
 
 

 تفسري القرطبي

 سورة التكوير
 

 معالي الشيخ الدكتور
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

                           

 مسجد أ�ا الخیل المكان: هـ٢٤/١/١٤٣٣ المحاضرة:تار�خ 

 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=àÍÈ’kÿ^=ÓáÈã۰۰۲E= ٢ 

 
 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین ،�سم هللا الرحمن الرحیم
 :-رحمه هللا تعالى -وصحبه، قال اإلمام القرطبي

           Z [ \ ] ̂  _ ̀ a b   c  d e f g h i  j k l ]قوله تعالى:  "

m n o p q r s t u v w x y z { |  Z :قوله تعالى:   ٢٢ - ١٥التكو�ر[ 

Z [  Z :ما تقدم. ،وال زائدة ،أي أقسم  ١٥التكو�ر� " 
ما  -رحمه هللا -والحسن البصري  ،ن ال زائدةإ :و�قولون  ،تقدم في مواضع مثل هذا قسم منفي

إذا �انت األلف   ١٥التكو�ر: Z [  Z ]ن األلف زائدة إ :�قول ، بل�قول أن الالم واأللف زائدة

فیه ألف بین   ٢١النمل:  Z   ¿ ¾ ] :�ما ز�دت األلف في قوله ،زائدة صارت الم تأكید فألقسم
 تقدمت اإلشارة إلیه في سورة الواقعة.و  ،الهمزة والذال موجودة

" [ \ ] ̂  _ ̀  Z :هي الكواكب الخمسة الدراري زحل والمشتري   ١٦ - ١٥التكو�ر
�رم هللا  -وهو مروي عن علي ،�هللا أعلم ،وعطارد والمر�خ والزهرة فیما ذ�ر أهل التفسیر

 " وفي تخصیصها �الذ�ر من بین سائر النجوم وجهان أحدهما. -وجهه
رضي هللا -نه أل ؛وتخصیصه بهذا ،علي �رم هللا وجهه :ا في أكثر من مناسبة قولهمتقدم مرارً 

على �ل حال التخصیص �شيء �متاز �ه عمن هو أفضل منه ومن  ،لم �سجد لصنم قط -عنه
 .-رضي هللا عنه وأرضاه -فیترضى عنه �سائر الصحا�ة ،هو مثله ال ینبغي

ألنها تقطع  :الثاني ،�كر بن عبد هللا المزني هقال ،ألنها تستقبل الشمس ؛وجهان أحدهما "
 " هي النجوم التي تخنس �النهار و�ذا.. :وقال الحسن وقتادة ،عباسقاله ابن  ،المجرة

 و�ذا غر�ت.

 و�ذا غر�ت.
�شيء من ال �قسم  -جل وعال -و�ذا غر�ت على �ل حال معروف أن هللا ،تخنس �النهار

فكونها تستقبل الشمس تعطیها میزة عن سائر  ،من التعظیم واألهمیة ًئامخلوقاته إال ألن فیه شی
 ،لماذا أقسم بها من بین سائر النجوم ،هللا أعلم جل وعال ،النجوم؟ ال، وال لكونها تقطع المجرة

تغیب عن نس �عني أنها تغیب تخنس �النهار فما قاله الحسن وقتادة أنها تخ ،وأما �النسبة للمعنى
ألنها حجبت �ضوء الشمس الذي هو أقوى  ؛یون تغیبو�ن �انت موجودة لكنها عن الع ،العیون 

 معلوم. �ما هوو�ذا غر�ت لها مشارق ومغارب  ،منها
هذا التعلیل ال �سري على جمیع  ،أال �سري على جمیع النجوم ،طالب: أحسن هللا إلیك "

 " النجوم؟ �لها تخنس إذا طلعت الشمس تخصیص هذه الخمس.
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 وم؟! ما فیه ما �منع إن شاء هللا.المانع أن تكون الخنس جمیع النج ما
هي النجوم  :قال -رضي هللا عنه -وقاله علي ،هي النجوم التي تخنس �النهار و�ذا غر�ت "

فال  ،لخفائها ؛أي تتأخر عن البصر ،وتكنس في وقت غرو�ها ،تخنس �النهار وتظهر �اللیل
 ،اأو ألنها تخنس نهارً  ،ألنها تخنس في المغیب ؛والخنس الكواكب �لها :وفي الصحاح ،ترى 

فال أقسم �الخنس  :وقال الفراء في قوله تعالى ،هي الكواكب السیارة منها دون الثابتة :و�قال
ألنها تخنس في  د؛إنها النجوم الخمسة زحل والمشتري والمر�خ والزهرة وعطار  :الجواري الكنس

 ؛سمیت خّنًسا :و�قال ،وهو الكناس ،باء في المغارظوتكنس أي تستتر �ما تكنس ال ،مجراها
ا خنس عنه �خنس �الضم ُخنوسً  :�قال ،ألنها الكواكب المتحّیرة التي ترجع وتستقیم ؛لتأخرها

والخَنس تأخر األنف عن الوجه مع ارتفاع قلیل في  ،وأخنسه غیره إذا خلفه ومضى عنه ،تأخر
د هللا بن مسعود وقد روي عن عب ،والبقر �لها خنس ،والمرأة خنساء ،والرجل أخنس ،األرنبة

شیم عن ز�ر�ا عن هرواه  ،هي �قر الوحش : ١٥التكو�ر:  Z [ \ ] Z ] :في قوله تعالى
إنكم قوم  :قال لي عبد هللا بن مسعود :بن شرحبیل قال مراعأبي إسحاق عن أبي میسرة 

وقاله إبراهیم وجابر بن عبد  ،وأنا أرى ذلك :قال ،هي �قر الوحش :قلت ؟فما الخنس ،عرب
الخنس  :وروى عنه عكرمة قال ،إنما أقسم هللا ببقر الوحش :وروي عن ابن عباس ،هللا

فهي خنس إذا رأینا اإلنسان خنسن وانقبضن وتأخرن ودخلن  ،باءظوالكنس هي ال ،البقر
 رُ َص وهو تأخر األرنبة وقِ  ،وعلى هذا الخنس من الخنس في األنف :قال القشیري  ،كناسهن

 ،لذ�ر اللیل والصبح �عد هذا ؛واألصح الحمل على النجوم ،خّنس باءظالقصبة وأنوف البقر وال
هلل أن �قسم �ما شاء من مخلوقاته من حیوان وجماد و�ن لم  :قلت .فذ�ر النجوم ألیق بذلك

وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد هللا وهما صحابیان  ،�علم وجه الحكمة في ذلك
وعن الحجاج بن  ،باءظعید بن جبیر أنها الوعن ابن عباس وس ،والنخعي أنها �قر الوحش

فال یبعد أن �كون  ،باء والبقرظال :سألت جابر بن ز�د عن الجواري الكنس فقال :منذر قال
 ،والكنس الغیم مأخوذة من الكناس ،حكاه الماوردي ،إنها المالئكة :وقد قیل ،المراد النجوم

 قال أوس بن حجر: ،وهو �ناس الوحش الذي �ختفي فیه
ـــــــم ـــــــةً  أل ـــــــزل مزن ـــــــر أن هللا أن                ت

. 
 ..................................                  

. 
 مزنه.

ـــــــزل مُ  ـــــــر أن هللا أن ـــــــم ت ـــــــزْ أل                هُ َن
. 

ـــر ال  ـــظوعف ـــاس تقّم ـــي الكن ـــاء ف                   عب
. 

 وقال طرفة:
ـــــا                ـــــي ضـــــالة �كنفانه ـــــأن �ناَس ك

. 
                  تحــــت صــــلب مؤ�ــــد وأطــــر قســــي 

. 
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قال  ،باءظوهي المواضع التي تأوي إلیها الوحش وال ،الكنوس أن تأوي إلى مكانسها :وقیل
 األعشى:

فلمـــــا أتینـــــا الحـــــي أتلـــــع آنـــــس               
. 

 ................................"                  
. 

 ؟أنس ونعم ممدودة أ
 طالب: ُأنَّس.

ـــــس               " فلمـــــا أتینـــــا الحـــــي أتلـــــع ُأنَّ
. 

                  كمـــا أتلعـــت تحـــت المكـــانس ر�ـــرب 
. 

 وقال امرؤ القیس: ،ت �جیدهابیة من �ناسها أي سمَ ظوأتلعت ال ،تلع النهار ارتفع :�قال
 ثــــم أنحــــى ظنوفــــه               تعشــــى قلــــیًال 

. 
                  "یثیـــر التـــراب عـــن ســـبیت ومكـــنس 

. 
 مبیت مبیت.
 عن مبیت؟
 مبیت نعم.
"               ...............................

. 
ـــنس  ـــت ومك ـــراب عـــن مبی ـــر الت                   یثی

. 
والجواري جمع جار�ة من  ،و�ذا الخنس جمع خانس وخانسة ،س جمع �انس و�انسةوالكنّ 

 " جرى �جري.
والبقر �قر الوحش وغیرها من الوحوش �لها تجري وجر�ها  باءظال شك أن النجوم تجري و�ذلك ال

 سر�ع لیست مثل األهلیة.
  طالب: .............

 و�لها �صلح وصفها بذلك. ،�هللا على حد سواء �له وارد عن السلف
 حملها على الجار�ة الجواري المعروفات. ،طالب: أحسن هللا إلیك

 الجاري الكنس.
 طالب: جمع جار�ة.

 الكنس.والكنس من 
 �ختفین في البیوت. ،طالب: من الكنس أو من االختفاء

 لكن الكالم على ما ورد عن السلف. ،محتملاللفظ  ،في خدورهن فال یبرزن 
 طالب: الجواري جمع جار�ة.

 تكنس.السفن ما 
 والجواري جمع جار�ة. :طالب: قال

 جر�ها فیه سرعة هائلة. ا،سر�عً  اباء تجري جر�انً ظال ،من جرى �جري  نعم،
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" [ a b   c  d  Z :أجمع المفسرون على أن معنى  :قال الفراء  ١٧التكو�ر[ c  d  Z

و�ذلك السحاب  ،إنه دنا من أوله وأظلم :وقال �عض أصحابنا ،حكاه الجوهري  ،أدبر  ١٧التكو�ر: 

عن ابن عباس  ،أدبر �ظالمه  ١٧التكو�ر: a b   c  d  Z ] :إذا دنا من األرض قال المهدوي 
 " أقبل �ظالمه. :ا وعن الحسن وغیرهوروي عنهما أ�ًض  ،ومجاهد وغیرهما

رحمه  -الشیخ الشنقیطي ،فهو من األضداد ،و�ذا أقبل عسعس ،�عني �قال للیل إذا أدبر عسعس
وأن األلیق �السیاق �ذا هذا اللفظ  ،في مقدمة أضواء البیان ذ�ر مثل هذه األلفاظ المحتملة -هللا

 فمقدمة أضواء البیان فیها بیان طیب ینفع في هذا المجال. ،من االحتمالین أو من االحتماالت
 :قال الخلیل وغیره ،عسعس وسعسع إذا لم یبق منه إال الیسیر :العرب تقول :اءقال الفرَّ  "

والمعنیان یرجعان إلى شيء  ،ضدادهو من األ :دوقال المبرِّ  ،عسعس اللیل إذا أقبل أو أدبر
 وقال علقمة بن قرط حتى.. ،و�د�اره في آخره ،وهو ابتداء الظالم في أوله ،واحد
 ُقْرط.

 وقال علقمة بن ُقْرط:
تنفســــــا                احتــــــى إذا الصــــــبح لهــــــ

. 
ـــــا وعسعســـــا  ـــــا لیله                   وانجـــــاب عنه

. 
 وقال رؤ�ة:

ـــا تسعســـعا                ـــا أســـرع م ـــد م ـــا هن �
. 

                  مــــن �عــــد مــــا �ــــان فتــــى ســــرعرعا 
. 

 " وقال امرؤ القیس.. ،وهذه حجة الفراء
ولو نظرنا إلى �تب اللغة المرتبة على المخارج وجدناها تجعل هذا  ،عسعس وسعسع :نه �قالأل

و�ذلك ابن فارس في  ،ي مادة واحدةتهذیب اللغة لألزهري �جعل عسعس وسعسع ف ،�جوار هذا
والتقارب في الحروف �عطي من التقارب  ،معجم المقاییس واالشتقاق �أنواعه �حتمل هذه األمور

 في المعنى �حسب هذا القرب.
 وقال امرؤ القیس: "

ــــو �شــــاء أدّ  ــــى ل ــــا               عســــعس حت ن
. 

ـــــــبس  ـــــــاره مق ـــــــن ن ـــــــا م ـــــــان لن                   ك
. 

 قال الشاعر:  ،عسعس أظلم :وقال الحسن ومجاهد ،الدنوفهذا یدل على 
               اعسعســــــحتـــــى إذا مـــــا لـــــیلهن 

. 
                  ر�ـــــبن مـــــن حـــــد الظـــــالم حندســـــا 

. 
فأطلق  ،المتالئه �ما فیه ؛سعُ  :ومنه قیل للقدح الكبیر ،وأصل العس االمتالء :قال الماوردي

الستكمال  ،النتهاء امتالئه على ظالمه ؛وأطلقه على إد�اره ،البتداء امتالئه ؛على إقبال اللیل
 وأما قول امرئ القیس: ،امتالئه �ه

ــ ــد�م �عســعس               ألّم ــع الق ــى الر� ا عل
. 

       .................            فموضــع �الباد�ــة 
. 

 " ا اسم رجل قال الرجز: وعسعس.وعسعس أ�ًض 
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 الراجز.
 قال الراجز: "

وعســـــــعس نعـــــــم الفتـــــــى تبیـــــــاه               
. 

 ................................"                  
. 

 تبیاه؟
 هكذا مكتوب.

و�قال  ،ألنه �عس �اللیل و�طلب ؛العسعس والعسعاس والعساس :و�قال للذئب ،أي تعتمده "
 وأنشد: ،والتعسعس الشم :قال أبو عمرو ،لكثرة ترددها �اللیل ؛العساعس :للقنافذ

................................               
. 

                  كمنخـــــــــر الـــــــــذئب إذا تعسعســـــــــا 
. 

 " طلب الصید �اللیل. :اوالتعسعس أ�ًض 
وقد  ،ةولعله من هذا قیل لمن �حفظ األمتعة والبیوت والد�اكین والمحالت �اللیل �قال لهم عسّ 

 ألنه �حفظ المحالت �اللیل. ؛ة�قال له عسَّ  ،�قال له ناطور

ا �قال للنهار إذا ا واضحً أي امتد حتى �صیر نهارً   ١٨التكو�ر:  e f g h Z ]قوله تعالى:  "
وقیل إذا  ،خروج النسم من الجوف :ومعنى التنفس ،و�ذلك الموج إذا نضح الماء ،تنفس :زاد

  ١٩التكو�ر: i  j k l           m  Z ] .تنفست القوس أي تصدعت :ومنه ،تنفس أي انشق وانفلق
إنه لقول  :والمعنى ،والرسول الكر�م جبر�ل قاله الحسن وقتادة والضحاك ،هذا جواب القسم

 " رسول عن هللا.

وهنا  -علیه الصالة والسالم-هناك النبي   ٤۰الحاقة: Z  ?          < = >    ; ] ةقالحاالرسول في 
 جبر�ل.

والمعنى إنه لقول رسول عن هللا �ر�م  ،والرسول الكر�م جبر�ل قاله الحسن وقتادة والضحاك "

 Q R S     T  U ] :ثم عداه عنه �قوله -علیه السالم -وأضاف الكالم إلى جبر�ل ،على هللا

 Z :هو محمد  :وقیل ،-عز وجل -لیعلم أهل التحقیق في التصدیق أن الكالم هلل  ٤٣الحاقة-
 " ذي قوة.. -علیه الصالة والسالم
لئال �خطر على �ال أحد إما معارض أو جاهل أن هذه اإلضافة إضافة  ؛�قال مثل هذا الكالم

الحاقة:  Z = >    ; ]ولكن اللفظ  ،القرآن إلى جبر�ل أنه من إنشائه أو إلى محمد أنه من �المه

 ،وأنه مجرد رسول �حمل هذه الرسالة من مرسله ،في الموضعین یدل على أن له مرسالً   ٤۰
 و�لغه ذلك الرسول. ،نزل �ه هذا الرسول ،من رب العالمین تنز�ًال 

" [ n o  Z :فروى الضحاك عن ابن عباس قال. ،فقوته ظاهرة ،من جعله جبر�ل  ٢٠التكو�ر " 

 المرة هي القوة.  ٦النجم:  Z    ; : ]في سورة النجم 
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  ٢٠التكو�ر: p q r  Z ] .من قوته قلعه مدائن قوم لوط �قوادم جناحه :عن ابن عباس قال "

فروي عن أبي صالح  ،أي ذي منزلة ومكانة  ٢٠التكو�ر: s t  Z ] -جل ثناؤه -أي عند هللا

 :أي في السموات قال ابن عباس  ٢١التكو�ر: u v  Z ] .ا �غیر إذنرادقً یدخل سبعین سُ  :قال
علیه  -قال جبر�ل -صلى هللا علیه وسلم-من طاعة المالئكة جبر�ل أنه لما أسري برسول هللا 

 :وقال لمالك خازن النار ،ففتح فدخل ورأى ما فیها ،افتح له :لرضوان خازن الجنان -السالم

أي مؤتمن على   ٢١التكو�ر: w x  Z ] .فأطاعه وفتح له ،افتح له جهنم حتى ینظر إلیها
ذي قوة  :فالمعنى ،-صلى هللا علیه وسلم-إن المراد محمد  :ومن قال ،الوحي الذي �جيء �ه

 ".-وعز جلَّ  -أي �طیعه من أطاع هللا  ٢١التكو�ر:  u Z ] .على تبلیغ الرسالة
هم و  ا،هللا �سمیه أمینً  ،خان األمین :�عني من التناقض المضحك في القول قول �عض الطوائف

نسأل هللا  ،-علیه الصالة والسالم-�قولون خان األمین �أن صرف الرسالة من علي إلى محمد 
 نعوذ �اهلل من الز�غ والضالل. ،العافیة

" [ y z { |  Z :لیس �مجنون حتى  -صلى هللا علیه وسلم-ا �عني محمدً   ٢٢التكو�ر
أن یرى جبر�ل  -صلى هللا علیه وسلم-أراد النبي  :وقیل ،وهو من جواب القسم ،تهم في قولهیُ 

 ،جل ثناؤه -فأذن له الرب ،ما ذاك إلي :فقال -جل وعز -في الصورة التي �كون بها عند ر�ه
فقال  ،ا علیهخّر مغشیً  -صلى هللا علیه وسلم-فلما نظر إلیه النبي  ،فأتاه وقد سد األفق

y z { |  Z ] . ١٩التكو�ر: i  j k l           m  Z ] :فنزلت ،إنه مجنون  :المشر�ون 

ا فخر مغشیً  ،وورد علیه ما لم تحتمل بنیته ،فها�ه ،جبر�ل على صورته رأىو�نما   ٢٢التكو�ر: 
 " علیه.

 .١٣النجم:  Z  ^ [ ]رأى جبر�ل علیه السالم مرتین في صورته التي خلق علیها 

 .١٣النجم: a  Z ̀ _ ]طالب: 
 نعم.

  ............طالب: 
 نعم.

  طالب: ............
 على �ل حال هذا الحاصل.

  طالب: ............
 رأى جبر�ل على صورته.

  طالب: ............
 ما فیه شك أن ما �ل �عطى مثل هذا الطلب.
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لیست صیغة مدح في  أنها  ٢٢التكو�ر: y z { |  Z ] :طالب: أال یدخل على القول
 ؟مقام االمتنان

 لكن النفي لتهمة واقعة. نعم،
 ؟طالب: هل �سلم سبب النزول

ألن اإلنسان إذا رأى  ؛سبب النزول واضح أنه لما رأى جبر�ل على صورته ها�ه وأصا�ه الغشي
 ،و�عضهم أثبت ،�عض الناس ألدنى سبب ،والناس یتفاوتون في هذا ،یذهله �صاب �الغشي ًئاشی

فأشارت عائشة بیدها إلى  ،فسألت عائشة ،وأسماء في قصة الكسوف لما رأت الناس �صلون 
و�عض الناس ألدنى سبب  ،فأصابها الغشي ،فأشارت برأسها أن نعم ؟آ�ة :فقالت أسماء ،السماء

 .سعف وال عنده مشكلةو�عض الناس �ُ  ،�صا�ه الغشي ًئاأو رأى شی اأو رأى حادثً  اإذا رأى شخًص 
 يرطقال له الشُ  ف ،وفیات وفیه إصا�اتط وفیه رَ عنده شُ و واحد من الشباب وقف عند حادث 

الناس یتفاوتون فید منفصلة..  ،على العسكري  �غشى ثم ،�طلع لهم ید ثم ،تحملتد أنت ما ا�عِ 
و�حجب عن  ،منع �عض الناس من الذهاب إلى �عض األماكنولذلك �ُ  ،اجد�  ا�بیرً  افي هذا تفاوتً 

و�ان الناس یهابون �عض  ،أمامكواآلن في وسائل اإلعالم �ل شيء  ،رؤ�ة �عض األشیاء
�أكلون و�شر�ون والناس �قتلون أمامهم �عني على المائدة  ،واآلن صارت عاد�ة ،المناظر
هللا  ..وووغ في رأسه الرصاص �فرَّ  ومنهم من ،یداس �األقداممنهم من والمسلمون  ،و�أكلون 

 قسوة قسوة. ،المستعان
  طالب: ............

 لكنها مستحبة. ،الجمهور لیست بواجبة ،الرجالما �قال واجب حتى على 
  طالب: ............

 �اب وجوب صالة الكسوف. :ي قالذها إال أبو عوانة في صحیحه هو الما فی

ته له ستمائة جناح ر أي رأى جبر�ل في صو   ٢٣التكو�ر: Z  ¢ ¡ ے ~ { ]قوله تعالى:  "

ألن هذا األفق إذا �ان منه  ؛أي �مطلع الشمس من قبل المشرق   ٢٣التكو�ر: Z  ¢ ¡ ے ]
األفق المبین أقطار السماء  :وقیل ،تطلع الشمس فهو مبین أي من جهته ترى األشیاء

 قال الشاعر:  ،ونواحیها
ـــــیكم                ـــــاق الســـــماء عل ـــــذنا �آف أخ

. 
                  لنـــــــا قمراهـــــــا والنجـــــــوم الطوالـــــــع 

. 
قاله  ،أنه رآه في أفق السماء الشرقي :أحدها ؛فیه ثالثة أقاو�ل ،فعلى هذا :الماورديقال 

وهو  ،أنه رآه نحو أجیاد :الثالث ،حكاه ابن شجرة ،في أفق السماء الغر�ي :والثاني ،سفیان
 -صلى هللا علیه وسلم-وحكى الثعلبي عن ابن عباس قال النبي  ،قاله مجاهد ،مشرق مكة

لن تقدر على ذلك  :قال ،»حب أن أراك في صورتك التي تكون فیها في السماءإني أ« :لجبر�ل
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 ،»فبمنى« :قال ،ال �سعني :قال ،»�األ�طح« :قال ؟فأین تشاء أن أتخیل لك :قال ،»بلى« :قال
صلى هللا -فواعده فخرج النبي  ،ذلك �الحري أن �سعني :قال ،»فبعرفات« :قال ،ال �سعني :قال

فإذا هو قد أقبل �خشخشة و�لكلة من جبال عرفات قد مأل ما بین  ،للوقت -علیه وسلم
صلى هللا علیه -فلما رآه النبي  ،المشرق والمغرب ورأسه في السماء ورجاله في األرض

�ا محمد ال  :وقال ،فتحول جبر�ل في صورته وضمه إلى صدره ،ا علیهخر مغشیً  -وسلم
و�ن  ،ورجاله في تخوم األرض السا�عة فكیف لو رأیت إسرافیل ورأسه من تحت العرش ،تخف

 " ا من خشیة هللا حتى �صیر مثل الوصع.و�نه لیتضاءل أحیانً  ،العرش على �اهله
 العصفور الصغیر. :�قول الوصع

 " ما �حمل عرش ر�ك إال عظمته.حتى �صیر مثل الوصع �عني العصفور  "
 مخّرج؟

  طالب: ............
 فال أصل له. ،ما فیه إال ثعلب نعم،

وهو معنى قول ابن  ،�األفق المبین -عز وجل -علیه السالم رأى ر�ه اإن محمدً  :وقیل "

وفي المبین  ،فتأمله هناك ،ىمستوفً   ١النجم: Z  ! ]وقد مضى القول في هذا في  ،مسعود
 " أحدهما أنه صفة. :قوالن

فمنهم من  ،ر�ه -علیه الصالة والسالم-هل رأى النبي  ،على الخالف المعروف بین الصحا�ة
ابن  ،ا رأى ر�ه فقد أعظم الفر�ة على هللامن زعم أن محمدً  :وعائشة تقول ،ومنهم من نفى ،أثبت

ولقد رآه نزلة أخرى �لها تعود  ،ولقد رآه �األفق المبین ،على أن هذه الرؤ�ة عباس یثبت ذلك بناءً 
 ،نور أنى أراه « :أنه قال -علیه الصالة والسالم-ح ما جاء عنه لكن المرجَّ  ،-جل وعال -إلى هللا

لو �شفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى  -النار :وفي روا�ة -»حجا�ه النور« ،»نور أنى أراه 
 ».إلیه �صره

 طالب: في المنام �ا شیخ...
 ؟كیف

 طالب: رؤ�ة هللا في المنام...
 هذه حتى لغیر النبي نفسه. نعم،

 طالب: للجمیع.
 للجمیع ما فیه إشكال... نعم،

  طالب: ............
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جاء في �عض األحادیث أنه رأى ر�ه في  -علیه الصالة والسالم-ذ�ر النبي  ..هللا أعلم ما یدرى 
 لكن هللا أعلم �الكیفیة. ،ا ذ�ر عن �عض الصحا�ة وعن �عض التا�عین أنهم رأوهوأ�ًض  ،المنام

قاله  ،أنه صفة لمن رآه :الثاني ،قاله الر�یع ،أنه صفة األفق :حدهماأ ؛وفي المبین قوالن "
 ،وما هو على الغیب �ظنین �الظاء قراءة ابن �ثیر وأبي عمرو والكسائي أي �متهم ،مجاهد

 قال الشاعر. ،التهمة :نةوالظِّ 
 التَهمة.

               ................................
. 

ــــــــــــــان وظــــــــــــــن تهمــــــــــــــة             ــــــــــــــم عرف        لعل
. 

 كالم ابن مالك.
 قال الشاعر: ،والظنة التَهمة

ــــاب هللا ال عــــن شــــناءة                ــــا و�ت أم
. 

                  هجـــــــرت ولكـــــــن الظنـــــــین ظنـــــــین 
. 

وال  ،وألن األكثر من �الم العرب ما هو �كذا ،ولكن �ذبوه ،لوهألنهم لم یبخِّ  ؛واختاره أبو عبید

Z ̈   § ]وقرأ الباقون  ،إنما �قولون ما أنت على هذا �متهم ،�قولون ما هو على �ذا

فروى ابن أبي  ،فهو ضنین ،امن ضننت �الشيء أضن ضن�  ،أي ببخیل ،�الضاد  ٢٤التكو�ر: 
 " بل �علم الخلق �الم هللا وأحكامه. ،ال �ضن علیكم �ما �علم :نجیح عن مجاهد قال

ونصح  ،وأدى األمانة ،بلغ الرسالة -علیه الصالة والسالم-ال شك أنه  -والسالمعلیه الصالة -
علیه -وال شر إال حذرها منه  ،وال خیر إال دل األمة علیه ،و�ین لهم �ل ما �حتاجون إلیه ،األمة

 .-الصالة والسالم
 وقال الشاعر:  "

أجــــود �مكنــــون الحــــدیث و�ننــــي               
. 

ـــــــظ�ســـــــرك عمـــــــن ســـــــألني ل                    ینن
. 

علیه  -صفة جبر�ل :وقیل ،-علیه السالم -ثم هذا صفة محمد ،والغیب القرآن وخبر السماء

نین أي ظرجل  :�قال ،حكاه الفراء والمبرد ،�ضعیف  ٢٤التكو�ر: Z  ̈  § ] :وقیل -السالم
 نون إذا �انت قلیلة الماء قال األعشى:ظو�ئر  ،ضعیف

مــــا جعــــل الجــــد الضــــنون الــــذي               
. 

ـــــــ                    ب صـــــــوب اللجـــــــب المـــــــاطرجنِّ
. 

ـــــــى                ـــــــا طم ـــــــي إذا م ـــــــل الفرات مث
. 

                  �قـــــــــــذف �البوصـــــــــــي والمـــــــــــاهر 
. 

في الرجل  -علیه السالم -ومنه حدیث علي ،ون الدین الذي ال یدري أ�قضیه آخذه أم الظوال
 " ا.یز�یه لما مضى إذا قبضه إن �ان صادقً  :نون قالظ�كون له الدین ال

أما إذا �ان الدین  ،فإنه یز�یه إذا قبضه ء،ا في أن من علیه الدین لیس �ملي�عني إن �ان صادقً 
 ،نون الدین الذي ال یدرى أ�قضیه آخذه أم الظال ،فإنه یز�یه �ل ما حال علیه الحول ءعلى ملي

ولذلك ال �جوز لإلنسان أن �ستدین و�شغل ذمته �شيء ال �غلب على ظنه أنه یوفیه �عض 
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مثل هذا ال شك  ،الناس �كلف نفسه �حمل نفسه المالیین وهو �عرف أنه ما هو مسدد مهما صنع
 أنه آثم.

 » ]�عني القرآن   ٢٥التكو�ر: ª  Z © ] .الرجل السيء الخلق فهو لفظ مشترك :نون ظوال "

¬ ®       ¯ Z  :یر�د �الشیطان  :قال عطاء ،أي مرجوم ملعون �ما قالت قر�ش  ٢٥التكو�ر
 " في صورة جبر�ل یر�د أن �فتنه. -صلى هللا علیه وسلم-األبیض الذي �ان �أتي النبي 

 مخّرج هذا؟
  طالب: ............

 الشیطان األبیض �حتاج إلى نظر، فیه شیطان أبیض؟
  طالب: ............

 لكن ینظر �تب السیرة المطولة. ،الغالب السواد الغالب في الشیاطین السواد نعم،
  طالب: ............

 هذا ُینظر. ،أنا أقول ُیبحث

" [ ° ± ²  Z :ذا  ؟فإلى أین تعدلون عن هذا القول وعن طاعته :قال قتادة  ٢٦التكو�ر�
فأي طر�قة  :وقال الزجاج ؟أین تذهبون عن �تابي وطاعتي :عن قتادة أي ،روى معمر

وحكى الفراء  ؟أین تذهب و�لى أین تذهب :و�قال ؟تسلكون أبین من هذه الطر�قة التي بینت لكم
سمعناه في هذه  :أي إلیها قال ،وانطلقت السوق  ،وخرجت العراق ،ذهبت الشام :عن العرب

 " األحرف الثالثة.
وانطلقت إلى  ،وخرجت إلى العراق ،واألصل ذهبت إلى الشام ،على نزع الخافض افیكون منصو�ً 

 السوق.
 وأنشدني �عض بني ُعقیل: "

ـــــــا                ـــــــا حنیفـــــــة إذ رأتن تصـــــــیح بن
. 

                  ؟وأي األرض تـــــــــذهب �الصـــــــــیاح 
. 

وهي قوله  ،معنى اآل�ة مقّرون �آ�ة أخرى  :وقال الجنید ،فحذف إلى ،یر�د إلى أي أرض تذهب

 " .٢١الحجر: L M N  Z ]تعالى: 
 مقُرون.

  ٢١الحجر: L M N O       P Q  Z ]وهي قوله تعالى:  ،معنى اآل�ة مقُرون �آ�ة أخرى  "
وهذا معنى قول الزجاج إن  ؟أي طر�ق تسلكون أبین من الطر�ق الذي بینه هللا لكم :المعنى
 " هو..
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       L M N O ] :-جل وعال -مع قوله  ٢٦التكو�ر: Z  ² ± ° ]�عني ما وجه ارتباط اآل�ة 

P Q  Z :أم اوعنده ومنه فأین تذهب �مینً  ،-جل وعال -�عني الرزق �له بید هللا  ٢١الحجر 
 ولن تسد حاجتك إال �ما عند هللا من فضل. ،ما عند هللا من رزق لن تخرج عف شماًال 

  طالب: ............
ُینظر فیها في  ،هذا �له أقوال تحكى ما فیها تحقیق وتخر�ج ،لكن �ل هذا ما فیه شيء نعم،

 .السیرة

" [ ³ ́  Z :عني القرآن  ٢٧التكو�ر�، [ µ ¶ ̧ ¹  Z :و�ن  ،أي موعظة وزجر  ٢٧التكو�ر

 " .٢٨التكو�ر: º » ¼ ½ ¾ ¿  Z ] .ما محمد إال ِذْ�ر :وقیل ،�معنى ما

 p q r ]  ،٤٤اإلسراء: j k l m n  Z ] ؛نعم و�ن تأتي للنفي السیما إذا جاء �عدها إال

s t u  Z :³ ]مثل هذا   ١٥٩النساء ́ µ ¶  Z :عدها إال فهي  و�ذا لم تأت  ٢٧التكو�ر�
 مخففة من الثقیلة.

" [ ³ ́  Z :عني القرآن  ٢٧التكو�ر�، [ µ ¶ ̧ ¹  Z :أي موعظة وزجر و�ن   ٢٧التكو�ر

أن یتبع الحق و�قیم   ٢٨التكو�ر: º » ¼ ½ ¾ ¿  Z ] .وقیل ما محمد إال ذ�ر ،�معنى ما
 " علیه.

 بل أعظم األذ�ار. ،لذلك القرآن ذ�ر بال شك ،لكن حمله على القرآن أوضح
 وقال.

[ º » ¼ ½ ¾ ¿  Z :فلیلزم الهدى والنور في �تاب هللا  ،فلیلزم هذا الذ�ر  ٢٨التكو�ر
 والخالص والنجاة في الدنیا واآلخرة في �تاب هللا.

قال أبو   ٢٨التكو�ر: º » ¼ ½ ¾ ¿  Z ] :لما نزلت :هر�رة وسلیمان بن موسىوقال أبو  "
وهو رأس القدر�ة  ،وهذا هو القدر ،و�ن شئنا لم نستقم ،األمر إلینا إن شئنا استقمنا :جهل

 " .٢٩التكو�ر:  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Z ] :فنزلت
لیست  -جل وعال -لكنها مشیئة مقرونة وتا�عة لمشیئة هللا ،ا للجبر�ةخالفً فأثبت للعبد مشیئة 

 ا للقدر�ة.�مستقلة من �ل وجه خالفً 

التكو�ر:  À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Z ] :فنزلت ،وهو رأس القدر�ة ،وهذا هو القدر "

�هللا ما  :وقال الحسن ،ا إال �خذالنها إال بتوفیق هللا وال شر� ن بهذا أنه ال �عمل العبد خیرً فبیَّ   ٢٩
 " شاءت العرب اإلسالم حتى شاء هللا لها.

 شاءه.
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ا مما أنزل هللا على قرأت في سبعة وثمانین �تا�ً  :وقال وهب بن منبه ،حتى شاءه هللا لها "

  % $ # " ] :وفي التنز�ل ،ا من المشیئة فقد �فرمن جعل إلى نفسه شیئً  ،األنبیاء
& ' ( ) * +           , - . /       0 1    2 3 4  Z :وقال تعالى:  ، ١١١األنعام

[ H I J K L M N PO  Z :وقال تعالى:  ، ١٠٠یونس[ _ ̀ a b c d     e 

f g ih  Z :وأن هللا سبحانه هدى  ،و�ذلك األخبار ،واآلي في هذا �ثیر،  ٥٦القصص
 " ختمت السورة والحمد هلل. ،وأضل �الكفر �ما تقدم في غیر موضع ،�اإلسالم
ن الجبر�ة إ :أهل السنة والجماعة في هذا الباب في �اب القدر والمشیئة مثل ما قلنامذهب 
وهذا وصفه أنه  ،بذِّ ورتبوا على هذا أنه إن عُ  ،نه مجبور على جمیع أفعاله وتصرفاتهإ :�قولون 
  .ثم �عذ�ه على أمر ال خیرة له فیه ،�یف �جبره على فعله ،ظالم له -جل وعال -�هللا ،مظلوم

ـــا ـــألق ـــیم مكتوًف ـــهه فـــي ال ـــم قـــال ل                ا ث
. 

ــــــــــــل �المــــــــــــاء             ــــــــــــاك أن تبت        إ�ــــــــــــاك إ�
. 

و�قابلهم القدر�ة الذین هم  ،إن حر�ة اإلنسان مثل حر�ة ورق الشجر في مهب الر�ح :وقالوا
 ،�حر�ة تامةنه یتصرف إ :و�قولون  ،القدر�ة الذین یثبتون الحر�ة التامة للمخلوق  ..المثبتة للقدر

وا فسمُّ  ،افأثبتوا مع هللا خالقً  ،ما له عالقة �أفعال العباد -جل وعال -�هللا ،و�خلق فعل نفسه
 .مجوس هذه األمة

یترتب على القول �الجبر لوازم خطیرة  هألن ؛رأي أهل السنة والجماعة هو الوسط بین القولین 
ثم �عد ذلك التوسط في رأي أهل  ،العافیةنسأل هللا  ،و�ذلك مقابله قد �صل إلى حد الكفر ،اجد� 

�عني هدي و�ین  ،لكنه ال �ستقل بذلك ،السنة والجماعة أن العبد له مشیئة و�رادة وحر�ة واختیار
أراد له السعادة  -جل وعال -لكنه إن �ان هللا ،وال أحد �منعه إذا أراد هذا أو ذاك ،له السبیل

 ،اختار طر�قهم ،أراد له طر�ق أهل الشقاوة -وعال جل -و�ن �ان هللا ،اختار طر�ق أهل السعادة
 لكنه ال �ستقل بهذه اإلرادة وال بهذه المشیئة. ،فهو حر مختار مر�د

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم
 إن شاء هللا االختبارات متى؟ ،الجمعة �ا إخوان ما فیه درس

  طالب: ..............
 القادمة فیه شيء؟ 

  طالب: ..............
 ي �عده اختبارات نهائیة؟ ذتعارض القلة، واألسبوع ال

  طالب: ..............
 �عني مقتضاه أننا نعطل الدروس �لها على هذا الكالم.

  طالب: ..............
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 ؟فیه ذاما
  طالب: ..............

 ل شيء أسبوع.لكن عادتنا أننا نترك فرصة للطالب أق نعم،
  طالب: ..............

 .اشدیدً  اانقطعت انقطاعً  نعم
  طالب: ..............

 على �ل حال الجمعة ما فیه درس. ،دروس إن شاء هللا القادمسبوع األ


