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 2 (001سورة القمر) -تفسري القرطيب

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمينهللا الرحمن الرحيم. بسم 
 وصحبه:

  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
ٌة ك  " ْمه ورِّ سورة القمر َمك ِّيَّ ْن َقْولِّهِّ َتَعاَلى : م َقاتِّلٌ  . َوَقالَ لَُّها فِّي َقْولِّ اْلج   َأمْ }: إَِّّلَّ َثََلَث آَياٍت مِّ

رٌ  يٌع م ْنَتصِّ ول وَن َنْحن  َجمِّ اَعة  َأْدَهى َوَأَمرُّ }: إَِّلى َقْولِّهِّ  [44]القمر: {َيق  َوََّل  [46]القمر: {َوالسَّ
وَن آَية   َي َخْمٌس َوَخْمس  حُّ َعَلى َما َيْأتِّي. َوهِّ اعة واْنشق  اْلقمر} : َقْول ه  َتَعاَلى . َيصِّ  {اْقتربتِّ الس 

ْثل  اْقَتَرَبْت؛   [1] القمر: َبْت مِّ نَّاه  57النجم:] {أزِّفتِّ اْْلزِّفة}َأْي َقر  َضاَفةِّ [ َعَلى َما َبيَّ َي بِّاإْلِّ . َفهِّ
يَبةٌ  ْنَيا َكَما َرَوى  ؛إَِّلى َما َمَضى َقرِّ ول َللاَّ   :َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدة   ِلَِّنَّه  َقْد َمَضى َأْكَثر  الدُّ  َخَطَب َرس 

ْمس َتغِّيب َفَقالَ َوَقْد كَ  -صلى هللا عليه وسلم- ْنَياك ْم فِّيَما َمَضى َما َبقَِّي مِّنْ »: اَدْت الشَّ إَِّّلَّ  د 
ْن َهَذا اْلَيْوم ْثل َما َبقَِّي مِّ ير ا. «فِّيَما َمَضى مِّ ْمسِّ إَِّّلَّ َيسِّ َن الشَّ  َوَما َنَرى مِّ

تَّة  آََّلفِّ َسَنٍة. َقالَ   :َوَوْهبٌ  َكْعبٌ  َوَقالَ  ْنَيا سِّ ْنَها َخْمَسة  آََّلفِّ َسَنٍة  َضىَقْد مَ   :َوْهبٌ  الدُّ مِّ
تُّمِّاَئةِّ َسَنٍة؛ َذَكَره   اس   َوسِّ  ..".النَّحَّ

له وصحبه أجمعين آوبارك على عبده نبينا محمد وعلى هللا وسلم  ىصلو  ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

فرق بين  ال «بعثت أنا والساعة كهاتين» :أنه قال -عليه الصالة والسالم-فقد ثبت عن النبي 
ويدل على اقترابها  ،قيام الساعة إال كما بين اإلصبعين من فرق و  -عليه الصالة والسالم-بعثته 

تٰى أ}فيما مضى:  -عز وجل-أمرها قال هللا  أجل ولقربها وتحقق  [1القمر:] {بِت الّساعةاْقتر }
بما يذكر في التواريخ من وأما  ،المحقق الوقوع قريب الوقوع  [1النحل:] {أْمر ّللّاِ فال تْستْعِجلوه

رخين أو ستة آالف هذا كله ال جماهير المؤ  هفيما يقول ةر الدنيا منها أنها سبعة آالف سنعم
واستنباط عمر هذه األمة من بعض النصوص التي لم تسق لذلك أيًضا ليس  ،ما يدل عليه وجدي

: -عز وجل-تى قال ح -جل وعال-ألن الساعة قربت واقتربت لكن ال يعلمها إال هللا  ؛بصحيح
ال يعلمها  ،ما عن جميع الخلق هذا أمر مقررأو  ،يعنى حتى عن نفسي [15طه:] {ِفيهاأكاد أخْ }

متى الساعة فيقول:  -عليه الصالة والسالم-جبريل يسأل نبينا  .ال ملك مقرب وال نبي مرسل
جل -يد إال هللا الساعة وال أمرها بالتحد قيامفال يعلم  «عنها بأعلم من السائل المسئولما »

 ة.هذا جاءت بها النصوص الصحيحفوأما العالمات التي يستدل بها على دنوها ، -وعال
استنبط بعضهم من حديث بقاء هذه األمة وأنه يعادل العصر بالنسبة للنهار وهو الخمس خمس 

إنما »حديث  من ااستنباطً  ة.عمر هذه الدنيا ألف وأربعمائة سنالنهار والدنيا سبعة آالف إًذا 
أجيًرا  إلى  استأجرنصف النهار بدينار ثم  إلىمثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيًرا، 
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 «غروب الشمس بدينارين إلىنهاية النهار  إلىوقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيًرا من العصر 
فمدتنا في هذا الحديث من بين األمم من بين صالة العصر إلى غروب الشمس وهو خمس 

حتى على سبيل التنزل لو قلنا أنها يمكن أن  ،وخمس السبعة آالف  ألف وأربعمائة سنة ،هارالن
اليهود والنصارى وهذه إال ما ذكر  ألنه ؟الحديث فماذا عن األمم السابقةيؤخذ هذا القدر من هذا 

ة التي لكن ماذا عن األمم السابقة الخالي «قل أجًراأنحن أكثر عماًل و  :قال أهل الكتابف»األمة 
وال  ةعلى أن مدة الدنيا سبعة آالف سن فال دليل يدل ؟ذكورة الثالثأكثر بكثير من هذه األمم الم

ال  . األممال دليل على هذا وال على هذا ،دليل على ما يقال ويشاع اآلن إنها مليارات السنوات
ِمْنُهم }خبار األنبياء لما ساق األخبار أ -عليه الصالة والسالم-النبي . جل وعال-يعلمها إال هللا 

ن هذه ع ال يدري  المؤيد بالوحي [78]غافر: {مَّن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمْنُهم مَّن لَّْم َنْقُصْص َعَلْيكَ 
األمور المضحكة المحزنة في الوقت نفسه أن من  . يعنيخال من القرون السابقةوما األمم 

في بيوت المسلمين من خالل القنوات أن  يتداول أقوال بين المسلمين وفى بالد المسلمين وتنشر
ألفين واثني  ةن الساعة تقوم سنول أالهيئة يق يوف يقول قائل من يدعون أنهم علماء في الفلك

على خراب العالم الذي يعبرون به عن قيام  يوآخر يقول بق ،من كبار المعدودين وهذا ،عشر
وكل هذا مصادمة للنصوص التي  ،بة. كل هذا رجم بالغيلساعة بقى اثنان ونصف تريليون سنا

، سبحان هللا إما [36]اإلسراء: {َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  } تأمر بالكف عن مثل هذه األمور
ال }سنتين وشيء أو ثالث سنوات أو اثنين ونصف تريليون ما هو بمليون أو...، سبحان هللا، 

 [187اف:]األعر { َوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ ُيَجلِّيَها لِ 
يعنى ممن ينتسب إلى العلم ذكر أشياء تقريبية منهم من ذكر األلف وأربعمائة أخًذا من هذا 

ن النهار هذا عمر هذه األمم الثالثة اليهود لماذا؟ أل ،الحديث يبطل هذا القول الحديث مع أن
 وهى أضعاف أضعاف كما يؤخذ من النصوص ومن ؟فماذا عن من قبلهم ،والنصارى والمسلمين
 هايقال قبلو  ،ا في الدعوة فقطإال خمسين عامً  ةصار عمر نوح ألف سن .أعمار األمم السابقة

 .خمسمائةما أدري  أوثالثمائة 
منهم من قال  .المقصود أن مثل هذه األمور اقتحامها وبحثها نقص في العقل وضالل في الرأي

 {اَل َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتةً }ن بغتة خذوا هذا؟ مأمن أين  ،ألف وأربعمائة وسبعة ةسنأن الساعة تقوم 
 ،أن هذا ال يعتمد عليه في شرعمع بغتة بحساب الجمل ألف وأربعمائة وسبعة  [187]األعراف:

وهى  -عليه الصالة والسالم-على الرسول  [1] البقرة: {لمأ} :بل الذي استدل به اليهود لما نزلت
 ة؟مته من أولها إلى آخرها سبعين سنبيا مدة أكيف نتبع ن :قالوا ،سبعين في حساب الجمل يتعن

حجب  -جل وعال-وهللا  ؟مثل هذا تقرر المسائل العظام الكباربف [1] البقرة: }ألم}أخًذا من 
أفضل المالئكة  -لسالمعليهما ا-حد حتى عن جبريل ومحمد أعن كل  معرفة قيام  الساعة

ألف  يوزة هذه األمة األلف يعنمجا ف الكشف عننِّ وُص  ،وسبعةألف وأربعمائة ، وأفضل البشر
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 ةوقد مضى منها خمسة آالف سن ةالدنيا ستة آالف سن :كعب ووهبقال  :وعندنا يقول، ةسن
 وهللا أعلم ما الباقي؟ ،وجاء ألف وزاد ثالثين أربعمائة جاء ،وستمائة

دليل  ،قتهه في و ضثم ينق ًئايعنى أحياًنا يتكلم اإلنسان أو يستنبط شي ،العقول محدودة لها حد
الحاصل  وهكما  ضاللن مآلها إلى الإطامه خوتقاد بم بزمام الشرع ز على أن هذه العقول ما لم ت

عاديين بل هم من ، ما هم ناس ومن العباقرة اءرؤوس المبتدعة من األذكي .البدع رؤوسبالنسبة ل
 وامبين؟ ألنهم تخلا هذا الضالل اللكن لماذا ضلو  ،ضحكوا على فئام من الناس واتبعوهم ،العباقرة

استرسلوا وراء عقولهم واستنبطوا ما ال يدل عليه الدليل بعقولهم ثم بعد  ،عن النصوص الشرعية
 .كلمون بكالم يشبه كالم المجانينفلم يفيقوا إال وهم يت ،موا بلوازم فالتزموا بهالزِ ذلك أُ 

أعمى ن يرى يجوز أ :في العالم أن يقول اءن األذكييعنى هل يوجد شخص وهو محسوب م
البقة صغار و  ،واألعمى ما يشوف كفيف ،أقصى المشرق وأقصى المغرب ،الصين بقة األندلس
 :قال .لتزمام بهذا فلزِ ثم بعد ذلك أُ  ايً أومقدمات واعتمد ر  انه قال كالمً أإال  ،البعوض باألندلس
 يجوز وما المانع؟

ن يكون فهمه أو  وال شماالً  ا يمينً وال يحيد عنه الثر النص وال يتعداه أفعلى اإلنسان أن يقتفى 
وهللا  .السلف فيضل بذلك فهوما بفهم السلف الصالح لئال يأتي بفهوم يفهمها تخالف للنص مقيدً 
 المستعان.

 : أحسن هللا إليك، الحديث نفسه يا شيخ صحيح؟طالب
 : خطب رسول هللا ُمخرَّج؟الشيخ
لهيتمي: فيه خلف بن ث أنس، وقال ا: قال: حسن، أخرجه البزار هو في المجمع من حديطالب

 وورد من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما، والحديث حسن بشواهده....موسى عن أبيه
بعثت أنا والساعة »: نعم يبلغ رتبة الحسن، وما في ما يدل على ما يقولون، قريب من الشيخ
 .«كهاتين
 :...طالب
من األمم َمن  -عليه الصالة والسالم-.، الرسول هذه أمور..ما في إشكال، كذلك، : نعم الشيخ

، اآلن إذا أردت أن ترتب األمم ُقّص عليه ومنهم من لم ُيَقص عليه، يخفى عليه كثير من األمور
، يعني بدقة وشيء متفق عليه بين المؤرخين ما تقدر، حتى من خالل كتب التاريخ ما استطعت

من المؤرخين من قال: إن هود بعد موسى، مع أن إن من المؤرخين وهو قول ال يلتفت إليه لكن 
 النصوص في القرآن ترده، ما يدل على أن:

 نقل الرواة وخط كل بنان ... ال تقبلن من التوارخ كلما 



 

 

 

 

 

5  
5 
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َذْيَفمة . َوَكمَذا َقممَرأَ َأْي َوَقمدِّ اْنَشممقَّ اْلَقَممر   {َواْنَشمقَّ اْلَقَمممر  } :ث ممَّ َقماَل َتَعمماَلى" م) ح  اَعة  َوَقممدِّ اْقَتَرَبممتِّ السَّ
َياَدةِّ "َقدْ  (َشقَّ اْلَقَمر  انْ  َن اْلع َلَماءِّ بِّزِّ ور  مِّ ْمه  يحِّ  ؛" َوَعَلى َهَذا اْلج  َوَغْيمرِّهِّ  اْلب َخمارِّي ِّ  َثَبَت َذلَِّك فِّي َصمحِّ

يثِّ  ْن َحدِّ مٍ  َوَأَنسٍ  َواْبنِّ ع َمرَ  َمْسع ودٍ اْبنِّ  مِّ َبْيرِّ ْبنِّ م ْطعِّ َي َللاَّ   -َواْبنِّ َعبَّاسٍ  َوج  مْ  َرضِّ  .-َعْنه 
َة النَّبِّيَّ  :َقالَ  َأَنسٍ  َوَعنْ  َتْينِّ  -َصلَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َسَأَل َأْهل  َمكَّ مَة َممرَّ آَيمة   َفاْنَشمقَّ اْلَقَممر  بَِّمكَّ
اَعة  َواْنَشقَّ اْلَقَمر  } :َفَنَزَلْت  ْحٌر م ْسَتمِّر  }: إَِّلى َقْولِّهِّ [ 1]القمر: {اْقَتَرَبتِّ السَّ مول   .[2]القمر: {سِّ َيق 
يُّ  َقالَ  :ٌ َذاهِّب ذِّ يَسى الت ِّْرمِّ يحٌ   :َأب و عِّ يٌث َحَسٌن َصحِّ اْنَشقَّ : َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ  اْلب َخارِّي ِّ  . َوَلْفظ  َهَذا َحدِّ

ممَقال  اْلَقَممرِّ َبْعمد  َوه مَو م ْنَتَ ممرٌ َوَقماَل َقممْومٌ   .اْلَقَممر  فِّمْرَقَتْينِّ  : اقْ  ؛: َلمْم َيَقمعِّ اْنشِّ مماَعةِّ َأيِّ َتمَرََ قَِّيمام  السَّ
مَقال  اْلَقَممرِّ  ماَعَة إَِّذا ؛َواْنشِّ مَماء  بَِّممما فِّ  َوَأنَّ السَّ تِّ السَّ مَن اْلَقَممرِّ َوَغْيمرِّهِّ َقاَممتِّ اْنَشمقَّ  . َوَكمَذا َقممالَ يَهما مِّ

َشْيرِّيُّ  : َوَذَكرَ . اْلق  يُّ ورِّ أَ  اْلَماَوْردِّ ْمه   ...".نَّ َهَذا َقْول  اْلج 
فلقتين إحداهما عن  وغيره تدل على أنه حصل فعاًل وأنه انفلق البخاري  فيحة لكن األدلة الصحي 

 هللا المستعان نعم. .يسارهواألخرى عن  سيمين أبي قبي
 .."ِلَِّنَّه  آَيٌة َوالنَّاس  فِّي اْْلَياتِّ َسَواء. ؛َما َبقَِّي َأَحٌد إَِّّلَّ َرآه   َوَقاَل: ِلَِّنَّه  إَِّذا اْنَشقَّ " 
وأما  ،رؤيتهلكن التواتر حصل ب ،هأو ما ر  ون نائممستيقظ وأما ال ورآه من ه ،الليلكان ب هانشقاق 

 .[101]يونس: {اآْلَياُت َوالنُُّذُر َعن َقْوٍم الَّ ُيْؤِمُنونَ  يَوَما ُتْغنِ }كون من رآه منهم من لم يؤمن هذا 
 
اَعة  َفإَِّذا َجاَءتِّ اْنَشقَّ الْ : اْلَحَسن   َوَقالَ " َيةِّ اْقَتَرَبتِّ السَّ َواْنَشقَّ  :َوقِّيلَ  .َقَمر  َبْعَد النَّْفَخةِّ الثَّانِّ

َ  بِّاْلقَ  ؛َأْي َوَضَح اِْلَْمر  َوَظَهرَ   اْلَقَمر   َ  َتْضرِّ  : لَقا ؛َمرِّ َمَثَل  فِّيَما َوَضحَ َواْلَعَر
ي ِّك مْ أ وَر َمطِّ د  َواك ْم َِلَْمَيل   ... قِّيم وا َبنِّي أ م ِّي ص  ن ِّي إَِّلى َحيٍ  سِّ  َفإِّ

مَّتِّ اْلَحاَجات  َواللَّْيل  م ْقمِّرٌ  يَّاٍت َمَطاَيا َوَأْرح ل   ... َفَقْد ح  ْت لِّطِّ دَّ  َوش 
 

َقال  ال ُّْلَمةِّ َعنْ َوقِّيلَ  َقال  اْلَقَمرِّ ه َو اْنشِّ هِّ فِّي َأْثَنائَِّها: اْنشِّ ْبح  فَ ه  بِّط ل وعِّ ا  َكَما ي َسمَّى الصُّ  ؛ْلق 
ْنفََِّللِّ ال ُّْلَمةِّ َعْنه   َقاقِّهِّ َكَما َقالَ   َّلِّ  :النَّابَِّغة   َوَقْد ي َعبَّر  َعنِّ اْنفََِّلقِّهِّ بِّاْنشِّ

ْم َدوِّي   وا َوَله  ْبحِّ َداعِّ  ... َدَعاَنا  َفَلمَّا َأْدَبر  ْنَد َشق ِّ الصُّ  عِّ
 

ولِّ َأنَّ اْلَقَمَر اْنَشقَّ ق ْلت   ر  التَّْنزِّيلِّ   َوه َو ظَ بَِّمكَّةَ  : َوَقْد َثَبَت بَِّنْقلِّ اْْلَحادِّ اْلع د  َأْن   َوََّل َيْلَزم  اهِّ
َصلَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ -َوَأنََّها َكاَنْت بِّاْستِّْدَعاءِّ النَّبِّي ِّ  ؛َها َكاَنْت آَية  َلْيلِّيَّة  ِلَِّنَّ  ؛َيْسَتوَِّي النَّاس  فِّيَها

نْ  -َوَسلَّمَ  ِّ َتَعاَلى عِّ َن َللاَّ يمِّ وِّيَ َد التََّحد ِّ يَن َأْسَلَم َغَضب ا مِّْن   َعْبدِّ اْلم طَّلِّبِّ نَ َحْمزََة بْ  َأنَّ  . َفر  حِّ
وَل  َأبِّي َجْهلٍ  َسب ِّ  س  َطَلَب َأْن ي رَِّيه  آَية  َيْزَداد  بَِّها َيقِّين ا فِّي  -َصلَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -الرَّ

هِّ  يحِّ  . إِّيَمانِّ حِّ َم فِّي الصَّ يَن َسَأ َوَقْد َتَقدَّ ْم آَية    َفَأَراه م  َأنَّ َأْهَل َمكََّة ه م  الَّذِّ َيه  ل وا َوَطَلب وا َأْن ي رِّ
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َقاَل اْلَقَمرِّ فِّْلَقَتْينِّ  يثِّ   اْنشِّ َذْيَفةَ  َوَعنْ ..َوَغْيرِّهِّ  اْبنِّ َمْسع ودٍ  َكَما فِّي َحدِّ ث مَّ  بِّاْلَمَدائِّنِّ  َأنَّه  َخَطبَ  ح 
اَعَة َقدِّ اْقَتَرَبْت  َوَأنَّ اْلَقَمَر قَ  . -لَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َص -قَّ َعَلى َعْهدِّ َنبِّي ِّك ْم دِّ اْنشَ َقاَل: َأََّل إِّنَّ السَّ

يرِّ : ه َو عَ َوَقْد قِّيلَ  يمِّ َوالتَّْأخِّ اَعة  َلى التَّْقدِّ ير ه  اْنَشقَّ اْلَقَمر  َواْقَتَرَبتِّ السَّ   .  َقاَله  اْبن  َكْيَسانَ   َوَتْقدِّ
ْنَد َقْولِّهِّ َتَعاَلى:َأنَّ اْلفِّعْ  اْلَفرَّاءِّ  َوَقْد َمرَّ َعنِّ  َر عِّ َم َوت َؤخ ِّ  َلْينِّ إَِّذا َكاَنا م َتَقارَِّبيِّ اْلَمْعَنى َفَلَك َأْن ت َقد ِّ

 "[8]النجم: {ث مَّ َدَنا َفَتَدلَّى}
ثم تدلى فدنى ولكن لما كان األصل تدلى فدنى،  لي.بالتد أن الدنو مسبوق  فيعلى ما تقدم  ألن

 في الذي ذكرناهمثل ما ذكرنا في المثال فحدهما على اآلخر أديم جاز تق ىالمعن يمتقارب النعفال
ن ن اللفظيأل ؛فرق  فيه ما ،األماناحزم رباط  :ولو قلت ،ربط حزام األمانا :يقولون هم وقتها 

قدمت  معناهما واحد سواءً  يوالتدلفالدنو  ،خر هذاؤ فال مانع أن تقدم هذا أو ت ،لمعنىمتقاربي ا
 هذا أو هذا ال مانع.

 الب:.....ط
هو إذا حددت النظر في  -عليه الصالة والسالم-هو انشق وحصل وانتهى في عهده الشيخ: 

القمر وطالت مدة التحديد عن ثالث ثواني تخيل ما شت، يقولون: فيه صورة امرأة وواحد يقول 
 .وجه رجل وواحد يقول.. كل هذا سببه من تحديد النظر وإطالة النظر فيه

 :.....طالب
 سبق أن انشق هذا معروف.: الشيخ
 :.....طالب
 : إي، لكن ما زال منشق على كالمهم؟الشيخ
 : ال، هناك تصدع وكذا...طالب
: هللا المستعان، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ونتبع هؤالء في كالم ثم يختلفون فيما الشيخ

أي أمة من األمم، إن  بينهم ثم ينفونه، فماذا يكون مصيرنا؟ لنا بما بين أيدينا، ال نحتاج إلى
جاءوا بشيء يوافق ما عندنا والحق ما شهدت به األعداء، لكن ال ننساق ونجعل كالمهم أصل 
نعتمد عليه، كثير من المسلمين مكث مدة يقلدهم ويصدقهم أنهم وصلوا القمر، واآلن هم ينفون 

لهم مقاصد ومآرب، هذا، كثير منهم ينفي الوصول إلى القمر، بآالتهم يقولون: ما وصلنا، لكن 
 لكن األمة مستقلة بكتاب هللا وسنة نبيها لن تضل إذا تمسكت بهما.

 
وا}َقْول ه  َتَعاَلى: " لُّ َعَلى َأنَّه   [2]القمر: {َوإِّْن َيَرْوا آَية  ي ْعرِّض  َقاَل اْلَقَمرِّ َهَذا َيد  اْبن   . َقالَ ْم َرَأو ا اْنشِّ

وَن إَِّلممى مماٍس: اْجَتَمممَع اْلم ْشممرِّك  ِّ  َعبَّ ممولِّ َللاَّ ق ا   َوَقممال وا-َصمملَّى َللاَّ  َعَلْيممهِّ َوَسمملَّمَ -َرس  ْنممَت َصممادِّ : إِّْن ك 
ْصٌف َعَلىْق َلَنا اْلَقَمَر فِّْرَقَتْينِّ َفاْشق   ْصٌف َعَلى َأبِّي ق َبْيسٍ    نِّ ِّ  ؛ق َعْيقَِّعانَ  َونِّ مول  َللاَّ مْم َرس  -َفَقاَل َله 

ن ونَ إِّ »: -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َصلَّى َللاَّ   ِّ َقال وا: َنَعمْ  «؟ْن َفَعْلت  ت ْؤمِّ ول  َللاَّ -؟ َوَكاَنْت َلْيَلَة َبْدٍر  َفَسَأَل َرس 
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َيه  َمما َقمال واَربَّ  -َصلَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ِّ اْنَشمقَّ اْلَقَممر  فِّمْرَقَتْينِّ فَ  ؛ه  َأْن ي ْعطِّ مول  َللاَّ َصملَّى َللاَّ  -  َوَرس 
ي اْلم ْشرِّكِّينَ  -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  واي َنادِّ يثِّ  .: َيا ف ََلن  َيا ف ََلن  اْشَهد  اْنَشقَّ اْلَقَممر   :اْبنِّ َمْسع ودٍ  َوفِّي َحدِّ

 ِّ ولِّ َللاَّ مْحرِّ اْبمنِّ َأبِّمي َكْبَشمةَ -َصلَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ َوَسملَّمَ -َعَلى َعْهدِّ َرس  مْن سِّ  ؛  َفَقاَلمْت ق مَرْيٌ:: َهمَذا مِّ
ارَ َسَحَرك ْم َفاْسَأل   فَّ  ..."وا السُّ

 الذين ما يصلهم سحره، إن صدقوه فقد انشق وإال بالنسبة لكم أنتم فقد سحركم. اسألوا المسافرين
ماَعة  َواْنَشمقَّ اْلَقَمممر  َوإِّْن َيمَرْوا آَيممة  }: َفَنَزَلمْت   َفَسمَأل وه ْم َفَقمال وا: َقممْد َرَأْيَنما اْلَقَممَر اْنَشممقَّ " اْقَتَرَبممتِّ السَّ

مم ممٍد  [2-1]القمممر: {واي ْعرِّض  ممْدلِّ م َحمَّ لُّ َعَلممى صِّ  -َصمملَّى َللاَّ  َعَلْيممهِّ َوَسمملَّمَ -َأْي إِّْن َيممَرْوا آَيممة  َتممد 
يَمانِّ  وا َعْن  اإْلِّ مْحٌر م ْسمَتمِّر  } َأْعَرض  ول وا سِّ مبٌ  .[2]القممر: {َوَيق  مْيء   ؛َأْي َذاهِّ ْم: َممرَّ الشَّ مْن َقمْولِّهِّ مِّ
ممممدٌ  َوَقَتمممماَدة   َأَنممممٌس  اَلممممه  قَ   َواْسممممَتَمرَّ إَِّذا َذَهممممبَ  َوَأب ممممو ع َبْيممممَدَة  َواْخَتمممماَره   َواْلكَِّسممممائِّيُّ  َواْلَفممممرَّاء   َوم َجاهِّ

مماس   ا    اْلَعالَِّيممةِّ  َأب ممو َوَقممالَ   النَّحَّ ممحَّ يدٌ  :َوالضَّ ممم ْحَكممٌم َقمموِّي  َشممدِّ مموَّة    َوه ممَو مِّ ممَي اْلق  ممرَّةِّ َوهِّ َكَممما  ؛َن اْلمِّ
 :َلقِّيطٌ  َقالَ 

يَرت ه  اْستَ  َحتَّى ْت َعَلى َشْزٍر َمرِّ يَمةِّ ََّل  ... َمرَّ  َقْحم ا َوََّل َضَرَعا م رُّ اْلَعزِّ
 

 عنى ذو قوة.ي [6]النجم:{ ذو مرة}في قوله: تقدم  مثل ما
مْن إِّْممَرارِّ الْ   :اِْلَْخَفم:   َوَقمالَ " وٌذ مِّ . َوقِّيملَ ه مَو َممْأخ  ة  َفْتلِّمهِّ مدَّ مَن ا: َمْعَنماه  م مَحْبملِّ َوه مَو شِّ ْلَممَراَرةِّ . ر  مِّ

ْيَء َصاَر م رًّا :ي َقال   مْيء  َيممرُّ بِّماَأَمرَّ الشَّ مَو م مر    َوَكمَذلَِّك َممرَّ الشَّ . َوَأَممرَّه  َغْيمر ه  َوَممرَّه    ْلَفْتحِّ َممَراَرٌة َفه 
بِّيع   َوَقالَ  ر  َنافِّذٌ  :الرَّ  ..."م ْسَتمِّ
 بقوة وشدة.والمريرة الحبل المفتول  ،دل على القوة والشدةت هاكلمادة 

 ".َيَماٌن: َماضٍ قال "
 ...المريرة التي تفتل بقوة ؟يا أبو عبد هللا المريرةتعرف 

 
ٌل. َوقِّيلَ  :َأب و ع َبْيَدةَ وقال " ْر َأْي بِّمَدائِّمٍ َوَلمْيَس َعَلمى َشمْيٍء َقموِّ : . َقمالَ َدائِّممٌ : َباطِّ : يملَ . َوقِّ يٍم بِّم ْسمَتمِّ

ا ه  َبْعض  ْت َأْفَعال  َأْي َقدِّ  ؛ي ْشبِّه  َبْعض  َعَلى َهَذا اْلَوْجهِّ َفََل َيْأتِّي بَِّشْيٍء َله  َحقِّيَقمٌة َبملِّ  م َحمَّدٍ   اْسَتَمرَّ
يع  تَ  َماءِّ ْخيِّيََلتٌ اْلَجمِّ َن اِْلَْرضِّ إَِّلى السَّ   ...". َوقِّيَل: َمْعَناه  َقْد َمرَّ مِّ

طلمع إلمى السمماء وإلمى ثمم  األرض فيكان فيما بيننا  .السماء إلىمر من األرض  همر يعنى سحر 
 القمر. نسأل هللا العافية.

َنمما" مْ  [3]القمممر: {َواتََّبع مموا َأْهممَواَءه مْ } َوَكممذَّب وا َنبِّيَّ ْم َواْختَِّيمماَراَته  َته  مملُّ َأْمممٍر م ْسممَتقِّر  } .َأْي َضممََلََّل  {َوك 
َله  َأْي َيْستَ  [3]القمر: ٍل َعمِّ ل ِّ َعامِّ مرُّ م ْسمبَِّأْهلِّمهِّ فِّمي اْلَجنَّمةِّ قِّر    َفاْلَخْير  م ْسمتَ قِّرُّ بِّك  َتقِّر  بَِّأْهلِّمهِّ   َوالشَّ

ممارِّ  " بَِّفممْتحِّ اْلَقممافِّ  " َشممْيَبة   . َوَقممَرأَ فِّممي النَّ ٍم  ؛م ْسممَتَقر  ممْن َغْيممرِّ َتَقممدُّ َأْي لِّك ممل ِّ َشممْيٍء َوْقممٌت َيَقممع  فِّيممهِّ مِّ
رٍ   ..."َوَتَأخُّ
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 . يتأخر الثبوت وال يتقدم والهو يعنى مستقر ثابت من القرار و  
وَِّي َعنْ " لُّ َأْمٍر م ْسَتقِّر   } َأبِّي َجْعَفرِّ ْبنِّ اْلَقْعَقاعِّ  َوَقْد ر  ءِّ َجَعَلمه  بَِّكْسرِّ اْلَقافِّ َوالمرَّا  [3]القمر: {َوك 

مملُّ " َنْعت ما ِلَِّْمممٍر وَ  مموز  َأْن َيْرَتفِّممَع بِّاَّلِّ ك  ممه  َقمما" َعَلممى َهمَذا َيج  مملُّ َأْمممٍر لَ ْبتِّممَداءِّ َواْلَخَبممر  َمْحمذ وٌف  َكَأنَّ : َوك 
َِّ َكائِّ  َتا وز  َأْن َيْرَتفِّ نٌ م ْسَتقِّرٍ  فِّي أ م ِّ اْلكِّ ماَعةِّ . َوَيج  مااْلَمْعَنمى ؛َع بِّماْلَعْطفِّ َعَلمى السَّ َعة  : اْقَتَرَبمتِّ السَّ

لُّ َأْمٍر م ْسَتقِّر ٍ  لُّ  . َوَمْن َرَفَعه  اِْل م ورِّ َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ  : اْقَتَرََ اْستِّْقَرار  َأيِّ  ؛َوك   ".(َجَعَله  َخَبر ا َعْن ) ك 
؟ عندما تقول: إليهيتبع المضاف  أومتضائفين فهل يتبع المضاف  أمرينتعقب  إذامثل هذا  في

 الفاضِل؟ أيهما؟ أو ،غالم زيد الفاضلُ 
 :.....طالب
 يجوز أن كلهم فاضل.، و : ما يجوز ال ال، هو أحدهماالشيخ
 الفاضِل. :طالب
والسياق هو  ،ا الفاضلُ :قلن لألولقلنا تابع  وإذا ،للثانينه تابع أقلنا  إذاهذا  الفاضلِ : الشيخ

: مررت قلت إذاكما  اإلعراب في ااشترك وإذابالحركات  اإلعرابكان  إذاسيما  يحدد ال الذي
 ةالبد من قرين ؟وكالهما مجرور لغالم أملكن هو تابع لزيد  أن تجر  فال بدبغالم زيد الفاضلِ 

تابع هذا  [27]الرحمن: }ويْبقٰى وْجه ربِّك ذو{بالحروف  اإلعرابكان  إذالكن  ،نياألمر  أحدترجح 
 }تبارك اْسم ربِّك ِذي{ ،تابع للوجه الذي هو المضاف }ويْبقٰى وْجه ربِّك ذو{ مضاف،لل

اختلف  إذا إشكالبالحروف هذا ما فيه  اإلعرابكان  إذا .إليهمضاف لتابع ل [78]الرحمن:
مثل ما قلنا: مررت  امنهما مجرورً  كان كل إذا األشكاليبقى  ،إليهضاف المو المضاف  إعراب

هذا  ؟إليهالمضاف  أوهو مجرور على كل حال لكن مجرور تبعا للمضاف  ،بغالم زيد الفاضلِ 
( هو َأْمٍر ُمْسَتِقر  وإذا قلنا )كل  ،إليهتابع للمضاف  (َأْمٍر ُمْسَتِقرٍّ )كل عندنا هنا و  ةقرين إلىيحتاج 

 عن كل. خبر
َن اِْلَْنَباءِّ }وَ : َقْول ه  َتَعاَلى" ْن َبْعضِّ اِْلَْنَباءِّ  [4]القمر: {َلَقْد َجاَءه ْم مِّ ْبَحاَنه  مِّْن  ؛َأْي مِّ َفَذَكَر س 

وَن إَِّلْيهِّ َذلَِّك َما َعلَِّم  ْم َيْحَتاج  َفاءٌ   َأنَّه  ْم فِّيهِّ شِّ   َوإِّنََّما  َذلِّكَ َ  أ م وٌر َأْكَثر  مِّنْ . َوَقْد َكاَن ه َناَوَأنَّ َله 
َوى َذلِّكَ اْقَتصَّ َعَلْيَنا َما َعلَِّم َأنَّ بَِّنا إَِّلْيهِّ َحاجَ  َلَقْد َجاَءه ْم }وَ   :َوَذلَِّك َقْول ه  َتَعاَلى ؛ة  َوَسَكَت َعمَّا سِّ

َن اِْلَْنَباءِّ  ْن َأْنَباءِّ اِْل َممِّ اْلَخالَِّيةِّ   {مِّ اَر مِّ َأْي َما  [4]القمر:{فِّيهِّ م ْزَدَجرٌ َما  } َأْي َجاَء َهؤ ََّلءِّ اْلك فَّ
لَِّبتِّ التَّاء  َداَّل  . َوَأْصل ه  م ْزتَ اْلك ْفرِّ َلْو َقبِّل وه   َعنِّ َيْزج ر ه مْ  وٌس َوالزَّاي  ِلَِّنَّ التَّاَء َحْرٌف َمْهم   ؛َجٌر َفق 

َها فِّي اْلَمْخَرجِّ وَ َحْرٌف َمْجه ورٌ  َن التَّاءِّ َداَّل  ت َوافِّق  َل مِّ . َو" فِّق  الزَّايَ ت َوا  َفأ ْبدِّ  " مِّنَ م ْزَدَجرٌ فِّي اْلَجْهرِّ
ْنتَِّهاء   ي َقال    "...: َزَجَره  َواْزَدَجَره  الزَّْجرِّ َوه َو اَّلِّ

 اوأحيانً تبدل بدال كما هنا  اتبدل بحرف مناسب فأحيان هاأنتاء االفتعال  فيكما هو معروف 
 .صطفاءاال االفتعال أصلها اصطفاءتبدل بطاء مثل 

  :َقال : َزَجَره  َواْزَدَجَره  َفاْنَزَجَر َواْزَدَجر  َوَزَجْرت ه  َأَنا َفاْنَزَجَر َأْي َكَفْفت ه  َفَكفَّ  َكَما َقالَ ي  "
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َيات                  َجاَرا                 َفَأْصَبَح َما َيْطل ب  اْلَغانِّ   م ْزَدَجر ا َعْن َهَواه  اْزدِّ
ما َوإِّْدَغمامِّ المزَّايِّ فِّيَهماَوق رَِّئ " م زََّجمٌر "   ْفتَِّعمالِّ َزاي  َمْخَشمرِّيُّ  َحَكماه   ؛بَِّقْلمبِّ َتماءِّ اَّلِّ ْكَممٌة َبالَِّغمةٌ } .الزَّ  {حِّ

ْن "َماَيْعنِّي اْلق   [5]القمر: ْن َقْولِّهِّ ْرآَن َوه َو َبَدٌل مِّ وز  َأْن َيك   .{َما فِّيهِّ م ْزَدَجرٌ } :" مِّ  ..."وَن َخَبرَ َوَيج 
مدكر   .يصلاألدل تاء االفتعال بحرف مماثل ثم يبدل هذا الحرف بالحرف مثل مدكر تب مزدجر

  .  االزدجار مزدجر وهنا ردكااال
ْكَمٌة  ؛وَن َخَبَر اْبتَِّداٍء َمْحذ وفٍ َوَيج وز  َأْن َيك  " وا َكَما إَِّذا َكذَّب وا َوَخاَلف   {َفَما ت ْغنِّ النُّذ ر  }َأْي ه َو حِّ

: َف "َما " َنْفٌي َأيْ  [101]يونس:{َما ت ْغنِّي اْْلَيات  َوالنُّذ ر  َعْن َقْوٍم ََّل ي ْؤمِّن ونَ وَ }: َقاَل َللاَّ  َتَعاَلى
م  النُّذ ر  َليْ  وز  َأْن َيك وَن اْستِّْفَهام  َسْت ت ْغنِّي َعْنه  : َفَأيُّ َشْيٍء ت ْغنِّي النُّذ ر  َأيْ  ؛ا بَِّمْعَنى التَّْوبِّيخِّ . َوَيج 

مْ  وز  َأْن َتك وَن َجْمع  "النُّذ ر  وَن َعْنَها  وَ َوه ْم م ْعرِّض   َعْنه  ْنَذارِّ  َوَيج  وز  َأْن َتك وَن بَِّمْعَنى اإْلِّ " َيج 
يرٍ  مْ }َقْول ه  َتَعاَلى:   .َنذِّ  ."َأْي َأْعرِّْض َعْنه مْ  {َفَتَولَّ َعْنه 

 أن وهنا يجوز ،يكون بمعنى المصيد أنيكون بمعنى االصطياد ويجوز  أنمثل الصيد يجوز  أي
 . جمع النذير ويجوز بمعنى النذير اإلنذاريكون بمعنى 

مْ }: َقْول ه  َتَعاَلى" ْم. قِّيلَ  [6]القمر: {َفَتَولَّ َعْنه  ْيفِّ . : َهَذا َمْنس  َأْي َأْعرِّْض َعْنه  وٌخ بِّآَيةِّ السَّ
اعِّ  َيْوَم َيْدع  }  :ث مَّ َقال  .: ه َو َتَمام  اْلَكََلمَِّوقِّيلَ  وَن مَِّن } ْومي اْلَعامِّل  فِّي [6]القمر: {الدَّ َيْخر ج 

ع ا أَ  [7]القمر: {اِْلَْجَداثِّ  ير ه  َأْو خ شَّ  ..." : َواْذك ْر َيْومَ ْو فِّْعٌل م ْضَمٌر َتْقدِّ
يسلط  أويعنى اذكر يوم  (يوم)ورد إذا  .جميع المواضع المماثلة فييقدرها المفسرون  (َواْذُكْر )

 اليوم.يلي هذا  الذيعليه فعل مناسب للفعل 
ْن " َلْت فِّيهِّ مِّ ير ه  َوقِّيَل: َعَلى َحْذفِّ َحْرفِّ اْلَفاءِّ َوَما َعمِّ َِّ اِْلَْمرِّ  َتْقدِّ ْم َجَوا ْم َفإِّنَّ َله  : َفَتَولَّ َعْنه 

ْم َيا ي. َوقِّيَل: َتَولَّ َعْنه  اعِّ ْره ْم َيْوَم َيدْ  م َحمَّد   َيْوَم َيْدع و الدَّ َة َوَأْبصِّ اعِّيع و َفَقْد َأَقْمَت اْلح جَّ . الدَّ
ْم َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ َوََّل َتْسَألْ َوقِّيلَ  مْ : َأْي َأْعرِّْض َعْنه  ْم َوَعْن َأْحَوالِّهِّ ْم ي ْدَعْوَن إَِّلى َشْيٍء  َعْنه  نَّه    َفإِّ
 ".ن ك رٍ 

اعِ  }َيْوَم َيْدعُ  ؟ بدون واو بالواو أو المصحف الفعل المضارع يدعو فيرسمها  [6] القمر:{ الدَّ
وم ليحذف ز وهل هو مج ،بدون ياء [64] الكهف: {ْبغِ ٰذِلك ما كّنا ن}ومثلها كثير،  بدون واوالرسم 

سم فقط وعند الر  ؟حذف حرف العلة الذيمجزوم؟ ليس بمجزوم لكن ما  ما هو أوحرف العلة 
 {ٰذِلك ما كّنا نْبغِ } ؟ اآلن إذا وقفت:سمعلى ما يطابق الر  أوالنطق ننطق على ما يطابق العربية 

يجوز موافقة العربية ومخالفة  {َيْوَم َيْدعُ } ومثلها ،عربيةللمخالفة و  سملر لة طابقم يعني ،بدون ياء
المعاصرين  ن دعا بعض الكتابإو  ،ا واحدً سم قواًل النسبة للخط فال يجوز مخالفة الر ب أما ،الرسم

 :يقول .إلمالئيامصحف على ما يوافق الرسم كتابة ال إلىدعوا  ةثمانين سن أويعنى منذ سبعين 
قواعد معتبرة عندهم  واإلمالءموا قواعد رسم الكتابة لِّ عُ  إذان هذا يشوش على الطالب المتعلمين أل

 .ختلفي األمر وجدالمصحف  واقرأ إذاثم 
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 طالب:.....
كبير  إشكالهذا  فيه وجه. الفعل مرفوع وحرف العلة ال بد أن يثبت في العربية. ماهذا الشيخ: 

 اإلمالئيسم ا بكتابة المصحف بالر وطالبو  الماضيالقرن  فيمن الكتاب كتب عنه كثير 
رسم برسم  إذاالقراءة لكن  فيأ رسم بالرسم المتعارف عليه ما يخطَ  إذا ألنهالمعروف المتفق عليه 

ا من القراء الشباب الذين لم يتلقوا القراءة عن ن كثيرً فإ األولر صدالمتوارث من ال المصحف
ومن لم يتلقى  أهلهامن ال يعرف القراءة عن  هاقرأ  يوسمع كلمات يعن ،قراءته فييخطئون  أهلها

 .خطأ هاقرأ  أهلهالقران عن 
يٍم.: ََّل َتْسَأل  َعمَّا َجَرى َعَلى ف ََلٍن إَِّذا َأْخَبرْ َوه َو َكَما َتق ول  “ لُّ َأْمٍر َوقِّيلَ  ت ه  بَِّأْمٍر َع ِّ : َأْي َوك 

يقِّر  َيْوَم َيْدع و الم ْستَ  اعِّ   َوَضمََّها اْلَباق وَن َوه َما ل َغَتانِّ ن ْكٌر" بِّإِّْسَكانِّ اْلَكافِّ  " اْبن  َكثِّيرٍ  . َوَقَرأَ دَّ
غ لٍ َكع   ْغٍل َوش  ٍر َوش  يم  ْسٍر َوع س  يع  اْلَع ِّ  "...  َوَمْعَناه  اِْلَْمر  اْلَف ِّ
 التحريك بالحركة والتسكين بالتخفيف. األصلوكأن  
يع  اْلَع ِّ َوَمْعَناه  اِْلَمْ " ي ه وَ يم  َوه َو َيْوم  اْلقَِّياَمةِّ ر  اْلَف ِّ اعِّ ََلم  - إِّْسَرافِّيل   . َوالدَّ . َوَقْد  -َعَلْيهِّ السَّ

وَِّي َعنْ  دٍ  ر  مَ  َوَقَتاَدةَ  م َجاهِّ " بَِّكْسرِّ اْلَكافِّ َوَفْتحِّ الرَّاءِّ َعَلى اْلفِّْعلِّ إَِّلى َشْيٍء ن كِّرَ "قرءا ا َأنَّه 
ولِّ    ".اْلَمْجه 

 سمعه. نم هأنكر  رنكِ أُ يعنى  
ع ا َأْبَصار ه مْ }" وع  فِّي الْ  [7]القمر:{خ شَّ لَّة  اْلخ ش  وع  َوالذ ِّ وَع إَِّلى اِْلَْبَصارِّ َبَصرِّ اْلخ ض    َوَأَضاَف اْلخ ش 

ز ِّ َوالذُّل ِّ َيَتبَ  ْنَسانِّ ِلَِّنَّ َأَثَر اْلعِّ رِّ اإْلِّ َعةٌ َأْبَص } :َقاَل َللاَّ  َتَعاَلى ؛يَّن  فِّي َناظِّ  [9]النازعات:{ار َها َخاشِّ
ْن َطْرٍف َخفِّي ٍ } :َوَقاَل َتَعاَلى وَن مِّ َن الذُّل ِّ َيْن  ر  يَن مِّ عِّ َخَشَع َواْخَتَشَع  :َوي َقال   [45]الشورى: {َخاشِّ

ه  . وَ إَِّذا َذلَّ  ع ا "َوَأب و َعْمر َواْلكَِّسائِّيُّ  َحْمَزة   . َوَقَرأَ َخَشَع بَِّبَصرِّهِّ َأْي َغضَّ اِْلَلِّفِّ َوَيج وز  فِّي " بِّ َخاشِّ
َمْت َعَلى الْ  لِّيَن إَِّذا َتَقدَّ يد   َنْحو  َأْسَماءِّ اْلَفاعِّ ع ا َأْبَصار ه مْ : "َجَماَعةِّ التَّْوحِّ  : " َوالتَّْأنِّيث  َنْحو  َخاشِّ

ع ا َأْبَصار ه مْ }  "{.خ شَّ
، وقامت مثل: قام الرجال ،وجمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه ،جمع تكسير بصاراألن أل

 هفعلاسم الفاعل فحكمه حكم  وأما ،الجماعة إرادةالجمع والتأنيث على  إرادةالتذكير على  .الرجال
"  :مثل ما تقول" أبصارهمخشع " :" مثل ما تقولا" و"خاشعةخاشعً " :يعمل فعله وتقول ألنه

 .بصارهمأخشعت 
وز  اْلَجْمع  َنْحو  " ع ا َأْبَصار ه مْ } :َوَيج   :َقالَ  {خ شَّ

ه ه مْ  ٍَ َحَسٍن َأْوج  َزارِّ بن معد ... َوَشَبا ْن إَِّيادِّ ْبنِّ نِّ  مِّ
 
عٍ " ع ا " َجْمع  َخاشِّ يمِّ فِّي " َوالنَّْصب  فِّيهِّ َعَلى اْلَحالِّ   خ شَّ َن اْلَهاءِّ َواْلمِّ ْم " َفَيْقب ح  اْلَوْقف  َعَلى مِّ َعْنه 

يرِّ َعَلمى "َهمَذا  ْم "التَّْقممدِّ مموز  َأْن َيك موَعممْنه  مَن اْلم ْضممَمرِّ فِّممي "نَ . َوَيج  م َحمماَّل  مِّ " َفي وَقممف  َعَلممى ونَ َيْخر ج 
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مْ  ممٌع َأْبَصممار ه مْ َعممْنه  ْبتِّممَداءِّ َواْلَخَبممرِّ " . َوق ممرَِّئ "خ شَّ   ْمَلممةِّ النَّْصممب  َعَلممى اْلَحمممالِّ   َوَمَحمملُّ اْلج  َعَلممى اَّلِّ
: ود  َواْلَكَرم   َكَقْولِّهِّ َراه  اْلج   .َوَجْدت ه  َحاضِّ

وَن مِّ } َها َجَدثٌ َأيِّ  [7]القمر:{َن اِْلَْجَداثِّ َيْخر ج  د  ب ور  َواحِّ ْم َجَراٌد م ْنتَ } .: اْلق  رٌ َكَأنَّه  عِّيَن  * شِّ م ْهطِّ
اعِّ  ٍع آَخَر:  [8-7]القمر:{إَِّلى الدَّ  {َيْوَم َيك ون  النَّاس  َكاْلَفَراشِّ اْلَمْبث وثِّ }َوَقاَل فِّي َمْوضِّ
َفَتانِّ فِّي َوْقَتيْ  [4]القارعة: وجِّ مَِّن اْلق ب ورِّ  َيْخر ج وَن َأَحد ه َما ؛م ْخَتلَِّفْينِّ نِّ َفه َما صِّ ْنَد اْلخ ر  : عِّ
يَن ََّل يَ  ه ونَ َفزِّعِّ وَن َأْيَن َيَتَوجَّ ه ْم فِّي َبْعضٍ فَ   ْهَتد  ل  َبْعض  ه   ؛َيْدخ  يَنئٍِّذ َكاْلَفَراشِّ اْلَمْبث وثِّ َبْعض  ْم حِّ َفه 

َها  افِّي َبعْ  د  َهَة َله  َيْقصِّ وا كَ لثَّانِّيٍض ََّل جِّ وه  َفَصار  َي َقَصد  رِّ : َفإَِّذا َسمِّع وا اْلم َنادِّ  ؛اْلَجَرادِّ اْلم ْنَتشِّ
َها د  َهٌة َيْقصِّ ينَ م  )وَ .  ِلَِّنَّ اْلَجَراَد َله  جِّ عِّ ينَ  (ْهطِّ  "... َأب و ع َبْيَدةَ  َقاَله   ؛َمْعَناه  م ْسرِّعِّ

حدهم عند أ :قال هنا ألنه ؛منتشرجراد  األجداثمباشرة بعد خروجهم من  أنهمولو قيل بالعكس 
فهم حينئذ  بعض فييتوجهون فيدخل بعضهم  أينيخرجون فزعين ال يهتدون  من القبور الخروج

َيْوَم }[  و7القمر:] {يْخرجون ِمن اأْلْجداِث كأّنهْم جراد  مْنتِشر  } :عندنا يةاآل .كالفراش المبثوث
معنا هو المتأخر  التي اآلية فيهو جعل ما  ،فرق هذا بعد ذلكمت َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث{

 مباشرة من القبور. األجداثبعد الخروج من  الذي وهالحقيقة هو المتقدم  فيوهو 
": رِّ اعِّ ْنه  َقْول  الشَّ  َومِّ

ْجَلَة َدار ه ْم َوَلَقْد َأَراه مْ     َماعِّ                 بِّدِّ يَن إَِّلى السَّ عِّ ْجَلَة م ْهطِّ  بِّدِّ
ا    قممممال ممممحَّ ينَ   :َقَتمممماَدة   وقممممال .م ْقبِّلِّممممينَ   :الضَّ ممممدِّ مممماسٍ  وقممممال .َعامِّ رِّينَ   :اْبممممن  َعبَّ وقممممال  .َنمممماظِّ

ْكرَِّمة   مْوتِّ َفاتِّحِّ   :عِّ مْم إَِّلمى الصَّ . ي َقمال  . َوايَن آَذاَنه  ٌَ ما إَِّذا ْلَمْعَنمى م َتَقمارِّ مل  َيْهَطمع  ه ط وع  ج  : َهَطمَع الرَّ
ْيءِّ  ََ َرْأَسه  َوَأْهَطَع إَِّذا مَ  ؛َبَصرِّهِّ ََّل ي ْقلِّع  َعْنه  بِّ  َأْقَبَل َعَلى الشَّ ر:دَّ ع ن َقه  َوَصوَّ اعِّ  . َقاَل الشَّ

ع   ... َتَعبََّدنِّي نِّْمر  ْبن  َسْعٍد َوَقْد َأَرى  يٌع َوم ْهطِّ  ونمر ْبن  َسْعٍد لِّي م طِّ
 

عٌ  يٌر م ْهطِّ ْلَقة  : َوَبعِّ وَن َهَذا َيْوٌم } .ي َعْدوِّهِّ َأْي َأْسَرعَ . َوَأْهَطَع فِّ فِّي ع ن قِّهِّ َتْصوِّيٌب خِّ ول  اْلَكافِّر  َيق 
رٌ   ."[8]القمر:{َعسِّ

 فيوظاهر  ،جل سماع هذا الصوتأجله من أهذا الصوت ومد العنق من ل اإلصغاءيدل على 
 حالة الفزع.

رٌ }" وَن َهَذا َيْوٌم َعسِّ ول  اْلَكافِّر  ةِّ َيْعنِّي َيْوَم اْلقَِّياَمةِّ لَِّما َيَنال  { َيق  دَّ َن الش ِّ ْم فِّيهِّ مِّ  :َقْول ه  َتَعاَلى  .ه 
ْم َقْوم  ن وحٍ } َبْت َقْبَله  ا لِّلنَّبِّي ِّ  {َكذَّ يس  َيةِّ َتْأنِّ ْن َوَقائِّعِّ اِْل َممِّ اْلَماضِّ َمَل  مِّ َصلَّى َللاَّ  َعَلْيهِّ -َذَكَر ج 

مْ ). َوَتْعزَِّية  َله   -َوَسلَّمَ  كَ  (َقْبَله  ا َيْعنِّي {ب وا َعْبَدَناَفَكذَّ } َأْي َقْبَل َقْومِّ َمْخَشرِّيُّ  قال .ن وح  َفإِّْن   :الزَّ
: َكذََّبْت؟ ق ْلت  ق ْلَت َما َمْعَنى َقْولِّهِّ  يب ا  ؛َكذَّب وا َفَكذَّب وا َعْبَدَنا: َمْعَناه  : َفَكذَّب وا َبْعَد َقْولِّهِّ َأْي َكذَّب وه  َتْكذِّ
يٍب  ْنه    َعَلى َعقِّبِّ َتْكذِّ لََّما َمَضى مِّ ٌَ ْم َقْرٌن م كَ ك  ٌَ َتبَِّعه  َقْرٌن م َكذ ِّ َل  ن وحٍ    َأْو َكذََّبْت َقْوم  ذ ِّ الرُّس 
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ا َكذَّب وا ؛َفَكذَّب وا َعْبَدَنا يَن لِّلنُّب وَّةِّ َرْأس  دِّ لِّ َجاحِّ س  بِّيَن بِّالرُّ ا َأْي َلمَّا َكان وا م َكذ ِّ ْمَلةِّ  ن وح  ْن ج  ِلَِّنَّه  مِّ
لِّ  س   ".الرُّ

 أن الشرعيوهذا هو الحكم  ،كانوا بمثابة من كذب جميع الرسل اوا نبيهم نوحً لما كذب ألنهم أو 
 من كفر بنبي واحد فقد كفر بالبقية. 

رَ } َأْي ه َو َمْجن ونٌ  [9]القمر:{َوَقال وا َمْجن ونٌ }" رَ  [9]القمر:{َواْزد جِّ َعْن َدْعَوى النُّب وَّةِّ  َأْي ز جِّ
يدِّ بِّاْلَقْتلِّ بِّال ب ِّ َواْلَوعِّ َما َقالَ . سَّ ل ه  ِلَِّنَّه  َرْأس  آَيةٍ َوقِّيَل إِّنَّ َر بَِّلْفظِّ َما َلْم ي َسمَّ َفاعِّ   ."..: َواْزد جِّ

من  هيريدون له صوت يستخف ويطيش. بشيءب حوله رِ ُض  أوبه  توِّ ُص  أور جِ زُ  إذاالمجنون 
 هذا النوع. نسأل هللا العافية.

 :.....طالب
استئنافية؟ ال ال مقول القول: مجنون وازدجر يعني ما يكفي أن  الواو {َوَقاُلوا َمْجُنون  }: الشيخ

ت به   له صوت بشيءب رِ ُض  أويقولوا مجنون فقط، ألن المجنون قد يسكن لكن إذا ازُدجر ُصوِّ
 أوبه  توِّ ُص  إذاالمجنون  زيادة، تعرف وتشوف ألن الواقع يشهد بهذا، شاستخف وطعنده ا

 ذا مرادهم.طاش، ه بشيء بتنيكة أوب حوله رِ ُض 
 :.....طالب
 ،مجنون ساكن ما عنده خالف ،: ال، هم يريدون مجموع األمرين، مجنون يعني أمره أخفالشيخ

لكن مجنون يحصل له هذا الزجر يعني هذا مع هذا ال شك أنه يختلف وضعه كما هو واقع 
 نسأل هللا السالمة والعافية. ،المجانين

يَنئِّذٍ َأْي دَ  [10]القمر: {َفَدَعا َربَّه  }" ْم حِّ ٌَ } َوَقاَل َرَ ِّ  ن وحٌ  َعا َعَلْيهِّ أَن ِّي  [10]القمر: {َأن ِّي َمْغل و
ْم  هِّ دِّ ٌَ َأْي َغَلب ونِّي بَِّتَمرُّ ْر فَ }َمْغل و ْر لِّي [10]القمر: {اْنَتصِّ : إِّنَّ اِْلَْنبَِّياَء َكان وا ََّل . َوقِّيلَ َأْي َفاْنَتصِّ

ْم بِّاْلَهََل ِّ إَِّّلَّ  ِّ َيْدع وَن َعَلى َقْومِّهِّ ْم فِّيه -عز وجل- بِّإِّْذنِّ َللاَّ {} .َله  َماءِّ ََ السَّ  َفَفَتْحَنا َأْبَوا
  ..." [11]القمر:

هذه  فيواقع كثير من المسلمين هو كما  ،يعنى عند اليأس من استجابة قومه يعترف بأنه مغلوب
 ،مغلوبون  نهمأإال وليس بأيديهم  األعداءط عليهم سلَّ نعيشها يدعون فال مجيب ويُ  التي األوقات

 األعداءاعترفوا بضعفهم وتكالب  ألنهم ؛بالنصر فينزل النصر من عنده -جل وعال-فيدعون هللا 
جل -ثم ينزل النصر عليهم من هللا  ،قوة وال حيلة طول وال والوال قول ال حول لهم  وأنهمعليهم 

 .{َفَدَعا َربَُّه َأنِّي َمْغُلوب  َفانَتِصْر } -وعال
 ....طالب:
 .نعم ما يأس إال لما نزل عليه: الشيخ
ِّ َوقِّيلَ  ْم بِّاْلَهََل ِّ إَِّّلَّ بِّإِّْذنِّ َللاَّ هِّ ْم فِّيهِّ  -عز وجل-: إِّنَّ اِْلَْنبَِّياَء َكان وا ََّل َيْدع وَن َعَلى َقْومِّ  .َله 

َماءِّ } ََ السَّ َعاَءه  َوَأَمْرَناه  بِّات َِّخاذِّ  [11]القمر:{َفَفَتْحَنا َأْبَوا فِّيَنةِّ َأْي َفَأَجْبَنا د   . السَّ
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َماءِّ } ََ السَّ رٍ   َوَفَتْحَنا َأْبَوا يُّ  َقاَله   ؛َأْي َكثِّيرٍ   {بَِّماٍء م ْنَهمِّ د ِّ ر    .السُّ اعِّ  :َقاَل الشَّ
م وعِّ اْلَهَوامِّرِّ أَ  ر ... َعْيَنيَّ ج وَدا بِّالدُّ ْن َمَعدٍ  َوَحاضِّ  َعَلى َخْيرِّ َباٍد مِّ
 
ْنه  َقْول   ؛َدف ِّق  ه  اْلم ْنَصبُّ اْلم تَ : إِّنَّ َوقِّيلَ   ف  َغْيث ا اْمرِّئِّ اْلَقْيسِّ  َومِّ   : َيصِّ

َبا ث مَّ اْنَتَحى ٍَ م ْنَهمِّرْ         …              َراَح َتْمرِّيهِّ الصَّ َ  َجن و ْؤب و  فِّيهِّ ش 
بُّ  ا إَِّذا ؛اْلَهْمر  الصَّ ر  َهْمر ا . َوَهَمَر َأْيض  ْمع  َيْهمِّ َأْكَثَر اْلَكََلَم َوَأْسمَرَع . َوَهَممَر  َوَقْد َهَمَر اْلَماء  َوالدَّ
ْن َمالِّهِّ َأيْ  رٍ } : اْبن  َعبَّاسٍ  َقالَ  .َأْعَطاه   َله  مِّ َماءِّ بَِّماٍء م ْنَهمِّ ََ السَّ مْن  [11]القممر:{َفَفَتْحَنا َأْبَوا مِّ

ما ميَن َيْوم  ٍَ َلْم ي ْقلِّمْع َأْرَبعِّ رٍ  َوَقمَرأَ   .َغْيرِّ َسَحا َ   اْبمن  َعمامِّ مو َدة  َعَلمى التَّْكثِّيمرِّ  "َفَفتَّْحَنما  ":َوَيْعق  . م َشمدَّ
ا. ث مَّ قِّيلَ َفَفَتحْ اْلَباق وَن "و  ف  َها َنا" م َخفَّ  َوَسَعة  َمَسالِّكَِّها.: إِّنَّه  َفْتح  رَِّتاجِّ

 أي أقفالها.
ْنَها ف تَِّحْت  : إِّنَّه  َوقِّيلَ  َماءِّ َومِّ َي َشَرج  السَّ رٍ } اْلَمَجرَّة  َوهِّ مَي َللاَّ  َعْنمه   -َعلِّي   َقاَله  { بَِّماٍء م ْنَهمِّ . -َرضِّ

مما} ْرَنمما اِْلَْرَض ع ي ون  َأْوَحممى َللاَّ  إَِّلممى اِْلَْرضِّ َأْن ت ْخممرَِّج   :ع َبْيممد  ْبممن  ع َمْيممرٍ  َقممالَ   [12]القمر:{َوَفجَّ
ممَرْت بِّمماْلع ي ونِّ َماَءَهمم ممَب َعَلْيَهمما َفَجَعممَل ا َفَتَفجَّ َرْت َفَغضِّ مما َتممَأخَّ مما إَِّلممى َيممْومِّ   َوإِّنَّ َعْين  َماَءَهمما م ممرًّا أ َجاج 

ممممَماءِّ َوَمممممماء  اِْلَْرضِّ   [11]القمر:{َفممممماْلَتَقى اْلَمممممماء  } . اْلقَِّياَمممممةِّ  َعَلمممممى َأْممممممٍر َقمممممْد } َأْي َمممممماء  السَّ
رَ  ْقَداٍر َلمْم َيم [11]القمر: {ق دِّ  َكماَن َمماء  َأْي  .اْبمن  ق َتْيَبمةَ  َحَكماه   ؛زِّْد َأَحمد ه َما َعَلمى اْْلَخمرِّ َأْي َعَلى مِّ

َماءِّ َواِْلَْرضِّ َسمَواء   ميَ . َوقِّيملَ السَّ َر بَِّمْعَنمى ق ضِّ مْ : ق مدِّ مْم إَِّذا  :َقَتماَدة   . َقمالَ  َعَلمْيهِّ َر َله  وا َأْن   َقمدَّ َكَفمر 
هِّ   ؛ْلمَبََلءِّ   َوَكاَن اْلَقَدر  َقْبَل اِْلَْقَوات  َقْبَل اِْلَْجَسادِّ َكاَنتِّ ا  :م َحمَّد  ْبن  َكْعٍب  َوَقالَ   .َيْغَرق وا َوَتمََل َهمذِّ
 "اْْلَيةَ 

 يخلقوا.  أنمقدر عليهم قبل وجودهم وقبل  أمر .السابق فير يعنى دِ قُ 
َما يَ َوَقاَل: اْلَتَقى اْلَماء  " ْلتَِّقاء  إِّنَّ ا  َواَّلِّ د  ا. ِلَِّنَّ اْلَماَء َيك و ؛ك ون  فِّي اْثَنْينِّ َفَصاعِّ د  ن  َجْمع ا َوَواحِّ

َماَوقِّيلَ  اَلمَّا ا : ِلَِّنَّه  د   ".َفاْلَتَقى اْلَماَءانِّ : اْلَجْحَدرِّيُّ  . َوَقَرأَ ْجَتَمَعا َصاَرا َماء  َواحِّ
باب  :يقولون  وإنما ،والماء اسم جنس ال يجمع ،أفرادهيطلق على جميع  الذييراد به جنس الماء 

اسم جنس هو  األصل في وإال أجناسها لتعدد نظرً  هيجمعون (المياهكتاب الطهارة باب ) المياه
 يطلق على الكثير والقليل.

ومِّ :اْلَحَسن   َوَقَرأَ " ََلف  اْلَمْرس  َشْيرِّيُّ قال . َفاْلَتَقى اْلَماَوانِّ  َوه َما خِّ فِّ "   :اْلق  َوفِّي َبْعضِّ اْلَمَصاحِّ
َي ل َغة  َطي ِّئٍ َفاْلَتَقى اْلمَ  " َوهِّ ْثَل الثَّ . َوقِّيلَ اَوانِّ ا مِّ َماءِّ َبارِّد  ْثَل : َكاَن َماء  السَّ ْلجِّ َوَماء  اِْلَْرضِّ َحارًّا مِّ

يمِّ رٍ } َأْي َعَلى َسفِّيَنٍة َذاتِّ َأْلَواحٍ   [13]القمر:{َوَحَمْلَناه  َعَلى َذاتِّ َأْلَواحٍ } اْلَحمِّ  {َود س 
ْت   :َقَتاَدة   َقالَ  [13]القمر: دَّ فِّيَنة  َأْي ش  َرْت بَِّها السَّ يَر الَّتِّي د سِّ يُّ  َوَقاَله   ؛َيْعنِّي اْلَمَسامِّ َرظِّ  َواْبن   اْلق 

َبْيرٍ  َزْيدٍ  ْكرَِّمة   َوَشْهر  ْبن  َحْوَشٍب  اْلَحَسن   َوَقال  .اْبنِّ َعبَّاسٍ  َعنِّ  اْلَوالِّبِّيُّ  َوَرَواه   َواْبن  ج  َي  :َوعِّ هِّ
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َيْت بَِّذلَِّك ِلَِّنََّها تَ  م ِّ َ  بَِّها اْلَمْوَج س  فِّيَنةِّ الَّتِّي َتْضرِّ ر  اْلَماَء َأيْ َصْدر  السَّ ْفع   َتْدَفع ه  ْدس  ْسر  الدَّ   َوالدَّ
.  "َواْلَمْخر 

 : السفينة الماخرة.المواخر المخر
فِّيَنةِّ َقالَ  اْبنِّ َعبَّاسٍ  َعنِّ  اْلَعْوفِّيُّ  َوَرَواه  " ْسر  َكْلَكل  السَّ   ..".: الدَّ

 سفلها من الكلكل بالنسبة للبعير.أوفى 
ْن لِّيفٍ   :اللَّْيث   َوَقالَ " َسار  َخْيٌط مِّ فِّيَنةِّ  الد ِّ َحاحِّ .  ت َشدُّ بِّهِّ َأْلَواح  السَّ د  َوفِّي الص ِّ َسار  َواحِّ : الد ِّ

ي وٌط ت َشدُّ  َي خ  رِّ َوهِّ س  فِّيَنةِّ الدُّ ير     بَِّها َأْلَواح  السَّ َي اْلَمَسامِّ َعَلى َذاتِّ َأْلَواٍح } :  َوَقاَل َتَعاَلىَوي َقال : هِّ
رٍ  ثْ  {َود س  ا مِّ ْسٌر َأْيض  رٍ َل ع ْسٍر َوع  َود  ْفع  س  ْسر  الدَّ َما ه َو فِّي اْلَعْنَبرِّ  اْبن  َعبَّاسٍ  َقالَ  ؛. َوالدَّ : إِّنَّ

ر ه  اْلَبْحر  َدْسر ا ْدَسرٌ َأْي َيْدَفع ه   َشْيٌء َيْدس  ٌل مِّ ْمحِّ . َوَرج    ." . َوَدَسَره  بِّالرُّ
يدفعه الماء  وأ إال العدد الكبير ل البشربَ خراجه من قِ إبر الحوت الكبير الذي ال يستطاع العن

 .-هللا عنهم رضي- الصحابةليلقيه على الساحل كما وجده 
نَّا. َوقِّيَل: بَِّأْمرَِّنا. َوقِّيلَ   [14]القمر:{َتْجرِّي بَِّأْعي نَِّنا}" نَّا َوكََِّلءَ َأْي بَِّمْرأ ى مِّ ْفٍظ مِّ ٍة: َوَقْد َمَضى : بِّحِّ

ْنه  فِّي " ه ودٍ  : َعْين  . َومِّ عِّ ِّ َعَلْيكَ  َقْول  النَّاسِّ لِّْلم َودَّ : ْف  ه  َوكََِّلَءت ه . َوقِّيَل: بَِّوْحيَِّنا. َوقِّيلَ َأْي حِّ  ؛ َللاَّ
. َوقِّيلَ َأْي بِّاِْلَْعي نِّ النَّا َن اِْلَْرضِّ َهامَِّن اْلَمََلئِّكَ  : بَِّأْعي نِّ َأْولَِّيائَِّنابَِّعةِّ مِّ ْف ِّ لِّيَن بِّحِّ   َوك لُّ َما ةِّ اْلم َوكَّ

. َوقِّيلَ  َخَلَق َللاَّ  َتَعاَلى ي ْمكِّن   َمرَِّض َعْيٌن   :ِّ   َكَما فِّي اْلَخَبر: َأْي َتْجرِّي بَِّأْولَِّيائَِّناَأْن ي َضاَف إَِّلْيهِّ
َنا َفَلْم َتع ْده   ْن ع ي ونِّ فِّرَ } .مِّ َعَلى  لِّن وحٍ  َأْي َجَعْلَنا َذلَِّك َثَواب ا َوَجَزاء    [14]القمر:{َجَزاء  لَِّمْن َكاَن ك 
م  فِّي "لَِّمنْ  ؛هِّ هِّ َوه َو اْلَمْكف ور  بِّ َصْبرِّهِّ َعَلى َأَذى َقْومِّ  دَ َوقِّيلَ  ؛" ََّلم  اْلَمْفع ولِّ َله  َفالَلَّ فَِّر َأْي ج حِّ  ؛: ك 

ِّ وَ َوقِّيلَ   .ن وحٍ  َمْن " كَِّناَيٌة َعنْ َف " َِّ : كَِّناَيٌة َعنِّ َللاَّ َقا ِّ  ؛اْلَجَزاء  بَِّمْعَنى اْلعِّ ْم بِّاَّللَّ َقاب ا لِّك ْفرِّهِّ َأْي عِّ
 ."َتَعاَلى

 الكفر بالرسول كفر بمرسله. ،-جل وعال-والكفر بنوح كفر باهلل 
َقاب ا " ِّ َتَعاَلىَأْي عِّ ْم بِّاَّللَّ وَمانَ  . َوَقَرأَ لِّك ْفرِّهِّ دٌ  َيزِّيد  ْبن  ر  َمْيدٌ  َوَقَتاَدة  َوم َجاهِّ َجَزاء  لَِّمْن َكاَن ) َوح 

ِّ ل  َجَزاء  َوعِّ : َكاَن اْلَغرَ  اْلَكافِّ َواْلَفاءِّ بَِّمْعَنىبَِّفْتحِّ   (َكَفرَ  َن اْلَغَرلِّ َقاب ا لَِّمْن َكَفَر بِّاَّللَّ   َوَما َنَجا مِّ
. َوَسَبب  َنَجاتِّهِّ َأنَّ  ؛ع وجِّ ْبنِّ ع ن قٍ  َغْير   ْجَزتِّهِّ ا َكاَن اْلَماء  إَِّلى ح  اجِّ  ن وح  اْحَتاَج إَِّلى َخَشَبةِّ السَّ

فِّينَ  نَ  تِّْلكَ  ع وجٌ  لَ   َفَحمَ ةِّ َفَلْم ي ْمكِّْنه  َحْمل َهالِّبَِّناءِّ السَّ امِّ اْلَخَشَبَة إَِّلْيهِّ مِّ   َر َللاَّ  َله  َذلِّكَ َفَشكَ  الشَّ
َن اْلَغَرلِّ  اه  مِّ    ".َوَنجَّ

 ،عشرة أذرع ىوموس ،ن طوله ثالثة آالف ذراعأب و نسجت حوله القصص والغرائ أسطورةوعوج 
ويشويها  وف البحرمن ج مكةنه يأخذ السأو  ،وقفز عشرة فأصاب كعب رجله ،أذرعوعصاه عشرة 

فأطول الخلق آدم عليه السالم  . هذا الكالم ال صحة لهبعين الشمس يرفعها للشمس تشويها
 سنينالآالف بألنه بعد آدم  «ون وما زال الخلق ينقص»  :الحديث الصحيح فيستون ذراًعا كما 
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 في متر ونصف , ثالث أذرع يعنيذراع ونصف إلى األمر صلو حتى في النقص  واما زال هو،
 ذلك قلياًل وقد ينقص. ىويزيد عل األحوالكثير من 

ْبَرة  ي رِّ   [15]القمر:{َوَلَقْد َتَرْكَناَها آَية  }" هِّ اْلَفْعَلَة عِّ فِّيَنَة َتَرَكَها آَيمة  لَِّممْن َبْعمَد . َوقِّيلَ يد  َهذِّ : َأَراَد السَّ
وَن بَِّهمممم ن ممممموحٍ  َقممممْومِّ مممملَ َيْعَتبِّمممممر  س  ب وَن الرُّ مممممْن  بَِّبممممماقِّْرَدى َأْبَقاَهمممما َللاَّ    :َقَتممممماَدة   لَ . َقممممماا َفمممممََل ي َكمممممذ ِّ مِّ
يممَرةِّ  َأْرضِّ  ْبممَرة  َوآَيممة   اْلَجزِّ ممةِّ   َحتَّممى َنَ ممَرْت إَِّليْ عِّ هِّ اِْل مَّ ممْن َسممفِّيَنٍة َكاَنممْت َبْعممَدَها َهمما َأَوائِّممل  َهممذِّ   َوَكممْم مِّ

ا  "... َفَصاَرْت َرَماد 
 عّلق على الموضوع هذا؟الشيخ: 

 طالب:....
 .عني يوجد شيء منهاي الشيخ:

 طالب:....
يراها،  ممن لمن يدكر ويعتبر ويتعظ {َوَلَقْد َتَرْكَناَها آَيةً } يدل على أنها كلها {َوَلَقْد َتَرْكَناَها}الشيخ: 

 وهللا المستعان.
كِّرٍ }" ممْن م ممدَّ ٍظ َخممائِّفٍ   [15:مر]الق{َفَهممْل مِّ كْ   َوَأْصممل ه  م ممْذتَ م ممتَّعِّ ممَن الممذ ِّ ممٌل مِّ َلممْت َعَلممى رِّ كٌِّر م ْفَتعِّ   َفَثق 

َمتِّ الذَّال  فِّيَها اَل فِّي اْلَجْهرِّ َوأ ْدغِّ لَِّبتِّ التَّاء  َداَّل  لِّت َوافَِّق الذَّ َنةِّ َفق   ".اِْلَْلسِّ
 الذي تقدم. جرديعنى مثل مز 

. َوقِّيلَ ْنَذار  َوالاإْلِّ   :اْلَفرَّاء     َقالَ َأْي إِّْنَذارِّي  [16]القمر: {َفَكْيَف َكاَن َعَذابِّي َون ذ رِّ }" : نَّْذر  َمْصَدَرانِّ
ْنَكار  يٍر بَِّمْعَنى اإْلِّ ْنَذارِّ َكَنكِّ يٌر بَِّمْعَنى اإْلِّ يٍر َوَنذِّ ْكر}ن ذ ٌر َجْمع  َنذِّ ْرآَن لِّلذ ِّ ْرَنا اْلق   {َوَلَقْد َيسَّ

ْفظِّ َوَأَعنَّا [17]القمر: ْلَناه  لِّْلحِّ ْفَ ه   َأْي َسهَّ ْن طَ  ؛َعَلْيهِّ َمْن َأَراَد حِّ هِّ َفي َعان  َعَلْيهِّ الٍِّب َفَهْل مِّ ْف ِّ ؟  لِّحِّ
وز  َأْن َيك وَن اْلَمْعَنىوَ  ْكرِّ : َوَلَقدْ َيج  وٌذ مِّ  َهيَّْأَناه  لِّلذ ِّ َفرِّ   َمْأخ  َر َناَقَته  لِّلسَّ َر ْن َيسَّ : إَِّذا َرَحَلَها َوَيسَّ

 "َفَرَسه  لِّْلَغْزوِّ إَِّذا َأْسَرَجه  َوَأْلَجَمه .
يسره لمن  -جل وعال-هللا  أنمع  ىلقرآن بل يتحسر ويتقطع أسيحفظ ا أن ىكم من مسلم يتمن

جدت وُ  فإذا ،األسباب بذل فيهناك التقصير  ،وارفصهناك ال ،لكن هناك الموانع ،يدكر أن أراد
َفَهْل ِمْن }ميسر للمدكرين  ألنه ؛ال السبب لن يحصل هذا ولو كان ميسرً ذر في بصِّ الموانع وقُ 

ِكرٍ  لحفظ المعاصي التي الموانع موانع ا أعظمومن  ،السبب وينفي الموانعشخص يبذل لهذا  {ُمدَّ
 . عن كونه يحفظ ما لم يحفظما حفظ فضاًل  ىبسببها قد ينس

 تْرك المعاصي إلى فأْرشدني ... وكيع سوء حفظي لىإ شكوت
 يعاص يؤتاهونور هللا ال  ... ن العلم نورأاعلم ب :وقال

على حفظه ومع ذلك ال  أسىويتحصرون ويتقطعون لماذا الناس يتمنون  ،ن ميسرآالقر 
ولن  ،شيءا وفى النهاية ال ا شديدً ما يبذل ويتعب تعبً  األسبابومنهم من يبذل من  ؟يحصلون 
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 األسباببد مع بذل  يؤجر على قدر هذا التعب لكن ال ،وال سعيه أجرهولن يضيع  أملهيخيب 
 .من نفي الموانع

". َر َفَرَسه  لِّْلَغْزوِّ  .".َوَيسَّ
فكم من شخص  وإال ،ر على قدر ذلكجِ أُ الموانع  ءالسبب وحرص على انتفا بذل إذا اإلنسان

ومع  ،شيءن وفى النهاية ال آالقر  أوالدهيحفظ  نأجل أمن  األمواليسعى ويتعب ويحرص ويبذل 
من  بأوالده فإذا ،تكريمال حفل إليالنهاية يدعى  فيسبب ثم  أيذلك تجد بعض الناس ما بذل 

وشخص  .وتجارته بأعمالهمشغول  ،نآيحفظون القر  أنهموال عرف  . هو ما بذل شيًئااظالحف
اثنين من  بهم فإذا ،يوم دعيت للحفلإال يحفظون  والديأ أنوهللا ما دريت  :يقول أنايكلمني 

 .كامل حفظة والديأ
 .....طالب:
السعادة  أسبابمن كغيرها  األرزاقهو الذي يقسم هذه  -جل وعال- هللا أنالمقصود : الشيخ

 .األخروية أوسواء كانت الدنيوية 
 طالب:.....

الشيخ: ال وغير يقرأ تعطيه كلمة من أي موضع يقرأ لك ما قبلها وما بعدها الصفحة التي قبلها 
 والتي بعدها بالتنكيس بالطرد وبالعكس، هذا من تيسير القرآن.

  :َقالَ "
ر ا ي ك ْنت  َأْصَنع   ... َوق ْمت  إَِّلْيهِّ بِّالل َِّجامِّ م َيس ِّ  ه َنالَِّك َيْجزِّينِّي الَّذِّ

 
َبْيرٍ  َوَقالَ  ْرآَن.  :َسعِّيد  ْبن  ج  ر ا إَِّّلَّ اْلق  ٌَ ي ْقَرأ  ك لُّه  َظاهِّ ِّ كَِّتا ت بِّ َللاَّ ْن ك   "َلْيَس مِّ

ِذيَن َبْل ُهَو آَيات  َبيَِّنات  ِفي ُصُدوِر الَّ } .صدورها في أناجيلها :األمةوصف هذه  فيولذا جاء 
 غيره من الكتب فال. وأما [49]العنكبوت:{ُأوُتوا اْلِعْلمَ 

  َنَ مممممر اوَن التَّمممممْوَراَة إَِّّلَّ ء  ائِّيَل  َوَلمممممْم َيك ون ممممموا َيْقمممممرَ لَِّبنِّمممممي إِّْسمممممرَ  : َوَلمممممْم َيك مممممْن َهمممممَذاَوَقممممماَل َغْيمممممر ه  "
ونَ  م وَسمممى َغْيمممرَ  ِّ - َوع َزْيمممرٍ  َوي وَشمممَع ْبمممنِّ ن مممونٍ  َوَهمممار  مْ  َصمممَلَوات  َللاَّ مممْن َأْجممملِّ َذلِّمممَك -َعَلمممْيهِّ   َومِّ
م  التَّْوَراَة َعْن ظَ  بِّع َزْيرٍ  اْفت تِّن وا ميَن أ ْحرَِّقمْت َلمَّا َكَتَب َله  موَرةِّ  ؛ْهرِّ َقْلبِّمهِّ حِّ َم َبَيان مه  فِّمي س   َعَلمى َمما َتَقمدَّ
َر َللاَّ  َتَعاَلى َعَلى)َبَراَءةٌ  تَ  ( َفَيسَّ ْفَظ كِّ هِّ اِْل مَّةِّ حِّ وا َما فِّيهِّ ابِّهِّ لِّيَ َهذِّ ْكرَ  ؛ذَّكَّر  ل وا الذ ِّ ْفتَِّعال  َأْي َيْفَتعِّ   َواَّلِّ

ْم َذلِّكَ   ..."ه َو َأْن َيْنَجَع فِّيهِّ
 ينجع يعني ينفع.

ْم َذلَِّك " مْ ه َو َأْن َيْنَجَع فِّيهِّ يَر َكالذَّاتِّ َوَكالتَّْركِّيبِّ فِّيهِّ كٍِّر{} .َحتَّى َيصِّ ْن م دَّ    "[17]القمر:َفَهْل مِّ
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ويعتني به يكون  اإلنسانوما يهتم به  ،ن حتى كأنه جزء منهآش مع القر ض الناس يعين بعنعم أل
يشب ابن ادم ويشب منه » .طلب الدنيا يكون جزء منه الذي بعض الناس .من تركيبه اجزءً 

 .كأنها جزء منهف «األمل: حب الدنيا وطول تانخصل
كِّرٍ }" ْن م دَّ ٍَ  ب و َبْكٍر اْلَورَّال  أَ  . َوَقالَ َقارٍِّئ َيْقَرؤ ه    {َفَهْل مِّ ْن َطالِّبِّ َخيْ   :َواْبن  َشْوَذ ْلٍم َفَهْل مِّ ٍر َوعِّ

ورَ َفي َعان  َعَلْيهِّ  هِّ السُّ َر فِّي َهذِّ ْفَهامِّ. َوقِّيلَ   َوَكرَّ َ َتَعاَلى اْقَتصَّ ةِّ لِّلتَّْنبِّيهِّ َواإْلِّ وَرةِّ  : إِّنَّ َللاَّ هِّ السُّ فِّي َهذِّ
هِّ اِْل مَّةِّ َأْنَباءَ  ْم بِّهِّ اِْل َمم    َومَ َممِّ َوَقَصَص اْلم ْرَسلِّينَ  اِْل  َعَلى َهذِّ ْن ع ْقَبى ا َعاَمَلْته    َوَما َكاَن مِّ

ْم َوأ م ورِّ اْلم ْرَسلِّينَ أ م و ْكٌر لِّ  ؛رِّهِّ ٍة َوَنَبٍإ ذِّ ل ِّ قِّصَّ َكرَ َفَكاَن فِّي ك  هِّ ْلم ْسَتمِّعِّ َأْن َلوِّ ادَّ َر َهذِّ   َوإِّنََّما َكرَّ
ْنَد ذِّ  ٍة بَِّقْولِّهِّ اْْلَيَة عِّ ل ِّ قِّصَّ كِّرٍ  } :ْكرِّ ك  ْن م دَّ ي َأْفَهاَمه م   "َهلْ "ِلَِّنَّ  {َفَهْل مِّ َكلَِّمة  اْستِّْفَهاٍم َتْسَتْدعِّ

مْ  َبْت فِّي َأْجَوافِّهِّ ك ِّ مْ  الَّتِّي ر  ة  َعَلْيهِّ ْن "َهلْ  ؛َوَجَعَلَها ح جَّ م  مِّ ْستِّْخَراجِّ َفالَلَّ ْستِّْعَراضِّ َواْلَهاء  لَِّلِّ  "." لَِّلِّ
 اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.


