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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 سم.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى -القرطبي
قوله  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي إحدى وأر�عون آ�ة ،سورة عبس مكیة في قول الجمیع "

فیه   ٤ - ١عبس: Z  1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! ]تعالى: 

وقد  ،عبس و�سر :�قال ،أي �لح بوجهه  ١عبس: Z  ! ]قوله تعالى:  :األولى ؛ست مسائل

ألنه  ؛أن في موضع نصب  ٢عبس: Z  % $ ] .أي أعرض بوجهه  ١عبس: Z  # " ] .تقدم
 " والمعنى ألن جاءه. ،مفعول له

علیه الصالة -و�ان النبي  ،�عني سبب هذا العبوس أنه من أجل أن جاءه هذا الرجل األعمى
وأما هذا الرجل  ،ألنه إذا أسلم واهتدى اهتدى �سببه خلق ؛مشغول ببعض �بار القوم -والسالم

ر فإن هذا مقدور علیه في أمر قد ال �فوت ،اإل�مان في قلبه قرو و األعمى فإنه مسلم   ،و�ذا ُأخِّ
علیه الصالة -عاتب نبیه  -جل وعال -لكن هللا ،وهذا في تقدیر الناس �لهم أمر عادي ومقبول

لیبین أن الناس سواء في هذا الدین �بیرهم وصغیرهم غنیهم  ؛على هذا التصرف -والسالم
مهذا تقد ،�لهم سواء ،وفقیرهم شر�فهم ووضیعهم �خالف ما �صنعه  ،وهذا تأخر ُیؤخَّر ،م ُ�قدَّ

ومع األسف أن منهم من هو من أهل العلم تجد في مجلسه طالب علم ومن خیار  ،�عض الناس
ال شك أن هذا خلل �بیر في  ،و�لتفت إلیه �كلیته ،ثم یدخل علیه مسؤول یولیهم ظهره ،الناس

رحمة هللا  -ضرت مجالس للشیخ ابن �ازوح ،هذا موجود ،التصور للدین وفي معاملة المتدینین
ثم �أتي شخص ال یؤ�ه له وال  ،تجد عنده الكبار من المسؤولین عن �مینه وعن شماله -علیه

ما ینشغل �الكبیر عن  ،فیلتفت إلیه �سأله عن بلده وعن الدعوة وعن �ذا ،ُیذ�ر �شيء من بلد ما
بل  ،لكن ینبغي ،نزل الناس منازلهممرنا أن نصحیح أننا أُ  ،الصغیر وال �الصغیر عن الكبیر

ففي القسمة ال بد من العدل ومن القسمة  ،»إنما أنا قاسم �هللا المعطي« ؛�جب العدل بین الناس
�علم الناس الخیر �السو�ة ما  -علیه الصالة والسالم-ا قسمة العلم والدین �ما �ان النبي أ�ًض 

 �قدم أحد على أحد.
ا من فروى أهل التفسیر أجمع أن قومً  ،ألن جاءه األعمى أي الذي ال یبصر �عینیه :المعنى "

فأقبل عبد هللا  ،وقد طمع في إسالمهم -صلى هللا علیه وسلم-أشراف قر�ش �انوا عند النبي 
فأعرض  ،أن �قطع عبد هللا علیه �المه -صلى هللا علیه وسلم-فكره رسول هللا  ،بن أم مكتوم
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 ] :إن هشام بن عروة حدثه عن عروة أنه قال نزلت :قال مالك ،هذه اآل�ة ففیه نزلت ،عنه

! " #  Z :فجعل �قول -صلى هللا علیه وسلم-جاء إلى النبي  ،في ابن أم مكتوم ، ١عبس: 
رجل من عظماء المشر�ین فجعل  -صلى هللا علیه وسلم-وعند النبي  ،�ا محمد استدنني

هل ترى �ما  ،�ا فالن :�عرض عنه و�قبل على اآلخر و�قول -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 " .ال والدمى ما أرى �ما تقول. :فیقول ؟اأقول �أسً 

 �قسم بها. ،�عني التماثیل واألصنام التي �عبدونها

 " ا قال..وفي الترمذي مسندً  ، ١عبس: Z  # " ! ] :فأنزل هللا ،ا�أسً ال أرى �ما تقول  "
 مخّرج هذا؟

  طالب: ............
 نعم.

هذا ما عرضنا على هشام بن  :حدثني أبي قال :حدثنا سعید بن �حیى بن سعید األموي  :قال "

أتى  ،في ابن أم مكتوم األعمى  ١عبس: Z  # " ! ]نزلت  :عروة عن أبیه عن عائشة قالت
-وعند رسول هللا  ،أرشدني ،�ا رسول هللا :فجعل �قول -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

 -صلى هللا علیه وسلم-فجعل رسول هللا  ،رجل من عظماء المشر�ین -صلى هللا علیه وسلم
 :قال ،ال، ففي هذا نزلت :فیقول ؟اأترى �ما أقول �أسً  :�عرض عنه و�قبل على اآلخر و�قول

 هذا حدیث غر�ب. "
 طالب: أحسن هللا إلیك. 

 �قول؟ ماذا
أخرجه الترمذي وابن  :والثاني قال ،مرسل أخرجه مالك عن عروة مرسالً  :طالب: األول قال "

 ،وصححه على شرطهما ،حبان والحاكم والطبري والواحدي من حدیث عائشة وصححه الحاكم
 لكن له شواهد �ثیرة... :وقال المحقق ،ابوهو الصو  :لكن أشار إلى �عضهم أرسله قال الذهبي

" 
هذا  ،وأنه هو المراد �األعمى ،المفسرون قاطبة یذ�رون قصة ابن أم مكتوم في سبب نزول اآل�ة

ففي هذا المرسل وغیره  ،لكن تفصیل هذه القصة هي التي �ختلف فیها النقل ،شيء اتفقوا علیه
وقد �ستشف من اآل�ة أن المسلم  ،یغ الرسالةالمقصود أن العدل ال بد منه في التعلیم وفي تبل

 في نسبه. اوغیره شر�فً  ،ا في نسبهولو �ان المسلم وضیعً  ،مقدم على غیره أ��ا �ان
في إعراضه وتولیه عن عبد هللا  -صلى هللا علیه وسلم-اآل�ة عتاب من هللا لنبیه  :الثانیة "

 " واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم. ،عمرو بن أم مكتوم :و�قال ،بن أم مكتوم
 مصروف.
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 " وعمرو هذا. ،عاتكة بنت عامر بن مخزوم "
 عاتكُة بنُت عامِر بِن.

وهو ابن خال  ،وعمرو هذا هو ابن قیس بن زائدة بن األصم ،عاتكُة بنُت عامِر بِن مخزوم "
�ان الولید  :�قال ،و�ان قد تشاغل عنه برجل من عظماء المشر�ین -رضي هللا عنها -خد�جة

 " قال ابن العر�ي. ،بن المغیرة
 الولیَد الولیَد.

هو أمیة  :قال المالكیة من علمائنا وقال قتادة :بن المغیرة قال ابن العر�ي �ان الولیدَ  :�قال "
 " بن خلص.

 خلف.
�انوا ثالثة عتبة وشیبة ابنا ر�یعة  :وقال مجاهد ،أبي بن خلف :وعنه ،هو أمیة بن خلف "

صلى هللا علیه -�ان النبي  :وقال سفیان الثوري  ،عتبة بن ر�یعة :وقال عطاء ،وأبي بن خلف
�ان عنده صنادید قر�ش  :قال الزمخشري  ،مع عمه العباس -صلى هللا علیه وسلم- -وسلم

عبد المطلب وأمیة بن خلف والولید  عتبة وشیبة ابنا ر�یعة وأبو جهل بن هشام والعباس بن
أما قول  :قال ابن العر�ي ،رجاء أن �سلم �إسالمهم غیرهم ؛بن المغیرة یدعوهم إلى اإلسالم

وهذا �له �اطل  ،إنه أمیة بن خلف والعباس :فقد قال آخرون  ،إنه الولید بن المغیرة :علمائنا
ذلك أن أمیة بن خلف والولید  ،من المفسر�ن الذین لم یتحققوا الدین ..وجهل من المفسر�ن

و�ان موتهما �افر�ن  ،وال حضرا معه ،وابن أم مكتوم �ان �المدینة ما حضر معهما ،كانا �مكة
ا وال مع وال حضر عنده مفردً  ،ولم �قصد قط أمیة المدینة ،واآلخر ببدر ،أحدهما قبل الهجرة

 " أحد.
وأنه ال �قدم  ،ألن المقصود من اآل�ات واضح ؛األسماء مما أبهم في السورة ال حاجة إلى تعیینها

نعم التألیف له �اب والمؤلفة قلو�هم  ،أحد على أحد في الدین السیما في تبلیغه مهما �انت منزلته
ا لكن المسلم ال �قدم علیه أحد �ائنً  ،و�سلم �إسالمهم نفر �ثیر ،رجاء أن �سلم ؛�عطون من الز�اة

 ،ُأمرنا أن ننزل الناس منازلهم ،ائشة ُأمرنا أو ُأمر الناسوقد �نا أو �ما في حدیث ع ،من �ان
وهذا ال �عني أنه �قدم صاحب  ،»أنزلوا الناس منازلهم« :وفي �عض ألفاظها �صر�ح األمر

أو �جب فیها العدل والقسمة في  ،فالقسمة تجب فیها ،المنزلة على غیره فیما تجب فیه التسو�ة
�جب مع �ل أحد مثل ما قال  ،واألدب مع الناس ،معاملةوفي قسمة ال ،كل شيء في قسمة المال

ر على ِص ففي مثل هذا ولو قُ  ،»�هللا المعطي ،إنما أنا قاسم« :-علیه الصالة والسالم-النبي 
ر و�ؤخّ  ،محل الورود وسبب وروده فیما إذا تعامل مع مسلم و�افر فیقدم المسلم مهما �ان وضعه

ومهما �انت منزلة  ،�قدم المسلم على الكافر ،وهذا ما �قتضیه السیاق ،الكافر مهما �انت منزلته
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و�ذا �ان  ،علیه ىواإلسالم �علو وال �عل ،لكن المسلم مقدم علیه ،ومهما رجي �إسالمه ،هذا الكافر
 األولیة لها نصیب في األولو�ة �ما �قول أهل العلم. ،فاألول ،بین مسلمین

  طالب: ............
 ین؟أ

  ............طالب: 
متى ننزل الناس منازلهم؟ في الواجبات الناس سواسیة أمام التشر�ع  ،ُأمرنا أن ننزل الناس منازلهم

 ،ونصف الواجبات اوهذا صم شهرً  ا،وهذا صم شهرً  ا،أر�عً  صلِّ  أو اثالثً  ما �قال لهذا صلِّ  ،العام
 اتستطیع أن تأمر شخًص  فأنت ال ،لكن قد یالحظ ظروف �عض الناس لمنزلته ،الناس سواسیة

ض آخر تروَّ  ا�ما تأمر شخًص  ،بل علیهحسب ما جُ �عاش في بیئة معّینة �أمر ینفره وال �طیقه 
عاش في  اهل تعاتبه مثل ما تعاتب شخًص  ،هذا عا�ش في بیئة ملك ،ن علیهاعلى العبادة وتمرَّ 

ا أنك قد مرارً  ذ�رناو ولكل نصیبه  ،وهذا �عامل معاملة ،بیئة دین وعلم وفضل؟ هذا �عامل معاملة
بینما في ارتكاب  ،أو ارتكاب مكروه اوال تلوم آخر لتر�ه مستحبً  ا،لتر�ه مستحبً  اتلوم شخًص 

لو أن  :وقلنا ،حسنات األبرار سیئات المقر�ین :فمثل ما قال أهل العلم ،المحرمات الكل یالمون 
 ،آخر �قضي الصالة �لها اوجد شخًص و  ،فاتته ر�عة ااإلمام لما انصرف من صالته وجد شخًص 

ي فاتته تكبیرة اإلحرام أكثر مما �عاتب من فاتته ذكبیرة اإلحرام �مكن �عاتب هذا الفاتته ت اوثالثً 
 ؛هذا قّصر حقیقة ،لكنهم منازل ،و�ن �انوا في التشر�ع سواءً  ،ألن الناس منازل ؛الصالة �لها

لكنه  ،وصلى الصالة مع الجماعة و�ن فاتته الجماعة ،وهذا أتى �الواجب ،ألن منزلته فوق ذلك
لئال یتكرر  ؛وذاك �عاتب ،فهذا خیر أن حصل منه ما حصل ،أراد الجماعة وأدرك ما أدرك منها

 منه ما حصل.
  طالب: ............

 �قول؟  ماذا
  طالب: ............

ا �ان �مكة قبل الهجرة أ�ًض  وه :وأبو حیان �قول ،إن ابن أم مكتوم �ان �المدینة :ألنه �قول
 وقد�م اإلسالم ابن أم مكتوم ال شك أن تعقبه وارد ومقبول.

  طالب: ............
ا حصل له شيء من أن شخًص  لكن إذا أحسَّ  ،على �ل حال مصلحة الدعوة ال بد من مالحظتها

و حصل لكن ل ،ال بد أن �عتذر إلیه �ما یز�ل ذلك مع أنه األصل أال �حصلفالهضم في حقه 
 ال �أس إن شاء هللا. ،طیب خاطره �الكالم الطیب ،من غیر قصد واعتذر له

مشتغل �من حضره من وجوه  -صلى هللا علیه وسلم-أقبل ابن أم مكتوم والنبي  :الثالثة "
و�ان في إسالمهم إسالم من  ،وقد قوي طمعه في إسالمهم ،قر�ش یدعوهم إلى هللا تعالى
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 ،�ا رسول هللا علمني مما علمك هللا :فجاء ابن أم مكتوم وهو أعمى فقال ،وراءهم من قومهم
حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول هللا  ،وال یدري أنه مشتغل �غیره ،وجعل یناد�ه و�كثر النداء

�قول هؤالء إنما أتباعه العمیان  :وقال في نفسه ،لقطعه �المه -صلى هللا علیه وسلم-
صلى هللا علیه -فكان النبي  :قال الثوري  ،فنزلت اآل�ة ،عرض عنهوالسفلة والعبید فعبس وأ

 ،ا �من عاتبني فیه ر�يمرحبً  :�عد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم یبسط له رداءه و�قول -وسلم
فرأیته یوم  :واستخلفه على المدینة مرتین في غزوتین غزاهما قال أنس ،هل من حاجة :و�قول

 " قال علماؤنا. :الرا�عة ،را�ة سوداء ا وعلیه درع ومعهالقادسیة راكبً 
علیه -له النبي وفعل ما فع ،هذا التقدیر في مصلحة الدعوة روقد ،لكن لو حصل من أحد

وعوتب علیه ال شك أنه ال �صل  -علیه الصالة والسالم-ما فعله النبي  أوالً  -الصالة والسالم
ولو حصل من أحد من غیره  ،بل هو خالف األولى عند أهل العلم ،إلى درجة المحرم وال المكروه

لكن إذا حصل وقدر أن مصلحة الدعوة تقتضي  ،نعم األولى أال �حصل ،خالف األولى ابكارت
ألنه �سلم �إسالمه جمع غفیر أو على  ؛ثم االلتفات إلى اآلخر واالعتذار منه ،اإلقبال على هذا

ومثل ما ورد  ،صالح والمفاسد ال شك أنها مراعاة في الشر�عةفالم ،األقل �كف شره وشر من تبعه
 فیه النص ینبغي أال �حصل.

-ا �أن النبي ما فعله ابن أم مكتوم �ان من سوء األدب لو �ان عالمً  :قال علماؤنا :الرا�عة "
عاتبه  -تبارك وتعالى -ولكن هللا ،وأنه یرجو إسالمهم ،مشغول �غیره -صلى هللا علیه وسلم

و�ان النظر إلى  ،أو لُیعلم أن المؤمن الفقیر خیر من الغني ، تنكسر قلوب أهل الصفةحتى ال
ا طمعً  ؛وهو اإلقبال على األغنیاء ،ا أصلح وأولى من األمر اآلخرو�ن �ان فقیرً  ،المؤمن أولى

         ¬ » ] :وعلى هذا �خّرج قوله تعالى ،ا من المصلحةا نوعً و�ن �ان ذلك أ�ًض  ،في إ�مانهم

® ̄ ° ± ²  Z :صلى هللا علیه -إنما قصد النبي  :وقیل ،اآل�ة على ما تقدم  ٦٧األنفال
إني ألصل « :تألیف الرجل ثقة �ما �ان في قلب ابن أم مكتوم من اإل�مان �ما قال -وسلم

 ".»مخافة أن �كبه هللا في النار على وجهه ؛الرجل وغیره أحب إلي منه
ثقة �ما في قلب ابن أم  ؛تألیف الرجل -صلى هللا علیه وسلم-في الشق األول إنما قصد النبي 

ولم  ،ا وأكثرفأعطى أناسً  ،في قسمة الغنائم -علیه الصالة والسالم-�عني �ما حصل له  ،مكتوم
علیه -وفي حدیث سعد في صحیح البخاري أن النبي  ،ثقة �ما في قلو�هم من إ�مان ؛�عط آخر�ن

-قال للنبي  ؟ما لك عن فالن ،�ا رسول هللا :جالس فقال ا وسعدأعطى رهطً  -الصالة والسالم
وجههم  مخافة أن �كبوا على ؛إني ألعطي القوم« :قال ؟ما لك عن فالن -علیه الصالة والسالم

و�ان من  ،والرجل الذي لم ُ�عط قالوا اسمه ُجعیل ،»ل إلى ما في قلبه من إ�مانوأكِ  ،في النار
 ؟من هذا :فسأل عنه قال ،جالس -علیه الصالة والسالم-وأقبل ذات یوم والنبي  ،فقراء المسلمین
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و�دؤوا یذ�رون من حاله  ،ولو استأذن لم ُیؤذن له ،جوِّ قالوا فالن لو خطب ما زُ  :قال فالن
إلى  ،ولو استأذن ألذن له ،ولو شفع ُشفِّع ،هذا فالن لو خطب ُزوج :ثم أقبل آخر فقالوا ،ووضعه

فالعبرة �الدین وما �قر في القلوب من  ،»األرض من مثل هذا ءذاك خیر من مل« :آخره قال
أما المظاهر ومتع الدنیا  ،هذا هو المیزان الشرعي ،تقوى و��مان وعلى األبدان من أعمال صالحة

سعید بن المسیب لما ُخطبت ابنته من ابن الخلیفة رده وزوجها  .هذا ال عبرة لهفومظاهرها وز�فها 
ابن الخلیفة  ،جاءتك الدنیا �حذافیرها :ولما قیل له ،ا ألبتةال �ملك شیئً  ،اجد�  امن طال�ه فقیرً  اطالبً 

فماذا ترى أن �قص لي من  ،إذا �انت الدنیا ال تسوى عند هللا جناح �عوضة :قال ،�خطب البنت
 -عند هللا ائً وأنها ال تسوى شی ،على المسلم أن ینظر إلى هذه الدنیا �عین البصیرة ؟هذا الجناح
 هذا المقیاس الشرعي. ،وأن موضع سوط أحد�م من الجنة خیر من الدنیا وما فیها ،-جل وعال

  طالب: ............
وأن مصلحة الدعوة  ،إذا لم �كن بهذا التأو�ل ،هذا ال إشكال في أنه ممنوعفإذا لم یوجد المقتضي 

ورجي أن �سلم هذا أو �سلم  ،أما إذا �ان هناك تأو�ل ،اا واحدً هذا مذموم وجهً ف ،تقتضي هذا
لكنه في مثل هذه  ،فباب التألیف معروف في الشر�عة ،�إسالمه قوم أو �كف شره عن المسلمین

ر أما إذا �ان �عرف و�قدِّ  ،الصورة السیما وأن الرجل أعمى ال یدرك ما یدور في الموقع والمجلس
 فقد تزول العلة بهذا.

 ابن ز�د.قال  :الخامسة
فتجده یتحسس  ،ي یدور حولهمذال ماألنهم ال یدرون  ؛والغالب أن العمیان عندهم حساسیة زائدة

 ألنه یدرك �عض األمور و�عذر. ؛فیقع في نفسه أكثر مما �قع في نفس المبصر ،من �ل شيء
ألنه  ؛البن أم مكتوم وأعرض عنه -صلى هللا علیه وسلم-إنما عبس النبي  :قال ابن ز�د "

صلى هللا -أشار إلى الذي �ان �قوده أن �كفه فدفعه ابن أم مكتوم وأبى إال أن �كلم النبي 
ومع هذا أنزل هللا في حقه على نبیه  ،فكان في هذا نوع جفاء منه ،حتى �علمه -علیه وسلم

ولم  ،ا لهتعظیمً  ؛بلفظ اإلخبار عن الغائب  ١عبس: Z  # " ! ] -صلى هللا علیه وسلم-

أي   ٣عبس: Z  ( ) ] :ا له فقالثم أقبل علیه �مواجهة الخطاب تأنیسً  ،عبست وتولیت :�قل

�ما استدعى منك تعلیمه إ�اه   ٣عبس: Z  , + ]�عني ابن أم مكتوم   ٣عبس: Z  * ] ،�علمك
 " الضمیر. :وقیل ،من القرآن والدین �أن یزداد طهارة في دینه وزوال ظلمة الجهل عنه

علیه أن �صبر  ،هذا تعلیم للعالم والمر�ي والمؤّدب أن �صبر على من �علمه أو یؤد�ه وفي
 ،�عض الطالب ما یالحظ الظروف ، �ضجر شیخه�ما أن الطرف اآلخر مطالب �أالّ  ،و�حتسب

م فالعالِ  ،�سأل وقد ال تكون الطر�قة طر�قة إلقاء السؤال مناسبة ،ما �طرأ له سؤالتجده �سأل �ل
وأال  ،وأال �ضجروه ،والمتعلمون مطالبون �أن یرفقوا �شیخهم ،�صبر على المتعلمین مطالب �أن
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ا تجد الطالب �مسكون الشیخ وأحیانً  ،وصحته ال تساعد ،و�ذا رأوا وضعهم غیر مناسب ،�عنتوه
ا قد �كون �حاجة إلى قضاء وأحیانً  ،�عد درس أو درسین �مسكونه إلى أن یتعب من الوقوف

والمعلم علیه أن �صبر  ،مثل هذا ال ینبغي ال من المعلم وال من المتعلم ،�ونهفما یتر  ،الحاجة
 �هللا المستعان. ،و�لطف بهم ،و�وجههم ،و�رفق بهم ،ا على حاجات المتعلمین وأسئلتهمأ�ًض 

ر فتقر�ه �عني إنك إذا طمعت في أن یتز�ى �اإلسالم أو یذ�َّ  ،الضمیر في لعله للكافر :وقیل "
 " أأنجاءه األعمى. :وقرأ الحسن ،وما یدر�ك أن ما طمعت فیه �ائن ،قبول الحقالذ�رى إلى 

 آأن.
متعلقة �فعل محذوف دل علیه عبس  )نـ(إف ،م�المد على االستفها ،جاءه األعمىآأن  "

وال  ،وتولى :فیوقف على هذه القراءة على ،التقدیر آأن جاءه أعرض عنه وتولى ،وتولى
 " وهي قراءة العامة. ،ریوقف علیه على قراءة الخب

علیه -�عض من یتكلم على السورة من المعاصر�ن ینكر أن �كون الخطاب والعتاب للنبي 
بل هو  ،وأن ما جاء في قصة ابن أم مكتوم من المأثور ال �قتضي وال العتاب -الصالة والسالم

فسر�ن وغیرهم لكن عامة أهل العلم من الم ،و�طیل على هذا ،المشروع والمقرر لمصلحة الدعوة
 فال بد من توجیهها مع ما یتفق مع سیاق القرآن. ،أن السورة نزلت في هذه القصة

 Ä Å Æ Ç È ] :نظیر هذه اآل�ة في العتاب قوله تعالى في سورة األنعام :السادسة "
É Ê  Z :و�ذلك قوله في سورة.. ، ٥٢األنعام " 

وتقسیمه من دون تصرف ال �قول وال �فعل إذا �ان العتاب �سبب أمر ظهر على مالمح الوجه 
اآلن العتاب �سبب أي شيء؟ عبس وتولى أعرض  ،في مقابلة رجل أعمى ال یدري ما حصل

وال تصرف أي تصرف غیر هذا الذي  ،وال قال قوًال  ،ما تكلم �كالم وال فعل فعالً  ،بوجهه عنه
ألنه  ؛األعمى ال �حس بذلكو  ،هذا األعمى ،عن هذا الرجل ر وجهه وأعرض �ه قلیالً تغیّ  ،حصل
 ،فكیف �من �حصل منه ما فوق ذلك من �الم بذيء أو ترفع على هذا المتعلم أو زجر له ،أعمى

 ؛و�م من شخص ترك التعلیم وترك القرآن وترك حفظ القرآن ؟مما �جعله �ستنكف و�ترك التعلیم
 ،�هللا فالن ترك القرآن األول ما �قال ،نعم المباشر في الترك هو المسؤول ،�سبب تصرف المعلم

ا علیه لكن المتسبب أ�ًض  ،هو المباشر للترك ،ألن شیخه أو أستاذه أو معلمه فعل �ذا ؛فال یالم
 وأنه من �اب أولى. ،في هذا تنبیه بهذا التصرف على ما فوقه ،نصیب من اللوم

وما �ان  ، ٢٨الكهف: Z  43  2 1 0 / . - , ]و�ذلك قوله في سورة الكهف  "

أي العظة   ٤عبس: Z  1 0 / ] .یتعظ �ما تقول  ٤عبس: Z  . - ] .�هللا أعلم ،مثله
 :وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعیسى ،ىا على یز�َّ فتنفُعه �ضم العین عطفً  :وقراءة العامة
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َلمي وزر بن حبیش على جواب لعل ،افتنفَعه نصبً  ألنه غیر موجب �قوله  ؛وهي قراءة السُّ

 " .٣٧غافر: h  Z ] :ثم قال ، ٣٦غافر: b c d e  Z ] :تعالى
 الترجي.�عني منصوب �أن مضمرة �عد الفاء في سیاق 

أي   ٦عبس:  Z 9 8 7 6 ] .أي �ان ذا ثروة وغنى  ٥عبس: Z  5    4 3 2 ]قوله تعالى  "
 قال الراعي: ،والتصدي اإلصغاء ،تعرض له وتصغي لكالمه

تصــــــدى لوضــــــاح �ــــــأن جبینــــــه           
سراج الدجى �حنـي إلیـه األسـاور         .

. 
 ،داري صدد داره أي قبالتها :�قال ،وأصله تتصدى من الصد وهو ما استقبلك وصار قبالتك

وهو العطش أي تتعرض له �ما یتعرض العطشان  ،من الصدى :وقیل ،صب على الظرفنُ 
 ،اتخفیفً  ؛تصدى �التخفیف على طرح التاء الثانیة :وقراءة العامة ،والمصاداة المعارضة ،للماء

 " وقرأ نافع وابن محیصن �التشدید على اإلدغام.
 تّصدى.

" [ : ; < =   >  Z :إنما أنت رسول ما علیك إال  ،أي ال یهتدي هذا الكافر وال یؤمن  ٧عبس

أي   ٩عبس: D E  F  Z ] .�طلب العلم هلل  ٨عبس: A B C  Z @ ? ]قوله تعالى:  .البالغ

وأصله تتلهى  ،أي تعرض عنه بوجهك وُتشَغل �غیره  ١٠عبس: G H I J  Z ] .�خاف هللا
 " لهیت عن الشيء. :�قال

 ألهى.
 " ولهیت عنه وتلیت �معنى. ،ي التغافلوالتلهِّ  ،ألهى أي تشاغلت عنه "

�عني شغلكم التكاثر �األموال   ١التكاثر: Z  [ \ ] ]: -جل وعال -جاء في قوله ومنه ما

وتذ�ر  ،ألن المقابر تنسي الدنیا ؛ ٢التكاثر: a  Z ̀ _ ^ ]واالستمتاع �الدنیا واألوالد 
 فـ اأما من �ان قلبه میتً  ،به نوع حیاةاآلخرة لمن �ان في قل

           ................................
ـــــــــــــــت�مـــــــــــــــا لجـــــــــــــــرح   . ـــــــــــــــالم        می        إی

. 
تجد القلب ال  ،و�حملها ،و�شارك في الدفن و�شیع الجنائز ،نرى من �أتي إلى المقابر ونحن

 وتدور األحادیث التي ال تلیق �االستراحات فضالً  ،وقد �غتاب ،تجده یتكلم و�ضحك ،حضور له
وقد رأیت بنفسي من یدّخن  ،في قلوب �ثیر من الناس اعن المقابر والقبر وما فیه ال �حرك ساكنً 

وال شك أن ز�ارة القبور تذ�ر  ،فعلى اإلنسان أن �عالج نفسه ،نسأل هللا العافیة ،فیر القبرعلى ش
مات قلبه ال تذ�ره  ،أما من تجاوز هذا ،اآلخرة لمن �ان في حیاته في قلبه شيء من الحیاة

فإن  ،ن مثل هذا ینشغل �حضور المحتضر�نإالقرطبي في تفسیره على ما سیأتي فیقول  ،اآلخرة
 ،�عني األصل أن المسلم یتعظ �ما �سمع من القرآن ،هذا أمره على القلوب أشد من �ل شيء
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لكن إذا �ان اإلنسان �قرأ القرآن  ، ٤٥ق:  Z ́ ³ ² ± ° ¯ ] ،او�فى �القرآن واعظً 
و�نظر في القبر �أنه  ،لكن إذا �انت القبور ال تفید ،ال فرق هذا یزور القبور كما �قرأ جر�دة مثالً 
مثل هذا یترقى إلى إما تغسیل األموات أو حضور المحتضر�ن  ،هذا حاصل ،حفرة ز�ت ال فرق 

مع أن  ،وأودع في هذه الحفرة ،أو ما أشبه ذلك مما هو أشد من مجرد تشییع میت لف في لفافة
 ،ي ر�ه في صالتهیتذ�ر إذا قام بین ید ،یتذ�ر �القرآن ،األصل أن المسلم یتذ�ر �ما دون ذلك

المطففین: JI LK M N O  Z ]لكن  ،هذا األصل ،إذا ُذكر الموت ،ع المیتإذا شیَّ  ،إذا تال القرآن

عن غیرك من  فال تجد ما �نت تجده أنت فضالً  ،نعم الكسب ران على القلوب وغطاها ، ١٤
و�ذا لم تجد قلبك في هذه المواطن �ما  ،ا لها مخبتً أو إذا وقفت بین ید�ه خاشعً  ،التأثر �كالم هللا
علیك أن تسعى  ؟ماذا تفعل اطیب إذا �ان الباب مغلقً  ،فاعلم أن الباب مغلق ،�قول ابن القیم

 و�م �فتح؟ في تدبر القرآن �فتح إذا تدبرت القرآن. ،لفتحه
             فتـــــــدبر القـــــــرآن إن رمـــــــت الهـــــــدى

       فــــــــــــالعلم تحــــــــــــت تــــــــــــدبر القــــــــــــرآن           .
. 

وفي �عض  ،ولیستعن على ذلك �قراءة ما �تبه األئمة المحققون السیما مثل ابن القیم وابن رجب
�هللا  ،ا فوائد تنفع في هذا البابكتا�ات �عض من عنده شيء من التخلیط �الغزالي یوجد أ�ًض 

 المستعان.

أي ما األمر �ما تفعل مع  ،�ال �لمة ردع وزجر  ١١عبس: K  L      M     N  Z ]قوله تعالى:  "
والذي  ،أي ال تفعل �عدها مثلها من إقبالك على الغني و�عراضك عن المؤمن الفقیر ،الفر�قین

مل على صغیرة لم ولو حُ  ،�ان ترك األولى �ما تقدم -صلى هللا علیه وسلم-جرى من النبي 
 " والوقف. ،یبعد قاله القشیري 

والكبائر ال تقع من  ،قال أهل العلم إلى صغیرة و�بیرةحمل على صغیرة �عني الذنوب تتقسم �ما 
لكن الصواب أنه ال �صل  ،و�ر�د أن �جعل هذا منها ،والخالف في الصغائر ،األنبیاء �اإلجماع

لمنزلته  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،بل هو من �اب خالف األولى ،اإلى حد أن �كون ذنبً 
 العالیة �عاتب على مثل هذا.

ا ثم تبتدئ �ال على معنى حق�  ،ىو�جوز أن تقف على تلهَّ  ،على هذا الوجه جائز والوقف "

ZL[  :أي السورة أو آ�ات القرآن   ١١عبس[ M     N  Z :أي موعظة وتبصرة للخلق   ١١عبس

[ O P Q R  Z :قال الجرجاني ،أي اتعظ �القرآن  ١٢عبس: [ L      Z  :أي القرآن  ١١عبس، 
ولو ذّ�ره لجاز �ما قال  ،والقرآن مذ�ر إال أنه لما جعل القرآن تذ�رة أخرجه على لفظ التذ�رة

 O ]و�دل على أنه أراد القرآن قوله:  ، ٥٤المدثر: E F      G   H  Z ] :تعالى في موضع آخر

P Q  ZR :ألن التذ�رة في معنى  ؛ر الضمیروذ�ّ  ،ا له غیر ناسٍ أي �ان حافظً   ١٢عبس

 :قال  ١٢عبس: O P Q R  Z ] :وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ،الذ�ر والوعظ
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جمع   ١٣عبس: S T  Z ] :ثم أخبر عن جاللته فقال ،من شاء هللا تبارك وتعالى ألهمه

  ١٣عبس: U   V  Z ] :وقال الطبري  ،قاله السدي ،أي عند هللا  ١٣عبس: U   V  Z ] .صحیفة
أو ألنها نازلة  ،ألنها نزل بها �رام الحفظة ؛مكرمة :وقیل ،لما فیها من العلم والحكم ؛في الدین

 " ألن �رامة الكتاب من �رامة صاحبه. ؛ألنها نزلت من �ر�م ؛مكرمة :وقیل ،من اللوح المحفوظ
وال �عّرضه ولذا �جب على �ل مسلم متدین بهذا الدین أن �عظم هذا القرآن وأن �كرمه و�حترمه 

وفي مقدمة هذا التفسیر ذ�ر أشیاء من وجوه تعظیم القرآن و�عض  ،لإلهانة بوجه من الوجوه
ا األدب الشرعي شيء وفي �تب األدب أ�ًض  ،األشیاء التي �فعلها الناس وفیها شيء من امتهانهم

إضافة إلى ما صنف في  ،كثیر في اآلداب الشرعیة البن مفلح وغذاء األلباب وغیرهما من الكتب
�لها تذ�ر في هذا  ،هذا الشأن مثل التبیان للنووي أو التذ�ار للقرطبي أو غیرهما من الكتب

ا أنه ال �جوز �حال تعر�ضه لشيء من االمتهان وتذ�ر أ�ًض  ،الباب من احترام القرآن وتعظیمه
ا وذ�روا أ�ًض  ،عظیمشأنه وأن هذا  ،ء المصحفإلقا فذ�روا مثالً  ،أو ما �شم منه رائحة االمتهان

ذ�روا مما  م�ما أنه ،أو جعله تحت أشیاء دونه في المنزلة ،أو جعله وراء الظهر ،مد القدم إلیه
إذا أراد أن �سجد  ،وهذا �فعله �ثیر من الناس عند إرادة السجود ،ا�كره أن �جعل القرآن منشورً 

من یثني الورق إذا أراد أن �سجد ورأینا من هو أشد من ذلك  ،هكذا وسجد اترك المصحف منشورً 
تعر�ض له للتلف في حال  ،هذا �له امتهان للقرآن ،یثني الورق أو �كب المصحف على وجهه

فما �الكم �المصحف الذي هو  ،الشعائر من تقوى القلوبتعظیم فإذا �انت  ،ثني الورق یتقطع
 ؟و�المه صفة من صفاته حكمها حكمه جل وعال ،كالم هللا

 ......طالب: .....
فهو نظیر ما في جوف الحافظ ما  ،ما هو �ارز على الشاشة ،المصحف مادام في جوفه ،�هللا

وأما إذا برز على الشاشة فهو نظیر ما �كتب على  ،فیه شيء لمسه حمله �ذا ما فیه شيء
 وال یدخل �ه في الدورات وال غیرها. ،الورق ال بد أن یتطهر للمسه

 طالب: ...........
 لكن بینك و�ینه حاجز؟  ،ال

 طالب: ...........
 ،والدوالب وجهه على الصف الثاني ما هو على الصف األول ،�عني أنت تتكئ على الدوالب

 لكن لو تورع اإلنسان عنه لكان أولى. ،مثل هذا أمره سهل
 طالب: ...........

 ب؟الو على الد أمعلى القرآن 
 طالب: ...........
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 هذا ما �جوز. ،ما �جوز ،ال ال
 طالب: ...........

 ب.الو على الحامل على الد، بل اتكأت على القرآن لم تتكئهذا بال، 
 طالب: ...........

الحدید التي فیها المصاحف  با �كون مثال الحرمین الدوالیأحیانً  ،ال ال، هذا نفس سؤال األخ
 ،الجهة الثانیة أمرها أخف ،إذا �نت من جهة المصاحف ما �جوز ،وتحتمل االعتماد علیها ،قو�ة

ا تكون على الجانب هذا أو على وأحیانً  ،ا أن یتورع طالب العلم عن مثل هذالكن ینبغي أ�ًض 
 عند الحاجة تزول الكراهة. ،الجانب ذاك

 طالب: ...........
 ف.وال یراق في مكان غیر نظی ،ما �اشره القرآن ال �صل إلى العورة

 طالب: ...........
إهانة فیه ثم جاء واحد وتخطاه برجله  ،كذلك تخطیه حتى لو وضع المصحف على األرض

 للمصحف.
 طالب: ...........

 یتقي مواضع العورات..

األعلى:  Z 3 2    1 0 / . - , + * ] :دلیله ،المراد �تب األنبیاء :وقیل "

١٩ - ١٨  [ W  Z :وقیل ،مرفوعة عنده تبارك وتعالى :وقیل ،رفیعة القدر عند هللا  ١٤عبس: 
 :وقیل ،مرفوعة الذ�ر والقدر :قال الطبري  ،قاله �حیى بن سالم ،مرفوعة في السماء السا�عة

 " مرفوعة من الشبه من الشبه.
 عن.

 :وقیل ،من �ل دنس :قال الحسن  ١٤عبس: X Y  Z ] ،مرفوعة عن الشبه والتناقض :وقیل"
مطهرة من أن تنزل  :اوعن الحسن أ�ًض  ،وهو معنى قول السدي ،مصانة عن أن ینالها الكفار

فهي مكرمة مرفوعة  ،أي القرآن أثبت للمالئكة في صحف �قرؤونها :وقیل ،على المشر�ین

فهم  ،أي المالئكة الذین جعلهم هللا سفراء بینه و�ین رسله  ١٥عبس: Z [   \  Z ] ،مطهرة
هي مطهرة تجعل التطهیر  :وروى أبو صالح عن ابن عباس قال ،بررة لم یتدنسوا �معصیة

وهم المالئكة الكرام  ،اوقاله مجاهد أ�ًض  ،قال �تبة  ١٥عبس: Z [   \  Z ] ،لمن حملها
 :و�قال ،�قولك �اتب و�تبة ،واحدهم سافر ،الكاتبون ألعمال العباد في األسفار التي هي الكتب

ْفر ،سفرت أي �تبت و�نما قیل للكتاب سْفر �كسر : قال الزّجاج ،وجمعه أسفار ،والكتاب هو السِّ
أسفر الصبح إذا أضاء  :�قال ،هألن معناه أنه یبین الشيء و�وضح ؛وللكاتب سافر ،السین
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ومنه سفرت بین القوم أسفر سفارة أصلحت  :قال ،المرأت إذا �شفت النقاب عن وجهها تر فِ وسَ 
 وقال الفراء وأنشد: ،مبینه

ـــــومي                ـــــین ق ـــــا أدع الســـــفارة ب فم
                "وال أمشـــــــي �غـــــــش إن مشـــــــیت  .

. 
ا من محاسنها إذا أبدت و�شفت وأبرزت شیئً  -رحمه هللا -السفور �ما ذ�ر المؤلفو  ،ومنه السفر
ألنه أبرز نفسه عن بلده برز وهذه  ا؛والمسافر إذا برز وخرج عن بلده ُسمِّي مسافرً  ،فهي سافر
 ا.فالسفور والسفر من هذا أ�ًض  ،ا من محاسنها فهي سافرأبرزت شیئً 

 طالب: ...........
 �اذام؟

 طالب: ...........
 أبو صالح �اذام؟

 طالب: ...........
 تقصد صحتها؟ أو معناها؟

 طالب: ...........

ألن هذا  ؛والمعنى في الكالم المنسوب البن عباس مطهرة ، ١٣عبس: S T  Z ]مطهرة اآل�ة 
 التطهیر یتعدى منها إلى غیرها لمن حملها.

 طالب: ...........
رة  فالمعنى �ختلف. -جل وعال -طهرها هللا ،والذي في اآل�ة مطهَّرة �عني مقدسة ،فهي مطهِّ

و�قال للوراقین سفراء  ،وفقهاءوالسفیر الرسول والمصلح بین القوم والجمع سفراء مثل فقیه  "
ا �قول وعنه أ�ًض  ،ألنهم �قرؤون األسفار ؛السفرة هنا هم القراء :وقال قتادة ،بلغة العبرانیة

-هم أصحاب النبي   ١٦ - ١٥عبس: Z [   \ ]      ̂       _  Z ] :وقال وهب بن منبه ،ابن عباس
 -صلى هللا علیه وسلم-لقد �ان أصحاب رسول هللا  :قال ابن العر�ي -صلى هللا علیه وسلم

بل هي لفظة  ،وال قار�وا المرادین بها ،ولكن لیسوا �مرادین بهذه اآل�ة ،ا بررةسفرة �رامً 
 " وال یدخل معهم. ،وال �شار�هم فیها سواهم ،مخصوصة �المالئكة عند اإلطالق

 .٧٧الواقعة: Z  $ # "   ! ]�عني �ما في آ�ة الواقعة 
 طالب: ...........

ألنهم مطهرون جنس ال  ؛وهم المالئكة ،وهم المالئكة  ٧٩الواقعة: Z  - ,      + * ( ]نعم 
مطهرون طهرهم هللا من األدناس  ،ال �مكن أن یتصفوا �خالفه ،�قبلون خالف هذا الوصف
لیس فیها  نهإ :من أهل العلم من �قول ،فهذا وصفهم المالزم لهم ،واألرجاس الحسیة والمعنو�ة

على وجوب  وشیخ اإلسالم �قرر أن فیها دلیالً  ،دلیل على وجوب الطهارة لمس المصحف
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 :�قول ،رون هم المالئكةو�ن �ان السیاق في اللوح المحفوظ وأن المطهّ  ،الطهارة لمس المصحف
بل فكیف �غیرهم ممن �ق ،ص على المالئكة وأنهم ال �مسونه إال مع هذا الوصف المالزم لهمإذا نُ 

 فیكون هذا من �اب أولى. ؟الوصف �ه و�عدمه
 طالب: ...........

 واألصل �الهما �النسبة للمس منهما.
وال یدخل معهم في  ،ال �شار�هم فیها سواهم ،بل هي لفظة مخصوصة �المالئكة عند اإلطالق "

صلى هللا -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها -وروي في الصحیح عن عائشة ،متناولها غیرهم
ومثل الذي  ،مثل الذي �قرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة« :قال -علیه وسلم

واللفظ  ،متفق علیه »فله أجران ،وهو علیه شدید ،�قرؤه وهو یتعاهده وهو علیه شاق
 " للبخاري.

ما أدري  ،إنما مشقته مع التعتعة ،مع التعاهد ا�عني ما �كون شاق�  ،مثل الذي �قرؤه و�تتعتع فیه
 ؟..أمیتعاهده هي ثابتة 
 طالب: ...........

  عطنا التاسع. أ  ....لكن نقله أو النسخ والنساخ نعم،
 طالب: ...........

 �قول؟ ماذاوما عند�م رقم؟ 
 طالب: ...........

 ة؟ئم تسع
 طالب: ...........

 ،هات الرقم الذي �قول إن وجدناه �الثامن ،لكن یبدأ من ثمان وسبعین ،فضائل القرآن �التاسع
 آخر الثامن...

 عبد هللا... اهات �ا أ�
 طالب: ...........

 وهو الموافق للمشقة. ،الكن یتتعتع فیه ثابت أ�ًض  ،نفس اللفظ الصحیح نعم
 طالب: ...........

 لفظ مسلم.

" [ ]      Z  :عن المعاصي فهم  �رامٌ  :وقال الحسن ،أي �رام على ر�هم قاله الكلبي  ١٦عبس
یتكرمون أن �كونوا مع  :وروى الضحاك عن ابن عباس في �رام قال ،یرفعون أنفسهم عنها

 ،أي یؤثرون منافع غیرهم على منافع أنفسهم :وقیل ،ز لغائطهابن آدم إذا خال بزوجته أو تبرّ 
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 �قال برٌّ و�ارٌّ إذا �ان أهال� ،وفاجر وفجرة  ،وساحر وسحرة ،بررة جمع �اّر مثل �افر و�فرة
 " ومنه. ،للصدق

 والكذب یهدي إلى الفجور. ،ألن الصدق یهدي إلى البر
فمعنى بررة  ،وفالن یبر خالقه و�تبرره أي �طیعه ،ومنه بر فالن في �مینه أي صدق "

 # "   ! ]عة قوله تعالى: وقد مضى في سورة الواق ،مطیعون هلل صادقون هلل في أعمالهم

$ % &     ' ( ) * +      , -  Z :أنهم الكرام البررة في هذه   ٧٩ - ٧٧الواقعة
 " السورة.

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...


