر َح دا َمْن َمدي إَلدا ذم ْسد َ َآ ِرَها
َّللا َيَر ذادوذل ذ أ ْ
َمد ْي َه ذب َهدي الرد ْم ذ
س؟ َقداذلوا :ذ
َ
َم ْح َ اْل َعْر ِ َف َ ِخر َا ِ
اج َهة َف َم َم َا ذ َك َيلِ َك َح ا ذتَآا َ َل َماْ :ارَم ِف ِعي ْارِج ِعي ِم ْن َح ْي ذث ِجْئ ِ َف َْرِجد ذخ
طالِ َعة ِم ْن م ْ ىِ ِع َما ذأأ َم ْج ِر َح ا َمْن َ ِمي ِإَلا م ْسد َ َآ ِرَها َم ْحد َ اْل َعدْر ِ َف َ ِخدر َاد ِ
اج َهة َيَال
َف ذ ْص ِب ذح َ
ذ
َ
َ
طالِ َعة ِم ْن َم ْ ىِ ِع َمدا ذأدأ
َم َا ذ َك َيلِ َك َح ا ذتَآا َ َل َماْ :ارَم ِف ِعي ْارِج ِعي ِم ْن َح ْي ذث ِجْئ ِ َف َْرِج ذخ َف ذ ْص ِب ذح َ
اك َم ْحد َ اْل َعدْر ِ َفذيَآدا ذ َل َمدا:
َم ْجد ِر َال َت ْسد َ ْن ِكذر الندا َ ِمْن َمدا َشد ْيئا َح دا َمْن َ ِمد َي ِإَلدا ذم ْسد َ َآ ِرَها َذ َ
َّللا -صدىا َّللا لَىيد ِ
طالِعة ِمن م ْغ ِربِما َفَآدا رادو ِ
ِ
ارَم ِف ِعي أَص ِب ِحي َ ِ ِ
ذ َْ
ْ
طال َعة م ْن َم ْغ ِربِك َف ذ ْص ِب ذح َ َ ْ َ َ
ْ
َ
ََذ ذ
ِ
ينَ :
ذمَند ْ ِمد ْن َقْبد ذل أ َْي َك َسدَب ْ
َي َاى َأ -أ ََم ْهذري َك َم َا َذل ذك ْأ؟ َذ َ
اك ِح َ
تماذن َمدا َلد ْأ َم ذكد ْن َ
{ال َيْن َف ذخ َن ْفسا إ َ
ِ ِ
تم ِان َما َا ْيرا}[األنعام.»]158:
في إ َ
إ ووالال عالم ووات ،إ ووالال آي ووات إذا ظه وورت ي ينا وو ،ناس وا إيمانه وا وي يقب وول توب ووة" ،ال وودجال ،والداو ووة،

وطلوع الزمس من مغربها" ،هاا في صحي مسلم ،وكونها تسجد تحو

العور فوي كول ليلوة ،هواا

مما يجب اإليمان وه؛ بنه في الصحيحين ،ليس بحد كالم ،وليس بحد أن يقول :إنها تدور فوي
َفَلكها على مدار ابربعة والعزرين ساعة ،يعني موا تُو َرا ماارقوة لهواا الالوك ،فو ذا غاهو
طلع على جهة أخرا وهكاا ،إلى أن تكور.
المقصووود أن م وول هوواا ممووا ي تدركووه العقووول ،ومووا دام الوونص ص و
يعني م ل ما قيل في النزول اإللهوي ،النوزول اإللهوي فوي ال لو
إن ال ل
تحديد إل

عون جهوة

يووه فلوويس علينووا إي التسووليم.

ابخيور مون الليول ،قود يقوول قا ول:

ابخير من الليل عندنا أول الليل عند غيرنا ،وقد يكوون فوي النهوار ،وقود يكوون كواا ،فموا
الليل الا ينزل يه الرب والنس ة ب البلدان؟
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نقول :هللا أعلم ،لكن كل إنسان عليه أن يعمل وما سم" ،،وقد أحسن من انتهى إلى ما سوم ،"،إذا
هدء إل

الليل ابخير والنس ة لبلدك فما عليك من غيرك ،ويقال م ل هاا في ليلة القدر ،عند َمو ْن

يوورج -كمووا هووو موودلول النصووو

 -ابوتووار ،يعنووي رؤيوة الهووالل فووي هوواا البلوود مو ال ليلووة السووب ،

ورؤية هلد آخور ليلوة ابحود ،فأوتَ ُارَنوا غيور أوتَوارهم ،هول نقوول :إن ليلوة القودر والنسو ة لنوا غيور ليلوة

القدر والنس ة لهم؟

اعمول ومقتضوى موا هلغوك وبالمقوودمات الزورعية ،تصول إلوى النتووا ة الزورعية ،وي عليوك مون شوويء
إو ق
وان ،وإي قووديما تكلم ووا فووي حوودي

النووزول ،وشوويم اإلسووالم –رحمووه هللا -فووي شوورح حوودي

النووزول

ير من هاه اإلشكايت ،لكن ي قى أن اإلنسان عليه أن يروى ويسبلم ،وليس له أن ي ح
أهدا ك ا
أع َم ول عقلووه َو َج و َد م وول هوواا اإلشووكال ،كمووا قووال أهوول العلوومَ" :ق و َد ُم
يمووا وراء ذلووك ،وإي فاإلنسووان إذا ْ
ط ْع َنوا}[ال قرة ،]285:موا دام صو الخبور فلويس
اإلسالم ي تَ ْ ُب إي على قنطورة التسوليم"َ { ،سوم ْع َنا َوأَ َ

لنا كالم.

طالب :اا هال البخار في أك الرمس مجر  ...يأك األرل ال مجر .
هاا واو الزمس تجر  ،ولاا حكم أهل العلم وكار َم ْن قال إنها إاهتة ،هينما َم ْن قوال إن ابرض
اها}[الناِعات ]32:وغيره ووا مو وون النصو ووو
ال أ َْرَسو و َ
ت وودور ،مو وو ،وج ووود { َواْلج َو و َ

 ،يعن ووي :هو وواه ليسو و

صرحتها م ل صراحة الزمس تجر  ،توقو أهول العلوم فوي تكايور َمو ْن يقوول هودوران ابرض ،هواا
ا
قبل أول ما تكلم النا في الموووع ،وإن كان في كوالم الزويم موا يودل علوى أنوه مون الكاور لويس
ه عيد ،الزيم اهن واِ له رسوالة فوي هواا المووووع ،أموا َمو ْن قوال ه بووت الزومس فهواا موا يوه توردد

في كاره.

طالب..... :
نعم.
طالب :األرل .....
جل وعالَ { :-وُك ٌّل في َفَل قك َي ْس َ ُحو َن}[يس .]40:يستدلون هها علوى كرويوة
كروية ،يستدلون وقوله َّ -

ابرض ،لكن م ،ذلك الجمهور على أنها من سطة.

َّللا َلَى ْيد ِ َي َادى َأ -ألبدي
"يلفظ البخار  :لن أبي َذ ٍر َ-ر ِضي
َلْن  -قدا « :قدا الن ِبديَ -صدىا ذ
َ
َلَىد ذأ َقدا َ َ :فِن َمدا َمد ْي َه ذب َح دا
َّللا َيَر ذادوذل ذ أ ْ
َذ ٍر ِحد َ
ين َغَرَبد الردمسَ :مد ْه ِر أ َْيد َن َمد ْي َه ذب؟ ذقْىد ذ  :ذ
َم ْس ذجه َم ْح َ اْل َعر َف َ ْس َ ْق ِذ َك َفذي ْؤَذ َك َل َما َيذي ِ
وش ذك أَ ْك َم ْس ذجه َف َم ذت ْآذب ذل ِمْن َمدا َيَم ْسد َ ْق ِذك َفدِم ذيد ْؤَذ ذك
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ِ
ِ
ِ ِ
س َم ْجدرِ
ِمدا َفد َيلِ َك َق ذ
َل َما ذتَآا ذ َل َماْ :ارِجعي م ْن َح ْي ذث ِجْئ َف َ ْ ذى ذخ مد ْن َم ْغ ِرب َ
ولد َم َعداَلاَ { :يالرد ْم ذ
لِ ذم ْس د َ َآ ٍر َل َم دا َذِل د َك َم ْآ د ِه ذير اْل َع ِ ي د ِ اْل َعِى ديأِ}»[تس .]38:يلفددظ ال رمددي َ :ل د ْن أ َِب دي َذ ٍر َ-ر ِض دي
َ
َّللا َلَى ْيد ِ َي َادى َأَ -جد ِالس َفَآدا َ :
َلْن َ -قا َ َ « :د َاْى ذ اْل َم ْس ِج َه ِح َ
ين َغ َاب ْ الر ْم ذ
س َيالن ِبي َ -صىا ذ
ِ
ِِ
َلَىد ذأ
َّللا َيَر ذادوذل ذ أ ْ
َّللا َلَى ْي َي َاى َأَ -تا أََبا َذ ٍر :أ ََم ْه ِر أ َْي َن َم ْي َه ذب َهي ؟ َقا َ  :ذقْىد ذ  :ذ
الن ِبي َ -صىا ذ
َقا َ :فِنما َم ْيهب َف َس َق ِْذك ِفي السجوِد َفي ْؤَذك َلما يَكقَنما َق ْه ِقيل َلما :ا ْطذى ِعدي ِمد ْن حيد ذث ِجْئد ِ
َذ ْ ذ
َْ
َ َ
ذ ذ ذ َ َ َ
َ
َ
َف َ ْ ذىخ ِمن م ْغ ِربِما َقا  :أذأ َق أَرَ { :ذلِك مس َ َآٌّر َلما}» َقا  :يَذلِك ِقراءةذ لب ِه ِ
َلْن -
َّللا َ-ر ِضي
َ َ َ َ َ َْ
َ
ذ ْ َ َ
َ
َ ذْ
َ
َ
قا أبو عيسا" :هيا حهيث حسن صحيح".

{ي ُم ْسوتََق َّر َل َهوا} اهوون مسووعود واهوون ع ووا
سوويأتي أن فووي قوراءة عبوود هللاَ :
قراءتهما ،أما هاه وعياة.
"يقا لنرمة" :إك الرمس إذا غرب داى محرابا مح العر

-روووي هللا عنهمووا -هوواه

مسبح

ح ا مصبح".

أَه وو َذبقر َ -رو وي هللا َع ْن وه -لمووا سووأله َّ
النب وي -عليووه الصووالة والسووالم -غاه و
َ
ق
قال :أتدر أين تاهب هاه الزمس وعد مغيبها؟ ما قال أَهو َذبر َ -روي هللا َع ْنوه -تواهب لمصور،
َ
توواهب للمغوورب ،توواهب ،كمووا هووو المزوواهد ،يعنووي إذا غاهو عوون المدينووة فلوويس معنوواه أنهووا غاه و
الزوومس عوون المدينووة

عموا فووي غربهووا؛ بنووه يعورف أن المسووألة مسووألة ان يوواد ،وهواه ابمووور الغيبيووة ي توودرك إي وووالنص،
يكون جواوه شرعيا ،يسم ،من َّ
النبي -عليه الصالة والسالم -ما يقول.

طالب.....:

ي ،كووان كالمهووم ابول أهوول الهيئووة قاط ووة ،حتووى المتقوودمون موونهم يقولووون :إاهتووة التووي توودور عليهووا

ابفالك كلها.
طالب.....:

نعم ،معروف هاا قديم من إالإين سنة.

طالب....:

وي قى أن جريانها إذا كان

تدور نصو

دا ورة أنهوا تغيوب ،يعنوي لهوا وقو

ابرض ،لكن هل هاا هو الواق،؟ يعني ونحن في منتص

تغيوب ووه والكليوة عون

الليل أي يمكن أن يكوون فوي منتصو

النهووار فووي هلوود آخوور؟ إذا كووان هوواا فهووي ي تغيووب ،ويكووون إيماننووا موون ووواب اإليمووان والغيبيووات ،وي
ُن ْعمل عقولنا في أك ر من هاا ،يعني م ل ال ل
طالب ...:جرياك الرمس...
نعم ،أكيد.

طالب..... :

ابخير من الليل.
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ان ور اين مووا دام و

الت عيووة ههوواا الزووكل موون المسوولمين للكاووار ،ويحوواولون ِعزع وة عقا ودهم وكوول

مستطاع ،يعني اين يه َم ْن يكتب في الغرب ،يعني وعد أن صدقنا ،وأيقنا ،واعتقودنا أنهوم وصولوا
إلى القمر ،يوه َمو ْن يكتوب فوي الغورب أنهوم لوم يصولوا ،كول هواا مون أجول ِعزعوة عقا ود المسولمين؛
بنهم أروا أن المسلمين ت  ،لغيرهم.

طالب....:
نعم.

طالب..... :
من كم صلينا الاجر؟ س  ،ساعات أو إماني ساعات...

ي ي البون شاس.،

"فِذا أصبح اا عف ربما من الخريك فيآو لما الرب :يلأ ذاك؟ قال  :إني إذا ارج لبهت
من دينك .فيآدو الدرب -مبدارك يمعدالا :-اارجدي فىديس لىيدك مدن ذاك شديء ادقبعث إلديمأ
جمنأ مخ ابعين ألف مىك تآودينما ح ا يهاىوهأ فيمدا" .يقدا الكىبدي يغيدر " :المعندا :مجدر

إلا أبعه منازلما في الغريب أدأ مرجدخ إلدا أدندا منازلمدا فمسد آرها بىوغمدا الموضدخ الدي ال

م جايز بل مرجخ من

كاإلنساك تآ خ مسافة ح دا يبىدأ أقصدا مآصدود فيآضدي يطدر أدأ

يرجددخ إلددا من ل د األي الددي اب ددهأ من د اددفر " .يلىددا مبىيددأ الرددمس أقصددا منازلمددا يهددو

مس آرها إذا طىع " :المنعة" يذلك اليوم أطو األتام في السنة يمىك الىيىة أقصر الىيالي".

حينما يكون النهار خمس عزرة ساعة ،والليل تس ،ساعات ،والمؤل

ياصل م ل هاا.

"فالنمار امس لررة االة يالىيل مسخ االات أأ تقاي فدي النآصداك يمرجدخ الردمس فدِذا

طىع "ال ريا" اا وى الىيل يالنمار يكل ياح ٍه أن ا لردرة ادالة أدأ مبىدأ أدندا منازلمدا يم ىدخ

"النعائأ" يذلك اليوم أقصر األتام يالىيل امس لررة االة ح ا إذا طىخ "فرغ الهلو المؤار"
اا وى الىيل يالنمار فيقاي الىيل من النمار كل يوم ذل ْرَر أىث االة".
يعني دقيقتين ،يعني واحدة من أوله ،وواحدة من آخره.

"يكل لررة أتام أىث االة يكل شمر االة مامة ح ا تس ويا ييقاي الىيل ح ا يبىأ امس
لررة االة ييقاي النمار من الىيل كيلك.

يقا الحسن" :إك لىرمس في السنة أمأمائة يا ين م ىعا مند

من ل إلا الحو

فدي كدل يدوم م ىعدا أدأ ال

فمي مجر فدي مىدك المنداز يهدي مسد آرها" .يهدو معندا الدي قبىد ادواء.

يقا ابن عبا " :إنما إذا غرب يان م إلدا الموضدخ الدي ال م جدايز ااد آرت محد العدر

إلا أك م ىخ".
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تجمدخ األقدوا ف قمىد  .يقيدل :إلدا ان مداء أمدهها لنده انآضداء الدهنيا

مس َم ْج د ِر َال ذم ْس د َ َآر َل َم دا" أ  :إنمددا مجددر فددي الىيددل
يق د أر ابددن مسددعود يابددن عبددا َ " :يالر د ذ
يالنمار ال يقو لما يال قرار إلا أك تنورها يوم الميامة .يقه اح ج من ادالف المصدحف
فآا  :أنا أق أر بآراءة ابن مسعود يابن عبا

من نآى ".

بن ابمووة أجمع و

قا أبو بندر األنبدار " :يهديا باطدل مدرديد لىدا

علووى مووا أإبتووه ع مووان -روووي هللا عنووه -و جموواع الصووحاوة هووين الوودفتين ،فووال

تجوِ القراءة وقراءة ي تواف ما في المصح .

"قا أبو بنر األنبار " :يهيا باطل مرديد لىا مدن نآىد ؛ ألك أبدا لمدري ريى لدن مجاهده لدن
س َم ْجد ِر لِ ذم ْسد َ َآ ٍر َل َمدا} فمدياك
ابن عبا
يابن ك ير ريى لن مجاهه لن ابن عبا { َيالر ْم ذ
الىدياك تردمه بصدح مما اإلجمداع يدب مك مدا ري بالسدنه الضد يف
السنهاك لدن ابدن عبدا
مما تخالف ميهب الجمالة يما امفآ لىي األمة".
قى  :ياألحاديث ال اب ة ال ي ذكرناها مرد قول

فما أج أر لىا ك اب

ع مان.

قامى

".

يعني الا يريد القراءة وما يخرج عن مصح
"يقول ِ { :ل ذم ْس َ َآ ٍر َل َما} أ  :إلا مس آرها يالمس آر موضخ الآرارَ { .ذلِ َك َم ْآ ِه ذير} أ  :الدي ذكدر
من أمر الىيل يالنمار يالرمس مآهير {اْل َع ِ ي ِ اْل َعىِيأِ}.
قول معالاَ { :ياْلَآ َمدَر َقدهْرَنا ذ َمَند ِاز َ َح دا َلد َاد َكداْل ذعْر ذجو ِك اْلَآد ِهتأِ}[تس .]39:فيد أدمم مسدائل:
األيلا :قول معالاَ { :ياْلَآ َمَر} تنوك مآهير  :يذتة لمأ الآمر .ييجوز أك تنوك { َياْلَآ َمَر} مرفولدا
فعل يهو اا يار أبي لبيه .قدا  :ألك
باالب هاء .يق أر الكوفيوكَ { :ياْلَآ َمَر} بالنصب لىا إضمار ٍ
قبى فعم يبعه فعم".

يعني فاْل ُج َمل كلها فعلية ،يقدر فعل قبل القمر يكون عامال له.
"قبى {َن ْسَى ذخ} يبعه { َقهْرَنا ذ}" .قا النحا " :يأهل العربيدة جميعدا فيمدا لىمد لىدا ادم
قا منمأ الفراء قا " :الرفخ ألجب إلي" يرنما كاك الرفخ لندههأ أيلدا؛ ألند مع دو
قبى

مدا

لىدا مدا

يمعنا ؛ يذتة لمأ الآمر .يقول  :إك قبى {َن ْسَى ذخ} فآبى ما هو أقرب مند يهدوَ { :م ْجد ِر }

يقبى ".

وأيضا ما يدل على الرف ،انزغال الاعل الا وعده وماعوله ،وهو الضمير.
س} بالرفخ يالي ذكر بعه يهدو { َقدهْرَنا ذ} قده لمدل فدي المداء" .قدا أبدو حدامأ:
"يقبى { َيالر ْم ذ
"الرفددخ أيلددا؛ ألنددك شددغى الفعددل لندد بالضددمير فرفع دد باالب ددهاء" .ييآددا  :الآمددر لدديس هددو
المناز

فكيف قا َ { :قهْرَنا ذ َمَن ِاز َ }؟



تفسري القرطيب -يس ()003

12

12
ففددي هدديا جوابدداك :أحددههماَ { :ق دهْرَنا ذ} ذا مندداز

اآلار :قهرنا ل مناز

اا دقَ ِ اْلَآْرَي َة}[يواددف .]82:يال آددهير
م ددلَ { :ي ْ

أأ حيف المم يكاك حيفما حسدنا؛ ل عده الفعدل إلدا مفعدولين م دل:

ِ
ين َر ذجم}[األل ار .]155:
{ َي ْ
واا َق ْو َم ذ َا ْبع َ
اا َ َار ذم َ
يالمناز أمانية يلرريك مند ال يند الآمدر كدل ليىدة منمدا بمند

ين
الب َد ذ
يهدي :الردَر ذ
طاك ذ
يال ريا يالهبراك ياْلم ْآعد ذة ياْلمْنعد ذة ي ِ
اع يالن ْ درةذ يال در ذ ياْلجبمد ذة ياْل َخر َامداك ي ِ
الصدْرَف ذة
الديَر ذ
َ ذ
َْ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ياْلعدواء ي ِ
دل ياْلَآْىد ذب يالرد ْوَلة يالن َعد ِائ ذأ اْلَبْىد َه ذة َاد ْعه الدديا ِب ِح
السد َم ذ
اك ياْل َغ َفدر ال َبانَيداك ْاإل ْكىيد ذ
َْ ذ
ِ
المَآدهم اْل َفدْرغ اْل ذمد َؤار يَب ْ د ذن اْل ذحدوت .فدِذا صدار
َا ْعه ذبَى ْخ َا ْعه الس ذعود َا ْعه ْاأل ْابية اْل َفدْرغذ ذ
الآمر في ذارها لداد إلدا أيلمدا فيآ دخ الفىدك فدي أمداك يلردرين ليىدة أدأ َت ْس َ ِسدر أدأ ت ىدخ

همال فيعود في ق خ الفىك لىا المناز

يهي منآسمة لىا البدريك لكدل بدرك مند الك يأىدث.

ين يأىث ال َرَيدا يلِْى َد ْو ِر أى دا ال َرَيدا يالدهَبَر ِ
طِ
اك يأى دا اْل َم ْآ َعدة ذأدأ كديلك إلدا
َفىِْى َح َم ِل الرَر َ
اك ياْلذب َ ذ
اائرها .يقه مضا في الحجر مسمية البريك يالحمه هلل.
يقيل :إك

معالا اىا الرمس يالآمر من نار أأ ذك ِسَيا النور لنه ال ىوع فقما نور الردمس

فمن ندور العدر يأمدا ندور الآمدر فمدن ندور الكرادي فديلك أصدل الخىآدة يهدي اْل ذك ْسدوة .فقمدا
الرمس ف رك ِك ْسد َوذمما لىدا حالمدا ل رعردخ يمردره يأمدا الآمدر َفدقَ َمر الدري األمدين جناحد
لىا يجم فمحا ضوء بسى اك الجنا

يذلك أن ري

يالري اى ان غالدب لىدا األشدياء.

فبآي ذلك المحو لىا ما ي ار الخىا".
يعنووي كمووا جوواء فووي سووورة [اإلسوراء]َ{ :فمحونوا آيو َة َّ
اللْيول َو َج َعْل َنوا آ َيو َة َّ
الن َهوار ُم ْ ص َرة}[اإلسوراء،]12:
َ ََْ َ
نعم.

"أأ جعل في غم

من ماء أدأ جعدل لد مجدرى فكدل ليىدة يبدهي لىخىدا مدن ذلدك الغدم

قمدر
ا

أددأ ال يد ا تعددود إلددا

بمآددهار مددا َت ْآ ذمدذر لمددأ ح ددا ين مددي بددهه ييد ار الخىددا بنمالد يااد هارم
الغم كل ليىة شيء من فينآ :مدن الرهيدة ياإلقمدار بمآدهار مدا زاد فدي البدهء ييب ده فدي
النآصاك من الناحية ال ي ال م ار الرمس يهي ناحية الغريب أأ تعود كالعرجوك الآهتأ يهو
اْل ِعيه الم آو
َت ْس ِسر.

ض الجدو ببياضد إلدا أك
لِذي ْب ِسد يدق د  .يرنمدا قيدل الآمدر؛ ألند ذت ْآ ِمدر أ  :ذيَبدي ذ

ال انيةَ { :ح ا َل َاد َكاْل ذعْر ذجو ِك اْلَآ ِهتأِ} قا ال جاك" :هو لود العيه الدي لىيد الردماريخ يهدو
ذف ْعذىوك من االنعراك يهدو االنع دا

أ  :ادار فدي منازلد

فدِذا كداك فدي ذارهدا ده يااد آو
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يضدداه ح ددا صددار كددالعرجوك" .يلىددا هدديا ف دد "النددوك" زائددهة .يقددا ق ددادة" :هددو العدديه اليددابس
المنحني من النخىة" .قا أعىبَ {" :كداْل ذعْر ذجو ِك اْلَآد ِهتأِ} قدا " :العرجدوك" الدي يبآدا مدن الكباادة
في النخىة إذا ق ع ي{اْلَآ ِهتأِ} البالي" .قا الخىيل في باب الربالي" :العرجوك :أصدل العديه

يهو أصفر لدريض ذتردب بد المدم إذا انحندا" .قدا الجدوهر " :العرجدوك أصدل العديه الدي
تعوك يمآ خ من الرماريخ فيبآا لىا النخل تابسا".

وعرجنه وربه والعرجون.
يلْر َجَن  :ضرب بالعرجوك" .فالنوك لىا قو هؤالء أصىية يمن شعر ألرا بني قيس:
" َ
َف ِمدددددددددددي َصددددددددددد ْفراء َك ذعْر ذجدددددددددددوك اْلَآ َمدددددددددددر
َشددددددددددد د ِر َه اْل ِم ْسددددددددددد د ذك ياْل َع ِبيدددددددددددد ذدر ِب َمددددددددددد دا
فالعرجوك إذا َل َ َا ييبس يمآدو شدب الآمدر فدي دق د يصدفرم بد  .ييآدا لد أتضداِْ :
اك
اإل َهد ذ
اا ذة ياْل ِآذنو يأهل مصر تسمون  :اإلاباطة".
ياْل َكَب َ
وار الوا
تزبيه القمر والعرجون ،مو ،أن ابصول فوي التزوبيه أن المزو ه ووه يكوون هوو ابوسو ،انتز ا
يعرف ووه الن ووا

كله ووم ،القم وور يعرف ووه الن ووا

كله ووم ،م وو ،أن العرج ووون ي يعرف ووه إي أص ووحاب الز ارع ووة

والنخيل ،ما يعرفه إي َم ْن في هلده نخل ،وك ير من هلدان العالم لويس فيهوا نخول ،فكيوف ُيزو ه وموا
هووو أدنووى منووه؟ لكوون واعت ووار العرجووون هووين أيووديهم يتداولونووه موون قوورب ،والقموور وعيوود عوونهم جوواء
التزبيه من هاه الحي ية ،م ،أن القرآن نوزل علوى َمو ْن عنودهم النخول ،وعنودهم العرجوون ،المقصوود
انتزار ،يعرفوه النوا كلهوم ،والقمور ي شوك
ا
أن م ل هاا التزبيه ابصل أن يكون المز ه وه أوس،
وار م وون العرج ووون إي أن ال ووا خباو و
أن ووه أوس وو ،انتز و ا

ه وواا أن العرج ووون يتداولون ووه م وون ق وورب وب ووين

أيديهم ،وأما والنس ة للقمر فهو وعيد عنهم ،قد يغالون عنه.
"يقر { :اْل ِعْر َجوك}".

{اْلع ْر َجون}.

" بوزك اْل ِفْر َجوك يهما لغ اك كد "اْلذب ْ ذيدوك ياْل ِب ْ َيدوك" ذكدر ال مخردر يقدا " :هدو لدود العديه
ما بين شماريخ إلا منب

من النخىة".

يالىددأ أك السددنة منآسددمة لىددا أربعددة فصددو

لكددل فصددل اددبعة مندداز  :فقيلمددا الربيددخ يأيل د

امسة لرر يوما من ذذار يلهد أتام اأناك يمسعوك يوما َم ْآ َ ذخ فيد الردمس أمأدة بدريك:

الحمددل يال ددور يالجددوزاء ياددبعة مندداز  :الرددرطاك يالب ددين يال ريددا يالددهبراك يالمآعددة

يالمنعة ياليراع .أأ يهال فصل الصيف في امسة لرر يوما من ح يدراك يلدهد أتامد اأنداك
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يمسعوك يوما َم ْآ َد ذخ الردمس فيد أمأدة بدريك :الردرطاك ياألاده يالسدنبىة يادبعة منداز :
يهي الن رة يال ر

يالجبمة يالخراماك يالصرفة يالعواء يالسماك .أأ يهال فصل الخريدف

في امسدة لردر يومدا مدن أيىدو

يلدهد أتامد أحده يمسدعوك يومدا مآ دخ فيد الردمس أمأدة

بددريك يهددي الميد اك يالعآددرب يالآددو

ياددبعة مندداز  :الغفددر يال باندداك ياإلكىيددل يالآىددب

يالرددولة يالنعددائأ يالبىددهة أددأ يدهال فصددل الرد اء فددي امسددة لرددر يومدا مددن كددانوك األي
يلهد أتام مسعوك يوما يربما كاك أحها يمسعين يوما مآ خ في الرمس أمأدة بدريك :يهدي
الجدده

يالددهلو يالحددوت ياددبعة مندداز  :اددعه الدديابح ياددعه بىددخ ياددعه السددعود يادددعه

األابيددة يالفددرغ المآددهم يالفددرغ المددؤار يب ددن الحددوت .يهددي قسددمة السددريانيين لرددمورها:
َم ْر ِرين األي َم ْر ِرين ال اني كانوك األي كانوك ال اني أشباط ذذار َن ْي َساك أَتار ذح َ ْيراك
يح َ ْيددراك يأيىدددو فمدددي
ممدددوز ذب أيىدددو يكىمدددا أحددده يأمأدددوك إال َم ْردد ِرين ال ددداني يَن ْي َسدداك ذ
أمأوك يأشباط أمانية يلرريك يوما يربخ يوم يرنما أردنا بميا أك منظر".
تسوومية هوواه ابشووهر ،أو هوواه ابشووهر ،هووي ليس و

عنوود المسوولمين كمووا هووو معلوووم ،وإنمووا أشووهرهم

المعروفة القمرية ،تبدأ والمحرم وتنتهي ها الحجة ،اإنا عزر شوهرا ،وغالبهوا تس ٌو ،وعزورون ،وقود
أن

َي ْك ُمل وعضها ،والمعول فيها والمعتمد على رؤية الهوالل ،وأ َّموا هوم فتقوويمهم إاهو  ،مو ،ابسو
وعو و ال ووبالد الت ووي تنتس ووب إل ووى اإلس ووالم ص ووارت تعتم وود تق ووويم غي وور المس وولمين م وون و وواب التقلي وود

المح و

 ،أو يكووون لمووا فووي ذلووك موون مصووالحهم الدنيويووة؛ بن السوونة تزيوود عز ورة أيووام فتكووون موون

مصوولحة أعمووالهم التجاريووة ،يعنووي التجووار هوودل مووا يص ورفون للعاموول السوونة إالإما ووة وخمسووين ،مووا
يصو ورفون إي إالإما ووة وس ووتين ،يع ووود عل وويهم وز وويء م وون ال وودخل ،لك وون ه وواا تمحو و هركت ووه وز ووؤم
المخالاة ،وهللا المستعان.
طالب.....:
وعضهم يقول ُي َسمونها عليهم ،يعني في [ص

العزى] هيان وتاصيل هاا ،لو رجع

طالب.....:

نعم ،لكنه تقليد مح

ليس من عمل المسلمين.

طالب ......:يأصبح يرى برنل كبير في البنوك؟

إليه وجدته.
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م ل ما ذكرت لك هاا أوفر لهم والنس ة بمر الدنيا ،كون العامل ما يصرف لوه الزوهر إي واحودا
وإالإين يوموا أحوب إلويهم مون أن يصورفوا تسوعة وعزورين ،يكسوبون يوومين ،وهواا مون إي وار الودنيا،
من إي ار الاانية على ال اقية.
"يرنما أردنا بميا أك منظر في قدهرة معدالا فديلك قولد معدالاَ { :ياْلَآ َمدَر َقدهْرَنا ذ َمَند ِاز َ } فدِذا
كان الرمس في من أهل المم بالمن الدي بعده يكداك الفجدر بمند ل ين مدن قبىد  .فدِذا
كان الرمس بال ريا في امسة يلررين يوما من نيساك كاك الفجر بالررطين يأهدل المدم
بالهبراك أأ تنوك لد فدي كدل ليىدة من لدة ح دا تآ دخ فدي أمداك يلردرين ليىدة أمانيدا يلردرين
من لة .يقه ق ع الرمس من ل ين فيآ عمما أأ ت ىخ في المن لة ال ي بعه من لة الردمس فدد
{ َذلِ َك َم ْآ ِه ذير اْل َع ِ ي ِ اْل َعىِيأِ}[تس.]38:
ال ال ة :قول معالا{ :اْلَآ ِهتأِ} قا ال مخرر " :الآهتأ اْل ذم ْح ِو ".
يعني الا تَ َّم له حول ،يعني سنة.
"يرذا قددهم ده يانحنددا ياصددفر فرددب الآمددر بد مددن أمأددة أيج د " .يقيددل :أقددل لددهة الموصددو
بالآهتأ الحو

فىو أك رجم قا  :كل ممىوك لي قهتأ فمو حدر أي ك دب ذلدك فدي يصدي

من مضا ل حو أي أك ر".

َل ذد َا

لكن الحداإة والق َدم أمور نسبية ،لكون لوو كوان عنوده عبود مون إالإوين سونة ،وعبود مون عزور سونين،
وقال :العبد القديم ُحٌّرَ ،م ْن الا يعت منهما؟ ابول ،وإن كوان ال واني لوه عزور سونين ،وهوو قوديم
والنس ة لم ُي ْستَحدال ،لكنها أمور نسبية.

"قى  :قه مضا في [البآرة ]189:ما ي رمب لىا األهىة من األحنام يالحمه هلل.

ا الن َم د ِار َيذك د ٌّل ِف دي َفَى د ٍك
س َيْنَب ِغ دي َل َم دا أ ْ
َك ذم د ْه ِر َك اْلَآ َم دَر َيال الىْي د ذل َا دا ِب ذ
قول د معددالا{ :ال الر د ْم ذ
َت ْسَب ذحو َك}[تس.]40:
َك ذمد ْه ِر َك اْلَآ َمدَر} .رفعد الردمس باالب دهاء يال تجدوز أك
س َيْنَب ِغدي َل َمدا أ ْ
قول معالا{ :ال الرد ْم ذ

معمل {ال} في معرفة يقه مكىأ العىماء في معنا هي اآلتة فآا بعضمأ :معناها :أك الرمس
ال مهرك الآمر َف ذ ْب ِ ذل معنا  .أ  :لكل ياحه منمما اى اك لىدا حيالد

اآلار فييهب اى ان

إلا أك يب ل

مآددهم فددي ذاددر اددورة األنعددام بياند

فدم يدهال أحدههما لىدا

ما َدَبَر من ذلدك ف ىدخ الردمس مدن مغربمدا لىدا مدا

يقيددل :إذا طىعد الرددمس لددأ تنددن لىآمددر ضددوء يرذا طىددخ

الآمددر لددأ تنددن لىردمس ضددوء ري معنددا لددن ابددن عبددا

يالضددحاك .يقددا مجاهدده" :أ  :ال
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لكدل حده يلىدأ ال تعدهي يال تآصدر ديند
تردب ضدوء أحدههما ضدوء اآلادر" .يقدا ق دادةٍ " :

إذا

جاء اى اك".

و واحوود ،وسوورعتهما واحوودة،
يعنووي التن يوور فووي م وول هوواا ،إذا كووان هنوواك سوويارتان تجريووان فووي خ و قب

سيارة تمزي ما ة وعزرين ،وال انية تمزي ما ة وعزرين ،وهواه متقدموة هودأت قبلهوا ،يعنوي وسواعة
مو ال ،هوول يمكوون أن توودرك ال انيووة ابولووى والسوورعة واحوودة؟ مووا يمكوون ،فووال يمكوون أن توودرك ابولووى
ابخيرة ال انية؛ بن السرعة واحدة فو {ي َّ
ور محوددا
َن تُو ْدر َك اْلَق َمو َر}؛ بن لهوا أم ا
الز ْم ُس َي ْن َغوي َل َهوا أ ْ
لها تجر في فلكها وسرعة معينة ي تزيد وي تنقص ،وإي لو ترك المجال بصوحاب السويارات فوي
السو اق مو ال يودرك ،ابسوورع يودرك ابدنوى ،ون يور مووا عنودنا هوو السويارات التووي ُحو بددت لهوا سوورعة
والتزم

هها ي يمكن أن تدرك ايخرة منهما ابولى.

طالب..... :
نعم.
طالب.....:
إس ار يلي هاا ،من اإلس ار يليات هاا.
طالب.....:
هكاا يقول أهل الهيئة ،وهاه أمور ي تدرك وال أر .
"يقا الحسن" :إنمما ال تج معاك في السماء ليىدة المدم ااصدة" .أ  :ال مبآدا الردمس ح دا
ت ىخ الآمر يلكن إذا غرب الرمس طىخ الآمر .قا تحيا بن َامم" :ال مدهرك الردمس الآمدر

ليىة البهر ااصة؛ ألن يبادر بالمغيب قبل طىولمدا" .يقيدل :معندا إذا اج معدا فدي السدماء كداك
أحههما بين يه اآلار في مناز ال تر ركاك فيمدا قالد ابدن عبدا
السددماء الددهنيا يالرددمس فددي السددماء الرابعددة فمددي ال مهرك د

أتضدا .يقيدل :الآمدر فدي

ذكددر النحددا

يالممددهي

قددا

النحا " :يأحسن ما قيل في معناها يأبين مما ال".
لكن عند أهل الهيئة أن سرعة الزمس أوعاف مضاعاة عن سرعة القمر ،مما يدل على أن هاا
الكالم صحي ؛ أن الزمس في الراوعوة والقمور فوي السوماء الودنيا ،لوالك يقولوون :إن سورعة الزومس
تاوووق ومضوواعاات عوون سوورعة القموور ،ف و ذا كان و

أسوورع منووه فلموواذا ي تدركووه؟ قووالوا :بن السووماء

الراوعوة والنسو ة للولوى أووعاف مضوواعاة ،يعنوي :كول سوماء حجمهووا دون التوي فوقهوا ،حتوى ذكوور
اهن ك ير-رحمه هللا -أن حجم السماء الدنيا واحد على اإني عزر من السماء ال انية ،فوي تاريخوه
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ذكر هاا في خل السماوات وابرض ،بن كل واحدة منها كال ة على التي تحتها ،إلوى أن يكوون
العر الا يحيو والجمي.،
"قددا النحددا " :يأحسددن مددا قيددل فددي معناهددا يأبين د ممددا ال يددهفخ أك اددير الآمددر اددير اددريخ
ِ
س
يالرددمس ال مهرك د فددي السددير" .ذكددر الممددهي أتض دا .فقمددا قول د اددبحان َ { :ي ذجم د َخ الر د ْم ذ

َياْلَآ َمذر}[الميامة ]9:فيلك حين حبس الرمس لن ال ىوع لىدا مدا مآدهم بياند فدي ذادر األنعدام
ييقمي في اورة الميامة أتضا .يجمعمما لممة النآضاء الهنيا يقيام السالة".

بن العلل والح َكم التي من أجلها وجدت الزمس ووجد القمر انته .
"{ َيذك ٌّل} تعني :من الرمس يالآمر يالنجدوم { ِفدي َفَىد ٍك َت ْسدَب ذحو َك} أ  :تجدريك .يقيدل :يدهيريك.
يلأ تآل مسبح؛ ألن يصفما بفعل من تعآل".

الخووالف فووي كووون القموور فووي داخوول السووماء موون فهووم قووول هللا -جو َّول وعووالَ { :-و َج َع و َل اْلَق َم و َر ف ويه َّن
ور}[نووح .]16:يعنوي هوواه ال ر يوة هوول تقتضوي أن تكوون السووماء محتويوة علووى القمور ،أو ي يلووزم
ُن ا
منه ذلك؟ خالف؛ ت عا لاهم هاه ايية.

"يقا الحسن" :الرمس يالآمر يالنجوم في فىك بدين السدماء ياألرل غيدر مىصدآة يلدو كاند
ا
مىصددآة مددا جددرت" .ذكددر ال عىبددي يالمددايرد  .ياا د ه بعضددمأ بآول د معددالاَ { :يال الىْي د ذل َا دا ِب ذ
الن َم ِار} لىا أك النمار مخىوه قبل الىيل يأك الىيل لأ تسبآ بخىا".
يعني التنصيص علوى كوون الليول ي يسوب النهوار ،ي يعنوي أن النهوار قود يسوب الليول ،يعنوي هواا

من واب ايكتااء {وي َّ
اللْي ُل َساه ُ َّ
الن َهار} يعني وي النهار ساه الليل ،إنما هترتيوب هودي ،ي يسوب
َ
أحوودهما ايخوور ،فو ذا انقضووى النهووار جوواء الليوول ،وإذا انقضووى الليوول جوواء النهووار موون غيوور تووداخل،
النهوار فوي َّ
وأمووا اإليووالج{ :يوولة َّ
اللْيو َل فوي َّ
اللْيول}[الحة ،61:فوواطر ،13:الحديوود.]6:
ُ ُ
الن َهوار َوُيوول ُة َّ َ َ
فهاا معناه أنه يأخا من النهار لليل ،ويأخا من الليل للنهار.
"يقيل :كل ياحه منمما تجيء يق د يال تسدبا صداحب إلدا أك تجمدخ بدين الردمس يالآمدر يدوم
ِ
س َياْلَآ َمذر}[الميامددة ]9:يرنمددا هدديا ال عاقددب اآلك ل د أ
الميامددة كمددا قددا معددالاَ { :ي ذجم د َخ الر د ْم ذ
السدد د ِن َ ِ
مصددددالح ال بدددداد{ .يلِ َعَىمدد دوا لدد د َه َد ِ
اب}[اإلادد دراء ]12:يينددددوك الىيددددل ل جمددددام
َ
ين َياْلح َس َ
َ ْ ذ
ياالا راحة يالنمار لى صر كما قا معالا{ :ي ِمن رحم ِ ِ جعل َل ذكأ الىيل يالنمار لِ َس ذنذنوا ِفيد ِ
َ ْ َ َْ َََ ذ ْ َ َ َ َ ْ
َيلِ َ ْب َ ذغوا ِم ْن َف ْضىِ ِ َيَل َعى ذك ْأ َم ْر ذنذري َك}[الآص .]73::يقا َ { :ي َج َعْىَنا َن ْو َم ذك ْأ ذاَباما}[النبق .]9:أ :
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ا الن َم ِار} أ  :غالدب النمدار تآدا  :ادبا
راحة ألبهانكأ من لمل النمار .فآول َ { :يال الىْي ذل َاا ِب ذ

فمك فمنا أ  :غىب  .يذكر المبرد قا " :امع لمارة تآ أر{ :يال الىيل اابا النمار}".

يعني على القط ،عن اإلوافة ،لكن ابصل أنه إذا ُقط َ ،عن اإلوافة نون هاا ابصل ،لكنه م،

قطعه عن اإلوافة لم ينونه.

اابا النمار فحيف ال نوين؛ ألن أاف".
"فآى  :ما هيا؟ قا  :أردت:
ٍ
وف ووي م وول ه وواا تج وووِ اإلو ووافة ،ويج وووِ القط وو ،،إي أن ووه إذا ك ووان الم وودلول عل ووى أم وور ق وود مض ووى
فاإلوووافة أولووى ،وإن كووان موودلول الكووالم علووى أموور مسووتقبل فقطع وه عوون اإلوووافة أولووى ،إذا قووال
قاتل َِيد ،أو قال :أنوا قات ٌول َِيودا ،إذا قوال :أنوا قات ُول َِيود ،فهوو يعتورف علوى ناسوه وأنوه
شخص :أنا ُ

قاتل َِيدا ،فهو يهدده ليقتله في المستقبل.
قتله في ما مضى ،وإذا قال :أنا ٌ
"قددا النحددا " :تجددوز أك تنددوك {الن َمد ِار} منصددوبا بغيددر منددوين يينددوك ال نددوين ذحد ِي َ الل آدداء

الساكنين.

ذت دة َل ذم د ْأ أَن دا َح َمْىَن دا ذ ِري د َ ذم ْأ ِف دي اْلذفْى د ِك اْل َم ْر د ذحو ِك َي َاَى ْآَن دا َل ذم د ْأ ِم د ْن ِم ْ ىِ د ِ َم دا
قول د معددالاَ { :ي َ
يخ َل ذمددد ْأ َيال ذهددد ْأ ذي َنآددد ذيي َك ِإال َر ْح َمدددة ِمندددا َي َم َالدددا ِإَلدددا
ِك َن َرددد ْق ذن ْغددد ِرْق ذم ْأ َفدددم َصددد ِر َ
َيْرَكذبدددو َك َير ْ
ين}[تس.]44-41:
ِح ٍ
ذتدة َل ذم ْأ}[تددس .]41:تح مددل أمأددة معدداك :أحددهها :لب درة لمددأ؛ ألك فددي اآلتددات
قولد معددالاَ { :ي َ

ال بارا .ال اني :نعمة لىيمأ؛ ألك في اآلتات إنعاما .ال الث :إنديار لمدأ؛ ألك فدي اآلتدات إنديارا.
{أَنا َح َمْىَنا ذ ِريا ِم ِم ْأ ِفي اْلذفْى ِك اْل َم ْر ذحو ِك}".
هاه قراءة ناف ،وعليها المؤل  ،يعني المؤل

اعتمد قراءة ناف ،،والا ط  ،الكتاب وأدخول اييوات

يه؛ وإي فابصل أن التاسير ليس يه آيوات ،وهواا ذكرنواه فوي مناسو ات ك يورة ،التاسوير لويس يوه

وجد إربواك ،حينموا يقوول
آيات ،فلي الا أدخل اييات أدخل القراءة التي اعتمدها المؤل ؛ لئال ُي َ
المؤلو { :أََّنوا َح َمْل َنوا ُذبرَّيواته ْم} ،وفووي اييووةُ { :ذبريوَّتَ ُه ْم} معنوواه يووه اوووطراب ،لكوون لووو وجو َدت اييووات
والقراءة التي اعتمدها المؤل ما صار يه اوطراب.
"من أشنل ما في السورة؛ ألنمأ هأ المحمولوك .فآيل :المعنا :يذتة ألهل منة أنا حمىندا ذريدة
الآريك الماضية في الفىك المرحوك .فالضميراك مخ ىفاك؛ ذكر الممهي  .يحنا النحا

لدن

لىي بن اىيماك أن امع تآول  .يقيل :الضميراك جميعا ألهل منة لىدا أك تندوك {ذ ِريدا ِم ِم ْأ}

أيالدهأ يضعفاءهأ "فالفىك" لىا الآو األي افينة نو -لىي السمم .-يلىا ال اني تنوك
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ااما لىجنس؛ َابَر –جل يل – بى ف يام نان أند اىدا السدفن ذت ْح َمد ذل فيمدا مدن تصدعب لىيد
المري يالركوب من اليرية يالضعفاء فينوك الضميراك لىا هيا م فآين".
والكل وعااء والنس ة لل حر ،الكل وعااء.

"يقيل :اليرية اآلباء ياألجدهاد حمىمدأ

معدالا فدي ادفينة ندو

فاآلبداء ذريدة ياألبنداء ذريدة؛

بهليل هي اآلتة؛ قال أبدو ل مداك .يادمي اآلبداء ذريدة؛ ألك مدنمأ ذ أر األبنداء .يقدو رابدخ :أك

اليرية الن ف حمىما

معالا في ب وك النساء مربيما بالفىك المرحوك؛ قال لىي بدن أبدي

طالدددب ذكدددر المدددايرد  .يقددده مضدددا فدددي البآدددرة اشد د آاه اليريدددة يالكدددمم فيمدددا مسد د وفا.
ي{اْل َم ْر ذحو ِك} الممىوء اْل ذموَقر ي{اْلذفْى ِك} تنوك ياحها يجمعدا .يقده مآدهم فدي يدونس الآدو فيد .
قول معالاَ { :ي َاَى ْآَنا َل ذم ْأ ِم ْن ِم ْ ىِ ِ َما َيْرَكذبو َك}[تس .]42:ياألصل يركبون فحيف الماء ل و
االاأ يأن أر

ذتة.

يفددي معنددا أمأددة أقدوا  :مدديهب مجاهدده يق ددادة يجمالددة مددن أهددل ال فسددير يري لددن ابددن
عبا أك معنا { ِم ْن ِم ْ ىِ ِ } ل بل اىآما لمأ لىركوب في البر م ل السفن المركوبة في البحدر؛
طَرَفة:
يالعرب مرب اإلبل بالسفن .قا َ

يك المالكيددددددددددة ذغددددددددد ْه َيِة
كددددددددددقك ذحددددددددد ذه َ
جمخ اىية يهي السفينة العظيمة".

امتددددددا اددددددفين بالنواصددددددف مددددددن َد ِد

يسمون اإلهل ساينة الصحراء.
يالآو ال اني :أن ل بل يالهياب يكل ما يركب .يالآو ال الث :أن لىسفن قا النحدا " :يهدو
أصحما؛ ألن م صل اإلاناد لن ابن عبا ".
ولقول ووهَ { :وإ ْن َن َزو و ْأ ُن ْغو ورْق ُه ْم}[يس ،]43:واإلغو وراق ي يك ووون إي للس ووان ،الله ووم إن ي إذا ك ووان إغ ارقو وا
ومطر ونحوهَ ،شم َل الجمي.،

"{ َي َاَى ْآَنا َل ذم ْأ ِم ْن ِم ْ ىِ ِ َما َيْرَكذبو َك} قا  :اىا لمأ افنا أم المدا يركبدوك فيمدا .يقدا أبدو مالدك:
يالحسن .يقا الضدحاك
"إنما السفن الصغار اىآما م ل السفن الكبار .يري لن ابن عبا
يغير " :هي السفن الم خية بعه افينة نو " .قا المايرد " :ييجيء لىا مآ ضا مقييدل لىدي
فددي أك اليريددة فددي الفىددك المرددحوك هددي الن ددف فددي ب ددوك النسدداء قددو اددامس فددي قول د :

{ َي َاَى ْآَنا َل ذم ْأ ِم ْن ِم ْ ىِ ِ َما َيْرَكذبدو َك} أك تندوك مقييىد  :النسداء اىآدن لركدوب األزياك .لكدن لدأ أر
محنيا".
ًّ
وهاا وعيد نعم.
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طالب..... :
دقيقة.
ِك َن َر ْق ذن ْغ ِرْق ذم ْأ}[تس ]43:أ  :في البحر ف رجخ الكناتدة إلدا أصدحاب اليريدة
"قول معالاَ { :ير ْ
يمن قا  :إك المدراد { ِمد ْن ِم ْ ِىد ِ } السدفن
أي إلا الجميخ يهيا يه لىا صحة قو ابن عبا
يدث لمدأ .ريا ادعيه لدن ق دادة .يريى شديباك لند  :فدم
يخ َل ذمد ْأ} أ  :ال ذم ِغ َ
ال اإلبلَ { .فدم َصد ِر َ
يخ} بمعنا مصري فعيل بمعنا فالل".
منعة لمأ .يمعناهما م آارباك .ي{ َص ِر َ
يعني منقا ومسع .

"ييجددوز { َف دم َص د ِريخ َل ذم د ْأ}؛ ألك بعدده مددا ال تجددوز في د إال الرفددخ؛ ألن د معرفددة يهددو { َيال ذه د ْأ
ذي َنآد ذيي َك} يالنحويدوك تخ دداريك" :ال رجدل فدي الددهار يال زيده" .يمعندا {ذي َنآد ذيي َك} تخىصدوك مددن

الغره .يقيل :من العياب".

ي رجوول فووي الوودار ،وي ِيو ٌود ،يختووارون هوواا؛ بن "ي" النا يووة للجوونس توودخل علووى نكورة ،لووالك قووال:

يم}؛ بنها نكرة { َوي ُه ْم} ومير رف.،
صر َ
{َفال َ
ين}[تس ]44:قدا الكسدائي" :هدو نصدب لىدا االاد ناء".
"قول معالاِ{ :إال َر ْح َمة ِمندا ِإَلدا ِحد ٍ
يقا ال جاك :نصب مفعو مدن أجىد ؛ أ  :لىرحمدة { َي َم َالدا} مع دو

ين} إلدا
لىيد ِ{ .إَلدا ِحد ٍ

المددوت؛ قالدد ق ددادة .قددا تحيددا بددن َاددمم" :إلددا الميامددة أ  :إال أك نددرحممأ ينمدد عمأ إلددا
ذجالمأ يأك

لجل لياب األمأ السدالفة يأادر لدياب أمدة محمده -صدىا

لىيد يادىأ-

يرك كيبو إلا الموت يالميامة".
صل وسلم على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آله وصح ه أجمعين.
اللهم ب

والنسو ة للتاسووير [تاسوير الزوويم اهون سووعد ] الوودر الماووي قلنووا :إن الزويم قووال عنود قولووه -جو َّول

وعوالَ { :-يوا َح ْسو َرة َعَلوى اْلع َواد} فووي وعو

"متَ َر بحموا" ،وفوي وعضوها قوال" :متوجعووا"
الط عووات قوالُ :

طع
{يا َح ْس َرة َعَلى اْلع َاد} قلنا :إن الط عة ابولى التي ُ
َ

كالك في وع

"متَ َر بحموا" ،وهوي
فوي حيواة الزويم ،قوالُ :

الط عات المجموعة في مجلد واحد ،وعناية الدكتور /عبد الرحمن هن معلوىُ ،وجو َد

"متَ َر بحموا" ،فبلو الزويم الكوالم هواا ،واتصول
هاا وهاا ،قل  :لعل "متوجعا" هاه خطوأ ،ابولوى منهوا ُ

"متَ َر بحما" ،فوجودنا اللا وة
علي ،وقال" :إن في الط عات ابولى اعتمدنا على الط عة القديمة وقلناُ :

وخووو الزوويم "متوجعوا" فأإبتناهووا" ،والمسووألة مسووألة إخ ووار ي وصو

وي تسوومية ،وال وواب يووه واسوو،،
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وار" ،والتوورحم"
ولووو كووان إخ و ا

أقرب من "التوج "،هال شك.
طالب.....:
في أ آية؟
طالب..... :
نعم ذريتهم ،ماذا قال؟
طالددب :فىمددا يصددى فددي الك ابددة إلددا هدديا الموضددخ رمددر لددي معنددا لدديس ببعيدده مددن م دراد
معالا.
نعم.
طالب :كقن رمر ل معنا.
طيب .ما هو؟
طالددب :فىمددا يصددى فددي الك ابددة إلددا هدديا الموضددخ رمددر لددي معنددا لدديس ببعيدده مددن م دراد
معالا يذلك أك من لر جملة ك اب

يبيان ال ام من كل يج

يالمس آبىة يأن ييكر من كل معنا ألم يأكمل ما تنوك من أحوال

ل مور الحاضرة يالماضية
يكاند الفىدك مدن ذتامد

معالا ينعم لىا عباد من حين أنعأ لىيمأ ب عىمما إلا يوم الميامة يلأ مد

موجدودة فدي

كل زماك إلا زماك المواجمين بالآرذك.
فىما ااطبمأ

معالا بالآرذك يذكر حالدة الفىدك يلىدأ معدالا أند ادينوك ألظدأ ذتدات الفىدك

في غير يق مأ يفي غير زمانمأ حين تعىممأ صنعة الفىدك البحريدة الردراعية منمدا يالناريدة
يالجوية السابحة في الجو كال يور ينحوها يالمراكب البرية ممدا كاند اآلتدة العظمدا فيد لدأ
موجه إال في اليرية نب في الك اب لىا ألىا نوع من أنواع ذتامما فآا :
ذت دة َل ذم د ْأ أَن دا َح َمْىَن دا ذ ِري د َ ذم ْأ ِف دي اْلذفْى د ِك اْل َم ْر د ذحو ِك} أ  :الممىددوء ركبانددا يأم عددة .فحمىمددأ
{ي َ
َ
معددالا ينجدداهأ باألاددباب ال ددي لىممددأ بمددا مددن الغددره يلمدديا نددبممأ لىددا نعم د لىدديمأ
يخ َل ذم ْأ}.
ِك َن َر ْق ذن ْغ ِرْق ذم ْأ َفم َص ِر َ
{ير ْ
حيث أنجاهأ مخ قهرم لىا ذلك فآا َ :
كيف تكوون آيوة وهوي لوم توجود وعود؟ الزويم يريود أن يتحودال أن ذريوة الواين خوطبووا ووالقرآن سووف
يحملون على فلك ما لها ن ير في الساه .
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ي شك في أنها أهلو فوي كونهوا آيوة ،لكنهوا موا وجودت ،كيوف يحوال علوى شويء موا وجود ،ولويس لوه
وجود ،ومهما عملوا من عمل فلن يعملوا م ل ساينة نوح.

