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وعلى آله وصحبه  ،بینا محمدعبده ورسوله نین، وصلى هللا و�ارك على لمالحمد هلل رب العا

 .أجمعین
أوائل سنة اثنتین وعشر�ن وأر�عمائٍة وألف، نستأنف القراءة في هذا  ،في هذا الیوم األغر المبارك 

ٌر جامع على التفسیر الكبیر العظیم، تفسیر أبي عبد هللا القرطبي الجامع ألحكام القرآن، هو تفسی
كثر ما فیه تعرُّض ألحكام القرآن، نستأنف الدرس �عد انقطاٍع دام لكن أ، اسمه لألحكام وغیرها

وهو مرضه في رمضان سنة تسعة  ،وذلك لظرٍف طرأ على القارئ  ؛اما �قرب من ثالثین شهرً 
في الثامن عشر من جمادى اآلخرة سنة عشر�ن، رحمه هللا  -رحمه هللا-عشرة، ثم وفاته �عد ذلك 

 . ومستقر رحمته ،في دار �رامته عنا و��اهرحمًة واسعة، وغفر لنا وله وجم
�تاٌب جامع محیط لكتب أحكام القرآن، وفیه لفتاٌت لغو�ة  اوهذا الكتاب مثل ما ذ�رنا سا�قً  

غیر وأخرى تر�و�ة، وتفسیٌر نافٌع جامٌع ماتع، وعلیه مالحظاٌت �سیرة في �اب االعتقاد، وترجیح 
ح أحیانً  ،�ما هو معروف ،ف مالكي المذهبفي المسائل الفقهیة، والمؤل االراجح أحیانً   اُیرجِّ

ستدرٌك شيٌء من �ُ  ، وعلى �ل� -رحمه هللا -اجح عند غیرهوقد �كون القول الر  ،مذهب اإلمام مالك
�ل فصٍل دراسي ینتهي جزء  ه فيأن التفسیر لكبره وعظمته قررنا سا�قً وهذا ا، هذا في التعلیقات

ألن الكتاب  ؛إن شاء هللا تعالى ،رجو أن نحقق هذا مستقبالً من العشر�ن، مشینا على هذا مدة، ون
 ،على طوله �حتاج على هذا التقدیر إلى ست سنوات الحقة، إذا أردنا أن نكمل �ل سنة جزأین

فنحتاج إلى ست  ،اا عشر جزءً �م؟ �قي لنا اثن إلىفنحتاج  ا،�عني في �ل فصل دراسي جزءً 
 .تفسیر الجاللینوالتعلیق �ختلف وضعه عن سا�قه ، سنوات

شيء من التوضیح وشيٍء من البیان، إلى ، �حتاج األن تفسیر الجاللین تفسیر مخَتصر جد�  
و�انت النیة أن نكمل تفسیر الجاللین الختصاره، لكن حال دون ذلك الطر�قة والمنهج الذي 

ألن هذا  ؛ار�ةثم في األخیر، حقیقًة عجزت من التسدید والمق ،في المرة األولى والثانیة ،سلكناه
أو ُجل ما  ،و�ذا أردنا أن نذ�ر �ل ما �فیدهم ،أمٌر ال ینضبط، نحرص على ما �فید اإلخوان

م، فیدهم صار أطول من تفسیر القرطبي� فلعل رجوعنا إلى تفسیر القرطبي  ،وجر�نا هذا فیما تقدَّ
 . لى نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك ع ،�كون فیه خیر ونفع لإلخوان �لهم، �هللا المستعان

، ُطبع المرة األولى في دار الكتب المصر�ة سنة ا�قیت اإلشارة إلى أن هذا التفسیر ُطبع مرارً  
إحدى وخمسین وثالثمائة وألف، �انت طبعته األولى للمجلد األول والثاني طبعة بدون آ�ات، ما 

وعلى ما سیأتي، ثم  ،بقُذكرت فیها اآل�ات، ثم ُطبع ثانیة بدون آ�ات و�دون إحاالت، على ما س
وفیه  ،ثم ُطبع األول المرة الثالثة، وُطبعت معهما �قیة األجزاء ،ثانیةمرة  اُطبع األول والثاني أ�ًض 

الثانیة، وأما العشرة األخیرة فلم ُتطبع إال مرة  ،شيء من اإلحاالت، واستمر طبع العشرة األولى
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طبعًة سموها الطبعة الثانیة، متجاهلین الطبعة واحدة، ثم �عد ذلك ُطبع الكتاب من أوله إلى آخره 
 .لمجلد األول والثانيلثة الثانیة والثال

الطبعة األولى میزتها عند أهل الصنعة أنها هي األصل، وهي أجود ورق في الجملة  على �لٍّ  
أما ، ائً فصار الورق ردی ،ألنهما ُطبعا في وقت الحرب ؛ما عدا الرا�ع عشر والخامس عشر

 ؛لثانیة فهي عند الهواة أقل من حیث جودة الورق، لكنها من حیث الفائدة أجود وأنفعالطبعة ا
وُذكرت اإلحاالت  ،ألنها قو�لت على ثالثة عشرة نسخة، وُعلِّق على ما �حتاج إلى التعلیق علیه

وسبعین إلى اثنین  �عني من ثمانٍ  ،كلها، اإلحاالت �لها ُذكرت، ُطبع الثاني �عد عشر�ن سنة
وهذه  ،الطبعة الثانیة �لها من األول إلى األخیر این، �عد أكثر من عشر�ن سنة، فسموهوثمان

ة ما �حتو�ه و�ثرة ما فیها التعلیق على ما �حتاج إلیه، وهو قلیل �النسبة إلى حجم الكتاب، قل
، اإلحاالت على المواضع السا�قة اوهذا أمٌر مهم جد�  ،األمر الثاني اإلحاالت، �حتاج إلیه

إحاالت في الطبعة  يالحقة، ولذا من �قارن بین الطبعتین �جد في �عض الصفحات ثمانوال
ا في األولى، فعلى سبیل المثال الصفحة األولى من هذا الجزء، الصفحة همن اوال �جد شیئً  ،الثانیة

 .األولى من هذا الجزء
 ،إلى خدمة الكتابلكنها طبعات ال ترقى  ،الكتاب في مطا�ع أخرى غیر دار الكتب اُطبع أ�ًض  

 ولیس هو اوتخر�جً  ،اوسموه تعلیقً  ،اوال تلیق �إخراجه وجودة ورقه والعنا�ة �الكتاب، سموه تحقیقً 
من هذا، في الصفحة األولى من هذا الجزء الطبعة األولى ما فیها وال حاشیة وال رقم،  ائً شی

فالطبعة  ،ة على السابق والالحقإحاالت �ثیر . ، وهكذاا أر�عة أرقام أر�ع حواشٍ الطبعة الثانیة فیه
وُ�حرص علیها، أما ما یلي ذلك  ،ینبغي أن ُ�عَتنى بها ،الثانیة لمن یر�د االستفادة طبعٌة نفیسة

وال  ،ما فیها شيء، ال طبعة دار الكتب العلمیةفعلیها تعلیقات وتحقیقات  :من الطبعات و�ن قالوا
الطبعة الثانیة  �مقام الكتاب، على �ل� ات ال تلیق طبعوهي طبعة دار الحدیث وال غیرها، 

 ،حسن الحظ أن الذي ُصور الطبعة الثانیة �كاملها، �عني ما ُصورت األولى نُصورت، م
 .فالموجود في األسواق من المصورات الطبعة الثانیة

  طالب:.........
 معكم �لها، �لها الطبعة الثانیة. ما�ل  

 طالب:....
 نعم؟

 حتى العلمیة؟
طبع لها، المطبوعة على دار الكتب المصر�ة، �م عند�م من علمیة ال شيء، العلمیة ما �ال ،ال ال

 إحالة؟
 طالب:.........
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 معروف، معروف.، نعم
 ؟�یف ُ�عرف منها المصور من...طالب: 
 مع اإلخوان.ي ذنعرف �ل ال ،ما تعرف ؟، �یف تعرفُ�عرف من قفاه ي المر  ة،معروف

ألنهم  ؛یندر أن وجد شخص �عرف الطبعة من أولها إلى آخرها– والعجیب في هذا الكتاب أنه ال
طبعوا طبعات سموها ثانیة وهي في الحقیقة أولى، وطبعات ثانیة أو ثالثة وهي أولى، ولفقوا في 

ما له خبرة �الكتب و�هذا الكتاب على وجه  الذ عاديالالطبعات القد�مة ال �ستطیع اإلنسان 
سخ النُّ  اوأ�ًض ، ب إلى آخره طبعة واحدة، هذا یندرأول الكتا الخصوص أن ینتقي نسخة �املة من

 ،ي في المكتبات العامة یندر أن تجد نسخةتوال الخارجمن  يءالموجودة في األسواق والتي تج
�شتري عشر ُنسخ ینتقي منها نسخة واحدة  �عني شخص .طبعة واحدة من األول إلى العشر�ن

 .فیها غالء ،�ما تعلمون غالیة هذهسخ خالص ألن الن خرط القتاد؛�مكن، وهذا دونه 
 ،وهو �تاٌب عظیم، �عني قد �ستغرب أحد مثل هذا الكالم ،وعلى �ٍل الكتاب �حتاج إلى عنا�ة 

 .قیقة الكتاب هان علیه �ل شيءوأن ُتبذل فیه األموال، لكن من عرف ح
 .نعم 

م على نبینا محمد وعلى آله لى هللا وسلصو  ،الحمد هلل رب العالمین ،�سم هللا الرحمن الرحیم
 .وصحابته

 :-رحمه هللا-أبو عبد هللا القرطبي  قال اإلمام 
 .-علیه السالم-سورة هوٍد  ،�سم هللا الرحمن الرحیم 
ْوُلُه َوِهَي قَ  ،َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوَقَتاَدَة، ِإالَّ آَ�ةً  َمكِّیٌَّة ِفي َقْوِل اْلَحَسِن َوِعْكِرَمَة َوَعَطاٍء َوَجاِبٍر، 

الَة َطَرِفِي النََّهارِ { :َتَعاَلى اِرِميُّ ِفي ُمْسَنِدِه َعْن َ�ْعٍب  .]١١٤[هود:}َوَأِقِم الصَّ َوَأْسَنَد َأُبو ُمَحمٍَّد الدَّ
 ».اْقَرُءوا ُسوَرَة ُهوٍد َیْوَم اْلُجُمَعةِ «: -صلى هللا علیه وسلم -َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ 

، و�ن �ان فیه استثناء لهذه اآل�ة التي فیها -رحمه هللا-�ر المؤلف نعم. السورة مكیة �ما ذ
 .ها مكیة دون استثناءنصالة، وجزم �ثیٌر من أهل العلم أاإلشارة إلى مواقیت ال

المسند یراد �ه السنن، سنن و في مسنده،  -رحمه هللا تعالى-أي روى �إسناده الدارمي  وأسند 
، الخطیب في تار�خه وله جامع ذ�ره، اي له مسند أ�ًض الدارمي المطبوع المتداول، والدارم

ز  حسب االصطالح الذي استقر علیه �و�طالق المسند على سنن الدارمي فیه شيء من التجوُّ
الكتاب الحدیث المؤلَّف على مسانید الصحا�ة، قبله ابن الصالح ذ�ره  :األمر، وهو أن المسند

زً  ودونها  :-رحمه هللا تعالى-ولذا �قول الحافظ العراقي ، افي المسانید، وهذا ال شك أن فیه تجوُّ
 في ُرتبٍة ما ُجعل 

 .�عني ما دون السنن
 ـ على المسانید فُیدعى الجفالدونها في رتبٍة ما ُجعل ــــــــو  
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ه للدارمي انُتقد    �مسند الطیالسي وأحمد ــــــــــ وعدُّ
ه للدارمي مسندً   أنه المسانید، نعم. هو مسند �المعنى األعم من ضمن  اانُتقد على ابن صالح عدُّ

نعم، ، ف، إن �ان یر�د المسند الذي أشار إلیه الخطیب في تار�خهُذكرت فیه األخبار �األسانید
، �عني ما ا�مً والمسند مسند الدارمي منقطع قد ،ألن الحدیث في السنن ؛الكن هنا ال یراد قطعً 

 .ُوقف علیه من قد�م
مرسٌل  هوخبر  ،�عني �عب األحبار ،ي سنن الدارمي، وهو عن �عبهذا الحدیث ف على �لٍّ  

البیهقي وابن  اأخرجه أ�ًض  ،وسنده إلى �عب صحیح، �ما قال الحافظ ابن حجر في أمالیه
 .و�نما هو تا�عي ،هو مرسل، �عب لیس من الصحا�ة على �لٍّ و مردو�ه، 

ُ َعْنُه  -ُبو َ�ْكٍر َقاَل أَ  َوَرَوى التِّْرِمِذيُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: ! َ�ا َرُسوَل للااَِّ َقْد ِشْبتَ «: -َرِضَي للااَّ
َرْت َقالَ  ْمُس ُ�وِّ ، َقاَل: َهَذا َحِدیٌث »: َشیََّبْتِني ُهوٌد َواْلَواِقَعُة َواْلُمْرَسَالُت َوَعمَّ َیَتَساَءُلوَن َوِ�َذا الشَّ

َسًال، َوَأْخَرَجُه التِّْرِمِذيُّ اْلَحِكیُم َأُبو َعْبِد للااَِّ ِفي "َنَواِدِر َحَسٌن َغِر�ٌب، َوَقْد ُرِوَي َشْيٌء ِمْن َهَذا ُمرْ 
َثَنا ُسْفَیاُن ْبُن َوِ�یٍع َقالَ  َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن ِ�ْشٍر َعْن َعِليِّ ْبِن َصاِلٍح َعْن َأِبي  :اْألُُصوِل"، َحدَّ َحدَّ

َشیََّبْتِني ُهوٌد «َنَراَك َقْد ِشْبَت! َقاَل:  ،ا َرُسوَل للااَِّ �َ  :َقاُلوا ِإْسَحاَق َعْن َأِبي ُجَحْیَفَة َقال:
 .»َوَأَخَواُتَها

لماء حدیٌث لكنه عند أكثر الع ،نعم. هذا الحدیث مروي من ُطرق، وعن جمٍع من الصحا�ة
كم علیه جمٌع من أهل العلم �االضطراب، والحدیث المضطرب حمضطرب، حدیٌث مضطرب، 

ذي ُیروى على أوجه مختلفة متساو�ة، فالبد أن ُیروى على أكثر من هو ال :كما هو معروف
بینها شيء من التعارض، وأن تكون هذه الوجوه المختلفة  ،وجه، وأن تكون هذه الوجوه مختلفة

إنه في هذا الحدیث  ر:و�ن قال ابن حج، �عضها على �عضترجیح ث ال �مكن �حی ،متساو�ة
 .ولیس �مضطرب ،م علیه �أنه حسن�عض الطرق على �عض، وحك ح�مكن ترجی

وقرأها على مراد هللا من إنزال  ،وأداها �ما ینبغي ،السورة حقیقًة من قرأها بتدبر ،لاوعلى �ل ح 
لها شأٌن عظیم عندهم، فنجد المساجد یوم الثاني و كتا�ه ووعاها، جدیرٌة بهذا، وأدر�نا شیوخنا 

في قراءتهم شيء من  نناس الذیال سیما عند �عض ال ،عشر من رمضان تكتظ �المصلین
 ؛�ما عرفنا من طر�قتهم وحضرناهم، تجد البكاء مع الهز ،االخشوع والبكاء، و�ن �انوا یهزونها هز� 

و�تدبرون وهم �سرعون في القراءة، أما القراءة والهز فقد تعودوا علیها في  ،ألنهم �عون ما �قرؤون 
و�ن �ان الخالف بین أهل العلم في المفاضلة  صالة التراو�ح، فهي قراءٌة مفضولة على �ل حال،

بین الهز والترتیل قائمة، والجمهور على أن الترتیل أفضل، و�رى اإلمام الشافعي ومن �قول �قوله 
 ،أو تقرأه بهز ،بترتیل اولیس معنى هذا أنك تقرأ جزءً ، سراع في القراءة أفضل من الترتیلأن اإل

، هل تقرأ في هذه الساعة جزأین ف أن تقرأ ساعة مثالً محل الخال ،�كون هذا محل الخالف؟ ال
وألنه هو  ،لألمر �الترتیل ؛أفضل؟ عند الجمهور تقرأ جزأین أفضل اأو تقرأ أر�عة أجزاء؟ أیهم
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االزدجار، فمحل الخالف فیما إذا قرأ في الساعة و الذي یتیح الفرصة للتدبر والتفكر واالتعاظ 
�الترتیل، وهو  -سبحانه وتعالى–هذا أمر هللا فبتدبُّر ، إن قرأ وجه أر�عة أجزاء، ولكلٍّ جزأین أو 

ر واالتعاظ واالعتبار.  أقرب إلى التذ�ُّ
 هي إ�ش؟  ،وقد جاء األمر �التدبُّر في مواضع من القرآن، في أر�ع آ�ات من القرآن

]، ٨٢[النساء:} َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالًفا َ�ِثیًراَأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر للااَِّ { في النساء:
 .وفي سورة المؤمنون 

 طالب:.......
 .نعم. الثالثة في ص

 طالب:.........
 نعم، والرا�عة في القتال. 

  طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
لوجه المأمور قرآن على امن قرأ ال :-رحمه هللا-التدبر مطلوب، ولذا �قول شیخ السالم  على �لٍّ 
من العلم والیقین وز�ادة اإل�مان ما ال یدر�ه إال من جرَّب، فالتدبر مطلوب ومأموٌر �ه،  �ه أورثه

ح هذا الشعر، لكن من رجَّ  ذ�ه اذ� ه :ایر من الهز، جاء عن ابن مسعودذوجاء عن السلف التح
الحروف، وقد ُرتِّب  إن فیه تحصیل أكبر قدر من الحروف، أكبر قدر من :النوع من القراءة قال

الثواب على الحروف، �ل حرف عشر حسنات، في �ل جزء مائة ألف حسنة، فإذا قرأ أر�عة 
و�ذا قرأ جزأین فمقتضى ذلك أنه یدرك مائتي ألف، ، أر�عمائة ألف حسنةأجزاء في الساعة أدرك 

أیهما  ،نةلكن یبقى أن االتباع أولى من مجرد �ثرة أو مجرد عدد الحسنات، فالذي أصاب الس
 هو أو الذي أُعطي األجر مرتین؟ :أعظم

 طالب:.....
 نعم.

 طالب:.....
الذي �قرأ القرآن وهو ماهٌر فیه مع السفرة الكرام البررة، والذي �قرأ القرآن و�تتعتع فیه وهو علیه «

 ،، والذي تیمم وصلى أصاب السنةاأیهما أفضل؟ األول أفضل قطعً  ،»شاق له األجر مرتین
  ثم أعاد الصالة لما وجد الماء له األجر مرتین، لكن أیهما أفضل؟  ،صلى من غیر تیمم والذي

هي أفضل من غیرها، ال، قد �كون الثواب المرتب على التدبر  افال �عني أن �ثرة الحسنات مطلقً 
، و�ن ترتب علیه قلة ذتدبر أفضل من الهال نأأعظم من مجرد �ثرة الحسنات، ولذا المرجح 

 .إن شاء هللا تعالى ،وهو الراجح ،اء، وهذا قول أكثر العلمالمقروء
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 من أخبار األمم الماضیة، ألن ما اشتملت علیه ؛هذا الحدیث شیبتني هود وأخواتها على �لٍّ  
كال، لیس معنى وما حل بهم من العقو�ات والنَّ  ،وما وقع منهم من التكذیب لرسلهم ،وما وقع لهم

 :-رضي هللا عنه -للتسلیة، وأنها خاصة �أولئك، جاء عن عمر هذا أنها َقصص تار�خیة ُتقرأ
َلَقْد َ�اَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ِألُوِلي {مضى القوم ولم ُیرد �ه سوانا، جاء في آخر سورة یوسف: 

ة ! ال، هي للعبر ؟�عني ُتقرأ للتسلیة ،القصص عاد�ة، ]١١١[یوسف: }اْألَْلَباِب َما َ�اَن َحِدیًثا ُ�ْفَتَرىٰ 
إن صح الخبر قد شیبته هود، وهذه السور التي  -علیه الصالة والسالم-واالتعاظ، �ون الرسول 

ت معها فلما اشتملت علیه من الزواجر، والمؤلف له رأي في الشیب وسببه، وأن سببه الفزع، ئُقر 
 ، نعم.-رحمه هللا-نه ینشف البدن، ونسمع �الم المؤلف إ :والفزع نقول

  للااَِّ َأُبو َعْبدِ َقاَل 
 هذا المؤلف، نعم.

ْیبَ " ُف ُرُطوَ�َة اْلَجَسِد، َوَتْحَت ُ�لِّ َشْعَرٍة  ،َفاْلَفَزُع ُیوِرُث الشَّ َوَذِلَك َأنَّ اْلَفَزَع ُیْذِهُل النَّْفَس َفُیَنشِّ
، َ�َما َتَرى َمْنَبٌع، َوِمْنُه َ�ْعَرُق، َفِإَذا اْنَتَشَف اْلَفَزُع ُرُطوَ�َتُه َیِبَسِت اْلَمَناِ�ُع َفَیبِ  ْعُر َواْبَیضَّ َس الشَّ

ْیِخ ِلَذَهاِب  ، َوِ�نََّما َیْبَیضُّ َشْعُر الشَّ ْرَع اْألَْخَضَر ِ�ِسَقاِئِه، َفِإَذا َذَهَب ِسَقاُؤُه َیِبَس َفاْبَیضَّ  ُرُطوَ�ِتِه الزَّ
ُف َماَءَها  ِ�ِه اْلَخَبُر َعِن للااَِّ اءَ َوُ�ْبِس ِجْلِدِه، َفالنَّْفُس َتْذَهُل ِبَوِعیِد للااَِّ، َوَأْهَواِل َما جَ  ، َفَتْذُبُل، َوُ�َنشِّ

ُ َتَعاَلى َیْوًما َ�ْجَعُل اْلِوْلَداَن {: َذِلَك اْلَوِعیُد َواْلَهْوُل الَِّذي َجاَء ِ�ِه، َفِمْنُه َتِشیُب، َوَقاَل للااَّ
 . "َفِإنََّما َشاُبوا ِمَن اْلَفَزعِ  ،]٤[ص:}ِشیًبا

هو الفزع، فزع الخوف الوجل ال شك أنه ُ�شیب رأس المولود، ومثل قراءة هذه نعم. الذي شابهم 
قلبه حیاة، لكن مع األسف أنها ُتقرأ في عشر أو ثمان دقائق، في السورة ال شك أنها ُتشیب من 

ما  ؟هود أو یوسف أو یونسسورة لم �كن، وال یدري القارئ هل قرأ  ا�أن شیئً  ،افال ُتورُث شیئً 
 .ر من الناس، �هللا المستعانواقع �ثییدري!، هذا 

 طالب:.........
 .نعم

، ما �ان في السورة -صلى هللا علیه وسلم -أحسن هللا إلیك، اآلن من القرآن سبب شیب النبي 
، طیب فیه من القرآن سور احتوت أكثر مما احتوته السورة من أهوال �األعراف مثالً ، من أهوال

ارنت أنت إن تأملت السور وق ها من السور التي فیها قصص؟أو غیر  أو غیرها أو یوسف مثالً 
ف ما یلزم، ما یلزم، أنت ش لیست األعراف فیها قصص أكثر؟ اإذ، فقطبینهم هذا �الم تراه رأي 

َفاْسَتِقْم َ�َما ف ما �خصنا من هذه القصص {جاء، ش �یفسیاق القصص، سیاق القصص 
ه ١١٢} [هود:ُأِمْرتَ  ماذا مثل هذا الخطاب،  -علیه الصالة والسالم-للنبي ]، �عني هذا إذا ُوجِّ

 �صیر وضعنا؟ 
 طالب:.....
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]، أمور! أمور لیست سهلة ولیست هینة لمن له قلب، وال ٨٣} [هود:َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمیَن ِبَبِعیدٍ {
 . �عفو و�سامح، هللا �عفو وسامحعاد هللا

َمَم، َوَما َحلَّ ِبِهْم ِمْن َعاِجِل َ�ْأِس للااَِّ َتَعاَلى، َفَأْهُل اْلَیِقیِن ِإَذا َتَلْوَها َوَأمَّا ُسوَرُة "ُهوٍد" َفَلمَّا َذَكَر اْألُ 
 َحقَّ َلُهْم.َتَراَءى َعَلى ُقُلوِ�ِهْم ِمْن ُمْلِكِه َوُسْلَطاِنِه َوَلَحَظاِتِه اْلَبْطُش ِ�َأْعَداِئِه، َفَلْو َماُتوا ِمَن اْلَفَزِع لَ 

ُوجد من ُ�ساق في عصر التا�عین فمن دونهم فمن �عدهم من �موت إذا  ،توقد ُوجد من �مو 
 }َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقور{سمع القارئ، هذه أمور متواترة، زرارة بن عوف لما سمع القارئ �قرأ: 

]، من منا من تحرك منه شعره هذه اآل�ة؟ سمع القارئ �قرأ هذه اآل�ة في الصالة ٨[المدثر:
 .}َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقور{من تحرك منه شعرة؟  ومات! من منا

 طالب:....
 نعم؟ 

 طالب:.........
واألخبار �ثیرة في هذا من زمن التا�عین فمن �عدهم، د �قول قائل هل هذه صفة �مال أو صفة 
نقص؟ �ون اإلنسان ُ�صعق ُ�غمى علیه إذا سمع القرآن وقد �موت؟ �عضهم لجأ إلى إنكار مثل 

وقائع وهذه القصص، حتى أن ابن سیر�ن ُذكر له قوم من هذا النوع قال: یوضع أحدهم هذه ال
على جدار، ثم ُ�قرأ القرآن إن سقط فهو صحیح، اختبار! فكأنه �میل إلى أن مثل هذا ما �كون، 

 لكن إذا عرفنا أن القرآن ثقیل سنلقي علیك...
 طالب:....

 نعم؟
 طالب:.......

وهو یوحى  -علیه الصالة والسالم-]، والرسول ٥} [المزمل:ُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال ِإنَّا سَ { ثقیالً  قوالً 
إلیه معروٍف وضعه، علیه الصالة والسالم ال شك أن الوحي ثقیل، قد �قول قائل هذا ُوجد في 

 الو�ً نعم، القرآن قوي وثقیل لكنه وافق ق :التا�عین ما وجد من الرسول وال ُوجد من الصحا�ة، نقول
مع ما ُجبل علیه من مراقبة هللا  -علیه الصالة والسالم-قو�ة، صار فیه شيء من التكافؤ، قلبه 
لكن  ، �ذلك الصحا�ة من �عده،-والسالم علیه الصالة-وخشیته، ومعرفته تمام المعرفة قلبه قوي 

ُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرَأْیَتُه َخاِشًعا َلْو َأْنـَزْلَنا َهَذا الْ { من �عدهم ضعفت القلوب، والقرآن �منزلته في القوة،
ًعا ، -علیه الصالة والسالم-]، فالصحا�ة یتأثرون من قبلهم الرسول قدوتهم ٢١}[الحشر:ُمَتَصدِّ

إ�اها، ما �جعلهم �قاومون  -سبحانه وتعالى–لكن عندهم من المقاومة وقوة القلب التي وهبهم هللا 
أثر من القرآن ممن دونهم مع ضعف المورود، فهي فال �حصل لهم شيء من ذلك، وُوجد الت

صفة نقص من جهة وصفة �مال من جهة، التأثُّر حاصل مع ضعف المورود فیحصل ما 
أنزل الصحا�ة �الم هباء، القلب  :حصل، من جاء �عدهم �قرأ القرآن و�سمع القرآن و�تأثر، �قول
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 ،، هذا قلبه قوي ائً یتحمل شی ضعیف لو حصل مثله أدنى مصیبة انظر إلى وضعه في دنیاه! ما
 نهو �الم هللا، ولوال أ ،قرآن مؤثرلكن األثر ضعیف، تأثیر القرآن فیه ضعیف، وعلى �ل حال ال

جعل في قلب ابن آدم على تحمل ما �سمع ما تحمله، و�ذا �ان الجبل  -سبحانه وتعالى–هللا 
ًعاَلْو َأْنـَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَ {یتصدع  ، فكیف �القلب الذي هو مضغة }َأْیَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

تجده یبیع دینه  ،لحم، لو �ان �عقل هذا القلب ما صار وضع �ثیٍر من المسلمین إلى هذا الحد
 ابل �ضره، وقد �كون نافعً  ،فیبیعه �عرٍض ال ینفعه ،ر زائل من الدنیا، وقد یتحامقی�عرٍض �س

 ، نعم.لغیره دونه، �هللا المستعان
َ َتَباَرَك َوَتَعاَلى اْسُمُه َیْلُطُف ِبِهْم ِفي ِتْلَك اْألَ  َحاِییِن َحتَّى َفَلْو َماُتوا ِمَن اْلَفَزِع َلَحقَّ َلُهْم، َوَلِكنَّ للااَّ

ورَ  ْمُس ِمْثُل: "اْلَحاقَِّة" َو"َسَأَل  َ�ْقَرُءوا َ�َالَمُه، َوَأمَّا َأَخَواُتَها َفَما َأْشَبَهَها ِمَن السُّ َساِئٌل" َو" ِإَذا الشَّ
َرْت" َو" اْلَقاِرَعُة".  ُكوِّ

 .ما یدل على ذلك وأنها ُقرَنت بهانعم. جاء في �عض اآلثار 
َوِر َما َ�ْكِشُف ِلُقُلوِب اْلَعاِرِفیَن ُسْلَطاَنُه َوَ�ْطَشُه َفَتْذَهُل ِمْنُه النُُّفوُس، َوَتِشیُب َفِفي ِتَالَوِة ه ِذِه السُّ

ِمْن ُسوَرِة ُهوٍد  -صلى هللا علیه وسلم -[ُقْلت] َوَقْد ِقیَل: ِإنَّ الَِّذي َشیََّب النَِّبيَّ  .رُُّءوُس ِمْنُه ال
ُ َتَعاَلى.١١٢[هود: }َفاْسَتِقْم َ�َما ُأِمْرتَ {َقْوُله:    ]، َعَلى َما َ�ْأِتي َبَیاُنُه ِإْن َشاَء للااَّ

االستقامة ولزوم المنهج والطر�ق الصحیح فغیره قد ُأمر � -علیه الصالة والسالم-نعم. إذا �ان 
 .وع في المعاصي فغیره من �اب أولىمن الوق -علیه الصالة والسالم-من �اب أولى، والمعصوم 

ِفي َمَناِمي َفَقَرْأُت َعَلْیِه ُسوَرَة ُهوٍد  -صلى هللا علیه وسلم-َرَأْیُت َرُسوَل للااَِّ  َوَقاَل َیِز�ُد ْبُن َأَ�اَن:
 َفَأْیَن اْلُبَكاُء؟ َقاَل ُعَلَماُؤَنا. ،ا َخَتْمُتَها َقاَل: َ�ا َیِز�ُد َهِذِه اْلِقَراَءةُ َفَلمَّ 

 -علیه الصالة والسالم-بن أ�ان فُرؤ�ا النبي ام، منام إن صحت نسبته إلى یز�د هذا من على �لٍّ 
قراءة ال شك أنه قلیل ال یتلبس بها الشیطان، و�ذا ولو ُوجدت القراءة دون البكاء فإن أثر هذه ال

م من ذنبه وما  -علیه الصالة والسالم-�النسبة لمن یتدبر و�بكي، الرسول  وقد ُغفر له ما تقدَّ
تأخر إذا قام من اللیل صدره له أز�ٌز �أز�ز الِمرجل من البكاء، وقرأ علیه ابن مسعود من سورة 

َفَكْیَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُ�لِّ {]، ٤١[النساء: }ءَوِجْئَنا ِ�َك َعَلى َهؤُال{النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
 .-علیه الصالة والسالم-فإذا عیناه تذرفان  ،التفت إلیه :�قول }ُأمٍَّة ِ�َشِهیٍد َوِجْئَنا ِ�ك

اُس:" و  َقاَل َأُبو َجْعَفٍر النَّحَّ ِألَنََّك َلْو  ؛َرةِ ُ�َقاُل َهِذِه ُهوُد َفاْعَلْم ِ�َغْیِر َتْنِو�ٍن َعَلى َأنَُّه اْسٌم ِللسُّ
 ."َسمَّْیَت اْمَرَأًة ِبَزْ�ٍد، َلْم ُتْصَرفْ 

نعم. للعالمیة والتأنیث، لم تصرف للعالمیة والتأنیث، و�ال فاألصل أن ز�د مصروف، هود 
 ألن أسماء األنبیاء �لها ممنوعة من الصرف إال �م؟ ستة؟  ؛مصروف

 طالب:.....
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صن شمله، �عني ما ُبدئ  ستة مجموعٌة في قوله:لوط، وهود، صالح، نوح، شعیب، �محمد، و 
بهذه الحروف الستة فهو مصروف، وما عدا ذلك فممنوع من الصرف، وصرف مثل هود ونوح 

 و�ن �انت هي عر�یة؟ لیست عر�یة؟ 
 طالب:.....

 نعم؟
 طالب:.....

ومع ذلك  ،لكنها ثالثیة ساكنة الوسط، ثالثیة ساكنة الوسط ولذا "هند" عالمیة وتأنیث ،أعجمیة
 مصروف.
 ...طالب:...

 نعم؟
 طالب:.......

 ألنه ثالثي ساكن الوسط. ؛مصروف
وَرِة،  َوِعیَسى ْبُن ُعَمَر َ�ُقوُل: َوَهَذا َقْوُل اْلَخِلیِل َوِسیَبَوْ�ِه،" َهِذِه ُهوٌد ِ�التَّْنِو�ِن َعَلى َأنَُّه اْسٌم ِللسُّ

ُه َلمَّا َسَكَن َوَسُطُه َخفَّ َفُصِرَف، َفِإْن َأَرْدَت اْلَحْذَف َصَرْفَت َعَلى َوَ�َذا ِإْن َسمَّى اْمَرَأًة ِبَزْ�ٍد، ِألَنَّ 
ِلیُل َعَلى َهَذا َأنََّك َتُقولُ  َقْوِل اْلَجِمیِع، َفُقْلَت: َهِذِه ُهوٌد َوَأْنَت ُتِر�ُد ُسوَرَة ُهوٍد، َقاَل ِسیَبَوْ�ِه:  :َوالدَّ

ْحَمُن، َفَلْوَال َأنََّك  ْحَمِن َما ُقْلَت َهِذهِ َهِذِه الرَّ  . "ُتِر�ُد َهِذِه ُسوَرُة الرَّ
 نعم.

م القول فیه، ِ�َتاٌب ِ�َمْعَنى َهَذا ِ�َتاٌب، " ]، ِفي ١[هود: }ُأْحِكَمْت آَ�اُتهُ {قوله تعالى:"الر"، تقدَّ
 ."َمْوِضِع َرْفِع َنْعٍت ِل " ِ�َتابٌ 

في موضع  :�قول }ُأْحِكَمْت آَ�اُتهُ {تاب، لماذا لیس الحال؟ �تاٌب خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هذا �
 َل �ونه ُأحكمت آ�اته، �ا أشرف؟ اهذا حال هذا �تاٌب ح :رفع نعت لكتاب، نقول

 طالب:......
 �ا إخوان؟ 

 طالب:......
�تاب نكرة، الُجمل �عد النكرات صفات و�عد المعارف أحوال، لو  ،صحیح، الُجمل �عد النكرات

 .ه؟ لصار حاًال الكتاب ُأحكمت آ�ات :قال
َأْي ُجِعَلْت ُمْحَكَمًة ُ�لََّها َال َخَلَل ِفیَها َوَال  :َقْوُل َقَتاَدةَ  }ُأْحِكَمْت آَ�اُتهُ {َوَأْحَسُن َما ِقیَل ِفي َمْعَنى "

ْحَكاُم َمْنُع اْلَقْوِل ِمَن اْلَفَساِد، َأْي ُنِظَمْت َنْظًما ُمْحَكًما َال َیْلَحُقَها َتنَ  َ�اِطل، اُقٌض َوَال َخَلٌل، َوَقاَل َواإلِْ
ْنِجیِل، اْبُن َعبَّاس: َوَعَلى َهَذا َفاْلَمْعَنى: َأْحَكَم َ�ْعَض  َأْي َلْم َیْنَسْخَها ِ�َتاٌب، ِ�ِخَالِف التَّْوَراِة َواإلِْ

َم اْلَقْوُل ِفیهِ   ."آَ�اِتِه ِ�َأْن ُجِعَل َناِسًخا َغْیَر َمْنُسوٍخ، َوَقْد َتَقدَّ
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و�قابله المنسوخ، �طلق و�راد �ه ما  ،طلق و�راد �ه ما �قابل النسخ، فالناسخ محكمنعم. اإلحكام �ُ 
ن المراد �اإلحكام إ :�قابل المتشا�ه، فالقرآن منه المتشا�ه ومنه المحكم، فعلى القول األول إذا قلنا

معنى فالقرآن �له محكم، وما عداه من الكتب السماو�ة منسوخ، والقرآن محكم � ،ما �قابل النسخ
ن اإلحكام المراد �ه ما �قابل إ :أنه متَقن، ال یتطرق إلیه الخلل بوجه من الوجوه، و�ذا قلنا

جهة أنه متَقن ال یتطرق إلیه المتشا�ه، فالقرآن منه محكم ومنه المتشا�ه، والمتشا�ه محكٌم من 
 .خلل

 ."َعاَم َزْ�ٍد، َأْي َ�ْعَض َطَعاِمهِ َوَقْد َ�َقُع اْسُم اْلِجْنِس َعَلى النَّْوِع، َفُیَقاُل: َأَكْلُت طَ "
ألن اسم الجنس ما �عم األنواع  ؛نعم، �طلق الشيء و�راد �ع �عضه، �طلق الشيء و�راد �ه �عضه

 فتطلق الجمع.
 
 
 
 

 


