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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 حمن الرحيم. الر  هللابسم 
 . وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي   
  َقاُلوا ِإنَّا ُكنَّا َقْبُل ِفي َأْهِلَنا ُمْشِفِقينَ (،  25)  }َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساَءُلونَ   قوله تعالى:" 
ُموِم،  (26) ُ َعَلْيَنا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ ِحيمُ (،  27)  َفَمنَّ َّللاَّ   ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَّ
 .[28-25]الطور:{(28)
َيَتَساَءُلوَن{  َوَأْقَبلَ }قوله تعالى:    َبْعٍض  ا بن عباس: إذا بعثو ا، قال  [25]الطور:  َبْعُضُهْم َعَلى 

يتذاكرون ما كانوا فيه في  ورهم سأل بعضهم بعض  قب  من "يتساءلون" أي  الجنة  ا. وقيل: في 
وقيل:   عنهم.  الخوف  زوال  على  تعالى  ويحمدون هللا  العاقبة.  من  والخوف  التعب  من  الدنيا 

الرفيعة المنزلة  هذه  في  بما صرت  لبعض  بعضهم  َأهْ قالوا:    ،يقول  ِفي  َقْبُل  ُكنَّا  ِإنَّا  ا ِلنَ }َقاُلوا 
َقْبُل{}أي قال كل مسئول منهم لسائله:    [26]الطور:  ْشِفِقيَن{مُ  ُكنَّا  أي في    .[26]الطور:  ِإنَّا 

 . ة"بالتوفيق والهداي  :فمن هللا علينا بالجنة والمغفرة. وقيل ،الدنيا خائفين وجلين من عذاب هللا
آله وأصحابه   وعلىحمد نا موصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي  ،الحمد هلل رب العالمين

 . أجمعين
األقوال  إذ   :الراجح من هذه  الجنة.  يكوُن في  إنما  التساؤل  القول وهذا  هذا  عليهم  أن  ا منَّ هللا 

الون ُمشفقين، ال يزالون ُمشفقين،  نة ووقاهم عذاب النار، أما قبل ذلك فهم ال يز وأدخلهم في الج
 ،أما إذا دخلوا الجنة ن.ال يزالو  اوا أيض  ا بعثوإذ   موت،كانوا مشفقين من عذاب هللا في الدنيا قبل ال

هللا    ،منواأو  من  المنَّ  عليهم  وعل -تم  ووقايتهم    -جلَّ  الجنة،  ُموِم{ } بإدخالهم  السَّ  َعَذاَب 
 .  [27]الطور:

ُموِم{}" ُموِم} :قال الحسن  [27]الطور:  َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ قة من اسم من أسماء النار وطب   {السَّ
جهنم. وقيل: نار عذاب السموم. والسموم الريح الحارة   :قيل: هو النار كما تقولو نم. ق جهطبا

وقد    ،قال أبو عبيدة: السموم بالنهار  ،والجمع سمائم  ،تؤنث؛ يقال منه: سم يومنا فهو مسموم
  وقد تستعمل السموم في لفح البرد وهو في   ،روقد تكون بالنها  ،تكون بالليل، والحرور بالليل

 ر والشمس أكثر؛ قال الراجز: الح لفح
 اليوووووووم يوووووووم بووووووارد سوووووومومه

 
 من جزع اليوم فال ألومه    

  ".قوله تعالى
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، وال يرتاح  افي النفس وجزع    اأي من جزع من شدة الحر، وال شك أن الحر مقلق. يورث ضيق   
 . لحر فهو مقلق، ومؤذ  ع ان ما اإلنس

أيض    الحر  مع  اجتمع  وإن  الحر،  أيام  في  الناس  يعني جزع   اتجد  "لفح"  حارة  رياح   أو  رطوبة 
  -وا وال احتسبوا. فكيف بنار جهنم سمومه؟ أسأل هللا السلمة والعافية، نسأل هللا ر الناس ما صب

 السموم". ذاب ويقينا ع ،"أن يمنُّ علينا وإياكم البر الرحيم -جلَّ وعل
ات، ئتلحظون األيام هذه فيها حر، حر شديد في منتصف النهار السيما الذي له روحات، وجي

يخرج من بيته إال لمكان  ال  ال يبعد،    هل يدري ألنفأما بعض الناس    ،وطلعات في هذا الوقت 
اجتمع مع حر ورط  ،قريب  وإذا  األمور،  بهذه  يشعر  قد ال  الجو، وركو هذا   د في وبة، وكتم في 

ولذا لق يمنعهم من مزاولة بعض األعمال،  ، وبقي الناس في قبت حر ا  ضاقت األرض بم  ،وى اله
تجدون في األنظمة العالمية بالنسبِة للعمال أنهم إذا وصلت درجة الحرارة إلى حد معين، فإنها  

م؟  وهللا المستعان. فكيف بعذاب جهن  ،ال يكلفون بالعمل  ،رسمية تصرح بها  تكون للعمال عطل  
 السلمة والعافية.  هللاسأل ن
بالمغفرة عن    علينا  نَّ أي في الدنيا بأن يمُ  [28]الطور:  {ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوهُ }  قوله تعالى:"

ِحيُم{ ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ }ه، أي نعبد {َنْدُعوهُ } :لتقصيرنا. وقي    .[28]الطور: الرَّ
   ".وقرأ نافع والكسائي

األَ   ِ ِبَهاْسنَ اْلحُ   اءُ ْسمَ }َوّلِلَّ َفاْدُعوُه  أسما   .[180]األعراف:{  ى  "يا  ئوهذان من  بها:  ُيدعى  الحسنى  ه 
 منَّ علينا وقنا عذاب السموم" هذه من األسماء الحسنة التي ُأمرنا بالدعاء بها.  ،يا رحيم ،بر

 نعم. 
والكسائي" نافع  ألنه.    { نَّهُ أِ }  :وقرأ  أي  الهمزة؛  علو بفتح  بالكسر  االالباقون  وبتدى   { اْلَبرُّ }اء. 

 ."ا: أنه الصادق فيما وعد. وقاله ابن جريجف؛ قاله ابن عباس. وعنه أيض  اللطي
خلقه،   إلى  وإحسانه  برُه  ينتهي  ال  الذي  هو  إلى    :هو  {اْلَبرُّ }يعني  وإحسانه  بره  ينتهي  ال  الذي 

 خلقه.
يعني    [92الطور:]  ِنْعَمِة َربِ َك{  بِ ْنتَ َفَما أَ }،  أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن{  َفَذكِ رْ }  قوله تعالى:"

 ". . والبرسالة ربك بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غٍد من غير وحي
 ار أيض  ، وذك ِ عيد فذكر بالقرآن من يخاف و   ،ر يا محمد قومك بما أوحي إليك من القرآنيعني ذك ِ 

  -عليه الصلة والسلم–نبي  ر الالسنة وحي فيذك ِ ك من ربك،  إليك من السنة، وما جاءبما أوحي  
وهذا هو المتعين على الوعاظ، والدعاة، والناصحين، والمرشدين أن    ،األولى  في الدرجةبالقرآن  

  { َفَذكِ ْر ِباْلُقْرآنِ }يقول:    -جلَّ وعل -هللا    ،ويكون تذكيرهم بالوحيين   ،الكتاب والسنة  ص يعتنوا بنصو 
القرآن[45]ق: مع  وحي  والسنة  اختلف،  وإن  األحكام،  ي  ف  امع    ا،  بالكتاب بعض  الناس  فيذكر 
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لما يسلكه بعض الوعاظ والُقصاص من زمن  بعيد من عصر السلف والُقصاص   اخلف    ،والسنة
العلم  أهل  من  ليسوا  والسنة،    الذين  الكتاب  بغير  تذكيرهم  والرؤى،  تجد  والحوادث،  القصص، 

اليوم؛ ألن فيها جذب  لسطريقة موال  ،والمنامات  كلٌم غريب مستغرب فيه    ،الناس  امةلع  ا وكة إلى 
المبالغات  إليه    ،مما ال يخطر على قلوبهم، وعلى عقولهم  فيه شيء  ،شيء من  يلتفتون  تجدهم 

القرآن فيه كل ،  به من التذكير بالقرآن  رمليجذبوا الناس بهذه األشياء، ويترك ما أُ   ن؛وينصاعو 
إليه تحتاج  ما  كل  إليهيما  و   ،شيء،  ويحتاج  الناس  به  فموج  ذكر  والسنةود  القرآن،  شارحة   ي 

 ومبينة وموضحة للقرآن. 
فعقبة بن أبي    -صلى هللا عليه وسلم-لقولهم في النبي    وهذا رد    [ 29الطور:]  َوال َمْجُنوٍن{}" 

مجنون، معيط إنه  ربيعة قال:  بن  كاهن وشيبة  قال:  وغيرهما  ساحر،  إنه  هللا   ،قال:  فأكذبهم 
: وبنعمة هللا  أي   القسم  [29الطور:]  َربِ َك{  َفَما َأْنَت ِبِنْعَمةِ }نى  تعالى ورد عليهم. ثم قيل: إن مع

أي   بجاهل ما أنت بكاهن وال مجنون. وقيل: ليس قسما، وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد هللا
  ."قد برأك هللا من ذلك

فذك ِ  لك  يعني  وإكرامه  عليه،  وإنعامه  عليك،  هللا  بنعمة  أنت  فما  َوال}ر    { ون  نُ جْ مَ   ِبَكاِهن  
أمر،  [29الطور:] أحد،    وهذا  لكل  أن  ظاهر  يمكن  النبي  ال  في  اإلنسان  الصلة –يعتقد  عليه 

على نبيه من النعم التي يقطع    -جلَّ عل-لكثرة ما أنعم هللا    ؛انفسه إال عناد    ةر ا في قر   -والسلم  
دة العناد ب وشيذ كتكل البعد من الكهانة، والسحر، والجنون إال أنهم من باب ال  كل واحد أنه بعيد 

  دون أنه بريء، وأقر بعضهم بذلك.يرمونه بما هو بريٌء منه، ويجزمون ويعتق
تعالى"  َشاِعٌر{  :قوله  َيُقوُلوَن  يقولون   [30الطور:]  }َأْم  بل  سيبويه:   ُمحمدٌ :  أي  قال  شاعر. 

ن مبي  وهذا كالٌم حسن إال أنه غيرأبو جعفر النحاس:    خوطب العباد بما جرى في كالمهم. قال
 كما قال: ،من حديث إلى حديث يه أن "أم" في كالم العرب لخروجٍ يريد سيبو  ، مشروحوال

 أتهجر غانية أم تلم
 فتم الكالم ثم خرج إلى شيء آخر فقال: 

 أم الحبل واهم بها منجذم  

ما جاء في كتاب هللا تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديٍث إلى حديث،  
"بل"  ويون نحالو  اْلَمنُ }،  يمثلونها ب  َرْيَب  ِبِه  قوٌم من :  قتادة قال  [30الطور:]  وِن{َنَتَربَُّص  قال 

 . "الكفار
َفَما َأْنَت ِبِنْعَمِة  } ،اإلضراب، اإلضراب  إن كان المراد يجعلون معناها معنى "بل" ،يمثلونها ب "بل"

} يعني يوجد من [  30]الطور:{  َشاِعرٌ   َيُقوُلونَ }ل  ب  ،ن بل يقولو   [29الطور:]  َربِ َك ِبَكاِهن  َوال َمْجُنون 
لكن اإلضراب هنا ال محل  : "كاهن"، ووجد من يقول: "مجنون"،  ووجد من يقول  ،شاعر"يقول: "

بعد نفي. ما أنت: كذا، وال كذا، وال كذا    اإثبات    ، واإلضراب إنما يكون ةله؛ ألنها كلها منفية ومنكر 
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ا ُأنكر كم  ،على جهة اإلنكار عليه  امسوق    [30الطور:]  َشاِعٌر{  ونَ ولُ }َأْم َيقُ فما زال    ،بل أنت كذا
 .أنه "شاعر" اون" ينكر عليهم أيض  عليهم قولهم: "كاهن، مجن

يقول: يمثل، والنحويون يمثلونها ب"بل" إذا كانوا يجعلون معناها "بل" فالكلم ليس بصحيح؛ ألن   
 بل تثبت ما بعدها. 

خر من منفي  آتقل من شيء  إلى  إن كان قصده أنها تن و   ،تيسيأ  مالإضراٌب عما سبق، وإثباٌت  
 خر ال مانع كون التمثيل هنا ال في المعنى. آمثبت، وهنا من أسلوب إلى  إلى
اْلَمُنوِن{}"   َرْيَب  ِبِه  الكفار  [30الطور:]  َنَتَربَُّص  من  قوٌم  قال  قتادة:   :قال 

يكفيكموه بمحمد تربصوا بني  ،بالموت  شاعر  كفى  قافالن  كما  عبد   هؤالء:  الضحاك ل.  بنو 
لُك عن قريب كما هلك من قبل من الشعراء، وأن أباه مات أي يه  ، نسبوه إلى أنه شاعر الدار
 ."فربما يموت كما مات أبوه ،اشاب  

قريب  كونه  يعني   يموت  ألنه  هل  الوصف.  بهذا  الشعراء    ايوصف  من  كثيٌر  الشعراء؟  من  كغيره 
وصف بهذا الوصف أنه يموت أن من    ةد عال قا و   ،ةجاد ليس ب  اصغير  وغير الشعراء مات    ،رُعم ِ 
من  اقريب   من  كغيره  نعم  ف  الشعراء.  سنة،  مئة  من  أكثر  عمر  من  ي الشعراء  بأنه  كونهم  صفونه 

هذه أوصاف وصف بها   ،كل هذا ال رابط بينه  ،شاعر يتربصون به كما تربصوا بالشعراء وماتوا
وُ أنه كاهنب   صفوُ   -عليه الصلة والسلم–  النبي بأص ،  بأنه ساحرنه شاعر، وُ ف  وال   ،صف 

ن يطول عمره، ووجد بل وجد من الشعراء كغيرهم م  ،عمر أو قصرهِ يعني أنه دليٌل على طول ال 
فل ارتباط بين الشعر وطول العمر وقصره، لكن لما وصفوه بهذه األوصاف من يقصر عمرُه،  

البشرية مادام موصوف   دائرة  ، اج عن كونه بشر  يخر   و الهفبهذه األوصاف    اقالوا: ال يخرج عن 
ال بد أن يموت طال عمره أو   ،ت يمو أن    تربص بهن  ما نتربص بغيره من البشر،نتربص به مثل

فل  شعراء وهلك غيرهم من غير الشعراء،  من ال  هفمن يهلك عن قريب كما هلك من قبلقصر،  
منهم من يموت و   ،عمرم الممنه   ،يرهمألن الشعراء كغ  ؛وبين التربص به  اارتباط بين كونه شاعر  

 . قبل ذلك
أباه    ن بعض األوصاف تدخل في حيز  أشك    ا مات أبوه، الفربما يموت كم  ، امات شاب  فوأما 

يعني يمكن أن تورث من أب  أو عم أو خال  أو    ،بعض األوصاف، واألخلق، والطبائع  ،الوراثة
أحد  مع   يناط ببالنسبة للعمر فل ارتبأما   الجد، وأن نزعه عرق إلى ذلك األب و كي ،جد وما أشبه

  .غيره خر ال أب، وال جد، والآ
الرحمن بن حسان بن  تحدَّ   عبد  المجالس  إذا جلس في  أباُه مات عن  ثابت  بكل فصاحة أن  ث 

)مئة  وعشرين(، وأن جده ثابت مات عن )مئة  وعشرين(، وأن عمه مات عن كذا، وأن خاله مات  
 يقصد؟  ماذاعن كذا. 

  .يطول عمره: بطال
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أنه عمره    يقصد  سنة"  مان  "لث  فمات يطول  وأربعين  "لثمان   سنة"،  يُ   ،وأربعين  بما  تب  كفالعبرة 
وأجل ورزق،  عمل  من  بغيره    ،لإلنسان  هذا  يتأثر  أن  يمكن  ِوْزرَ }ال  َواِزَرٌة  َتِزُر  {  ُأْخَرى   َوال 

أل،  [164األنعام: ليعظه؛  له  قريب   إلى  شخٌص  ذهب  سنوات  "عشر"  بلغ وقبل  القريب  هذا  ن 
يت"الستين" من العمر ول إليه شد  اوال يصلي. ذهب إليه    زوج،م  الناصح   اءسد الرحل إل  بن عمه 

ولد ال    ،فجاءه في يوم جمعة العصر وقال له: أنت بلغت من العمر كذا ولم تتزوج  ،النصيحة له
 ، وال تصلي ليختم لك بخير. بخير يذكرك ويدعو لك

قال:   ؟ت ما  لما  الد كم عمر الو   ؟أبوي   مات   متىأكثر.    وأ   وباق  مثلها  "قال: أنا اآلن عمري "ستين
 ن. و معمر ل؟ وكم كذا؟ كلهم كم عمر الخا مائة وعشر.

السلمة   هللا  نسأل  حاله،  على  وهو  خبره  ويأتيني  إال  الثانية  الجمعة  جاءت  ما  وهللا  يقول: 
 .العمأو الخال أو لد اعمر الو و الولد  بين عمررتباط ا لوالعافية. ف

شاب    "  مات  أباه  يمو   ،اوأن  كمفربما  مات  وقالا  أبوه.  ريب ش:  األخف ت  إلى  به  }نتربص 
والمنون: .  وقصدُت إلى زيد  افحذف حرف الجر، كما تقول: قصدُت زيد    [03الطور:]  المنون{

 ." ابن عباس الموت في قول
  :الطهوي أبو الغول  قال 

 

 هووووووم منعوووووووا حمووووووى الوووووووقبى بضوووووورٍب 
 

  يؤلوووووووووا بوووووووووين أشوووووووووتات المنوووووووووون   
المنا  أماكنهم    ،ياأي:  أتتهم مناياهم في  بين قوٍم متفرق األمكنة لو  يقول: إن الضرب يجمع 
فأتتهم واحد  موضٍع  في  فاجتمعوا  متفرقة،  مجتمعة ألتتهم  ي  وقال.  المنايا  أبي  عن  الُسدِ 

عباس عن مالك إ:  ابن  شك  القرآن  في  مريب  الطور  ا واحد    اكان  ال  اْلَمُنوِن{ }  في    َرْيَب 
  وقال الشاعر: ،ادث األموريعني حو  [30الطور:

 توووووربص بهوووووا ريوووووب المنوووووون لعلهوووووا
 

  "ُتطلق يوموا...  
  طالب يعني على    - عنه وأرضاههللا  رضي–عباس    ابنمثل    لعامة التي يطلقهامثل هذه القواعد ا 

جميع القرآن كذا خلص ارتاح، إال كذا وكذا المستثنى يحفظ،    أن يحرص عليها، هذه الكلمة في
 والباقي يكون معناه على ما أطلق.

 وقال الشاعر:"
 توووربص بهوووا ريوووب المنوووون لعلهوووا

 
 " حليلهاا أو يموتُ ُتطلق يوم    

 ، بها  اومازال قلبه معلق    ،ثم تزوجت   ،ضت، ورفض أهلهافكأنه خطبها فر   نعم هذا ُيريد هذه المرأة  
  ؟ الشاعر  أوأنت  تعمر  سيموت حليلها. لكن أنت ماذا عنك؟ أنت  أو  ق  طل  أن تُ إما  ا  هتربص بف

أن  واحتمال    ت زوجها،يمو أن    تمالاحو طلق،  أن تُ احتمال    :قال  ر. طيب إلى متى؟يقول: انتظ
  .يعني بل فرق  ،تموت أنت أن تمال تموت هي، واح
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واحد   مثل  يفرضون اخطب  يعني  بلد   من  يزيد عن    افارق    امعين    اسن    مرأة  والزوجة ال  الزوج  بين 
، خمسة عشر سنةأقل من  عمرها    من  خد أ يأن  ما يمكن    أربعون   عمره  الذيسنة،    خمس وعشرين

ي  خمسون عمره    ومن عأ ما  من  وعشرون   مرهاخذ  عمره  ،  أربع  شخص  وحدة    ستون هذا  خطب 
فاإلنسان  ما تصبر،    سنين. قالوا: هي  خمسصبر  أ  :قال  ،يسمحقالوا: النظام ما    ثلثون عمرها  

حتى يموت  يقول: انتظر  لت عن الشيء األخر اختلت موازينك،  وغاف  ،إذا نظرت إلى شيء معين
يصير  ف  إلى خمس وثلثين  صللت  ،سهلة  ،سنين  خمس: انتظر  طيب وأنت، وهذا يقول  ،طلقتأو  

ا وعشرين هاالفرق بيني وبين  . خمس 
 طالب:............ 

 هللا المستعان. خمُسا وستين،  نت تصير أو 
ن وتقول: تنظر إلى اإلنسا   -جلَّ وعل  -نعم هذه أمور المنايا عجائب يعني سبحان هللا بيد هللا 

بإذ   تقول:  ،وأكله وشربه ونومه ومشيهن هللا يعني من خلل ما تنظر من صحته وعنايته،  هذا 
لرجل الذي  ا  لىإ  ثم تنظروما أشبه ذلك،    ،يموت بمرض أو فجأة  ثم ال يلبث أن   ،مريعس  هذا

يعني ما تجد    وكذا،  حبوب ويمين ويسار وتسد و ل: كيف يعيش هذا؟ عايش على علجات  ايق
 يستمر بإذن هللا.  ،ومع ذلك يستمر ،نشاط وحيويةيدل على أنه فيه  ي جهد عنده أ

 نعم. 
 بو ذؤيب: أ قال  ؛حوادث الدهر، والمنون هو الدهر  [30الطور:] ْلَمُنوِن{َب اَريْ }مجاهد:  وقال" 

  أمووووون المنوووووون وريبوووووه تتوجوووووعُ 
 

 والوودهر لوويس بمعتووب موون يجووزعُ   
 وقال األعشى:  

  أعشوووى أضووور بوووه ت رجوووال  أأن رأ
 

  المنون ودهٌر متبل خبلريب   
اآلجوال. ألنهموا ينقصوان األعموار ويقطعوان   ؛وسوميا بوذلك  ؛المنون الليل والنهوار:  عياألصم قال

 قيول أبو عبيدة: أي قوته وكذلك المنية.ألنه يذهب بمنة الحيوان  ؛منون  :وعنه: أنه قيل للدهر
لغبوار الضوعيف. قوال ألنه مضعا، من قولهم حبوٌل منويٌن أي ضوعيف، والمنويُن ا  ؛دهر منون لل

المنوووووون واحوووووٌد ال جماعوووووة  :األصووووومعي .اوجمعووووو   اوتكوووووون واحووووود   ،والمنوووووون مؤنثوووووة :الفوووووراء
المووت، لوه الودهر أو فمون ذكوره جع  ؛نثر ويؤَّ ذكَّ هو جماعٌة ال واحد له، والمنون يُ  :فشخاأل له.

 .ل على المعنى كأنه أراد المنيةمحال ومن أنثه فعلى
 ."ي قل لهمأ [31الطور:] }ُقْل َتَربَُّصوا{قوله تعالى:  

تذكيرها وتأنيثها ع التأنيث يجوز  أو  التذكير  التي ليست صريحة في  لى اعتبارين: على  األلفاظ 
 رتذك  ث، فر وتؤن  لبلد أو البقعة يجوز أن تذك  اعتبار اللفظ المذكر، وعلى اعتبار اللفظ المؤنث. ل

 بقعة. ث على اعتبار الوتؤن   ،ث على اعتبار البقعةباعتبار المكان، وتؤن  



 

 

 
8 

 8 (002سورة الطور ) -تفسري القرطيب

َفِإنِ ي َمَعُكْم  }،  تربصوا أي: انتظروا محمد أي قل لهم يا  [31الطور:]  }ُقْل َتَربَُّصوا{قوله تعالى:  "
 .في بالس بدر فعذبوا يوم ،بكم العذاب أي من المنتظرين [31الطور:] ِمَن اْلُمَتَربِ ِصيَن{

 .بهذا أي بالكذب عليك أي عقولهم [32]الطور: {}َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحالُمُهمْ قوله تعالى:  
أي: بل    ،أم" بمعنى بلر عقول. وقيل: "أي أم طغوا بغي   [32]الطور:  ِبَهَذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن{}

لم يؤمنوا وقد وصفهم    قومك بال  ما    وقيل لعمرو بن العاص:  لهم الحق.وإن ظهر    اكفروا طغيان  
  ؛ ي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: أحالمهم أي أذهانهمأ  ،فقال: تلك عقوٌل كادها هللا  هللا بالعقل؟

ُيعطى   ال  العقل  آلم ألن  عقل  له  كان  ولو  الذهللكافر  الكافر  يعطى  وإنما  عليه   ،نن.  فصار 
وروي  األمر والنهي.    ير لحدودمقادر الويقد  ،والعقل ُيميُز العلم  ،م جملةُحجة. والذهن يقبُل العل

 ."-صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 
حينما    أين عقولنا  -عليه الصلة والسلم–»سأل النبي  أنه:    -رضي هللا عنه-عن عمر    يذكر 

ا نعبد  أكلناها   ،لتمرةكنا  ب  ؟فإذا جعنا  أخذها  يعني  « اريهاقال:  إذ ،  كان  مهما  يُ العقل  لم  د هللا  رِ ا 
البدع ما وصلوا   سالكفر، ورؤو   مثل رؤوسباٌل على صاحبه،  و و  هف ان  ما كالهداية مه  لإلنسان 

ا هذه  بذكاءإلى  إال  يكونوا رؤو   ءاألغبيا  .لمنزلة  أن  يمكن  ذكا  ا،س  ما  نفعهم  هم حينما  ؤ لكن هل 
من كتاب    دون قائد  من نص     وشماال    اعلى الغارب لهذه العقول تخبط وتضرب يمين    ركوا الحبلت

 .-لسلموا لة صلعليه ا–ة نبيه هللا وسن
أذكياء  كبارهم  عباقرة  المبتدعة  ال  ،رؤوس  أذكياء  من  معددون  عد  بل  لو  يعني  من  عالم،  دنا 

ة نبيه، ولم  ما لم يقتضوا بكتاب هللا وسنهم ليس بالعادي، ومع ذلك حين ؤ ذكارؤوسهم وجدنا أنهم  
إل  وحاديهم  وسائقهم،  قائدهم،  عنه يجعلوا  جاء  ما  ربهم  وعل   -ى  تاهوا   ،وااعوضا  هو تا  -جلَّ 

من أين فتح عليه بهذا   :ه قلت يعني أي عقل  لهذا الرجل الكبير الذي إذا قرأت كلموضاعوا،  
فُ  كيف  أ الكلم؟  إن  يقول:  وهو  الكلم  بهذا  عليه  الصين  تح  بقةعمى  وال    .األندلس   يرى  يجوز 

 . صحيح وهللا ؟ت أن أمهبولك: ؟ يقول للى الجدارع ذاما :للمجنون   ا، لو تقولذ ه المجنون يقول
األو دود مع  وناس من  ب  اءذكين  الصين  أعمى  يرى  أن  يجوز  يقول:  أين  والعباقرة  األندلس.  قة 

 العقول؟ 
كيف يقول عاقل يتدين ويقول وهو ساجد: ف  وإال   ،ا بهادوا قواعد، ولزم عليها لوازم فالتزمو لكنهم قعَّ 

السلمة    سبحان نسأل هللا  األسفل.  المبتدئو   .والعافيةربي  ية. ك معدود من رؤوس  هذا يف  قول 
مسلم   أن  يتصور  وهل  أم  االكلم؟  بداية  في  الكلمة  هذه  يمكنيقول  ما  أمره    ،ره؟  بداية  في  هو 

اء عقله إلى أن يصل إلى هذا ثم يسترسل ور   ،كذا  قريب من الفطرة، قريب من السنة، قريب من
الذنوب،الحد،   تزداد  هللا  بذكر  أال   " والقلوب"  يقول:  البصائر  هللا  ،وتنطمس  اأسأل  مة  لسل 

 والعافية.
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  . سبحان ةمصنفات، ولهم أتباع، ولهم أشياء كثير لهم    ؟ينتسبون للعلمهل يمكن أن يقول هذا من  
أبعد    ،ضعيف  م آد   بنا  ،هللا الوحيين  فإذا  والسنة  ،تاه وضلَّ عن  بالكتاب  إال  اعتصام  إنها   .فل 

فتن التي تموج باألرض ال  هذه  غيره،  هما في  .قال: كتاب هللامنها؟  ستكون فتن، قيل: ما المخرج  
من يتلقونها  حلولها  الشديد  األسف  مع  الناس  اإلعلم.    تجد  يصير؟  س  ماذاو ؟  صا   ماذاوسائل 

الفلني؟    ماذاو  المحلل  هذا  ذاامو قال  غير  عندهم  ما  فلن؟  الكتاب   ،ذكر  إلى  رجعوا  لو  لكن 
 ستعان.  هللا الم ،والسنة وجدوا المخرج

النبي  " عن  هللا-وروي  علصلى  و   رجال   -سلم يه  هللا،  أن:  رسول  يا  فالن    قال:  أعقل    ا ما 
ُع   ُكنَّا َنْسمَ }َوَقاُلوا َلوْ   :تعالى هللا  أما سمعت قول،  ه، إن الكافر ال عقل له»م النصراني! فقال:  

ِعيِر{  . "«[10الملك:] َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ
ي العلم عن المخالفين  فيدله على ما ينفعه، كما نُ   ،فعها ينالعاقل الذي له عقٌل يدله على م م  نع
عندهم،  ال علم    ، مون ال يعل  الكفار   {ال َيْعَلُمونَ }،  [187األعراف:]  نَّاِس ال َيْعَلُموَن{َوَلِكنَّ َأْكَثَر ال }

هذا   ،لمسلمين لهم بسببهال ابَ طيب ومخترعاتهم هذه التي بهرت المسلمين، وجعلت التبعية من قِ 
عليسمون  ،علم َيْعَلُمونَ }   ام  ه  الظاهر،  ،[187األعراف:]  {ال  العلم  لهم  أثبت  الظاهر   ثم  العلم 

لو كان علم  ي لكن  دنياهم،  أمور  يريدون من  ما  إلى  اإليمان    لقادهم   احقيقي    باطل    اوصلهم  إلى 
 ه؟  من خرج الحديث السابق لقادهم إلى اإليمان، 

 :.............. طالب
 .بضاعته هذه  يمحكالمعروف 
 :............. طالب
 . ي قبلهلكن إل
 :............ طالب

 . النصراني اعقل فلن  أ ما 
 :............ طالب

 بن عمر. اهو نفسه هو الذي يأتي بحديث 
من  العاقل    فإن  ،»مهقال:   ، ثم-ه وسلمصلى هللا علي-فزجره النبي  :  ابن عمر وفي حديث  "
 ."بإسناده الترمذي الحكيم أبو عبد هللا ذكره ،بطاعة هللا«عمل  ي

نوادر األص التي    ةظن م  من  وهو  ،وليعني في  ما مكما هو معلوم    ترد الضعاف والموضوعات 
 . ذكره أهل العلم

ش  أوقف  أو  شخص  أوصى  الناسلو  أعقل  على  إلى    ،خٌص  ينصرف  العلم:  أهل  أزهد  يقول 
 . ص مما ال ينفعهوتخلَّ  ،ذي سعى في خلص نفسهو الذا هإلى أزهد الناس؛ ألن ه ،الناس
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 ...........  طالب:
 نعم؟ 

 ...........  طالب:
 مه كتاب العقل كله موضوعات.سفيه كتاب ا

 طالب: ........... 

 ال ال، البن حبيب، الظاهر. 
 . عمن
َيُقوُلوَن  "  َلهُ }َأْم  أ33]الطور:  {َتَقوَّ القرآني[  يعني  وافتراه،  افتعله  تكلُّ   .:  القول، والتقول:  ا 

أي:    ؛أقولتني ما لم أقلقولتني ما لم أقل! و   :وإنما يستعمل في الكذب في غالب األمر. ويقالُ 
 ".أي كذب عليه. واقتال عليه تحكم قال ل عليهتُقو ي. و ادعيته عل
 .ه وسلم صلى هللا علي ،ل فليتبوأ مقعده من النار«ما لم أق علي  من قال» :يث وفي الحد 

 نعم. 
 قال:"

 ومنزلوووٌة فوووي دار صووودٍق و بطوووةٍ 
 

  بيبُ وما أقتال من حكٍم علي ط  
  [ 33]الطور:  {َبل ال ُيْؤِمُنونَ }،  ليس كما يقولون   والثانية لإليجاب أي  ،ف "أم" األولى لإلنكار

ِمْثِلِه{،  اواستكبار    اجحد   ِبَحِديٍث  إن   [34]الطور:  }َفْلَيْأُتوا  أنفسهم  تلقاء  من  يشبهه  بقرآٍن  أي 
  راه.افت ا كانوا صادقين في أن محمد  

صلى هللا -للنبي    ِمْثِلِه{}  في  بإضافة والهاء[  34]الطور:  ِلِه{ِمثْ   ِديثِ ِبحَ }َفْلَيْأُتوا  وقرأ الجحدري  
 . "-معليه وسل

مثل وسلم  -النبي   حديث   بحديث  عليه  هللا  حديث  -صلى  مثل  بحديث   الصلة   -محمد ،  عليه 
 . نعم ألنه حديث مثل القرآن.-والسلم

د به القرآن إليه رايُ   الذي، وأضيف الحديث  -يه وسلمى هللا علصل-للنبي    ِمْثِلِه{} والهاء في  "
 .والهاء على قراءة الجماعة للقرآن به.ألنه المبعوث  

والتقدير: أخلقوا من غير    ،صلة زائدة"  أم"  [ 35]الطور:  }َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء{ :  قوله تعالى 
فهم كالجماد ال   ؛ أبغير أٍم والوقيل: من   رهم.بن عباس: من غير رٍب خلقهم وقدَّ اقال    شيء.

 كذلك!  سوالي ،وال تقوم هلل عليهم حجة ،ن عقلوي

 يعني الواقع يرد هذا.
 اأم خلقوا عبث  بن كيسان:  اومضغة؟ قاله ابن عطاء. وقال  من نطفة وعلقة    األيس قد خلقو "

َشْيٍء{ }  ؟ وتركوا سدى َغْيِر  الالم  أي لغير شيء،   [ 35]الطور:  ِمْن  ُهُم }،  ف }من{ بمعنى  َأْم 
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أيقولون   [35]الطور:  {اْلَخاِلُقونَ  يأأنفسقوا  إنهم خل  :أي:  فهم ال  وهم ال    ،تمرون ألمر هللاهم 
ذلك خالق  أوإذا    ،يقولون  ثم  أن  ف  اقروا  دون  غيرهم  بالعباد  له  اإلقرار  من  يمنعهم  الذي  ما 

 . "األصنام، ومن اإلقرار بأنه قادٍر على البعث
  ، ل المخلوق ئسُ ا  إذ   [35]الطور:  َأْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن{}َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيء   يعني هذه االحتماالت  

تصور أن يوجد  هل يمكن أن يوجد نفسه؟ هل يمكن أن يُ   ،معناه أنه موجود   ،هذا الشيء مخلوق 
 تصور أن يوجد من غير شيء؟  الشيء نفسه؟ ال، هل يُ 

 طالب: ........... 

 ؟ هذه مادة ليس لها أصل ،من غير شيء
 طالب:........... 

 ؟ماذا
 طالب: ........... 

 . لها هكذا وجدت صل ال أ مادة يعني  ،ما يمكن
إن هذا الشيء وجد    :. هل تقولئ اثم فجأة وجدت شي  ،تك مثل  ي بي ان ففي مكيعني لو جئت   

فمن    ؟ال بد أن يكون قد أحضره أحد   :أو تقول  ،لذي غبت فيهوخلق من عدم في هذا الوقت ا
 نزل؟ الم دخل

 طالب: ........... 

هل تقول    ،اريب  غ  ،اغريب    ئ اووجدت في بيتك شيلت  دخ  إذايعني أنت  ال بد أن يكون أوجده أحد،  
ت و   نه وجد هكذاإ تسب  ا ثار  آ  تجد ، وال  وال شماال    ايمين  بحث  ال  تأتي بشرطة وال غيرهم  ، وال  ب، وال 

ألنك تجذم أنه ال    ؛ال بد أن تبذل األسباب   ؟أدخله أحد   كانإن  إال    ،لجسم بيتيدخل هذا اكيف  
ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر ْم  }أَ   ،د نفسهجِ و أن يُ   اأيض  وال يمكن    ، طري هذا ف  ،يمكن أن يوجد من غير شيء

أَ  في  [35]الطور:  اْلَخاِلُقوَن{  ُهمُ ْم  َشْيء   لهم خالق    هما  أن  الثالث  االحتمال  ثالث،    أنهم   ،ااحتمال 
فأولى من    اأن هناك خالق  ال بد من    :يقول  فمن هذا الخالق؟ ما دام  ،ولهم خالق  ،وجدوا من شيء

 الخلق الذي خلق السموات واألرض.  هيضاف ل
َمَواِت َواأَلْرَض َخَلقُ }َأْم  " َبل ال  }  ،اأي: ليس األمر كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئ    [36ور:لط]ا  {وا السَّ

يستغنوا عن أم عندهم ذلك ف [37]الطور:  }َأْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َربِ َك{ ،حقبال [36]الطور: ُيوِقُنوَن{
أمره عن  ويعرضوا  عباس:  هللا  ابن  وقال  َربِ َك{}.  والرزق.[37ر:]الطو   َخَزاِئُن  المطر  وقيل:   : 

النبوة. أي أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا.  عكرمة: قال. و رحمةح المفاتي
ومقدورات الرب   ،هيُأ لجمع أنواٍع مختلفٍة من الذخائرألن الخزانة بيٌت يُ   ؛المثل بالخزائنوضرب  
 .فال نهاية لهاالتي فيها من كل األجناس كالخزائن 
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هُ َأمْ }  أيض  المسلَّ  :اسعب  ابن قال  [37]الطور:  {المسيطرون ُم    وعنه  الجبارون.  ا: طون 
عباس وعن .الضحاك وقاله المبطلون. أم  أيض   ابن  المتولون ا:  أرباٌب   :عطاءقال   .هم  هم  أم 
خوال    :يقال عطاء: قال قاهرون. اتخذتني  أي:  علي  عبيدة. وقاله .لك  تسيطرت  وفي   أبو 

الشيء على  المسلط  والمسيطر  المسيطر،  عليه ؛الصحاح:  أحواله  ،ليشرف  يكتب  و   ،ويتعهد 
السطر من  وأصله  ُيقالُ   ؛ عمله،  ومسيطر.  مسطٌر  يفعله  والذي  يسطر  الكتاب  سيطرت    :ألن 

بحر قال  علينا. ُهُم  }  ابن  الحفظة  [37]الطور:  {المسيطرون َأْم  هم  من  ،أي  تسطير    مأخوٌذ 
ما كتبه هللا    افظ  فصار فصار المسيطر هاهنا حا  ؛لذي يحفظ ما كتب فيهالكتاب الذي يحفظ، ا
 في اللوح المحفوظ.

الصاد  لغات:  ثالث  قراءة  ،وفيه  وهي  والسين  العامة،  قرأت  ابن  وبها 
الزاي  وهشامٌ  وقنبل ومجاهد وحميد محيصن الصاد  وبإشمام  حيوة،  قراءة  ،وأبي  كما  حمزة وهي 

 . قدم في الصراطت
تعالى  ُسلٌَّم{}أَ :  قوله  َلُهْم  له  [ 38]الطور:  ْم  أن  أيدعون  ومصعد  أي:  السماء  إلى  مرتقى     ام 

أي عليه األخبار ويصلون به إلى علم الغيب، كما يصل    [38]الطور:  َيْسَتِمُعوَن ِفيِه{} ،اوسبب  
 ".بطريق الوحي -صلى هللا عليه وسلم- محمد إليه

الشياطين    بعض    يركب وكانت  إل  ابعضها  يصلوا  أن  فيهإلى  يستمعون  حد   فيه    ،ى  ويسترقون 
هذ   ،السمع ُحجب  األمرثم  محمد    ،ا  ببعثة  منهم  وحرثت  السماء،  الصلة    –وحفظت  عليه 

 .-والسلم
ُمِبيٍن{}" ِبُسْلَطاٍن  ُمْسَتِمُعُهْم  عليه حق.   [38]الطور:  َفْلَيْأِت  هم  الذي  هذا  أن  بينة  بحجٍة  أي 

 ".قال ،مي الغرز بذلكاحد الساللم التي يرتقى عليها. وربما سوالسلم و 
ينتهي به إلى الدابة التي يريد    ب "الغرز" الذي يضع فيه الراك رجله مثل السلم، يضع رجله ثم 

 ركوبها.
  :يصا ناقته أبو الربيس الثعلبي قال" 

ل ربهووا  مطووارة قلووٍب إن ثنووى الرجووِ
 

 بسلم غرٍز في ُمناٍخ يعاجله    
  : زهير وقال

      اب أسوباب المنيوة يلقهواه  ومن
 

  أسباب السماء بسلمولو رام  

  : وقال آخر
 هجنيووو وموووا إن اتجنيوووت لوووي ذنبووو  

      جنيتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
 

  "ر سلماإلى الهج التتخذي ُعذر    
الناس سواء  كان من   إذا كان الر هذا أسلوب عند بعض  النساء،  أو  الرجال  النساء من  أو  جال 

كما إذا جاء  للهجر،    اتصير سبب  حتى  يفتعل مشكلة    ،ال يريده ال ُيريده يفتعل مشكلةهناك عمل  
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  ،من المال  ئ اشي   واأو أراد   ،ه يفتعل مشكلةجد بعض الحقوق تبفطولب    ،الزوج من سفر أو تعبان
  ؛ له مشكلة  يفتعلما يدخل    لتجده أو   ،ُيطالبونه  نت البالزوجة، واالبن، و   ؛يطالبه بشيء  كل واحد

   في حرمانهم وهجرهم. امن أجل أن يصير سبب  
   :في الجمع ابن مقبل وقال"

      ال تحوورز الموورء أحجوواء الووبالد وال
 

  يبنى له في السماوات السالليم  
 ".ورجا مقصور. ويروى  اء النواحي مثل األرجاء واحدها حج  حجااأل 

 .الجموع صيغة منتهى  على ،السلم يجمع على سللم وسلليمو 
أيض  " واألعناء  البالد،  أعناء  و   اويروى:  والنواحي،  ابن  الجوانب  وقال  بالكسر.  عنٍو  احدها 

الناس واحدهم عنوٍ   اعن    واحدها األعرابي: أعناٌء من  قوٌم من  بال  مقصور. وجاءنا  كسر، وهم 
  ، أي عليها  [ 71]طه:  ُجُذوِع النَّْخِل{  ِفي}   كقوله تعالى:  ،قبائل شتى. يستمعون فيه أي عليه

عبيد وقال.  األخفش قاله وقال   ة:أبو  به.  ألهم الزجاج: يستمعون  يأتي  كجبريل أي:  الذي 
 ."بالوحي -صلى هللا عليه وسلم -النبي

–لنبي  ينزل عليهم أحد بوحي  من السماء؟ لهم سبب يصلهم بالسماء كما هو شأن ا  يعني هل
هل    ،ومحمد: "جبريل"  -عليه الصلة والسلم–النبي    السبب الواسطة بين  -عليه الصلة والسلم 

  ؟ا أحد ينزل عليهم وحي   عندهم

ا. أي  لهم وتقريع    اسفَّه أحالمهم توبيخ    [ 39]الطور:  }َأْم َلُه اْلَبَناُت َوَلُكُم اْلَبُنوَن{  قوله تعالى:"
 .ر البعثستبعد منه إنكافتكم منهن، ومن كان عقله هكذا فال يُ أتضيفون إلى هللا البنات مع أن

 [40]الطور:  َفُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمْثَقُلوَن{}،  ى تبليغ الرسالةأي عل  [40]الطور:  }َأْم َتْسَأُلُهْم َأْجر ا{
اْلَغْيُب فَ ،  دون لما كلفتهم بهلون مجهَ أي فهم من المغرم الذي تطلبهم به مثقَ  ِعْنَدُهُم  ُهْم  }َأْم 

ادوه من علم الغيوب. وقيل: أي أم عندهم علم أي يكتبون للناس ما أر   [41]الطور:  َيْكُتُبوَن{
والجنة والنار والبعث  لناس حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمر القيامة  ب عن اما غا
 ".وقال قتادة، باطل

طلب منه أن  يفتضح؛ ألنه يُ   ،كل من ادعى ما هو فوق منزلته ومرتبته يفتضح  ،عىن اد  مَ   كلُّ 
فلما ادعى   ،لناس ه عند ايستطيع، وقد كان قبل هذه الدعوة في منزلة  تليق بعاه فل  يحقق ما اد  

الذي كان   ،رههذه الدعوة نزل منها مراحل؛ ألن دعواه هذه تدل على أن باطنه أقل بكثير من ظاه 
الناس به،   أمٌر مشاهَ يتعامل معه  إلى فلن ما أعلمه، ما النا  ،د أمر مشاهَ   ،د وهذا  ينظرون  س 

عيون الناس؛ ألن  سقط من  ي ثم    ،ال يليُق به  ايدَّعي دعوة أو يتصرف تصرف    ثم  ،أحلمه، ما أعقله
 قبل ذلك إال أنه فضح نفسه.  اوأن الرجل إن كان مستور   ،الناس عرفوا حقيقة األمر
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وِن{} لمووا قووالوا: :وقووال قتووادة" َب اْلَمنووُ ِه َريووْ َربَُّص بووِ َدُهُم  قووال هللا تعووالى: [30]الطووور: َنتووَ }َأْم ِعنووْ
س: ابون عبوا وقال ه.أو إلى ما يئول إليه أمر  محمد حتى علموا متى يموت  [41]الطور:  ُب{اْلَغيْ 
[ النوووووواس بمووووووا 71]ص: ن عنوووووودهم اللوووووووح المحفوووووووظ فهووووووم يكتبووووووون مووووووا فيووووووه ويخبووووووروأم 
ِه  } ومنوه قولوه تعوالى: ؛كومكتاب الحيكتبون يحكمون وال ي:القتب وقال .فيه ى َنْفسوِ ْم َعلوَ َب َربُّكوُ َكتوَ

ْحَمَة{ حكمون بيوده أل والوذي نفسوي»: -عليوه الصوالة والسوالم-أي حكم، وقوله    [54]األنعام:  الرَّ
 أي بحكم هللا. «بينكم بكتاب هللا

ا{ ى:قولووه تعووال  د  ُم } ة.دار النوودو  ا بووك فوويأي مكوور   [42]الطووور: }َأْم ُيِريووُدوَن َكيووْ ُروا هووُ ِذيَن َكفووَ َفالووَّ
وذلوووك أنهوووم  ،يئ إال بأهلوووهوال يحيوووق المكووور السووو ،أي: الممكوووور بهوووم [42]الطوووور: يوووُدوَن{اْلَمكِ 
 ر.ببد قتلوا

مْ   ٌه غَ  }َأْم َلهوووُ ِ{ِإلووووَ ُر َّللاَّ ِرُكو} .عيخلووووق ويوووورزق ويمنوووو [43]الطووووور: يووووْ ا ُيشووووْ ِ َعمووووَّ ْبَحاَن َّللاَّ  َن{سووووُ
و كل ما فوي سوورة  ل:الخلي ه نفسه أن يكون له شريك. قالنزَّ    [43]الطور:  [1]الطوور: ِر{}َوالطوُّ
 .فكلمة استفهاٍم وليس بعطا {َأمْ }من ذكر 

 ".ه تعالىقول 
وفي    -عليه الصلة والسلم–وا في حق النبي  كروا ما ذكر هؤالء الكفار الذين قولوا ما قالوا، وذ 

عة يشركون،  هم في حال الس و  ،يعرفون في أوقات الشدة من يلجئون إليه، يعرفون   به، حق ما جاء
مر، وضاقت  بهم أز هو الخالق، ويعرفون أنه هو الرازق، وإذا ح  -جلَّ وعل-هللا  لكن يعرفون أن  

عة يعاندون،  لكنهم في حالة السوأخلصوا له،  إلى هللا،    مور لجئواعليهم األمور، واشتدت بهم األ
جلَّ    -هم عليه، ويقدمونهم على ما جاء على هللا و وجد ا  مويقلدون في  ،عون اآلباءتبويصرون، وي

لكن    ،ال يخلصهم إال هللالعلمهم أنه ال ينجيهم، و   ؛كنه إذا جاءت الشدائد لجئوا إلى هللال،  -وعل
ينفعهم ال  هذا  ذلك  ينفعهم؛  هذا  ،مع  يشركون   ال  اإلخلص   ،ألنهم  هذا  ينقضونه،    ،ينقضون 

  وا}َفِإَذا َرِكبُ   ئك، فأولمن األولين  اشرك    ظمأع  نازمان  يذكر أن مشرك  -رحمه هللا  -د جد المواإلمام  
يَن{ منوا من تلطم  أإذا خرجوا إلى البر و ثم    ،[66]العنكبوت:  ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا َّللاََّ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِ 

ومن ُيْشِرُكوَن{ِإذَ }الغرق    األمواج،  ُهْم  في    اننزما   ومشركو   :يقول  [65]العنكبوت:  ا  دائم  شركهم 
رق أو حرق  غأو    ،أو يلتهمه سبع  ،النيرانتجد اإلنسان يدهس بين األقدام أو بين  الرخاء والشدة،  

 يا فلن.  يا على، يا حسين، يا بدوي  :أو ما أشبه ذلك ويقول
 :........... طالب

 .معروف ،نعم
 ........... :طالب
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تجدهم أيام الزحمات في الجمرة، وفي غيرها، وفي    ،يعني شركهم بالرخاء والشدة  ،معروف،  نعم
صوتهم  فالمطا علي  :تسمع  ع  ،يا  القادريا  عبد  يا  بدوي،  يا  حسين،  يا  كل    ،لي،  له    يعني 
 نسأل هللا السلمة.نسأل هللا العافية.  ه،معبود 

ا ِمَن    }َوِإْن َيَرْوا  قوله تعالى:" َماِء َساِقط اِكْسف  }َفَأْسِقْط  ا لقولهم:  قال ذلك جواب    [ 44]الطور:  {السَّ
َماِء{ ا ِمَن السَّ َماءَ   م:قوله، و [187]الشعراء:  َعَلْيَنا ِكَسف  ا{  }َأْو ُتْسِقَط السَّ   َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسف 

لقالوا  [ 92]اإلسراء: ذلك  فعل  لو  أنه  َمْرُكومٌ }  :فأعلم  فوق    ،[44]الطور:  {َسَحاٌب  بعضه  أي 
 ."وهذا فعل ؛وليس سماء ،بعٍض سقط علينا

الليليعني   يقال عن اآليات اآلن  ،بالبارحة  ةما أشبه  "الك  ،مثل ما  "الخسوف"، عن  سوف"، عن 
ما مثل  ،يعني أمرها سهل  ،ر على أنها ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعيةفسَّ وتُ   ،عن "الزالزل" غيرها

من الذي يؤمن؟ هذه آيات سببها  د كما هي،  زلزل األرض وتعو ف، وتس تكب،  يتغ و تطلع الشمس  
َمْرُكوٌم{   قولواي   }  ،المعاصي والذنوب  السماء    [44]الطور:  َسَحاٌب  بهم  سحاب،  ذلك إذا نزل  بعد 

شكال، اهتزت يقول: ظاهرة طبيعية ما فيها أدنى إ  وهو  إلى وقت  قريب   اعة مندم.الت س  العذاب
ثم حصل هذا االهتزاز    ،ات األرض الحرارة في طبق  األرض أمٌر عادي وطبيعي، ارتفعت درجة

وظلم    يه من غيهم عل  ماعوا  ليرجع  ؛معبودهمو وهذا االرتجاج، وال يربط الناس بربهم وخالقهم  
 . وهللا المستعان [ 44]الطور: َسَحاٌب َمْرُكوٌم{}مثل ما يقول األول: وفساد، 
 ....... :....طالب

 . له سلف.هذا هذا يسخر هذا يسخر، نعم
ال   يلنا المعلم ويقول: وما أعطى قديمة التكوين الجيولوج  كان يشرح  1403ل  : في زلزاطالب

 ...ألسبوع حصل زلزاليحدث فيها زلزال كالجزيرة في نفس ا
 .هللا المستعان

 . : التكوين القديمطالب
 زالزل.يعني ما يدري إيش نتائج هذه ال  ه لم يفلته،ذا أخذ حتى إ ،يمهل للظالم -جلَّ وعل -هللا 

القرن السابع    ، فيوأكثر  ( سنة700ما قال الشاعر في زلزال مصر الذي حصل قبل )  يعني مثل
 الثامن يقول:  وأ

      ر مااان كياااد  ياااراد بهااااماااا ُزلزلااات مصااا
 

  وإنما رقصت من عدلكم طربا  
هذا معروف   ،باأللسنة  واألكل  التكسب واالرتزاق  ،معروف  هذا وضع الشعراء  ،سأل هللا العافيةن

ن لهم الحق  وال أحد يبي ِ   ،يستمعون، وينصتون لكن اإلشكال حينما يطبق الناس، و عند الشعراء،  
ومتأخر ضعيف  بصوت   شيء    ،إال  أدنى  لهم  حصل  إذا  الناس  مشكلة،  ر هذه  إلى  بهم،  فزعوا 

والسلم–الرسول   الصلة  خر لم  -عليه  الكسوف  حصل  هنا  ا  الساعة،  أنها  يظن  رداءه  يُجر  ج 
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نظارات  عن  الصور  ؛يبحثون  لهم  والخسوف  ،لتوضح  الكسوف،  بعضهم  و   ،يتتبعونهو   ، صور 
 . يسافر من أجله إذا كان في بلد  أوضح من غيره. هللا المستعان

 ".قليد، وكان في المشركين القسمانى عليه التوهذا فعل المعاند أو فعل من استول "
 وأتباع هؤالء مقلدون.  ،معاندون هؤالء رؤوس  
ثوبوك، ويقوال فوي   يقوال: أعطنوي كسوفٍة مون  ،وهوي القطعوة مون الشويء  ،والكسُا جموع كسوفة  "

ا، " جعلوه واحود  امن قرأ "كسف   ش:األخف : كسا. ويقال: الكسا والكسفة واحد. وقالاجمعها أيض  
 .هلل والحمد ،" وغيرهاا. وقد تقدم القول في هذا في "سبحان" جعله جمع  اف  ومن قرأ "كس
َذْرُهْم{قولوووه تعوووالى:  ى}منسووووٌخ ب يوووة السووويف.  [45]الطوووور: }فوووَ وا يوووَ  َحتوووَّ ِذي ِفيوووِه ُيالقوووُ ْوَمُهُم الوووَّ

َعُقوَن{ي وعاصووووٌم بضوووومها.  ابوووون عووووامر بفووووتح "اليوووواء" قووووراءة العامووووة، وقوووورأ [45]الطووووور: صووووْ
 ."هما لغتان: صعق وصعق مثل سعد وسعد ء:الفرا قال

 د وُسعِ 
 د. عد وُسعِ سَ مثل "

يوم ة:دقتا قال هو  وقيل:  يموتون.  القيا ر.بد  يوم  يوم  وقيل:  األولى.  النفخة  يوم  مة  وقيل: 
بضم الياء من أصعقه   [ 45]الطور:  ُيْصَعُقوَن{} يأتيهم فيه من العذاب ما ُيزيل عقولهم. وقيل:  

  ."هللا
  من الثلثي. يعني من الرباعي، ال

صلى هللا -أي ما كادوا به النبي    [46]الطور:  ْيئ ا{ْنُهْم َكْيُدُهْم شَ }َيْوَم ال ُيْغِني عَ   قوله تعالى:"
منصوٌب على البدل    {َيْومَ }و،  من هللا  [46]الطور:  َوال ُهْم ُينَصُروَن{}في الدنيا.    -عليه وسلم

 .  "[45ر:]الطو  َيْوَمُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعُقوَن{} من
 طالب: ........... 

 . نعم
 :.................. طالب

 معلوم هذا. ،{وأما الذين سعدوا }، د عِ مثل سُ 
 طالب: ........... 

 . نعم
   طالب: ...........

يعني الشرك، وفيه ظلم دون    [82]األنعام:  َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلم {  }الَِّذيَن آَمُنوا رج  ظلم مخُ   هفي
 الملة. ظلم اإلنسان لنفسه، ظلم اإلنسان لغيره ال يخرج من ،كما قرر أهل العلم ،ظلم

 ...... لكن هذه اآلية على ظاهرها طالب: .....
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 ه فيلهم في عموم اللفظ ما  و من باب التغليظ، ودخ  على أنهاها  ستدل بت  في االستدالل يمكن أن 
عقوبته  و   ،خالد مخلد في النار  من الملة هذا مخرج  اللظلم  ا  ،له حكمه  كل    إشكال، لكن يبقى أن

 تحت المشيئة.لظلم دون ذلك انسأل هللا العافية، و  ،أعظم
َذِلكَ }" ُدوَن  موته  [47]الطور:{  َعَذاب ا  قبل  زي .مقيل:  ابن  من   د:قال  الدنيا  األوجاع  مصائب 

واألوال األموال  وذهاب  والباليا  وال د:مجاه د.واألسقام  الجوع  ابن  هو  وقال  سنين.  سبع  جهد 
 ". عنهو هو القتل.  :عباس

يعني دون عذاب القيامة، يعني قبله لهم عذاب،    [47]الطور:  {}َوِإنَّ ِللَِّذيَن َظَلُموا َعَذاب ا ُدوَن َذِلكَ  
عُ لنس وبا القرآن  فيهم  نزل  لمن  ينتظرهم    ،الدنيا  في  واذبُ بة  اآلخرة  اْلَعَذاِب }َوَلُنِذيَقنَُّهمْ وعذاب  ِمَن   
  -نسأل هللا العافية   -عذاب أدنى، وهناك عذاب القيامة   ، هناكمثل ما هنا  [21]السجدة:  {ْدَنىاألَ 

 ". األكبر
 . نعم
وقال   " القبر.  عذاب  وعلي هوعنه:  عازب  بن  عنهم   رضي- البراء  ف  -هللا  معنى  ب  {ُدونَ } . 

 .  " ن عذاب اآلخرةأخا م  ا"غير". وقيل: عذاب  
َذِلكَ } ُدوَن  ذلك  [74]الطور:{  َعَذاب ا  أقل من  الشدة، وأي عذاب دون  ،يعني  بالنسبة لعذاب   ه في 

 . وهللا المستعان  ،ل شيءاآلخرة ك
  قط؟ يقول: ال   ال رأيت بؤس  في الدنيا فيغمس في الجنة فيقال له: ه  ا ولذا يؤتى بأشد الناس بؤس  

ي تصيب الناس الُكرب التقط،    افي النار قال: ما رأت نعيم  غمس    وربي، ومثله أنعم الناس إذا
 ال شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة.  في الدنيا 

   ال َيْعَلُموَن{ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهمْ }وقيل:    ،أن العذاب نازل بهم  [47]الطور:  َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن{ }"
   .ما يصيرون إليه [47ر:]الطو 

  مسألتان:  فيه [48]الطور:{ ُيِنَنا}َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك َفِإنََّك ِبَأعْ لى: قوله تعا
َربِ كَ ى:  األول ِلُحْكِم  وقيل:    [48]الطور:{  }َواْصِبْر  رسالته.  من  حملك  فيما  ربك  لقضاء  قيل: 

 .ف"ثم نسخ ب ية "السي ،لبالئه فيما ابتالك به من قومك
 ".ثانيةال 

وبين    توفيق بينهامع أنه يمكن ال  ،أكثر من "سبعين" آية  ت "السيف" نسخية  أهل العلم يقولون: آ
هذه   يقول:    ،اآليات بعض  من  نُ إبخلف  السيف  أية  وأنهن  اآليات،  هذه  بجميع  اآلن   مسخت 

 ،تتبدلام الشرعية ال تتغير وال  ن عليهم الصبر، والعفو، والصفح، وما أشبه ذلك. األحكو المسلم
ى حسب ما تتيحه  ويبقى التعامل بين المسلمين وغيرهم عل   ،هذه اآليات تبقى آية "السيف" ناسخة ل

  ، نعم الصبر نتهك حرماتهم ونقول: الصبر خذ حقوقهم، وتُ ؤ ما أن تُ أ  ،هوما يستطيعون   لهم ظروفهم،
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  ، ه يعلو وال يعلى علي مكم الشرعي أن اإلسل لكن يبقى أن الحما باليد حيلة،  ،ال نستطيعدونه  اوم
 .[29]التوبة: َعْن َيد  َوُهْم َصاِغُروَن{ َحتَّى ُيْعُطوا اْلِجْزَيةَ }
ِبَأْعُيِنَناَفِإنَّكَ }قوله تعالى:  انية:  الث" منا نرى ونسمع ما تقول    أي بمرأى  ومنظر  [ 48]الطور:{   

ونر  ونحرسك  ونحوطك  ونحفظك  نراك  بحيث  وقيل:  قوله  وتفعل.  ومنه  واحد.  والمعنى  عاك. 
السال- وسىلم تعالى َعْيِني{   عَ َوِلُتْصنَ }:  -معليه  وحراستي  [39]طه:  َعَلى  بحفظي  وقد    ،أي 
 ."تقدم

ل  اآلية  فهذه  هذا  "الصفات"آ يست من  وعلى  بأن هللا    ،ية  اإلقرار  وعل -مع  بعين   -جلَّ    يبصر 
 . جلله وعظمتهفتثبت له على ما يليق ب ،أثبتها لنفسه، أثبتها لنفسه

  [ 49-48]الطور:  ِل َفَسبِ ْحُه َوِإْدَباَر النُُّجوِم{َوِمَن اللَّيْ   ، ِحيَن َتُقومُ َوَسبِ ْح ِبَحْمِد َربِ كَ }  قوله تعالى:"
 مسألتان: ه[ في 73]ص:

 [ اختلوا فوي تأويول قولوه: حوين48:]الطور{  َوَسبِ ْح ِبَحْمِد َربِ َك ِحيَن َتُقومُ }  :: قوله تعالىولىاأل "
وأبوووو  وسوووفيان الثووووري  وسوووعيد بووون جبيووور وعطووواء وابووون مسوووعود مالوووكعوووون بووون  تقووووم فقوووال

: سووبحان هللا وبحمووده، أو سووبحانك اللهووم فيقووول ؛هموون مجلسوو يسووبح هللا حووين يقوووم ص:األحووو 
ودليل هذا  ،كان غير ذلك كان كفارة له ا، وإنحسن    ازددت ثناء    اخير   فإن كان المجلس  ،وبحمدك

ن »مو: -صولى هللا عليوه وسولم-هللا  : قوال رسوولقوال أبوي هريورة عون لترموذيا التأويل ما خرجه
أشهد  ،هم وبحمدكجلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك الل

قال: حديث حسون   غفر له ما كان في مجلسه ذلك«أستغفرك وأتوب إليك إال ،أن ال إله إال أنت
  ".قال ابن عمر صحيح غريب. وفيه عن

عتمد أنه ثابت، وقد سأل اإلمام "مسلم" اإلمام "البخاري" اختلف في تصحيح وتضعيفه، لكن الم
 عن هذا الحديث فأثبته. 

 .... :..........طالب
لَّ  ج  -تخفف، وقد يرضي هللا -لَّ وعلج -على كل حال حقوق العباد لها شأن، لكن حقوق الرب 

 واسع.فضل هللا  ،من حصل له غيبة في هذا المجلس -وعل
، كما يحرص أشد من ذلك على اجتناب ما ُنهي عنه ،ما ُأمر به لكن يحرص اإلنسان على أداء 

 .    نعم
في المجلس الواحد مائة   -صلى هللا عليه وسلم-ا نعد لرسول هللا »كن قال: ابن عمر وفيه عن"

م وتبمرة  لي  اغفر  يقوم: رب  أن  قبل  الغفو  ن  التواب  أنت  إنك  قال: حديث حسن    ، ر«علي 
غ كعب وقال،  بريصحيح  بن  الصالة.   ع:ربيوال والضحاك محمد  إلى  تقوم  حين  المعنى 

 ".ا، وسبحان هللا بكرة وأصيال  كثير   ا، والحمد هلليقول: هللا أكبر كبير   اك:الضح قال
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ه، فيشمل القيام من المجلس، والقيام  فيبقى على عموم  ،لم يأتي بيانه  ،لمجم  ،القيام هنا مجمل 
 . قيام يدخل فيهكل  ،ود وهكذاوالقيام من النوم، والقيام من القعإلى الصلة، 

الطبر إ قال  " فيه بعد ي:لكيا  َتُقوُم{}فإن قوله:    ؛وهذا  التسبيح   [48]الطور:  ِحيَن  ال يدل على 
يكون وراء ذلك، فدل على أن لذي يكون بعد القيام، والتسبيح  بعد التكبير، فإن التكبير هو ا

م  تقوم  حين  فيه  قالالمراد  كما  مكان  كل  مسعود ن  هللا -ابن  عنه رضي  وقال-  أبو   . 
 ."المعنى حين تقوم من مقامك ة:وحسان بن عطي الجوزاء
 منامك.  ،منامك

   ".ين تقومح"
 . من منامك

واذكور  ي:الكلبو وقوال لعملوه بوذكر هللا.  امفتتحو  ليكون   ن:حسا المعنى حين تقوم من مقامك. قال"
 ر.وهووووووي صووووووالة الفجوووووو ،ى أن توووووودخل الصووووووالةهللا باللسووووووان حووووووين تقوووووووم موووووون فراشووووووك إلوووووو

 -مصوولى هللا عليووه وسوول-عوون النبووي  عبووادة منهووا حووديثُ  ؛ذا روايووات مختلفووات صووحاحوفووي هوو
الحمود وهوو علوى ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله   :»من تعار في الليل فقال :قال

ثوم قوال: اللهوم  ،ال بواهوال حوول وال قووة إ ،وهللا أكبور  ،وسبحان هللا  ،مد هللوالح  ،كل شيء قدير
تعار الرجل مون  ي.البخار  خرجه ،صالته« فإن توضأ وصلى قبلت ،استجيب لهاغفر لي أو دعا 

ل: وبعضوهم يقوو ،ا وهوو صووتهومنه عار الظلويم يعوار عورار   ؛الليل: إذا هب من نومه مع صوت
هللا صولى -ل  »أن رسوو ابن عبواس ا. وعنلوا زمر النعام يزمر زمار  ا، كما قاعر الظليم يعر عرار  
ذا قوووام إلوووى الصوووالة مووون جووووف الليووول: اللهوووم لوووك الحمووود أنوووت كوووان يقوووول إ -هللا عليوووه وسووولم

ولوك  ،ولوك الحمود أنوت قيووم السوماوات واألرض ومون فويهن ،ات واألرض ومن فيهنالسماو  نور
ولقواؤك  ،وقولك الحوق ،ووعدك الحق  ،لحقأنت ا  ،السماوات واألرض ومن فيهنالحمد أنت رب  

اللهوم لوك أسولمت  ،حوق دٌ ومحمو ،والنبيوون حوق ،والسواعة حوق ،والنار حوق  ،والجنة حق  ،الحق
فاغفر لوي موا قودمت وموا  ،وإليك حاكمت ،وبك خاصمت ،أنبت وإليك ،وبك آمنت  ،وعليك توكلت

  عليه. متفق ،إله إال أنت وال إله غيرك«ال  ،وأنت المؤخر ،أنت المقدم  ،أخرت وأسررت وأعلنت

م عون كان إذا استيقظ من الليل مسح النو » -سالمعليه الصالة وال-أنه    اأيض   ابن عباسٍ  وعن
يَن }المعنوى  م:زيود بون أسول وقوال .«من سورة "آل عموران ثم قرأ العشر اآليات األواخر  ؛وجهه حوِ
فلويس فيوه أموا نووم القائلوة  ي:ابون العربو لمن نوم القائلة لصالة الظهور. قوا  [48]الطور:  َتُقوُم{
 ".كالضحا وقال وهو ملحق بنوم الليل. ،أثر

  ، في بدايتهله    ركاذ أفيه ما يصنع بنوم الليل من    يعني يصنع فيه ما يصنع بنوم الليل، يصنع
نام في    اولذلك ُيسأل كثير لو أن إنسان  هو ملحق بنوم الليل،    ،ا استيقظ منهوإذا تعار منه، وإذ 
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ه  إذا أوى إلى فراش  هو ما أشبه ذلك. هل يقول ما يقولوقت النوم من بعد صلة العصر أ  غير
 بالليل؟ 

بالفراش  األأما    المربوطة  الليحاديث  بنوم  المربوطة  أما  كذا  فهذا فراش،  أوقات  ليلته  في  ل  فل 
 يدخل فيها. 

التسبيح قوالن؛  قال الماوردي: وفي هذا   إنه التسبيح في الصالة إذا قام إليها ك:الضحا وقال"
 في السجود. ه سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي األعلى أحدهما: وهو قول

وال   ،وتعالى جدك  ،ارك اسمكوتب  ،يقول: سبحانك اللهم وبحمدكالثاني: أنه التوجه في الصالة  
قال العرب إله غيرك.  التس ي: ابن  إنه  قال  كثيرة من  ذلك  في  واآلثار  أفضله،  فهذا  للصالة  بيح 

  -صلى هللا عليه وسلم-، عن النبي  -رضي هللا عنه- بعلي بن أبي طال عظمها ما ثبت عنأ
قام نهأ إذا  الصالة قال  »كان  ره في آخر سورة الحديث. وقد ذكرناه وغي «وجهت وجهي  :إلى 

  ، يا رسول هللا  :»قلت ل:أنه قا  -رضي هللا عنه- بكر الصديق  عن أبي البخاري  وفي"األنعام".  
أدعو   إ  :: قلفقال  ؛به في صالتيعلمني دعاء   نفسي ظلم  اللهم  يغفر    ،اكثير    اني ظلمت  وال 

 . «الغفور الرحيم إنك أنت ، وارحمني ،فاغفر لي مغفرة من عندك ،تالذنوب إال أن
تقدم في "ق" مستوفى عند   [49]الطور:  }َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِ ْحُه َوِإْدَباَر النُُّجوِم{ الثانية: قوله تعالى:

ُجوِد{َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِ ْحُه وَ } قوله تعالى:    ".. وأما[40]ق:  َأْدَباَر السُّ
 اك في صورة "ق".هن {َوَأْدَبارَ {، }ِإْدَبار }يتعلق بالهمزة تقدم ما  

وِم}  وأما  " فحمول بعوض  ر.يعنوي ركعتوي الفجو س:وأنو وجوابر وابون عبواس يعلو فقوال {ِإْدَباَر النُّجوُ
وجعلهووووووووا منسوووووووووخة بالصوووووووولوات  ،النوووووووودبالعلموووووووواء اآليووووووووة علووووووووى هووووووووذا القووووووووول علووووووووى 

ارَ } :قولوووهأن  د:وابووون زيووو الضوووحاك وعووون س.لخموووا وِم{َوِإْدبوووَ يريووود بوووه صوووالة  [49]الطوووور:  النُّجوووُ
أنوه التسوبيُح فوي آخور الصولوات. وبكسور الهموزة  ٍس:ابن عبا وعن .ي لطبر ا وهو اختيار ،الصبح

سووالم بوون أبووي  قوورأو  ق".فووي إدبووار النجوووم قوورأ السووبعة علووى المصوودر حسووب مووا بينوواه فووي "
وهوو جموع  ،وأيووب وسوالم بيعقوو  بالفتح، ومثلوه روي عون  {ْدَبارَ أِ }و  :السميقع  ومحمد بن الجعد

 ."ودبره آخره دبر ودُبر ودبر األمر
منفصل   كان  ملتصق    سواء   أو  منفصل    ا عنه  كان  وإن  ملتصق    به،  أو  الدابة"   ،به  اعنه  "دبر 

فل يلزم   ،عنها  ل  الناقة "يأتي دبرها" يعني: منفص  ليملتصق، وقد يأتي الشيء دبر الشيء كفص
م  بعد السلخرها، ويحتمل أنه  آ صلة المعنى يحتمل أنه في    من قال في دبر كلهذا وال هذا،  

ثلث   سبح  صلة :  كل  دبر  في  يسبح  الصلة  دبر  في  قال  وإذا  ثلث    امنها،  وحمد   ا وثلثين، 
بر هذا في "دبر خال  خرآال إله إال هللا ..... إلى    :ةئوثلثين، وقال تمام الما  اوثلثين، وكبر ثلث  

أحد "،  لةالص يقول  ملتصق  آفي    إنها  :هل  الصلة  يمك   اخر  هل  السلم؟  قبل  أبها  يقول  ن  ن 
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"الإ  :نها قبل السلم؟ ال، والذي يقولإشخص   هم أعني  لن الدبر ملتصق باستمرار ويلزم بقول: 
 .ملكن ليس بإلزا  ،عني المعنى يحتملي  ،على ذكر وشكرك" قبل السلم هذا ال وجه له

حديث  الترمذي وروى "  فضيل من  بن  عنمحمد  كريبرشدي ،  بن  أبيه ،ن  ابن  عن  ،عن 
النبي   ،عباس وسلملى هللاص-عن  عليه  الركعتان قال:  -  النجوم  وإدبار   »إدبار  الفجر،  قبل 

المغر  بعد  الركعتان  نعرفه    ب«السجود  ال  غريب  حديث  المرفوع  قال:  هذا  من  إال  من ا  وجه 
فضيل حديث بن  كريب.رش عن محمد  بن  إسماعيل وسألت دين  بن  بن   عن محمد  محمد 

عبد  عندي أرجح. قال: وسألت ومحمدٌ  ،قربهما أيهما أوثق؟ فقال: ما أ ورشدين بن كريب ضيلف
  ".هللا بن عبد الرحمن

 يعني الدارمي. ،يعني الدارمي
عندي.  أرجحهما ورشدين بن ُكريب ربهما،عبد هللا بن عبد الرحمن عن هذا فقال: ما أق وسألت"

 ."محمد وأقدم عندي أرجح من ين بن ُكريبورشد  ،أبو محمد والقول ما قال الترمذي: قال
 حه على قول "البخاري".د يعني: "الدارمي"، ورجَّ محم أبوا قال م
 .  "عائشة عن مسلم  ورآه. وفي صحيح ابن عباس رشدين وقد أدرك" 

 الحديث مخرج؟ 
 طالب: ........... 

 يقول؟ ماذا 
 طالب: ........... 

 يعني الخبر ضعيف، لكن عطية له ذكر؟  
 طالب: ........... 

 . نعم
صحيح" قال  رضي- شةعائ عن مسلم وفي  عنها  النبي   ت:هللا  يكن  عليه -»لم  هللا  صلى 

  -وعنها عن النبي .بح«الص  على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل  -لموس
"  تم تفسير سورة "والطور .الدنيا وما فيها«  »ركعتا الفجر خير من قال:   -صلى هللا عليه وسلم

 ."والحمد هلل
   .د هللالحم
أأوال   نعلم  هذا  :  آ  ،االمتحانات   ت جاءخلص    ،الدروسخر  آن  الد فهذا  على    ،روسخر  نقف 

 . "النجم"
 :............ طالب

ال يظن أنه خلص    اءالعش  ،إن شاء هللا درس "الموافقات"  اءاآلن في درس العشخر الدروس  آ
 . دروس تفسير إن شاء هللا
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 :............... طالب
 ؟ امن يقوله
 :............. طالب

أو غيرها مع الجزم بإثبات  هذه آية من آيات الصفات    ى كل حال الخلف في كون عل  ؟المعلق
 .رضالصفة ما ي 

 الحديث.... طالب: 

 طالب: ........... 

 ، انتهي.. ما فيه شيءال
 طالب: ........... 

 نعم؟ 
 طالب: ........... 

 سبحان والحمد هلل والعكس؟
 ال يضرك بأيهن بدأت. جاء الخبر بهذا.

 

 
  


