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تفسري غريب القرآن يف جزء "عم"
السالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني؛ نبينا حممد؛ وعىلىل آلىله وبىل به
أمجعني ،أما بعد:
ففي هذا اليوم – الثالثاء؛ احلادي والعرشين من الشهر العارش مىلن العىلام السىلابو والثالثىلني بعىلد امل ىل
الرابع واأللف للهجرة النبوي عىل باحبها أتم الصالة والتسليم  ،-ويف هذا اجلامو ،بىل يف هىلذا اجلامعىل ،
يف هذا اجلامو  -جامو شيخ اإلسالم ابن تيمي رمحه اهلل تعاىل  -ومن ضمن دروس الدورة العلميىل املنعقىلدة
يف هذا العام فسيكون موضوع هذا الدرس  -كام هو معلوم لدى اجلميو  -عن تفسري غريب القرآن الكىلريم
يف جزء عم  -اجلزء األخري من القرآن الكريم .-
وقب الرشوع يف الكالم عن الغريب أحب أن أذكر مقدمات بني يدي هذا الدرس:
عسريا ،وهيأ لنا مجي ًعا من أمورنىلا رشىلدًً ا،
األوىل :الشكر هلل تعاىل الذي قرب ما كان بعيدًً ا ،ويّس ما كان
ً
ثم الشكر للقائمني عىل هذا اجلامو واجلامع  ،وعىل هذا املناشط العلمي بد ًءا بإمام اجلىلامو الشىليخ فهىلد بىلن
خريا ،ثىلم الشىلكر موبىلوك لكىلم،
حسن الغراب ومن يعم معه من األخوة األكارم جزى اهلل تعاىل اجلميو ً
فأنتم عون بعد اهلل تعاىل يف الب ث للمتكلم ،ويف االستفادة للمتكلم ،وال تظنون أن الفائدة تكون من امللقي
للملقى عليهم ،ب قد يكون امللقى عليهم أكثر فائىلد ًة للملقىلي ممىلا يفيىلدهم؛ ذلىل أن حوىلورهم فيىله أدب
وحرص؛ وأن إنصاتم خلق يستفيدا املتكلم ،وأن تقيدهم مه تنشط عزم املتكلم؛ وأن أسألتهم ومىلا يتبعهىلا
ك هذا وما قبله وما بعدا مما فيهم يزيد املتكلم فائد ًة حسي ً ومعنوي ً .
املقدم الثاني  :عن فو القرآن الكريم وال أطي  ،اجلميو يعلمون أن أعظم كتاب وأفوىل كتىلاب هىلو
كتاب اهلل تعاىل ،ويكفي أنه كالم اهلل ،تومن اخلري كله ،فرغب فيه ورتب عليىله األجىلر والثىلواب ،وتوىلمن
نصىلا ،أو
الت ذير من الرش كله ورتب عليه الوزر والعقاب ،والرتهيب والرتغيىلب يف القىلرآن إمىلا أن يكىلون ً
تومنًا ،أو التزا ًما.
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املقدم الثالث  :عن جهود العلامء يف تدوين علىلوم القىلرآن الكىلريم ،أهىل العلىلم يف حربىلهم وعنىلايتهم
بالقرآن الكريم ال ييط جهودهم ديوان كاتب ،فقد بذلوا جهو ًدا عظيم يراها الباحث واملطلو والسىلامو يف
فهارس املخطوطات  -أو فهارس املراجو العلمي املطبوع واملخطوط واملفقودة  ،-ومل يدم كتاب قط كىلام
كانت عناي أه العلم بالقرآن الكريم ،فهناك التفاسري بأنواعهىلا الكثىلرية ،وهنىلاك إعىلراب القىلرآن ،وهنىلاك
املصنفات يف الناسخ واملنسوخ ،ويف السور املكي واملدنيىل  ،وهنىلاك األسىلاليب البالغيىل  ،وهنىلاك مىلا يتعلىلق
بالترصيف واالشتقاق اللغوي ،ناهي عن غريب القرآن والقراءات ،ب وحتىلى نسىلخ القىلرآن ومىلا يتعلىلق
بنقطه ،وغري ذل .
املقدم الرابع  :من جهود العلامء يف التفسري ،تقدم آن ًفا أن التفسري أنواع ،وقد خدم هذا القىلرآن العظىليم
بمصنفات بامل ات ،ب باآلالف من تنوع التفاسري وتعىلددها ،مىلا بىلني مسىلل وآخىلر ،هىلذا يسىلل التفسىلري
باملأثور ،وذاك التفسري املوضوعي ،وهذا اإلنشائي ،وهذا اإلعراب ،وهلم جرا.
املقدم اخلامس  :عناي النبي بىل اهلل عليه وسلم بتعليم أب ابه القىلرآن الكىلريم ،وتعلىليم النبىلي عليىله
السالم ألب ابه هو تعليم لألم مجعاء ،وقد كان عليىله الصىلالة والسىلالم تعليمىله وعنايتىله ألبىل ابه عىلىل
وجوا ،تارة يلقنهم ،وتارة يسمو منهم ،يقرأ عليهم ثم يسمو منهم ،وتارة جييب عىل أسىل لتهم ،وتىلارة يزيىل
عنهم إشكاهلم ،مثاك ذل  :أمر اهلل تعاىل نبيه عليه الصالة والسالم أن يقرأ سورة البينىل عىلىل أ بىلن كعىلب،
غوا كام أنزك فليقرأا عىل قراءة ابن أم عبىلد»( )1وقىلد
وقاك عليه الصالة والسالم« :من أحب أن يقرأ القرآن ً
أخذ ابن مسعود  -وهو ابن أم عبد  -سبعني سورة من يف الرسوك عليه الصالة والسالم( ،)2وهذا من أرفىلو
أنواع التلقي من فم الرسوك بىل اهلل عليه وسلم إىل أذنيه ،وتارة بإزال اإلشكاك يف الفهم ،ملا نزلت ﴿حتىلى
يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر﴾( )3جاء عدي بن حاتم فربط عند وسىلادته حبلىلني –
عقالني  ،-أحرض عقالني أسود وأبيض؛ فامزاك يأك وينظر يف لي رموان ،يأك وينظر ،فلام تبني لىله سىلواد
مرفوعا .الص ي
( )1ب يح .ابن ماج ( )131من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه
ً
( )2ب يح البخاري ( )0333من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه.
( )3البقرة.111 :
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ً
أخذا من ظاهر قوله تعاىل﴿ :حتى يتبىلني لكىلم اخلىليط األبىليض مىلن
العقاك من بياض اآلخر كف عن األك
اخليط األسود من الفجر﴾( )4فقاك عليه الصالة والسالم له« :إنام ذل سواد اللي وبياض النهىلار»( ،)0وملىلا
قاك الصديق عند قوله تعاىل﴿ :إن الرشك لظلم عظيم﴾( )1( )6قاك :أينا مل يظلم نفسه ،قاك« :ليس هذا!» إنىلام
هو الذي عناا لقامن ﴿إن الرشك لظلم عظيم﴾( ،)1ولقد ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل أن النبي بىلىل اهلل
عليه وسلم كان يعنى بتعليم أب ابه معاين القرآن كام يعنى بتعليمهم أللفاظه.
املقدم السادس  :مما ظهر يف هذا الزمن كثرة العناي بالقراءات ،واإلقراء ،والتجويد ،وأنواع الوقوفىلات،
واحلرص عىل حتصي اإلجازات ،والتطريب بالقرآن ،والتنىلوع يف رفىلو األبىلوات واملىلدود ،يل ىلق بىلذل
وسائ التقني من الصدى ،فغلب عىل كثري العناي هبذا اجلانب ،وهذا مصداق قولىله بىلىل اهلل عليىله وسىللم
«كيف إذا لبستكم فتن  ،يربو فيها الصغري ،وهيرم فيها الكبري ،ويتخذها الناس سن ً ؛ إذا تركىلت قيىل  :تركىلت
السن ! قالوا متى ذاك؟ قاك :إذا قلت فقهاؤكم ،وكثرت قراؤكم»( )9فص بني الفقهاء والقراء ،كثىلرة القىلراء
هذا من أرشاط الساع  ،وقد جاء فيه حديث آخر "مىلن عالمىلات السىلاع أن يتخىلذ نشىلأ  -يعنىلي شىلباب -
القرآن مزامري ،يقدمون أحدهم ليغنيهم القرآن ،ليس بأفقههم ،وال بأعلمهم ،وإنىلام ليطىلرهبم!!»( ،)13وهىلذا
األمر إذا ظهر يف األم فإهنا ليس بظاهرة خري! ألن السلف الصالح كىلام ذكىلر يف بعىلض مصىلنفاتم كىلانوا ال
يطلقون لقب القارئ إال عىل من كان يقرأ ويفهم ويعق ويتدبر ما يقرأ ،أما جمرد القراءة أو حسىلن الصىلوت
والتالوة املجردة من التدبر؛ فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له ،ال ش أن نعم التالوة وحسىلن الصىلوت وضىلبط
( )4البقرة.111 :
مرفوعا.
( )0ب يح البخاري ( )1916من حديث عدي بن حاتم ريض اهلل عنه
ً
( )6لقامن.13 :
( )1هنا سبق لسان ظاهر من الشيخ – حفظه اهلل – فإن اآلي املقصودة هي{ :الذين آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم} [األنعام،]12 :
مرفوعا.
واحلديث رواا البخاري يف ب ي ه ( )3363من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه
ً
( )1لقامن.13 :
ً
موقوفا ،وب
( )9ب يح .الدارمي ()191

ه الشيخ حسني سليم أسد حفظه اهلل.

( )13ب يح .الطرباين يف الكبري ( )36 /11بن وا .ب يح اجلامو (.)2112
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احلفظ من النعم العظيم  ،أما أن يكون جمرد تالوة وإخراج احلروف من خمارجها دون النظر والتدبر هو هىلذا
حمط الركب وبيت القصيد.
املقدم السابع  :ن ن ن فظ السور القصرية قب جريان قلم التكليف ،نسمعها من آبائنا ومىلن أمهاتنىلا،
نسمعها من كثرة ما يرددها بعض األئم  ،وهذا قاسم مشرتك بيننا مجي ًعا ،فلىلو سىلألتكم هىل كنىلتم حتفظىلون
سورا أو آيات قب دخوك املدارس؟ لكان اجلواب بنعم ،نسمو من األمهات ومن اآلباء ما يلقنوننىلا ،نسىلمو
ً
وسورا قصرية ،وملا دخلنا املدارس ترسخت تل السور يف أذهاننىلا ،وبعىلض النىلاس
من أئم املساجد آيات
ً
سورا ويقرأ مفردات السور ال يفهم معناها! ً
فمثال :ن ىلن نقىلرأ ﴿ومىلن
قد يشب ويشيب ويموت وهو يقرأ ً
رش غاسق إذا وقب﴾( )11ما معنى "غاسق"؟ ما معنى "وقب"؟ ولىلو سىلألت اجلميىلو مىلن يشىلاهدين ومىلن
يسمعني فاجلميو يفظون هذا السورة ،لكن ربام يكون فينىلا مىلن ال يعىلرف كلمىل "غاسىلق" و"وقىلب" ،يف
سورة اإلخالص ﴿اهلل الصمد﴾( )12ما معنى "الصىلمد"؟ وإذا ترقيىلت ً
قلىليال ﴿فىلال أقسىلم بىلاخلنس ()10
اجلوار الكنس﴾( )13ما معنى "اخلنس"؟ ما معنى "اجلوار"؟ ما معنى "الكنس"؟ ترقيت ً
قلىليال ﴿فىلإذا هىلم
بالساهرة﴾( )14ما معنى "الساهرة"؟ سورة النازعات ،السور الطويل ﴿ما جع اهلل مىلن ب ىلرية وال سىلائب
وال وبيل وال حام﴾( )10ما معنى "الب ىلرية"؟ مىلا معنىلى "السىلائب "؟ مىلا معنىلى "الوبىليل "؟ مىلا معنىلى
"احلام"؟ هذا كلامت غريب  ،قد يشك معناها أو يفى معناها عىل كثري ،وهذا ما يسمى أو يدور حوله علىلم
غريب احلديث.
املقدم الثامن  :علم غريب احلديث ،ما املراد هبذا العلم؟ قالوا :كلم غىلرب ومىلا ترصىلف منهىلا بمعنىلى
البعد واالختفاء ،غرب فالن ،التغريب اإلبعاد ،اختفى عن بلىلدا ،أغىلرب فىلالن إذا أبعىلد وتىلزوج مىلن غىلري
أقاربه ،أغرب فالن يف كالمه أتى بكلامت بعيدة الفهم ،وأما يف االبطالح :فعرفه بعوىلهم بأنىله علىلم هيىلتم
( )11الفلق.3 :
( )12اإلخالص.2 :
( )13التكوير.16 ،10 :
( )14النازعات.14 :
( )10املائدة.133 :
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بتفسري األلفاظ الغامو يف القرآن الكريم بكشف معناها وإزال غموضها ،هذا باختصىلار فىليام يتعلىلق هبىلذا
العلم.
املقدم التاسع  :هذا العلم  -علم الغريب أو غريب احلديث  -يسميه بعىلض أهىل العلىلم بعلىلم معىلاين
القرآن ،وفيه مصنفات حتم هذا االسم ،وبعوهم يسميه علم جماز القرآن ،وبعوىلهم يسىلميه علىلم إعىلراب
القرآن ،وال مشاح يف االبطالح ،فىلاجلميو يفّسىلون مىلا غمىلض مىلن الكلىلامت واملفىلردات وإن اختلفىلت
عناوين أو مسميات املصنف .
املقدم العارشة :من جهود العلامء يف علم غريب احلديث ،هذا العلم  -عىل كثرة املصنفات فيىله  -يظىلن
بعض هذا العلم أن املصنفات فيه قليل  ،لكن العجب أهنا تتجاوز امل ات ،وقد ذكر السيوطي أن هىلذا العلىلم
كثريا من هذا املصنفات يف كتابه "اإلتقان" ،وهذا العلىلم قىلد عنىلي بىله الرعيىل
قد أكثر املصنفون فيه ،وسد ً
األوك ،فصنفوا فيه مصنفات ،ولع من أوائ من مجو كالمه يف هذا ابن عباس ريض اهلل تعاىل عىلنهام -حىلرب
كثريا مما يروى عن ابن عباس رىض اهلل تعاىل عىلنهام
األم وترمجان القرآن  ،-ولقد نق البخاري يف ب ي ه ً
يف تفسريا لغريب أو مفردات القرآن الكريم ،وبنف بعدا من التابعني وأتباع التابعني إىل هىلذا الىلزمن زمىلن
املعارصين ،واملصنفات كام قلت لكىلم تبلىل امل ىلات ،فقىلدت مصىلنفات كىلام فقىلد يف سىلائر العلىلوم ،وبقيىلت
خمطوطات حمبوس يف أدراج املكتبات مل حتقق ،وحقق  -واحلمد هلل  -وطبو الكثري.
املقدم احلادي عرشة :تنوع التصنيف يف علىلم غريىلب القىلرآن الكىلريم ،تنوعىلت مشىلارب أهىل العلىلم،
بعوهم يعمد إىل ترتيب السور ،فيبدأ ً
مثال بالفاحت إىل سورة الناس ،ك سورة يمر عليها يرج مىلا فيهىلا مىلن
الغريب ويوضح معناها ،وبعوهم عمد إىل الرتتيب األبجدي ،الكلم حسب احلرف ،ثىلم ال ينظىلر ترتيىلب
السور! ب جيرد الكلامت الغريب ويرتبها حسب احلروف ،ثم يفّسىلها ،ولعىل هىلذا مىلن أشىلهر األقسىلام يف
تصنيفات أو مصنفات غريب القرآن الكريم.
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املقدم الثاين عرشة  -قب األخرية  :-ه من ثمرات ومن فوائد يف معرف غريىلب القىلرآن الكىلريم ،قىلد
يقوك قائ  :يف ك علم ثمرة كام هو معلوم؛ فىلام ثمىلرات معرفىل علىلم غريىلب القىلرآن الكىلريم؟ هىلذا العلىلم
مخسا منها فيام فتح اهلل.
الرشيف له ثامر عظيم  ،أذكر ً
األوىل :بالغ القرآن الكريم وإعجازا ،ألفاظ متنوع  ،ألفاظ يف قم الفصاح والبالغ  ،بالغىل القىلرآن
الكريم إعجازا ،هذا أوك ثمرة.
الثمرة الثاني  :دلي عىل بدق نبوة نبينا حممد بىل اهلل عليه وسلم ،أمي ال يقىلرأ وال يكتىلب وأمىلىل عىلىل
أب ابه ليكتبوا ألفا ًظا أوحيت إليه  -ألفا ًظا غريب  -يتاجون إىل السؤاك عنها وإىل كشىلفها ،هىلذا ال يكىلون
باألمر اهلني! وهذا من أدل بدق نبوته بىل اهلل عليه وسلم.
الفائدة الثالث  :سع واتساع لغ العرب ،للشافعي كلم بليغ يف كتابه "الرسىلال " ،يقىلوك فيهىلا" :لسىلان
العرب أوسو األلسن مذه ًبا وأكثرها ألفا ًظا ،وال تعلمه يىليط بجميىلو علمىله إنسىلان غىلري نبىلي" ،يف بعىلض
النقوالت عنه" :ال ييط بلغ العرب إال نبي" لكثرة اشتقاقها واتساع معانيهىلا وعظىليم قىلدرها ،إ ًذا سىلع أو
اتساع لغ العرب.
الثمرة الرابع  :إزال اللبس والفهم اخلاطئ عن ذهن القارئ ،إذا عرفت معنى الكلم الغريبىل زاك عىلن
ذهن فهم خاطئ قد يكون توارد إىل ذهن واستقر يف الذهن ،فإذا قرأت الغريب زاك ذل الفهىلم اخلىلاطئ
واستقر بدله الفهم الص يح.
الثمرة اخلامس  -واألخرية  -يف هذا املب ث :يعني عىل التدبر واخلشوع عند التالوة أو عند سامعها ،إذا
قرأ اإلمام آيات ثم مر بمفردات ال تفهم معناها؛ ال ش أهنا من أسباب قل اخلشوع ،لكن إذا كشف لىل يف
الب ث والتلقي للعلم من اآلخرين وعرفت معاين هذا الكلامت الغريب تزداد خشو ًعا ملا يقرأ وملا تقرأ.
املقدم األخرية :قب البدء يف ذكر املعنى للكلامت الغريب يف جزء "عىلم" قىلد تكىلون الكلمىل حتتمىل يف
طياتا أكثر من معنى  -وسريد هذا  -ولكن ذكر اليشء من باب التمثي  ،يعني قد ترد أشىلياء حتتملهىلا معنىلى
الكلم  ،فأكتفي بذكر معنًى أو اثنني ،وقد ذكر بعض أه العلم فائدة :أن اآلي أو الكلم إذا احتملت معىلان
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كثرية فال تقرص عىل معنًًى معني ،هذا يف غري الغريب والغريب كذل ً ،
فمثال :يف قوله تعىلاىل﴿ :ربنىلا آتنىلا يف
الدنيا حسن ً ﴾( )16ليس الكالم عىل الغراب  ،ما يف غراب  ،لكن الكالم عن تعدد املعاين﴿ ،ربنىلا آتنىلا يف الىلدنيا
حسن ً ﴾( )11ما املراد باحلسن ؟ قاك بعوهم :الزوج الصاحل  ،وقاك آخرون :البيت الواسو ،وقىلاك آخىلرون:
العمر ،وقاك آخرون :العم الصالح ،وقاك وقاك ،أليس كلم "حسن " تشم ك هذا؟ إ ًذا ال تقرصها عىلىل
معنى ،فال حتجر واس ًعا ،وعىل هذا قد حتتم الكلم أكثر من معنًًىلى ،ومىلن املعلىلوم أن املفىلردة الواحىلدة قىلد
تطلق عىل أكثر من معنى ،وقد يساعد السياق عىل حتديد املعنى املقصود ،وقد يتم السياق أكثر من معنًًىلى،
نىلادرا ،فقىلط سىلأغلب جانىلب التعريىلف بالكلمىل
ً
أيوا لن أذكر اشتقاق الكلم الغريب  ،مشتق من كىلذا إال ً
معناها كىلذا ،ألن أهىل العلىلم  -علىليهم رمحىله اهلل  -أفاضىلوا يف هىلذا املب ىلث ،ذكىلروا االشىلتقاق اللغىلوي
أخريا ،قىلد أذكىلر بعىلض الفوائىلد
والترصيف ،أنا سأذكر فقط من كالمهم شي ًا مما أفادونا به عليهم رمحه اهللً ،
العارض  ،فائدة تعرض وتتعلق بالسورة أو اآلي أو الكلم أذكرها من باب يعنىلي إضىلاف فائىلدة جانبيىل لىلن
نعدم من خريها وال من غريها إن شاء اهلل.
هذا مقدمات أحببت أن أذكرها بني يدي هذا املوضوع ،كنت سىلأبدأ يف الرتتيىلب ترتي ًبىلا تصىلاعد ًيا مىلن
سورة الناس إىل النبأ لكن رأيت أن من املست سن أن يكون الرتتيب تنازل ًيا من سورة النبأ إىل سورة النىلاس،
اهلل أسأك أن ينفو املتكلم والسامعني واملشاهدين ومن بل .
سورة النبأ
كلم ﴿عم﴾(" )11عم" املراد هبا عن أي يشء ،ويسمى بعوهم هذا الن ت ،اختزاك اجلملىل يف كلمىل ،
أنا أسألكم ،إذا قي احلوقل  ،ما املراد هبا؟ ال حوك وال قوة إال باهلل ،احلوقل  ،واحليعل ؟ حىلي عىلىل الصىلالة،
طيب ،الدمعزة؟ أدام اهلل عزكم مجي ًعا ،والطبطل ؟ أطىلاب اهلل بقىلائكم مجي ًعىلا عىلىل حسىلن عمىل  ،واجليعلىل ؟
جعلت فداك ،حتى أنني سألت بعوهم عن كلم سم إذا قاهلا الولد لوالدا ،يناديىل حتىلى تقىلوك لىله مىلاذا؟
( )16البقرة.231 :
( )11البقرة.231 :
( )11النبأ.1 :
1

ََُزََ ََءَ ََع َمَ َ
فَ َ َ
آنََ َ
بَالََ َق ََر َ ََ
يَ ََغ ََرَي َ َ
س َ ََ
َتَف ََ
حانََ
نَحممدَالسَدََ ََ
ََََ ََ َ َ ََََ َ َ
دََ َ.عَبدَالَع ََزَيزَب
سم ،فأخربت أهنا اختزاك لكلم ماذا؟ سم ًعا وطاع

 ،إ ًذا ﴿عم﴾( :)19عىلن أي يشء﴿ ،النبىلإ العظىليم﴾()23

قاك بعوهم :املراد به القرآن الكريم ،وقاك آخرون :البعث والسؤاك واحلساب﴿ ،كال سيعلمون﴾( )21كال:
هذا الكلم عند العرب من أساليب الردع والزجر ،وأذكر لكم فيها فائدتني ،الفائدة األوىل :ك سورة فيهىلا
كلم "كال" فهي سورة مكي  ،ك ما مر علي كلم "كال" فىلأعلم أن السىلورة مكيىل  ،وثان ًيىلا :مل تىلرد كلمىل
"كال" يف القرآن الكريم يف النصف األعىل ،ب ك السور التي جاءت فيهىلا هىلذا اللفظىل يف نصىلف القىلرآن
األخري ،وهلذا يقوك الناظم" :ومل تنزلن كال بيثرب فأعلمن  ...وليسىلت مىلن القىلرآن يف نصىلفه األعىلىل"()22

والعرب تورد كلامت فيها تديد وترحم ،كال :ردع وزجر ،وي  ،ويح ،ثكلت أم  ،عقرى حلقى ،كلىلامت
دارج عىل ألسن العرب﴿ ،أمل نجع األرض مها ًدا﴾( )23معروف ممهدة ومستوي

كالفراش﴿ ،أوتادا﴾()24

ً

مجو وتد ،والوتد كام نعلم يوضو لتثبيت اخليم  ،كذل وضو اهلل اجلبىلاك لتثبيىلت األرض ،وهىلو قىلادر عىلىل
تثبيتها بدون يشء لكن من باب خلق األسىلباب وترتيىلب املسىلببات عليهىلا﴿ ،وجعلنىلا نىلومكم سىلبا ًتًا﴾()20

السبات :هو الراح والسكون واالنقطاع ،حتى قاك بعوهم :سمي السبت سب ًتًا النقطاع الناس عن العم ،
ساترا لكىلم كاللبىلاس ،كىل
اسا﴾(ً )26
كذل النوم سبات ينقطعون عن أعامهلم ويسكنون﴿ ،وجعلنا اللي لب ً
ما يف بياض النهار؛ فلام جاء اللي بسوادا أببح كاللباس﴿ ،وبنينا فوقكم سب ًعا شىلدا ًدا﴾( )21قويىل شىلديدة
البناء حمكم ﴿ ،البثني فيها أحقا ًبا﴾( )21أحقا ًبا :مجو حقب وهو الزمن الطوي  ،من يعلىلم مىلداا؟ اهلل تعىلاىل،
( )19النبأ.1 :
( )23النبأ.2 :
( )21النبأ.4 :
( )22اإلتقان ( )13 /1للسيوطي ً -
نقال عن الديريني .-
( )23النبأ.6 :
( )24النبأ.1 :
( )20النبأ.9 :
( )26النبأ.13 :
( )21النبأ.12 :
( )21النبأ.23 :
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اجا﴾( )29املعرصات :الس ب ،أشبه بالثوب إذا عرصىل ،ينىلزك
قبلها كلمتان﴿ ،وأنزلنا من املعرصات ما ًء ثج ً
وثجاجا :املاء املنهمر ،جاء يف احلديث «أفو احلج ،ماذا؟ العج والىلثج»( )33العىلج بالتلبيىل ،
منه ماذا؟ املاء،
ً
والثج دماء اهلدي ،طيب﴿ ،إال مح ًيام وغسا ًقا﴾( )31احلميم املاء احلار أو الرشاب احلار ،وغسا ًقا :بديد أهىل
النار ،قبح املرشوب ،وقبح الشاربني ،وقبح املكان املرشوب فيه ،نعوذ باهلل من النار وما قرب إليها من قىلوك
أو عم ﴿ ،وكواعب أترا ًبا﴾( )32كواعب :مجو كاعب وهي اجلاري احلسناء وقد تكعب ثىلدهيا يف قمىل وعىلز
شباهبا ،أترا ًبا :أعامرهن متساوي  ،كام أن أه اجلنىل يىلدخلون اجلنىل يف عمىلر واحىلد؛ كىلذل اجلىلواري هلىلم،
﴿وكأ ًسا دها ًقا﴾( )33دها ًقا :يعني ملي  ،مآلن  ،وهذا من كامك النعيم ،إذا رأيت الرشاب الكأس وقد ذهىلب
بعوه أو بقي آخرا ،يرشب يلتذ به ،لكنه إذا كان القدح ملي ًا فهناك لذة النظر ولىلذة مىلاذا؟ الرشىلب﴿ ،يىلوم
يقوم الروح واملالئك ﴾( )34الروح :هو جربي عليه السىلالم ،ملىلاذا سىلمي جربيىل بىلالروح؟ قىلاك بعوىلهم:
الروح حتيا هبا اجلسد ،وما يأيت به جربي عليه السالم من الوحي إىل النبىلي عليىله السىلالم فيىله حيىلاة القلىلب
وحياة األبدان ،املالئك  :مجو مل  ،مأخوذ من األلوك وهي الرسال  ،ألهنم رس بني اهلل تعاىل وبني خلقه.
سورة النازعات
﴿والنازعات غر ًقا﴾( )30املالئك من أسامء أو من أوبىلاف املالئكىل ﴿والنازعىلات غر ًقىلا﴾( )36غر ًقىلا:
بشدة وقوة تنزع أرواح الكفار ،تغرق ،تبال يف نزعها﴿ ،والناشطات نش ًطا﴾( )31قالوا املالئك تسىل أرواح

( )29النبأ.14 :
مرفوعا .ب يح اجلامو (.)1131
( )33ب يح .الرتمذي ( )121من حديث أ بكر ريض اهلل عنه
ً
( )31النبأ.20 :
( )32النبأ.33 :
( )33النبأ.34 :
( )34النبأ.31 :
( )30النازعات.1 :
( )36النازعات.1 :
( )31النازعات.2 :
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املؤمنني بسهول ورفق﴿ ،والساب ات سب ً ا﴾( )31املالئك تسبح ذها ًبا وإيا ًبا فيام يكلفهم اهلل تعاىل ويأمرهم
به﴿ ،ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يىلؤمرون﴾( )39يسىلب

ون يف الفوىلاء﴿ ،فالسىلابقات سىلب ًقا﴾()43

قي  :املراد هبا اخلي  ،وقي  :املالئك يتسابقون يف تنفيذ أمر اهلل تعاىل ،وقاك بعوىلهم :قىلد يىلراد هبىلا النجىلوم،
النجوم جتري بأمر اهلل هذا يسبق هذا ،وهذا النجم يسبق هذا كله بأمر اهلل ،فهذا قوك آخر  -كام قلت لكىلم يف
أوك الكالم  ،-قد يكون املراد هبا معنى ،وقد يراد معنى آخر ،والكلم حتتم

 ،أمىلا ﴿فاملىلدبرات أمىلرا﴾()41

ً

فاملراد :املالئك تدبر ما يأمر اهلل تعاىل بتدبريا عن طريقها وهو عىل ك يشء قدير ،هنا قاك﴿ :قلىلوب يوم ىلذ
واجف ﴾( )42واجف  :خائف موطرب بام سمعت أو بام أحست من قيىلام السىلاع كىلام قىلاك قبلهىلا﴿ :ترجىلف
الراجف ( )6تتبعها الرادف ﴾(﴿ ،)43يقولون أإنا ملردودون يف احلافرة﴾( )44احلافرة :هي األمىلر األوك ،قيىل :
القرب احلفرة ،مردودون إىل أمرنا األوك! سنعود كام كنا! نسأك عن ك يشء؟ نعم ،كقوك األمام أمحىلد  -فىليام
ذكر " :-ولو أنا إذا متنا تركنا  ...لكان املوت غاي ك حي ،ولكنا إذا متنا بعثنىلا  ...ونسىلأك بعىلدا عىلن كىل
يشء"﴿ ،أإذا كنا عظا ًما نخر ًة﴾( )40نخرة بالي مفتت  ،ترى اجليف يف الصىل راء ،العظىلام باليىل مفتتىل  ،هىلذا
رميم ،من ييها؟ ﴿الذي أنشأها أوك مرة وهو بك خلق عليم﴾(﴿ ،)46فإذا هىلم بالسىلاهرة﴾( )41السىلاهرة:
أيوىلىلا يف النازعىلىلات﴿ :رفىلىلو سىلىلمكها
وجىلىله األرض ،قي ىل  :سىلىلميت سىلىلاهرة ألن فيهىلىلا نىلىلومهم وسىلىلهرهمً ،
فسواها﴾( )41أعىل سقفها ،رفو :أعىل ،وسمكها :أي السقف ،سقف السامء﴿ ،وأغطش ليلها﴾( )49أغطىلش
( )31النازعات.3 :
( )39الت ريم.6 :
( )43النازعات.4 :
( )41النازعات.0 :
( )42النازعات.1 :
( )43النازعات.1 ،6 :
( )44النازعات.13 :
( )40النازعات.11 :
( )46يس.19 :
( )41النازعات.14 :
( )41النازعات.21 :
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ليلها :أظلم كام تقدم لباس ،من حكم اهلل تعاىل تعاقب اللي والنهىلار ،يقلىلب الليىل والنهىلار ،ولىلو اسىلتمر
النهار ومل يأت اللي لتعطلت الدنيا كلها ،والعكىلس ،وهلىلذا يف سىلورة القصىل

﴿قىل أرأيىلتم إن جعىل اهلل

عليكم اللي سمدًً ا﴾( )03سمدًً ا :يعني أبد ًيا إىل يوم القيام  ،ف يىلاة األرض حيىلاة النىلاس  -بعىلد عىلون اهلل
تعاىل  -قائم عىل الشمس والوىلياء  -ضىلياء النهىلار  -وعىلىل الليىل وظالمىله ،وهبىلذا تتكامىل أمىلر احليىلاة،
﴿واألرض بعد ذل دحاها﴾( )01دحاها :بسطها ووسعها﴿ ،يسىلألون عىلن السىلاع

أيىلان مرسىلاها﴾()02

وقت حلوهلا ،متى تنتهي هذا احلياة؟ متى تقف؟ ولعلها مأخوذ من مرساة السىلفين إذا وبىللت ألقىلى أهىل
السفين الب ارة املرساة ليثبتها يف أرض الب ر أو تربتىله حتىلى ال تت ىلرك إذا انتهىلت الرحلىل أو وبىللت إىل
مستقرها﴿ ،كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشي ً ﴾( )03العشي  :وقت ما بني الظهر إىل غروب الشمس ،ما بني
زواك الشمس إىل غروهبا.
سورة عبس
يف قوله تعاىل يف اآلي الثالث ﴿ :وما يدري لعله يزكى﴾( )04فائدة عند قوله "وما يدري " :ك مىلا جىلاء
يف القرآن الكريم "وما أدراك" فقد أخرب اهلل تعاىل بجواهبا ،وك ما جاء يف القرآن "وما يدري " فقد أخفىلى
اهلل جواهبا عن نبيه عليه الصالة والسالم ،ك مىلا قىلرأت يف القىلرآن "ومىلا أدراك" فقىلد أخىلرب اهلل نبيىله عليىله
الصالة والسالم بجوابه ،وك ما قرأت "وما يدري " فقد أخفىلى اهلل جوابىله ،هىلذا يسىلمى بتفسىلري القىلرآن
بالقرآن ،وطبق هذا القاعدة أعتقد ذكرها سفيان بن عيين رمحه اهلل ،وعنه نقلت أو عن غريا ،الحىلظ﴿ :ومىلا
أدراك ما يوم الدين ( )11ثم ما أدراك ما يوم الدين﴾( )00اجلواب﴿ :يوم﴾(﴿ )06القارعىل ( )1مىلا القارعىل
( )49النازعات.29 :
( )03القص

.11 :

( )01النازعات.33 :
( )02النازعات.42 :
( )03النازعات.46 :
( )04عبس.3 :
( )00االنفطار.11 ،11 :
( )06االنفطار.19 :
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( )2وما أدراك ما القارع ﴾( )01اجلواب﴿ :يوم يكون الناس﴾(﴿ ،)01وما أدراك ما عليىلون﴾( )09اجلىلواب:
﴿كتاب﴾(﴿ )63وما أدراك ما احلاق ﴾( )61اجلواب﴿ :كذبت ثمود وعىلاد بالقارعىل ﴾(﴿ ،)62ومىلا أدراك مىلا
ليل القدر﴾( )63اجلواب﴿ :ليل القدر خري من ألف شهر﴾( ،)64نطبق اآلن عىل ما يدري  ،نطبق مجي ًعىلا هنىلا
﴿وما يدري لعله يزكى﴾( )60ه أتى اجلواب؟ ما أتى﴿ ،وما يدري لع السىلاع تكىلون قري ًبىلا﴾( )66مىلا
يدري ،يف األحزاب ،طيب إ ًذا "وما يدري " نعلم أن اجلواب مل يأت بعىلدها فىليام جىلاء يف وردهىلا يف القىلرآن
الكريم ،بخالف "وما أدراك" ،يف اآلي اخلامس عرشة ﴿بأيدي سفرة﴾( )61مالئك سفرة بني اهلل وبني خلقه
ينفذون ما يأمرهم اهلل تعاىل به﴿ ،وعن ًبا وقو ًبا﴾( )61القوب :يسىلمى عنىلد أهىل احلجىلاز القىلت ولعلىله مىلا
يسمى عندنا هنا بامذا؟ بالعلف أو اسم آخر ،الحظ يسمى القوب ،وعند احلجاز القت ،وعندنا هنا يسىلمى
ماذا؟  -بالزاي  -الزت أو بالسني الذي هو علف الغنم ،سمي قو ًبا ألنه يقوب مرة بعد مرة ،يقطو سيىلو
النمو ،وهو علف للدواب﴿ ،وعن ًبا وقوىل ًبا﴾(﴿ )69وحىلدائق غل ًبىلا﴾( )13كىل بسىلتان عليىله حىلائط يسىلمى
حديق  ،حدق العني عليها ما يميها ،وإذا أحاط قوم بخخر قىلالوا :أحىلدق بىله القىلوم ،أحىلدقوا بىله ،معناهىلا:

( )01القارع .3 - 1 :
( )01القارع .4 :
( )09املطففني.19 :
( )63املطففني.23 :
( )61احلاق .3 :
( )62احلاق .4 :
( )63القدر.2 :
( )64القدر.3 :
( )60عبس.3 :
( )66األحزاب.63 :
( )61عبس.10 :
( )61عبس.21 :
( )69عبس.21 :
( )13عبس.33 :
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أطافوا به ،فك بستان عليه حائط يسمى حديق ﴿وحدائق غل ًبا﴾( )11رج أغلىلب :غلىليظ الرقبىل  ،واملىلراد
األشجار ذات اجلذوع الغليظ كالنخ وغريها﴿ ،وفاكه ً وأ ًّبىلا﴾( )12هىلذا اآلخىلر ،هىلذا الكلمىل ورد عىلن
الصديق أثر رىض اهلل تعاىل عنه؛ أنه س عن معنى "األب" فقاك" :أي سامء تقلنىلي – تظلنىلي  -وأي أرض
تقلني إذا قلت يف كتاب اهلل تعاىل ما مل أعلم!"( )13هكذا اشتهر عن الصديق ريض اهلل تعاىل عنىله ،وقىلد ذكىلر
بعض أه العلم أن املراد باألب مرعى األنعام الذي مل يزرعىله النىلاس ،النىلاس قىلد يزرعىلون يف بيىلوتم ،يف
مزارعهم ،ويتعاهدونه بالسقيا ،وأحيا ًنًا قد يرمون البذر يف مكىلان فينبىلت بىلامء املطىلر  -بىلإذن اهلل  -ويسىلمى
البع أو البعوك ،هناك مراعي ليس للناس فع فيها ،يف الص اري مو األمطار خترج نباتىلات ذكىلر بعوىلهم
أن هذا هو األب وهو كالفاكه للبهائم ،كام أن لبني آدم فاكه  ،قب اآلي األخرية يف سورة عىلبس ﴿ترهقهىلا
قرتة﴾( )14ترهقها :تغشاها ،والقرتة :الظلم والسواد.
سورة التكوير
﴿إذا الشمس كورت﴾( )10تكوير اجلمو واللف ،كور العامم إذا لفها ،املراد كورت :اجتمعت وذهىلب
ضوؤها﴿ ،وإذا النجوم انكدرت﴾( )16انكدرت :تساقطت ،تناثرت﴿ ،وإذا العشار عطلت﴾( )11العشىلار:
وبف للنياق التي مر عىل محلها عرشة أشهر ،وهذا عند العرب من األمواك النفيس  ،ينتظرون والدتىلا ،إذا
محلت وبل عمر احلم عرشة أشهر تسمى عرشاء ،مجو عشار ،حتى توىلو محلهىلا ،عطلىلت :تركىلت ،غفىل
دائام عند احلوادث العظيم تتغري طبائو يف الناس في ص هلىلم أمىلور
عنها هلوك األمر ،لعظيم احلدث ،وهلذا ً
ال يمكن أن يفرطوا فيها يف حاك عقلهم واستقرارهم ،هلذا سورة احلج ﴿ياأهيا الناس اتقىلوا ربكىلم إن زلزلىل
( )11عبس.33 :
( )12عبس.31 :
( )13منقطو .تفسري ابن كثري ( ،)11 /1ورواا ابن أ شيب يف املصنف (.)013 /13
( )14عبس.41 :
( )10التكوير.1 :
( )16التكوير.2 :
( )11التكوير.4 :
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الساع يشء عظيم ( )1يوم تروهنا تذه ك مرضع عام أرضعت﴾( )11ه يعق املرأة املرضع تذه عىلن
ببيها؟ ما يمكن ،لكن يف أوقات نعىلم﴿ ،وتوىلو كىل ذات محىل محلهىلا وتىلرى النىلاس سىلكارى ومىلا هىلم
بسكارى﴾( )19إ ًذا العشار النياق احلوام  ،يذه أهلها ،هي عندهم من أنفس املاك ،يىلافظون عليهىلا ،لكىلن
أتى أمر جل أذهلهم عنها؛ فتعطلوا عنها وتركوها ،نعم ،بعدها ﴿وإذا الب ار سجرت﴾( )13سخن ماؤهىلا،
املاء باردة يف الب ار التساع وعظيم عمقها ،لكن تسجر يف يوم القيام  ،هذا من عظيم قىلدرة اهلل تعىلاىل ،هىلذا
الب ىلىلر العظىلىليم م ىلن يسىلىلتطيو الىلىلت كم يف درج ىل حىلىلرارة مائ ىله إال اخلىلىلالق اهلل عىلىلز وج ىل ﴿ ،وإذا النفىلىلوس
زوجت﴾( )11النفوس تزوج يوم القيام عند البعث ،نعم ،عدد فردي واحد ،والزوجي اثنان ،شىلفو ووتىلر،
قالوا :قرنت أرواحها بامذا؟ بأجسادها يوم يقوم الناس لرب العاملني﴿ ،وإذا املوءودة﴾( )12من الوأد الدفن،
املوءودة يعلم مجي ًعا أنه يف اجلاهلي كانوا يىلؤدون البنىلات ،يىلدفنوهنن وهىلن أحيىلاء ،حيىلات خشىلي العىلار يف
زعمهم ،ويف سورة أخرى ستمر إن شاء اهلل ،يف سورة الن

﴿ :وإذا برش أحدهم باألنثى ظ وجهه مسىلو ًّدا

وهو كظيم ( )01يتوارى من القوم من سوء ما برش به أيمسكه عىلىل هىلون أم يدسىله يف الىلرتاب أال سىلاء مىلا
يكمون﴾( )13هنا ﴿وإذا املىلوءودة سىل لت﴾( )14يف بعىلض القىلراءات ﴿بىلأي ذنىلب قتلىلت﴾( )10يف بعىلض
القراءات "بأي ذنب قتلت"؟؟ فاملوءودة هي البنت تدفن وهي حيىل عنىلد اجلىلاهليني خشىلي العىلار﴿ ،وإذا
السامء كشطت﴾( )16نزعت وأزيلت كام يكشف الغطاء عن اإلناء﴿ ،وإذا اجلن أزلفت﴾( )11قربت منزلتهىلا

( )11احلج.2 ،1 :
( )19احلج.2 :
( )13التكوير.6 :
( )11التكوير.1 :
( )12التكوير.1 :
( )13الن

.09 ،01 :

( )14التكوير.1 :
( )10التكوير.9 :
( )16التكوير.11 :
( )11التكوير.13 :
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﴿مىلىلا نعبىلىلدهم إال ليقربونىلىلا إىل اهلل زلفىلىلى﴾( )11يزلفىلىلون :يتقربىلىلون﴿ ،فىلىلال أقسىلىلم بىلىلاخلنس ( )10اجلىلىلوار
الكنس﴾( )19اخلنس :قي  :النجوم ختنس يف النهار ،ختتفي ،وقي  :الظباء واحلمر الىلوحش ترعىلى يف النهىلار
وختنس يف اللي ﴿ ،اجلوار الكنس﴾( )93كام تقدم جتري النجىلوم أو احلمىلر الىلوحش والظبىلاء ثىلم تكىلنس إىل
أماكنها ،فعىل القوك بأهنا النجوم ختنس وتكنس يف أماكنها التي جعلهىلا اهلل هلىلا ،ختتفىلي ،وعىلىل القىلوك بأهنىلا
احلمر الوحش والظباء ،ختنس إىل بيوتا إىل مبيتها أو مكان نومها﴿ ،واللي إذا عسعس﴾( )91عسعس :أقب
أو أدبر ،وهذا عند العرب من األضداد ،كلم بمعنى وآخر يقابلها ،وهىلذا معىلروف عنىلد العىلرب ،عسىلعس
أقب بظالمه أو أدبر بظالمه﴿ ،والصبح إذا تنفس﴾( )92الحظ البالغ العالي "تنفس" يعني يرج كالنفس،
أي :انترش وتتابو ضوؤا ،يف نفس السورة ﴿وما هو عىل الغيب بونني﴾( )93جاءت قراءتان قراءة "بونني"
أخت الصاد ،وجاءت قراءة أخرى "بظنني" أخت الطاء ،أخت الصاد "بونني" أي :ببخي  ،ضىلن باليشىلء
بخ به ،ما يبخ بوحي! يبل رسال ربه ،بل ك يشء ،بل الرسال وأدى األمان  ،حتى قالىلت أمنىلا عائشىل
"لو كان كاتم شي ًا أو خمفي ألخفى خربا مو زيد ،امرأة زيىلد ﴿وختفىلي يف نفسىل

مىلا اهلل مبديىله﴾()90(" )94

لكنه عليه الصالة والسالم أمني بل ما أوحى إليه ربه﴿ ،وما هو عىل الغيب بوىلنني﴾( )96ببخيىل  ،البخيىل
من يمنو بعض ماله ،ويف القراءة الثاني "بظنني" :بمتهم ،بىلادق مبلىل  ،بلىل مىلا أوحىلى إليىله ربىله ،بصىلدق
وأمان  ،بل األمان وأدى الرسال  ،جزاا اهلل تعاىل عنا خري ما جزى نب ًيا عن أمته ،عىلىل أنبيائنىلا مجي ًعىلا الصىلالة
والسالم.
( )11الزمر.،3 :
( )19التكوير.16 ،10 :
( )93التكوير.16 :
( )91التكوير.11 :
( )92التكوير.11 :
( )93التكوير.24 :
( )94األحزاب.31 :
( )90ب يح البخاري ( )1423من حديث أنس ريض اهلل عنه.
( )96التكوير.24 :
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سورة االنفطار
مىلرة بىلذكر
﴿إذا السامء انفطرت﴾( )91جاء وبف السىلامء انفطىلرت انشىلقت ،الفطىلور الشىلقوق ،جىلاء ً
االنشقاق ﴿إذا السامء انشقت﴾( )91وهنا ﴿إذا السامء انفطرت﴾( )99واملعنيان واحد ،الفطور هي الشىلقوق،
﴿وإذا الكواكب انتثرت﴾( )133التناثر :التفرق والتساقط﴿ ،وإذا القبور بعثرت﴾( )131قلىلب تراهبىلا ،تبعثىلر
تراهبا ليخرج أهلها منها ،تبعثر القبور وتزوج النفوس ،تبعثىلر يقلىلب الىلرتاب حتىلى يرجىلوا مىلن قبىلورهم،
وتزوج األرواح باألجساد﴿ ،ياأهيا اإلنسان ما غرك برب الكريم﴾( )132قاك بعض أه العلىلم" :مىلا غىلرك
برب الكريم" وقد يكون معناها "ما غرك عن رب الكريم" بالباء ﴿ما غرك بربىل الكىلريم﴾( )133حلمىله
علي ؟ إمهاله ل ؟ إنعامه عليم؟ كيف تكفر؟؟ هذا الذي غرك؟ والقراءة األخىلرى "مىلا غىلرك عىلن ربىل
أيوا ذكرها بعض أه التفسري﴿ ،كال ب ﴾(" )134كال" ذكرت أن
الكريم" املاك؟ اللهو؟ الكرب؟ هذا فائدة ً
معناها الردع والزجر ،وذكرت يتعلق هبا فائدتان ،األوىل :ك سورة ذكرت فيها فهي مكي  ،والثاني ؟ ذكرت
أيوا اتفقنا مجي ًعا  -كام قاك بعض أه العلىلم  -أن كىل
يف النصف الثاين من القرآن ،هنا ﴿وما أدراك﴾(ً )130
ما جاء يف القرآن "وما أدراك" فإن اجلواب يأيت بعدها ،هنا أتى اجلواب﴿ ،وما أدراك ما يوم الدين ( )11ثم
ما أدراك ما يوم الدين ( )11يوم ال َتل ﴾( )136ملاذا سمي بيوم الدين؟ ملاذا سمي يوم القيام بيىلوم الىلدين؟
ألن اهلل يدين العباد فيجازهيم بأعامهلم.

( )91االنفطار.1 :
( )91االنشقاق.1 :
( )99االنفطار.1 :
( )133االنفطار.2 :
( )131االنفطار.4 :
( )132االنفطار.6 :
( )133االنفطار.6 :
( )134االنفطار.9 :
( )130االنفطار.11 :
( )136االنفطار.19 - 11 :
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سورة املطففني
﴿وي ﴾(﴿ )131وي للمطففني﴾( )131كلم "وي " كام تقدم يف ذكر كلامت جتىلري عىلىل ألسىلن العىلرب
للتهديد والوعيد ،وي  ،جاء يف احلديث أن "وي واد يف جهنم"( )139لكن هىلذا احلىلديث مىلن روايىل رجىل
اسمه دراج كنيته أبو السمح ،يروي هذا احلديث عن أ اهليثم تىلابعي عىلن أ سىلعيد ،ذكىلر أهىل العلىلم أن
دراجا مقبوك الرواي إال ما رواا عن أ اهليثم عن أ سعيد ،وهذا من هذا القبي  ،وعليه فاحلديث ضعيف،
ً
ويكون الص يح يف معنى "وي " أهنا كلم دارجىل عىلىل لسىلان العىلرب للتهديىلد والوعيىلد" ،للمطففىلني":
مأخوذ من التطفيف ،يشء طفيف يشء يسري ﴿وي للمطففني﴾( )113يطففون يف الكي إذا كىلان الكيىل  ،إذا
كانوا باعه بخسوا حق املشرتي فنقصوا ،طففوا منه ،وإذا كانوا مشرتين قىلد يغشىلون البىلائو فيزيىلدون حيلىل
ً
حمتىلاال
عليه ،فهذا تطفيف يف الكي  ،لكن مو األوك هو األشهر ،أن يكون البائو مطف ًفا أي :كاذ ًبا أو خماد ًعىلا
يف كيله ليأخذ من البائو ً
ماال أكثر مما أعطاا﴿ ،كىلال إن كتىلاب الفجىلار لفىلي سىلجني﴾( )111سىلجني :املكىلان
العميق املظلم ،يف اآلي األخرى ﴿أسف

سافلني﴾(﴿ ،)112وما أدراك ما سىلجني ( )1كتىلاب مرقىلوم﴾()113

أي مكتوب ،رقم أي :كتب ،مرقوم :مكتوب﴿ ،كال ب ران عىل قلوهبم﴾(" )114ران عىلىل قلىلوهبم" :غلىلب
عىل قلوهبم ،ران عليه النعاس أي :غلبه النعاس﴿ ،كال إن كتاب األبرار لفي عليني﴾( )110تقىلدم أن سىلجني
املكان املظلم العميق ،بينام هنا يف عليني املكان العايل ،أول

الفجار يف ظلمىل ويف سىلفاك ،واألبىلرار يف علىلو

( )131املطففني.1 :
( )131املطففني.1 :
( )139ضعيف .مسند أمحد ( )11113وآف الوعف كام ذكر الشارح رمحه اهلل.
( )113املطففني.1 :
( )111املطففني.1 :
( )112التني.0 :
( )113املطففني.9 ،1 :
( )114املطففني.14 :
( )110املطففني.11 :
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ورفع ﴿ ،عىل األرائ ﴾( )116مجو أريك  :الّسير املزخرف ومعه ما يتبعه مما يعرفه النىلاس ،سىلمى بعوىلهم
حجل  ،احلجل تكون غطا ًء أو فوق رأس النائم ،املهم أن األرائ  :مجو أريك وهي الّسىلير﴿ ،يسىلقون مىلن
رحيق خمتوم﴾( )111الرحيق :اخلال

من الرشاب ،نقي ليس فيه كدر وال شائب وال ما يغري طعمىله أو لونىله،

"خمتوم" أي :له ختام ،وبعد رشبه عاقب  ،ما هي؟ مس ﴿ختامه مس ﴾( )111مجيىل يف النظىلر ويف الرائ ىل
ويف املطعم ،قد نرى رشا ًبا بار ًدا لكن ما تستسيغه! وقد ترى رشا ًبا بار ًدا تستسيغه لكن رائ تىله ليسىلت زكيىل
كامل  ،إما من ثمرا أو من غريا ،وقد ترى ترشب رشا ًبا ً
لذيذا يف لونه ويف طعمه لكنه ليس بىلذاك يف برودتىله،
أما رشاب أه اجلن لذيذ يف طعمه ولونه ورائ ته ،جعلنا اهلل مجي ًعا ومن يسمو ويرى من أه جنىل النعىليم،
﴿ومزاجه من تسنيم﴾( )119تسنيم :قي اسم لىل "عني" يف اجلن  ،وقي أرفو رشاب أه اجلنىل  ،عىلني فىلوقهم
تسمى تسنيمً ،
أخذا من قوهلم :تسنم الف

الناق إذا عال عليها :فالتسنيم من العلو ،هذا عني يف أعىل اجلنىل

تسي هلم﴿ ،وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني﴾( )123يقاك :فالن فكه بطعامىله وبرشىلابه وبلباسىله ،يعنىلي
يتلذذ بذل  ،يعجب به ،قاك بعض أه العلم :معجبون عىل إعجاب وتلىلذذ ،وقىلد يىلؤجرون إذا كىلان عىلىل
خري ،وهنا ذم ﴿وإذا مروا هبم يتغامزون﴾( )121أه الكفر سخروا بأهىل اإليىلامن ﴿وإذا انقلبىلوا إىل أهلهىلم
انقلبوا فكهني﴾( )122معجبني هبذا السخري والتهكم ﴿وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لوالون﴾(.)123

( )116املطففني.23 :
( )111املطففني.20 :
( )111املطففني.26 :
( )119املطففني.21 :
( )123املطففني.31 :
( )121املطففني.33 :
( )122املطففني.31 :
( )123املطففني.32 :
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سورة االنشقاق
﴿إذا السامء انشقت﴾( )124كام تقدم انفطرت ،الفطور بمعنى الشقوق﴿ ،وأذنت لرهبىلا وحقىلت﴾()120

حقت يعني حق هلا أن تستجيب ألمر رهبا﴿ ،ياأهيىلا اإلنسىلان إنىل كىلادح إىل ربىل

كىلدحا فمالقيىله﴾()126

ً

الكدح :العم  ،فالن يكدح يعم  ،هؤالء كادحون عىلاملون ،يكىلدحون يعملىلون ،بعىلدها يف اآليىل احلاديىل
ثبورا يدعوا عىل نفسه بىلاهلالك والرشىل
ورا﴾( )121الثبور :اهلالك والرش :يقوك يدعو ً
عرشة ﴿فسوف يدعو ثب ً
ملا أبابه ،وهنا فائدة :الدعاء عىل النفس ال جيوز ،احذروا ،ال تدعون عىل أنفسكم وال عىلىل أمىلوالكم ،قىلاك
عليه الصالة والسالم« :ال تدعوا عىل أنفسكم وال عىل أوالدكم وال عىل أموالكم؛ فإن املالئك تؤمن عىل مىلا
ً
سؤاال يف درس الشيخ ابن جربين رمحه اهلل تعاىل ،كنت أقىلرأ
تقولون»( )121احلذر من الدعاء ،أذكر أين قرأت
عىل الشيخ املتن واألس ل ؛ فكان من ضمن األس ل  :امرأة تقوك بأن عنىلدها بىلب ًيا أشىلغلها بكثىلرة طلباتىله –
عمرا مخس سنوات أو كذا – فمو كثرة سؤاله هلا توجرت وزجرته وقالت لىله :قطىلو اهلل لسىلان ! أو أبكىلم
اهلل لسان ! فتقوك :فام تكلم بعدها ،فاحلذر من الدعاء عىل النفس ،ذكرت هذا يعني ملناسب ﴿فسوف يىلدعو
ورا﴾( )129هذا هال ولقي جزاءا هذا الكافر ودعا عىل نفسه ملا رأى مىلن تفريطىله فىليام أمهلىله اهلل﴿ ،ومىلا
ثب ً
رب بظالم للعبيد﴾( )133لكن الشاهد أن يذر املسلم من الدعاء عىل نفسه أو عىل ولدا أو عىلىل مالىله ،بعىلد
ذل ﴿إنه ظن أن لن يور﴾( )131لن يرجو ،احلور :الرجو ،الرجوع ،يف احلديث «أعوذ ب من احلىلور بعىلد
الكور»( ،)132الكور االجتامع ،واحلور الرجوع﴿ ،فال أقسم بالشفق ( )16واللي وما وسىلق﴾( )133وسىلق:
( )124االنشقاق.1 :
( )120االنشقاق.2 :
( )126االنشقاق.6 :
( )121االنشقاق.11 :
مرفوعا.
( )121ب يح مسلم ( )923من حديث أم سلم ريض اهلل عنها
ً
( )129االنشقاق.11 :
( )133فصلت.46 :
( )131االنشقاق.14 :
مرفوعا.
( )132ب يح مسلم ( )1343من حديث عبد اهلل بن سجس ريض اهلل عنه
ً
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اجتمو وكم ﴿ ،والقمر إذا اتسق﴾( )134إذا تم واكتم ﴿ ،لرتكبن طب ًقىلا عىلن طبىلق﴾( )130يعنىلي :لرتكىلبن
ً
حاال بعد حاك أو وض ًعا بعد وضو.
سورة الربوج
أيوىلا ﴿تبىلارك الىلذي جعىل يف
﴿والسامء ذات الربوج﴾( )136الربوج مجو برج ،جاءت يف قولىله تعىلاىل ً
اجا وقم ًرا من ًريا﴾( )131يف سورة الفرقان ،الىلربوج :قىلاك بعوىلهم :إهنىلا منىلازك
وجا وجع فيها س ً
السامء بر ً
الشمس والقمر ،وذكر بعوهم أهنا أبراج مشهورة ،األبراج املشهورة :الّسطان واجلدي واحلوت والعىلذراء
والعقرب وامليزان والسنبل وهكذا ،سامها بعض املفّسين ،وقىلاك بعوىلهم :إهنىلا ممىلرات َتىلر فيهىلا الشىلمس
والقمر ،منازك يف السامء كالقصور ،وفيها أقواك كثرية ،لكن هنىلا أحىلب أن أنبىله إىل يشء عقىلدي ،علمنىلا أن
الربوج قي  :إهنا منازك الشمس والقمر والكواكب ،لكن هناك أمر يتعلق هبذا الىلربوج ،يف بعىلض املجىلالت
شىلهرا ،يىلأيت
برجا عىل عدد أشهر السن  ،اثنا عرشىل
يوعون هذا األسامء الربوج تسمى بروج احلظ ،اثنا عرش ً
ً
بعض الناس فيكتبون زاوي خاب يف املجالت ،برج اجلدي ،ملاذا تسمى أبىلراج احلىلظ؟ كىل بىلرج يوىلعون
عندا تنبؤات؛ فيأيت هذا الوعيف اجلاه فيخرج عمرا بمعادل رياضي أو يعرف برجه الذي ولد فيه فيقىلرأ
فمثال برج الثور ،برج احلم  :يموت ل بديق عزيز وتربح ً
عىل وج ! ً
ماال ثم ختّس أكثىلر منىله ،فيبقىلى يف
حزن وقلق ،وكلها ختربات وتكهنات« ،من أتى كاهنًًا أو عرا ًفا»( )131هذا يدخ فيه ،فأبراج احلظ نوع مىلن
الكهان والعراف والتنجيم﴿ ،وشاهد ومشهود﴾( )139الشاهد يطلق يف القرآن الكريم عىل أشياء كثرية ،تىلار ًة

( )133االنشقاق.11 ،16 :
( )134االنشقاق.11 :
( )130االنشقاق.19 :
( )136الربوج.1 :
( )131الفرقان.61 :
( )131ب يح مسلم ( )2233واحلديث له ألفاظ.
( )139الربوج.3 :
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عىل الرسوك عليه الصالة والسالم ﴿وج نا ب عىل هؤالء شهيدًً ا﴾( )143وتار ًة عىل اهلل تعاىل﴿ :وكفىلى بىلاهلل
شهيدًً ا﴾( )141وتار ًة يطلق عىل اجلوارح ﴿اليوم نختم عىل أفواههم وتكلمنا أيدهيم وتشىلهد أرجلهىلم﴾()142

وتار ًة يطلق عىل الزمن ،قي  :الشاهد يوم عرف واملشهود يوم اجلمع و العكس ،وقيىل  :املالئكىل  ،فاملشىلهود
عليهم هم بنوا آدم ،والشاهد يتعدد للشهود ب سب سياق اآلي  ،هنىلا يف قولىله تعىلاىل الرابىلو عرشىلة ﴿وهىلو
الغفور الودود﴾( )143الود :خال

امل ب  ،فاهلل تعاىل يب اخلىلري لعبىلادا ،يىلب الطيىلب مىلن عبىلادا ،حمىلب

عبدً ا وب عبىلدا بىلاخلري ،أسىلأك اهلل أن نكىلون ممىلن أحبنىلا اهلل وأحببنىلاا﴿ ،ذو
ألوليائه تعاىل ،وإذا أحب اهلل ً
العرش املجيد﴾( )144هنا املجيد ً
أوال قد تكىلون بىلف هلل تعىلاىل ،وقىلد تكىلون بىلف للعىلرش﴿ ،ذو العىلرش
املجيىلىلد﴾( )140بىلىلف مل ىلن؟ هلل تعىلىلاىل ،و﴿ذو العىلىلرش املجيىلىلد﴾( )146بىلىلف للعىلىلرش ،مث ىل ﴿رب العىلىلرش
الكريم﴾( )141بف هلل تعاىل ،أو ﴿رب العرش الكريم﴾( )141بف للعرش ،املجيد ،املجد هو العظمىل  ،اهلل
تعاىل ذو العظم الكامل  ،إذا كان بالرفو بف هلل تعاىل ،وإذا كان بف للعىلرش فىلالعرش لىله عظمىل وهيبىل
عظيم  ،عرش الرمحن.
سورة الطارق
﴿والسامء والطارق﴾()149
أخريا ولع البعض سمو أن علامء
الطارق اسم نجم ،فالطوارق قد سمعت ً

الفل اكتشفوا بام وضعوا من أقامر ومركبات فوائي واألقامر الصناعي أن بىلو ًتًا يف الفوىلاء هائىل ؛ دقىلات

( )143النساء.41 :
( )141النساء.19 :
( )142يس.60 :
( )143الربوج.14 :
( )144الربوج.10 :
( )140الربوج.10 :
( )146الربوج.10 :
( )141املؤمنون.116 :
( )141املؤمنون.116 :
( )149الطارق.1 :
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متوالي كأهنا بوت مطرق  ،فجزم بعوهم بأهنا املعني يف قوله تعاىل﴿ :والسامء والطارق﴾( )103واجلزم هنىلا
ينبغي أال يتأتى هكذا! وقد ذكر أه العلم عدم التّسع يف إنزاك اآليىلات عىلىل حىلوادث قىلد حتتمىل وقىلد ال
حتتم  ،املهم أهنم ذكروا أن الطارق نجم﴿ ،وما أدراك ما الطارق﴾( )101هىلذا القاعىلدة "ومىلا أدراك" جىلاء
مقصورا عىل فقىلط الىلنجم!
اجلواب ﴿النجم الثاقب﴾( )102يثقب بووئه اللي  ،يرى ،وقي أن الطارق ليس
ً
ب لك ما يطرق لي ً
الً ،يف احلديث  -أو معنى احلديث – «من ك طارق يطرق إال بخري يىلا رمحىلن»( ،)103إذا
أتى أحد يف اللي قالوا :هذا طارق ،فالطارق كلم تشم النجم وتشم ك طارق لىلي ً
الً﴿ ،يىلرج مىلن بىلني
الصلب والرتائب﴾( )104قالوا :الصلب عمود ظهر الرج  ،تكون احلم  ،والرتائب عظام بدر املرأة ،هىلذا
من ضمن األقواك ،وقي يف ذل أقواك أخرى﴿ ،والسامء ذات الرجو﴾( )100قاك :املطىلر يرجىلو املطىلر مىلرة
بعد مرة﴿ ،واألرض ذات الصدع﴾( )106ينزك املطر تنشق تتصدع؛ فينبت الزرع بإذن اهلل تعاىل.
سورة األعىل
﴿فجعله غثا ًء أحوى﴾( )101الغثاء :األخرض يمي إىل السواد من شدة ريه باملىلاء ،وقيىل املعنىلى املقابىل
معنى آخر  -كىلام تقىلدم ﴿ ،-والليىل
األخرض هو اليابس ،قد تكون الكلم من األضداد تشم هذا وتشم
ً
إذا عسعس﴾( )101أقب أو أدبر ،وهنا قد يكون معنى غثاء األخرض الذي أرتوى باملاء فكىلان مىلن شىلدة ريىله

( )103الطارق.1 :
( )101الطارق.2 :
( )102الطارق.3 :
مرفوعا .الص ي
( )103ب يح .أمحد ( )10463عن عبد الرمحن بن خنبش ريض اهلل عنه
ً
( )104الطارق.1 :
( )100الطارق.11 :
( )106الطارق.12 :
( )101األعىل.0 :
( )101التكوير.11 :
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أسود ،مثلام جاء يف سورة الرمحن ﴿مدهامتان﴾( )109قي سوداوتان من قىلوة يف مىلاذا؟ مىلن اخلرضىلة فىليهام،
﴿غثا ًء أحوى﴾( )163قالوا أي اسود ،األحوى املسود من احرتاقه وقدمه.
سورة الغاشي
﴿عامل نابب ﴾( )161قاك بعوهم :عامل يف النار بام جتر من السالسىل واألغىلالك مىلن عىلدك اهلل ﴿وال
يظلم رب أحدًً ا﴾( )162يعطي من يشاء بفوله ويعذب مىلن يشىلاء بعدلىله وال يظلىلم ربىل أحىلدًً ا﴿ ،نابىلب
﴾( :)163متعب  ،نصب تعب ،النصب التعب﴿ ،تسقى من عني آني ﴾( )164آنيىل  :شىلديدة احلىلرارة ،يف سىلورة
الرمحن ﴿وبني محيم آن﴾( )160حار﴿ ،ليس هلىلم طعىلام إال مىلن ِيىلو﴾( )166قىلالوا :هىلذا نبىلات ينبىلت يف
احلجاز ،يسمونه "الشربق" إذا يبس ال يستطيو أكله حتى الدواب مما فيه من املرارة وقىلبح الطعىلم ،وهىلم يف
النار ﴿ليس هلم طعام إال من ِيو﴾( ،)161بعىلدها ﴿ونىلامرق مصىلفوف ﴾( )161نىلامرق :مجىلو نمرقىل وهىلي
الوسادة التي يتوسد عليها أو يتكأ عليها﴿ ،وزرا مبثوث ﴾( )169الزرا  ،هنا مىلن الفوائىلد النفيسىل يف هىلذا
اآلي قىلالوا :إن كلمىل "وزرا " مجىلو ،مفردهىلا زربيىل  ،وهىلي فىلرش ونسىلج تىلأيت مىلن أذربيجىلان وتسىلمى
"أذربيجان" وهي بلد مشهورة بنعوم بوف أغنامها ومشهورة بصناع النسيج ،وذكىلرت هىلذا الكلمىل يف
القرآن "وزرا " نسب إىل تل البالد أذربيجان ،املعروف اآلن بأذربيجان.

( )109الرمحن.64 :
( )163األعىل.0 :
( )161الغاشي .3 :
( )162الكهف.49 :
( )163الغاشي .3 :
( )164الغاشي .0 :
( )160الرمحن.44 :
( )166الغاشي .6 :
( )161الغاشي .6 :
( )161الغاشي .10 :
( )169الغاشي .16 :
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سورة الفجر
﴿ه يف ذل قسم لذي حجر﴾( )113احلجر :العق  ،ألنه يجىلر بىلاحبه عىلام يرضىلا ،وسىلمي العقىل
بالعق ألنه يعق باحبه كام تعق الداب عن الذهاب ،وتسمى العقىلوك النهىلى ﴿إن يف ذلىل آليىلات ألويل
النهى﴾( )111تنهى أب اهبا عن فع ما يرض ﴿ملن كان لىله قلىلب﴾(﴿ ،)112وثمىلود الىلذين جىلابوا الصىلخر
بالواد﴾( )113جابوا :أي قطعوا ،ويف احلديث «اإلسالم جيب ما قبله ،والتوب جتب»( ،)114جابوا﴿ ،وأمىلا إذا
ما ابتالا فقدر عليه رزقه﴾( )110قدر عليه أي :ضيق عليه رزقه﴿ ،وتأكلون الرتاث﴾( )116الرتاث :املىلرياث،
ظلام وعدوا ًنا؛ فجاء اإلسالم فأبط ذلىل األمىلر وعىلدك بىلني
كانوا يمنعون املرأة والطف مرياثهم ويأكلوهنا ً
الناس﴿ ،وتأكلون الرتاث أك ًال ملًّا﴾( )111يعني :أك ً
ال شديدًً ا  -كناي عن جشعهم وطمعهم  ،-يقاك :ملمت"
مجا﴾( )111أي :جمتمع كثرية ،منىله قىلوهلم :مجىل املىلاء :جمتمىلو
باليشء إذا أتيت عىل آخرا﴿ ،وحتبون املاك ح ًّبا ًّ
كثريا جمتم ًعا.
املاء ،فهم يأكلون الرتاث أك ًّال ملًّا يعني بشدة ،يبون املاك بشدة إذا كان ً
سورة البلد
﴿لقد خلقنا اإلنسان يف كبد﴾( )119شدة ومكابدة ألمور الدنيا ،أمور الدنيا فيها شىلدة وتعىلب ونصىلب،
﴿وهديناا النجدين﴾( )113النجدان :طريقا اخلىلري والرشىل ،بىلني اهلل ذلىل لتقىلوم احلجىل وتتوىلح امل جىل ،
( )113الفجر.0 :
( )111طه.04 :
( )112ق.31 :
( )113الفجر.9 :
مرفوعا ،وب
( )114حديث «اإلسالم جيب ما قبله» ب يح ،رواا أمحد ( )11111من حديث عمرو بن العاص ريض اهلل عنه
ً
الشيخ األلباين يف اإلرواء ( ،)1213وأما مجل "" فقاك الشيخ األلباين رمحه اهلل" :ال أعرف له ً
أبال!" الوعيف (.)1339
( )110الفجر.16 :
( )116الفجر.19 :
( )111الفجر.19 :
( )111الفجر.23 :
( )119البلد.4 :
( )113البلد.13 :
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﴿ونفىلىلس ومىلىلا سىلىلواها ( )1فأهلمهىلىلا فجورهىلىلا وتقواهىلىلا ( )1قىلىلد أفلىلىلح مىلىلن زكاهىلىلا ( )9وقىلىلد خىلىلاب مىلىلن
دساها﴾(﴿ ،)111فأما من أعطى واتقى ( )0وبدق باحلسنى ( )6فسنيّسىلا لليّسىلى﴾( )112طريىلق اخلىلري،
﴿وأما من بخ واستغنى ( )1وكذب باحلسنى ( )9فسنيّسا للعّسى﴾( )113فقد أوضح اهلل السبي وأقىلام
احلج والدلي ﴿ ،وهديناا النجدين﴾( )114طريقا اخلري والرش ،قاك بعوىلهم :املىلراد بالنجىلدين ثىلديا املىلرأة،
كأنه يقوك الوليد أو اجلنني إذا خرج من رحم أمه هيتدي إىل التقىلام ثىلدي األم ،لكىلن الصىل يح واملتفىلق مىلو
السياق املراد بالنجدين طريقا اخلري والرش﴿ ،فال اقت م العقب ﴾( )110االقت ىلام :الىلدخوك بشىلدة وعزيمىل ،
والعقب  :األمر الصعب الذي يتاج إىل جهد ،وهي أوامر التكليف حتتىلاج إىل جهىلد ،اإلنسىلان يسىلتعني بىلاهلل
وجياهد الشيطان ونفسه﴿ ،وما أدراك ما العقب ﴾( )116جاء اجلواب ﴿ف رقب ( )13أو إطعىلام يف يىلوم ذي
مسغب ﴾( )111املسغب  :املجاع ﴿ ،يت ًيام ذا مقرب ﴾( )111قريب ،وكلام كانت الصدق عىل القريب كانىلت أكثىلر
من البعيد﴿ ،أو مسكينًًا ذا مرتب ﴾( )119فقري ،من شدة فقرا لصق وجهه بالرتاب ،اآلي قبىل األخىلرية ﴿هىلم
أب اب املشأم ﴾( )193املراد باملشأم ماذا؟ الشامك.
سورة الشمس
أيوا فيها ﴿واللي
﴿والنهار إذا جالها﴾( )191أي :النهار أظهر نور الشمس ،طيب ً

إذا يغشىلاها﴾()192

تقدم يف معنى اآلي السابق  :سرتها ،غشيها إذا أخفاها أو عالها﴿ ،قد أفلح مىلن زكاهىلا﴾( )193أي :طهرهىلا
( )111الشمس.13 - 1 :
( )112اللي .1 - 0 :
( )113اللي .13 ،9 ،1 :
( )114البلد.13 :
( )110البلد.11 :
( )116البلد.12 :
( )111البلد.14 ،13 :
( )111البلد.10 :
( )119البلد.16 :
( )193البلد.19 :
( )191الشمس.3 :
20

ََُزََ ََءَ ََع َمَ َ
فَ َ َ
آنََ َ
بَالََ َق ََر َ ََ
يَ ََغ ََرَي َ َ
س َ ََ
َتَف ََ
حانََ
نَحممدَالسَدََ ََ
ََََ ََ َ َ ََََ َ َ
دََ َ.عَبدَالَع ََزَيزَب
ونقاها – النفس ﴿ -ونفس وما سواها ( )1فأهلمها فجورها وتقواها ( )1قد أفلىلح مىلن زكاهىلا﴾( )194هنىلا
سؤاك لكم؟ هنا يقوك اهلل تعاىل عن النفس﴿ :ونفس وما سواها ( )1فأهلمها فجورها وتقواها ( )1قد أفلىلح
من زكاها﴾( )190بينام يف سورة النجم ﴿فال تزكوا أنفسكم﴾( )196هنىلي! ويف سىلورة النسىلاء ذم! ﴿أمل تىلر إىل
الذين يزكون أنفسهم﴾( )191هنا يقوك﴿ :قد أفلح من زكاها﴾( )191ويف سورة النجم ﴿فال تزكىلوا أنفسىلكم
هو أعلم بمن اتقى﴾( )199ويف النساء ﴿أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم﴾( )233؟؟ قالوا هنا﴿ :قد أفلىلح مىلن
زكاها﴾( )231طهرها كام تقدم ونقاها مىلن املعىلا

وأمرهىلا بالطاعىلات ،أمىلا ﴿فىلال تزكىلوا أنفسىلكم﴾()232

مدحا! قد يرج بكم هذا املدح إىل اإلعجاب والذم واملىلراءاة! ويف( )233أن الوىلالك ﴿أمل
تعجبواَ ،تدحوهنا ً
تر إىل الذين يزكون أنفسهم﴾( )234يزكون أنفسهم كذ ًبا! ﴿ويبون أن يمدوا بىلام مل يفعلىلوا﴾( )230فالتزكيىل
امل مودة املثابرة عىل ما أوجب اهلل والتكثر من املسىلت بات ،والتزكيىل املذمومىل املىلدح والعجىلب والكىلرب -
املدح املذموم ﴿ ،-وقد خاب من دساها﴾( )236دسا نفسه أبلها دسىلس ،دسىلا نفسىله دسىلاها أي :أخفاهىلا

( )192الشمس.4 :
( )193الشمس.9 :
( )194الشمس.9 - 1 :
( )190الشمس.9 - 1 :
( )196النجم.32 :
( )191النساء.49 :
( )191الشمس.9 :
( )199النجم.32 :
( )233النساء.49 :
( )231الشمس.9 :
( )232النجم.32 :
( )233كمل غري واض .
( )234النساء.49 :
( )230آك عمران.111 :
( )236الشمس.13 :
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بالفجور واملعا

 ،أظلمها باملعا

املتنوع ﴿ ،فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم﴾( )231دمىلدم :اإلرجىلاف،

أطبق عليهم ،دمدم أرجف وِب أبوات متتابع  ،الفائدة اجلغرافي  :قاك بعوىلهم أن الىلدمام يطلىلق عىلىل
الطب  ،ذكروا أن الب ارة يف املنطق الرشقي ؛ كان الب ارة إذا خرجوا إىل الب ىلر يأنسىلون ويتأنسىلون فيكىلون
معهم طب يذهبون تعب الب ر( )231فكانوا إذا كىلانوا يف طريىلق الرجىلوع إىل الشىلواطئ؛ قىلالوا :أيىلن اليىلوم
الدمدم ؟ أين الدمام؟ قالوا هناك ،فسموا هذا املنطق بالدمام  -وهي منطق مشهورة عندنا  ،-هكذا قىلالوا،
إ ًذا ﴿فدمدم عليهم رهبم﴾( )239أي :أرجف عليهم ،دمدم عليه القرب أطبقىله عليىله﴿ ،فدمىلدم علىليهم رهبىلم
بذنبهم فسواها﴾( )213سوى بني القبيل كلها ،كلهم أباب  -ذكرهم وأنثاهم ،فقريهم وغنيهم .-
سورة اللي
فيها ﴿إن سعيكم لشتى﴾( )211مجو شتيت ،كقتىل وقتي  ،واملراد بىلىل "شىلتى" املختلىلف مىلن أعاملكىلم -
سواء كان سي ًا أم حسنًًا – أعاملكم حتاسبون عليها ،ما قدمتم من خري فلكم؛ ومن رش فعليكم.
سورة الو ى
هذا السورة فيها فائدة  -أظن أهنا البن هبرية رمحه اهلل تعاىل – يقوك" :هذا السورة فيهىلا قسىلامن ،وفيهىلا
خربان منفيان ،وخربان مثبتان ،وثالث نعم ،وثالث وبايا  -ك وبي تقاب نعم –" ،نطبق هىلذا الكىلالم
عىل السورة ،فيها قسامن﴿ :والو ى ( )1واللي إذا سجى﴾( ،)212فيها خربان منفيان ﴿مىلا ودعىل ربىل
وما قىل﴾( ،)213ماشي الفائدة كذا؟ خربان مثبتان ﴿ولآلخرة خري ل من األوىل ( )4ولسوف يعطي رب

( )231الشمس.14 :
( )231كلم غري واض .
( )239الشمس.14 :
( )213الشمس.14 :
( )211اللي .4 :
( )212الو ى.2 ،1 :
( )213الو ى.3 :
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فىلىلرتىض﴾( ،)214ثىلىلالث نع ىلم ﴿أمل جيىلىلدك يت ىل ًيام فىلىلخوى ( )6ووجىلىلدك ضىل ًّ
ىلاال فهىلىلدى ( )1ووجىلىلدك عىلىلائ ًال
ىليام فىلخوى﴾(،)216
فأغنى﴾( ،)210ثم ثالث وبايا  -ك وبي تقاب نعم  ،-النعمىل األوىل﴿ :أمل جيىلدك يت ً
الوبي ﴿فأما اليتيم فال تقهر﴾( ،)211النعم الثاني ﴿ :ووجدك ض ًّاال فهدى﴾( )211كنت كسىلائر النىلاس! مل
تكن نب ًّيا يف أوك أمرك  -كسائر الناس  ،-إذ ًا و ﴿أما السائ ﴾( )219الىلذي يسىلأك احلاجىل ﴿ال تنهىلر﴾(،)223
النعم الثالث ﴿ :ووجدك عائ ًال فىلأغنى﴾( ،)221الوبىلي ﴿ :وأمىلا بنعمىل ربىل ف ىلدث﴾( )222هىلذا فائىلدة
عارض .
عو ًدا إىل السورة ﴿والو ى ( )1واللي إذا سجى﴾( )223عم الكون بظالمه﴿ ،ما ودع رب

﴾()224

ما ترك  ،وهلذا قاك :الوداع الرتك" ،طواف الوداع" يعني يرتكون مك  ،إ ًذا ما ودع  :ما تركىل  ،واملتاركىل
املوادع ﴿ ،وما قىل﴾( )220ما أبغو  ،والشاعر يقوك" :فىلواهلل مىلا فىلارقتكم قاليىل ًا لكىلم! ولكىلن مىلا يقىضىل
بغوا لكم! ولكن هكذا قدر اهلل وانتهى األمر  -بعىلدما تىلركهم  ،-إذ ًا :مىلا
فسيكون" يعني :أنا ما مفارقتكم ً
ودع  :ما ترك  ،ما ترك  ،واملتارك املوادع  ،و "ما قيل" أي :ما أبغو

﴿ ،ووجدك عائ ًال فأغنى﴾()226

فقريا﴿ ،فأما اليتيم فال تقهر﴾( )221القهر :سوء املعامل ح ًّسا كانىلت أو معنىلى ِ -ب
العيل الفقر ،وجدك ً
( )214الو ى.0 ،4 :
( )210الو ى.1 - 6 :
( )216الو ى.6 :
( )211الو ى.9 :
( )211الو ى.1 :
( )219الو ى.13 :
( )223الو ى.13 :
( )221الو ى.1 :
( )222الو ى.11 :
( )223الو ى.2 ،1 :
( )224الو ى.3 :
( )220الو ى.3 :
( )226الو ى.1 :
( )221الو ى.9 :
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اليتيم ،ظلمه ،نبذا ﴿ ،-وأما السائ ﴾( )221السائ يشم سائ العلم وسائ احلاج ﴿ ،فال تنهر﴾( )229ال
تزجر ،قالوا :سائ العلم :من يسأك يستفيد ،وسائ املاك :من يأخذ ليستفيد ،قالوا :زجىلر سىلائ العلىلم قىلد
يكون أعظم من زجر سائ املاك ،ألن إذا جاءك أحد يسأل وزجرته بىلدون سىلبب! بىلدون مصىلل ! قىلد
يبغض العلم! يبغض أه العلم! ومن زجرا يت م السبب؛ فيتعدى ِرا ورشا ،وأما سائ املاك؛ إذا مىلا
أعطيته الذ بغريك.
الرشح
﴿ووضعنا عن وزرك﴾( )233الوزر :احلم الثقي ﴿ ،يملون أوزارهم﴾( )231لثقلهىلا ،وقيىل  :سىلمي
أمورا ثقيل ﴿ ،فإذا فرغت فانصب﴾( )232يقوك يل أحد املشايخ أن امرأ ًة اشتكت
الوزير بالوزير ألنه يت م
ً
عىل زوجها أنه كثري الكذب! كثري الكذب عليها! فتوايقت منه وهنته ،وكىلان هىلذا الشىليخ إمىلا جىلار هلىلم أو
قاض – أو أتوا يف امل كم  ،-فذكرت املرأة عيب زوجها ،فذكرا الشيخ فقاك :ما تتقي اهلل! قىلاك :يىلا شىليخ
أنت أعلم مني! كيف يفى علي قوك اهلل تعاىل﴿ :فإذا فرغت فانصب﴾( )233؟؟ اهلل الىلذي أمرنىلا ننصىلب
عليهم! قاك الشيخ :هداك اهلل ،النصب هنا ليس املراد به الكذب! النصب التعب ،نابب تاعبىل  ،وهىلذا مىلن
سوء الفهم ،يقولون أن السلف يمل ون الدروس ببعض النىلوادر ،يقولىلون :أن أحىلدهم أراد أن يظهىلر أنىله
فاهم؛ قاك – يسأك -؛ قاك :يا شيخ هنا إشكاك يف سورة لقامن ،كيف يتكلم وهو يعوه؟؟ ما جيتمو يا شىليخ!
﴿وإذ قاك لقامن البنه وهو يعظه﴾( )234كيف يتكلم ويعض؟؟ ما جيتمو يا شيخ! فه الكالم قب العىلض أم
بعد العض؟ فانظر إىل الفهم واجلهال  ،ذكرته من باب التمليح ،كان عمر بن اخلطاب  -كىلام ذكىلر السىلمعاين

( )221الو ى.13 :
( )229الو ى.13 :
( )233الرشح.2 :
( )231األنعام.31 :
( )232الرشح.1 :
( )233الرشح.1 :
( )234لقامن.13 :
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رىض اهلل عنه وأرضاا؛ الفاروق ،ورحم اهلل السمعاين  -يقوك" :كان الفىلاروق إذا حىلدث أبىل ابه ثىلم رأى
أهنم ملوا وكذا؛ أخذ يف أخبار الزرع والنخ حتى ينشطوا" ،وأنتم لسىلتم أهىل زرع وال نخىل ؛ فىلأنتم  -مىلا
شاء اهلل  -تنشطون املتكلم﴿ ،فإذا فرغت فانصب﴾( )230أي :التعب ،النصب التعب ،إذا أديت ما أمرك اهلل
به فتكثر من طاع اهلل يف املست بات ،كثرة الدعاء.
سورة التني
﴿والتني والزيتون ( )1وطور سينني﴾( )236الطور :قالوا :اجلب الذي فيه شجر ،كىل جبىل فيىله شىلجر
يسمى "طور"" ،سينني" :لغ من سيناء ،وهي بىل راء بىلني مرصىل وفلسىلطني ،يقسىلم اهلل تعىلاىل بىلام يشىلاء:
بالزمان ،باملكان ،أما املخلوق فال يقسم إال بخالقه ،بعوهم يقوك يف هذا السورة فائىلدة  -يعنىلي حمتملىل ،-
قاك :أقسم اهلل بأماكن الرسائ الثالث الكربى ،التني والزيتون يف الشام مكان رسال عيسى ،وطىلور سىلينني
يف مرص مكان رسال موسى ،وهذا البلد األمني مك مكان رسال حممد عليه الصىلالة والسىلالم ،هكىلذا قىلاك
أيوا ﴿فلهم أجر غري ممنون﴾( )231غري مقطوع ،املن :القطو ،يقاك مننت إذا قطعت.
أيواً ،
بعوهم ً
سورة العلق
﴿خلق اإلنسان من علق﴾( )231العلق :القطع اجلامدة من الىلدم﴿ ،خلىلق اإلنسىلان مىلن علىلق﴾ قطعىل
تشىلبيها بعلقىل الىلدم﴿ ،كىلال إن اإلنسىلان
نظىلرا لصىلغرها
ً
تسمى اآلن علق  ،هناك ما يكون يف املاء من علىلق ً
ليطغى﴾( )239الطغيان جتاوز احلد﴿ ،إنا ملا طغى املاء﴾( )243جتاوز ﴿محلناكم يف اجلاري ﴾(﴿ ،)241اذهب إىل
فرعون إنه طغى﴾( )242جتاوز حدا ،طاغوت ،جتاوز حدا ،عبد من دون اهلل ،يف آخىلر السىلورة ﴿كىلال لىل ن مل
( )230الرشح.1 :
( )236التني.2 ،1 :
( )231التني.6 :
( )231العلق.2 :
( )239العلق.6 :
( )243احلاق .11 :
( )241احلاق .11 :
( )242النازعات.11 :
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ينته لنسف ًعا بالنابي ﴾( )243السفو :هو القبض عىل اليشء وأخذا بشدة ،والنابىلي  :الشىلعر املقىلدم يف أعىلىل
الرأس﴿ ،فيؤخذ بالنوا

واألقدام﴾( )244رؤوسهم وأرجلهم ،كناي عن شىلدة حتقىلريهم وشىلدة نكىلاهلم،

عذرا يف ذكر فائدة ،إذا حلق اإلنسان رأسىله عنىلد بىلاحب احلالقىل –
﴿لنسف ًعا بالنابي ﴾( )240أستمي كم ً
نعيام ،سألني أحد الفوالء عن أب هذا الكلم  ،فب ثت  -وأظىلن
الصالون  -إذا فرغ ماذا يقوك بعوهم؟ ً
نعيام يعني كأن تتىلنعم يف
أين قرأت فيام أذكر يف كتاب األمثاك اليامني لألكوع ويف كتاب آخر  -قاك بعوهمً :
حياة بعد هذا احلالق وترتاح وتشعر براح  ،وبعوهم يقوك :ال ،هي أخذت من هذا اآلي  ،يقوك﴿ :لنسف ًعا
بالنابي ﴾( )246أهنم جيرون إىل نار جهنم بشدة بنوابيهم  -شعر مقدم الرأس  ،-فهذا من باب التفىلاؤك إذا
نعيام أي إىل اجلن  ،واضح الكالم؟ ﴿فليىلدع ناديىله﴾( )241النىلادي :املجلىلس الىلذي
حلق الشعر أو كذا قاكً :
جيتمو فيه أب ابه ،ولعله منه قوهلم :منتدى ،واملراد :فليدع عشىلريته وقرابتىله؛ ويىلدعو أبىل ابه﴿ ،سىلندع
الزباني ﴾( )241الزباني  :اسم لثل من املالئك ً ،
أخذا من الزبن :الدفو ،يىلدفعوهنم ،إذا كىلان سىليدع أبىل ابه
وعشريته؛ سندع الزباني  ،ال مساواة! وال مقارن ! وال مفارق ! لكن بيان لعظيم كفر أول ىل وعنىلادهم؛ ومىلا
أعد اهلل هلم من العذاب.
سورة القدر
﴿إنا أنزلناا يف ليل القدر﴾( )249القدر :سميت هبذا االسم  -من بىلاب الفائىلدة – قيىل  :لعظىليم قىلدرها
أقدارا ،إذ ًا لعظيم قىلدرها
وشأهنا ،وقي  :ألن اهلل أنزك فيها كتا ًبا ذا قدر عظيم ،وقي  :ألن اهلل تعاىل يقدر فيها
ً
أقىلدارا﴿ ،تنىلزك املالئكىل والىلروح
وشأهنا ،وألن اهلل أنىلزك فيهىلا كتا ًبىلا ذا قىلدر ،وألن اهلل تعىلاىل يقىلدر فيهىلا
ً

( )243العلق.10 :
( )244الرمحن.41 :
( )240العلق.10 :
( )246العلق.10 :
( )241العلق.11 :
( )241العلق.11 :
( )249القدر.1 :
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فيها﴾( )203تقدم الكالم ،املالئك مجو مل  ،مأخوذ من األلوك وهي الرسال  ،ألهنىلم رسىل بىلني اهلل تعىلاىل
وبني خلقه ،والروح هنا جربي ﴿نزك به الروح األمني﴾( )201قي  :سمي جربي بالروح  -كام تقىلدم  -ألن
الروح سبب حياة األجسام ،وما يأيت به جربي عليه السالم من اهلل فيه حياة القلوب واألبدان.
سورة البين
نظىلام
اآلي األوىل ذكر بعض أئم التفسري  -الواحدي أو اخلازن  -أن هذا اآليىل أبىلعب مىلا يف القىلرآن ً
ومعنى﴿ ،مل يكن الذين كفروا من أه الكتاب واملرشكني منفكني حتى تأتيهم البين ﴾( )202منفكني :تاركني
ً
مفارقني ،من الفكاك ،أهنم جمتمعون عىل أمر؛ ولن ينفكوا عن هذا األمر حتى تأتيهم البين  -الرسىلوك عليىله
الصالة والسالم  ،-فلام أتاهم هذا األمر منهم من زاد عنا ًدا فرتك ما كان عليه! ومنهم من آمن وترك ما كىلان
عليه ،هذا فائدة عارض  ،يف اآلي السادس آخرها﴿ ،أول

هم رش الربي ﴾( )203الربي  :هم النىلاس ،سىلموا

هبذا االسم ألن اهلل تعاىل برأهم أي أوجدهم بعد عدم.
سورة الزلزل
﴿إذا زلزلت األرض زلزاهلا﴾( )204الزلزلىل هىلي احلركىل العنيفىل  ،كىلام يف اآليىل األخىلرى ﴿إذا رجىلت
األرض ر ًّجا﴾( ،)200وهنا فائدة يف هذا اآلي األوىل ﴿ :إذا زلزلت األرض زلزاهلا﴾( )206ما قاك" :زلزاك!"
إنام قاك" :زلزاهلا" ،وفرق بني "زلزاهلا" وبني "زلزاك" ،إذا جىلاءت اآليىل "زلزاهلىلا" لشىلملت أي زلىلزاك -
ولوكان رج بسيط  ،-أما "زلزاهلا" فيه التفخيم؛ أهنا عىل قدر عظىلم األرض أضىلاف الزلىلزاك هلىلا ،كىلام لىلو
زيىلدً ا كرامىل تشىلم
زيدً ا كرامته ،ما األفخم بىلني اجلملتىلني؟ أكرمىلت ً
قلت :أكرمت زيدًً ا كرام ً  ،أو أكرمت ً

( )203القدر.4 :
( )201الشعراء.193 :
( )202البين .1 :
( )203البين .6 :
( )204الزلزل .1 :
( )200الواقع .4 :
( )206الزلزل .1 :
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زيدً ا كرامته أي التي تكون عىل مقامه وقدرا ،كىلذل هنىلا "زلزاهلىلا" عىلىل
كّسة خبز وقدح ماء ،أما أكرمت ً
قدر عظم األرض﴿ ،وأخرجت األرض أثقاهلا﴾( )201مجو ثق وهو احلم الثقي  ،قد جاء يف احلىلديث «أن
األرض خترج أفالذ أكبادها  -كاألسطوان من الذهب والفو  -وما يف بطنها؛ فيجيء املقتوك فيقوك :هبىلذا
قتلت!  -بفتن هذا املاك  ،-وجيىليء السىلارق؛ فيقىلوك :هبىلذا قطعىلت!»(" )201أخرجىلت أثقاهلىلا" أي :مىلا يف
بطوهنا ،وقي  :خترج ما يف قبورها من األجساد للبعث واجلزاء.
سورة العاديات
﴿والعاديات ضب ً ا﴾( )209العاديات :مجو عادي  ،اخلي إذا عدت وأسعت ،تعىلدوا اخليىل " ،ضىلب ً ا"
بوت النفس ،أثناء عدو اخليىل وسعتهىلا يظهىلر نفسىلها واضىل ً ا ،ضىلب ً ا﴿ ،فاملوريىلات قىلد ًحا﴾( )263إذا
رشارا﴿ ،فىلاملغريات﴾( )261اخليىل تغىلري
أسعت اخلي ؛ حوافرها تصط باحلجارة فتقدح وتوري
ً
قىلدحا و ً
بأب اهبا ﴿بب ً ا﴾( )262يف الصباح﴿ ،فاملغريات بب ً ا﴾(﴿ ،)263فأثرن به نق ًعا﴾( )264النقو :الغبار ،تثري
غبار﴿ ،فوسطن به مج ًعا﴾( )260تأيت بمن عليها  -مرة وسط األعداء يف امليدان ،ومرة يف األطراف  ،-وهنىلاك
مج ًعا يف وسط اجلموع ،إ ًذا وبف اخلي  ،تعدوا ،الوبح :بوت الىلنفس﴿ ،املوريىلات قىلد ًحا﴾( )266تقىلدح
ب وافرها احلجارة يرج رشر النار﴿ ،فىلاملغريات بىلب ً ا﴾( )261تغىلري بأبىل اهبا يف الصىلباح﴿ ،فىلأثرن بىله

( )201الزلزل .2 :
مرفوعا.
( )201ب يح مسلم ( )1313من حديث أ هريرة ريض اهلل عنه
ً
( )209العاديات.1 :
( )263العاديات.2 :
( )261العاديات.3 :
( )262العاديات.3 :
( )263العاديات.3 :
( )264العاديات.4 :
( )260العاديات.0 :
( )266العاديات.2 :
( )261العاديات.3 :
33

ََُزََ ََءَ ََع َمَ َ
فَ َ َ
آنََ َ
بَالََ َق ََر َ ََ
يَ ََغ ََرَي َ َ
س َ ََ
َتَف ََ
حانََ
نَحممدَالسَدََ ََ
ََََ ََ َ َ ََََ َ َ
دََ َ.عَبدَالَع ََزَيزَب
نق ًعا﴾( )261أثرن الغبار من جريان اخلي وبوالهنا﴿ ،فوسطن به مج ًعا﴾( )269تتوسط بصاحبها مىلرة؛ ومىلرة
حسب ما يأمرها به ،أو حسب ما يرصفها له﴿ ،إن اإلنسان﴾( ،)213هنا فائدة ،اإلنسان اشتهر أنه مأخوذ مىلن
النسيان" ،وما سمي اإلنسان إال لنسيه؛ وما القلب إال ألنه يتقلب" ،ويرى بعض أه العلم  -أظن أنه ابىلن
القيم؛ من أول

 -أن هذا االشتقاق  -اشتقاق اإلنسان من النسىليان  -لىليس بصىل يح ،وأن الصىلواب أنىله

مشتق من نوس :احلرك  ،أنه يت رك ،وقي  :من أنىلس ألنىله يىلأنس مىلو غىلريا﴿ ،إن اإلنسىلان﴾( )211جىلنس
األنسان﴿ ،لربه لكنود﴾( )212لكفور ،كنود أي :كفور ،بعدها ﴿وإنه عىل ذل لشهيد ( )1وإنه حلىلب اخلىلري
لشديد﴾( )213اخلري :املاك أ ًّيا كان نوع املاك ،ذهب ،فو  ،خي  ،إب  ،قىلامش ،أي نىلوع﴿ ،وإنىله حلىلب اخلىلري
لشديد﴾( )214يعني حبه للامك حب مبال فيه قوي.
سورة القارع
﴿القارع ( )1ما القارع ( )2وما أدراك﴾( )210هنا فائىلدة لغويىل ﴿ ،القارعىل ( )1مىلا القارعىل

﴾()216

الحظ ﴿ما القارع ﴾( )211؛ ﴿احلاق ( )1ما احلاق ﴾( )211يقوك بعوهم :األفصح أن تقوك :ما اجلواب؟ ما
احل ؟ ال أن تقوك ما هو اجلواب؟ ما هو احل ؟ يقوك :الومري هىلو هنىلا "ذلىل  ،"219القىلرآن الكىلريم جىلاء

( )261العاديات.4 :
( )269العاديات.0 :
( )213العاديات.6 :
( )211العاديات.6 :
( )212العاديات.6 :
( )213العاديات.1 ،1 :
( )214العاديات.1 :
( )210القارع .3 - 1 :
( )216القارع .2 ،1 :
( )211القارع .2 :
( )211احلاق .2 ،1 :
( )219أو كلم ن وها.
34

ََُزََ ََءَ ََع َمَ َ
فَ َ َ
آنََ َ
بَالََ َق ََر َ ََ
يَ ََغ ََرَي َ َ
س َ ََ
َتَف ََ
حانََ
نَحممدَالسَدََ ََ
ََََ ََ َ َ ََََ َ َ
دََ َ.عَبدَالَع ََزَيزَب
باألفصح واألبل  ،فتقوك ما السؤاك؟ ما احل ؟ مىلا اجلىلواب؟ ﴿القارعىل ( )1مىلا القارعىل ﴾( ،)213يف اآليىل
اخلامس ﴿وتكون اجلباك كالعهن املنفوش﴾( )211الصوف املتفرق ،اجلبىلاك الوىلخم  ،هىلذا اجلبىلاك بعظىليم
ارتفاعها وحجمها تكون كالصوف املتفرق.
فائدة :يف بعض األحاديث «ال تقوم الساع حتى تزوك اجلبىلاك عىلن أماكنهىلا»( )212واآلن مىلو التقىلدم -
وسائ التقني واحلفر  -زالت بعض اجلباك عن أماكنها ،لكن السؤاك ،كم أخذ مىلن الوقىلت واجلهىلد واملىلاك
والبرش يف إزالتها؟؟ بينام يف القيام ﴿وتكون اجلباك كالعهن املنفوش﴾( )213ويف سورة طه ﴿ويسألون عن
اجلباك فق ينسفها ر نس ًفا﴾( ،)214اآلي التي بعدها التاسع ﴿فأمه هاوي ﴾( )210أمه :املكىلان الىلذي يىلأوي
إليه ويرجو له ،األم ،رجو إىل أمه ،إىل مكانه ،إىل أوك أمرا﴿ ،هاوي ﴾( )216املكان العميق ﴿توي به الىلريح
حجرا يف ب ر تقوك :هوى احلجر.
يف مكان س يق﴾( )211عميق ،إذا رميت
ً
سورة التكاثر
فائدة :ورد فيها "علم اليقني" و "عني اليقني" ويف سورة احلاق ﴿وإنه حلق اليقىلني﴾( )211علىلم اليقىلني،
عني اليقني ،حق اليقني ،هذا فائدة عارض  ،ما الفرق؟ قالوا :علم اليقني :يدرك بىلاخلرب والتفكىلري والسىلمو،
يدرك بالسمو  -علم اليقني  ،-وعني اليقني :يدرك بىلامذا؟ العىلني والبرصىل ،وحىلق اليقىلني :يىلدرك بىلاللمس
والذوق ،مثلوا :لو جاءك مجو من الناس وقالوا خلف هذا اجلباك هنر ،ثقات تثىلق فىليهم ،تىلواتر اخلىلرب ،هىلذا
علىلام
علم اليقني؛ أن خلف هذا اجلباك هنر ،أنت ما رأيته! لكن تكاثف األخبار من الثقات والتىلواتر أبىلبح ً
( )213القارع .2 ،1 :
( )211القارع .0 :
مرفوعا .الص ي
( )212ب يح .الطرباين يف الكبري ( )231 /1من حديث سمرة ريض اهلل عنه
ً
( )213القارع .0 :
( )214طه.130 :
( )210القارع .9 :
( )216القارع .9 :
( )211احلج.31 :
( )211احلاق .01 :
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يقينًا ،فذهبت إىل اجلباك؛ فلام جتاوزتا إذا بالنهر أمام  ،هذا ماذا؟ عني اليقني ،فمشيت حتى وبلت النهىلر
أيوا بالعس  ،لو قي ل  :هناك عس يف هىلذا املكىلان،
واغرتفت ورشبت منه ،فهذا ماذا؟ حق اليقني ،مثلوا ً
خرب يقني ،فلام ذهبت رأيت اخللي والن

 ،األوك علم يقني ،والثاين  -ملا رأيت اخللي – عني اليقني ،فىلذقت

العس  ،حق اليقني ،ولكن قب أن تذوقه تنبه للن

ال يلسع !

سورة العرص
﴿والعرص﴾( )219قي  :العرص الزمان ،جنس الزمان ،وقي  :وقت العرص ،وقىلت العرصىل عنىلد العىلرب
معظم ،فيها أسواقهم وجتارتم ،حتى أن بعوهم يف قوله تعاىل﴿ :حتبسوهنام من بعىلد الصىلالة﴾( )293قىلالوا:
املراد بالة العرص حتى يكون قسمهام ﴿حتبسوهنام من بعد الصالة فيقسامن باهلل﴾( )291قىلالوا :املىلراد بىلالة
العرص ألهنا جممو الناس يف األسواق؛ فيكون قسمهام أمام املأل من النىلاس ،إذ ًا فالعرصىل يطلىلق عىلىل الزمىلان
كله ،وقي  :املراد به وقت العرص ،وهو ما بعد الظهر وقب املغرب.
سورة اهلمزة
﴿وي ﴾( )292كلم تديد ووعيد ،تقدم قب بالة املغرب أن هناك حديث «ويىل

 :واد يف جهىلنم»()293

وهذا احلديث ذكرت لكم أنه ب يح وال ضعيف؟ ضعيف ،أحد يعرف علته؟ نعم ،رواا دراج أبو السىلمح
عن أ اهليثم عن أ سعيد اخلدري ريض اهلل تعاىل عنه ،قد ذكر أه العلم أن روايىل دراج عىلن أ السىلمح
مقبول إال ما كان عن أ سعيد﴿ ،وي لك مهزة ملزة﴾( )294اهلمز باليد ،واللمز باللسىلان ،وقيىل  :اهلمىلز يف
الوجه وهو أمام  ،واللمز يف الغيب إذا كان غائ ًبا عن ﴿ ،الذين يلمىلزون املطىلوعني﴾( )290أي يف غيبىلتهم،
( )219العرص.1 :
( )293املائدة.136 :
( )291املائدة.136 :
( )292اهلمزة.1 :
( )293سبق خترجيه.
( )294اهلمزة.1 :
( )290التوب .19 :
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وبك حاك اهلمز واللمز حمرم  -سوا ًء كان غيب أو شهادة  ،-وهنا فائدة :وهي أن الغيب قد تكون فعليىل كىلام
تكون قولي  ،الغيب قد تكون بالفع ال بالقوك ،تغتاب بلسان هذا غيب  ،لكىلن قىلد تقلىلد مشىليته! قىلد تقلىلد
حركات عينيه أو رأسه! قد تقلد يعني أمر يقوم به بجوارحه؛ فيوىل

النىلاس؛ وتوىل

النىلاس عليىله يف

غيبته ،فهذا غيب فعلي  ،وقد تكون أشد مىلن القىلوك ،واهلل أعلىلم ،والسىلبب فىليام يظهىلر أن القىلوك قىلد ينسىلاا
السامو؛ أما الفع فيرتسم ويرتسخ يف الذهن فيبقى ،وكلام رأى حرك شبيه تىلذكر غيبتىل ألخيىل  ،اآليىل
الثامن قب األخرية ﴿إهنا عليهم مؤبىلدة﴾( )296أوبىلد البىلاب :أغلقىله ،مؤبىلدة :مطبقىل  ،مغلقىل علىليهم
شخصىلا جيلىلد وهىلو مربىلوط القىلدمني
األبواب ،وهذا أشد العذاب ،يعني ال يستطيعون الفرار ،مث لىلو أن
ً
واليدين أو مطلق؛ أهيام أشد؟ إذا كان مربوط ًا ،كذل ختي  -أجارنا اهلل وإياكم وأعاذنا وأهلنىلا مىلن النىلار -
نار الدنيا؛ لو كانت النار يف غرف ومغلق األبواب والنوافذ؛ أشد عىل مىلن كىلان بالغرفىل نفسىل ًيا وبىلدن ًيا؛ فىلام
بالكم بنار اآلخرة  -أجارنا اهلل وإياكم منها .-
سورة الفي
قص أب اب الفي مشهورة  -ولو أن الدرس مقصور عىل الغريب  ،-وكان بىلودي أن أذكرهىلا لكىلم،
لكن لع اهلل ييّس أمرها وسدها يف وقت آخر﴿ ،وأرس عليهم ط ًريا أبابي ﴾( )291أبابي قي  :مجىلو إبالىل ،
اإلبالىلىل احلزمىلىل مىلن احلطىلىلب ،تىلىلأيت الطيىلىلور مجاعىلىل بعىلىلدها مجاعىلىل بعىلىلدها مجاعىلىل ﴿ ،تىلىلرميهم ب جىلىلارة مىلىلن
سجي ﴾( )291الطني املت جىلر﴿ ،ب جىلارة مىلن سىلجي ( )4فجعلهىلم كعصىلف مىلأكوك﴾( )299إذا أكلىلت
الدواب الزرع ويبس تعصف به الريح ،تزيله﴿ ،ترميهم ب جارة من سجي ﴾( )333كام تقدم طني مت جىلر،
والفائدة :حىص أو حجارة أب اب الفي كان بعض الص اب يتفظ ببعض منها ألهنا كانت قريبىل العهىلد،
يف ميالد النبي بىل اهلل عليه وسلم ،قب النبوة بأربعني سن  ،وهذا زمن يمكن أن ن تفظ فيه بأشياء من هذا،
( )296اهلمزة.1 :
( )291الفي .3 :
( )291الفي .4 :
( )299الفي .0 ،4 :
( )333الفي .4 :
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قد ذكر يف بعض كتب الرتاجم ،عن بعض أمهات املؤمنني وبعض الص اب أهنم كانوا عندهم هىلذا احلجىلر،
وقد أطلعني أحدهم عىل حجارة منها  -وهي يف حجم تقري ًبا الزيتون الصغري فيام رأيت  ،-وهىلذا بىلالتواتر،
أيوىلا
عند جمموع أهنا من حجارة أب اب الفي  ،فيها سواد خملوط بنوع من احلمرة ،وفيها قساوة ،وأشىلبه ً
بنواة التمر الصغرية مدبب نو ًعا ما ،بني حب الزيتون الصغرية وبني نواة التمر الصغرية ،مدبب .
سورة قريش
﴿إليالف﴾( )331ل لفهم ،من ألفت اليشء إذا لزمته " ،كم منزك يف األرض يألفىله الفتىلى ،وحنينىله أبىلدًً ا
ألوك منزك" يألفه ،يبه ،يعتادا ،قريش قبيل عربي مشهورة يف مكىل  ،سىلميت "قىلريش" قيىل  :ألهنىلم كىلانوا
يقرتشون يف وقت احلج ويتاجرون ،يبيعون احلجاج ويشرتون منهم ،وقيىل  :ألهنىلم يتقرشىلون أي يتفقىلدون
لباسىلا ،وقيىل
ويفتشون احلجاج ،من كان يتاج إىل طعام أعطوا طعا ًما ،مىلن كىلان يتىلاج إىل لبىلاس أعطىلوا ً
تشبيها هلم بداب الب ر "القرش" ألهنا أقوى دواب الب ىلر؛ كىلذل هىلم أقىلوى القبائىل  ،وقىلريش تصىلغري،
ً
التصغري يكون للتعظيم أحيان ًا ،كهذا االسم.
سورة املاعون
﴿أرأيت﴾( )332أي :أعلمت؟ ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين ( )1فذل الذي يدع اليتيم﴾( )333جاءت
قراءتان  -بالتشديد  -يدع ،و -بالتخفيف  -يدع ،عىل قراءة التشديد يىلدع :يىلدفو ،كىلام قىلاك تعىلاىل﴿ :يىلوم
يدعون إىل نار جهنم د ًّعا﴾( )334يدفعون ،وهنا حتريم أذي اليتيم بالدفو ،ويف القىلراءة األخىلرى يىلدع اليتىليم:
معنى بإضاع ماله أو إمهاك شأنه،
هيم أمرا ،إذ ًا بالقراءتني نستفيد حتريم أذي اليتيم ح ًّسا بدفعه وِبه؛ أو
ً
أحدً ا وال يث غريا عىل طعام املسكني! وهنا ذكر أه اللغىل
﴿وال يض عىل طعام املسكني﴾( )330ال يث ً
 يف مب ث الفروق  -الفرق بني الشح والبخ  ،قالوا :البخ أن يمتنو عن إخراج ماله ،يبخ  ،والشىلح أن( )331قريش.1 :
( )332املاعون.1 :
( )333املاعون.2 ،1 :
( )334الطور.13 :
( )330املاعون.3 :
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حمتاجا  -ومعه يشء ممىلا أفىلاء اهلل عليىله  -فىلام
يمنو غريا من الصدق  ،وهو هنا عدم احلض ،يعني إنسان رأى
ً
تصدق! هذا بخ  ،هذا معنى البخ  ،فلام رأى غريا يريد الصدق ذهب إليىله وثبطىله ومنعىله ،يسىلمى مىلاذا؟
ش يح ،ال يض :ال يعني وال يب وال يدك عىل طعام املسكني.
سورة الكوثر
﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾( )336الكوثر يف اللغ  :اخلري ،قي ألعرابي  :ه آب ولدك؟ ه رجو ولدك مىلن
غيبته؟ قالت :نعم؛ آب بكوثر ،يعني رجو بكوثر بخري كثري ،والكوثر هنا هو اخلري الكثري ،وهىلو حىلوض أو
هنر أعطاا اهلل نبيه بىل اهلل عليه وسلم ،هنا فائدة ه احلوض هو الكوثر أو ال؟ اجلىلواب يتفقىلان ويفرتقىلان،
يتفقان أن املادة واحدة  -املرشوب  ،-ويفرتقان يف املكىلان؛ وأن أحىلدمها أبىل واآلخىلر فىلرع ،األبىل هىلو
الكوثر ،والفرع هو احلوض ،قد جاء يف احلديث « أن احلىلوض يشىلخب فيىله ميزابىلان مىلن الكىلوثر» ،331إذ ًا
فاألب الكوثر والفرع احلوض ،هذا وجىله افىلرتاق ،وجىله افىلرتاق آخىلر أن الكىلوثر يف اجلنىل واحلىلوض يف
عربات القيام  ،واالتفاق أن املادة املرشوب واحدة ،سقى اهلل اجلميىلو واملشىلاهدين مىلن هنىلر الكىلوثر ومىلن
حوض النبي عليه الصالة والسالم﴿ ،إن شان

هو األبرت﴾( )331الشىلانئ املىلبغض﴿ ،وال جيىلرمنكم شىلنخن

قوم﴾( )339بغض قوم ﴿عىل أال تعدلوا﴾(﴿ ،)313وال جيرمنكم شنخن قوم عىل أال تعدلوا اعدلوا هىلو أقىلرب
شخصا فال َتنع عداوت إذا كان احلق له يف أمر أن تعطيه حقىله! لىليس
للتقوى﴾( )311إذا عاديت قو ًما أو
ً
من ً ! لكن واجب علي  ،هذا من الواجبات علي  ،إذ ًا ﴿إن شان

( )336الكوثر.1 :
مرفوعا.
( )331ب يح مسلم ( )2333من حديث أ ذر ريض اهلل عنه
ً
( )331الكوثر.3 :
( )339املائدة.1 :
( )313املائدة.1 :
( )311املائدة.1 :
( )312الكوثر.3 :
( )313الكوثر.3 :
39

﴾( )312إن مبغو

﴿ ،هو األبرت﴾()313
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املقطوع ،مبتور مقطوع ،ويستفاد من هذا اآلي  -اآليىل معناهىلا أن مىلبغض الرسىلوك بىلىل اهلل عليىله وسىللم
مقطوع ومبتور -؛ كذل من عادى سنته وأتباع سنته ،من أبغض كتب السىلن وعىلادى عقيىلدة أهىل السىلن ؛
فهذا الوعيد يشمله ﴿إن شان

﴾( )314شان

يعني الرسوك بىل اهلل عليه وسلم ،ويتبو ذلىل سىلنته ،مىلن

أبغض أب ابه ريض اهلل عنهم ،من قدح يف أمهات املؤمنني ،هذا كلىله مىلن الشىلنخن للرسىلوك عليىله الصىلالة
والسالم ،فصاحبه عليه وعيد شديد  -هو األبرت  ،-هلذا يف املقاب  :ومن أحبه ونرصىلا فهىلو البىلاقي املىلذكور
باخلري ،هذا أبرت مقطوع من اخلري ،هلذا الحظوا هناك رجالن الزمهام وبفان ،وبفان من أوبىلاف املبالغىل
ومها له أه  ،رجالن يف عهد النبي عليه الصالة والسالم ،أحدمها لزمه وبف حممود إىل هىلذا الل ظىل وإىل
قيام الساع  ،واآلخر لزمه وبف مذموم إىل هذا الل ظ  ،وإىل قيام الساع  ،من هذان الرجالن؟ رجالن يف
عهد الرسوك بىل اهلل عليه وسلم لزمهام وبفان أحدمها نرص سنته ،لزمه وبف؛ واآلخر عادى ،أبىلو بكىلر
ما وبفه؟ الصديق ،ومسيلم الكذاب؟ الحىلظ ،الصىلديق والكىلذاب ،األوك نرصىل سىلنته ،رفىلو اهلل شىلأنه،
واآلخر عاداا؛ فلزمه هذا الوبف ،الكذاب﴿ ،إن شان

هو األبرت﴾(.)310

سورة الكافرون
ألفاظها واض ؛ لكن قد يقوك قائ هىلذا التكىلرار! ﴿ال أعبىلد مىلا تعبىلدون ( )2وال أنىلتم عابىلدون مىلا
أعبد﴾( )316من باب الفائدة العلميىل يقىلوك أهىل العلىلم :إن العىلرب إذا أرادت االهىلتامم بىلالكالم تؤكىلدا،
والتأكيد نوعان :تأكيد لفظي وتأكيد معنوي ،التأكيد اللفظي؛ أن يعيد العبارة نفسها ﴿كال إذا دكىلت األرض
د ًّكًّا د ًّكًّا ( )21وجاء رب واملل ب ًّفا ب ًّفا﴾( ،)311وأنت إذا أردت أن تنبه أحدًً ا بيشء مهم تقوك :يا فىلالن
ال تتأخر! ال تتأخر! ال تتأخر! من باب التأكيد حتى هيتم هبىلذا اليشىلء ،التأكيىلد اللفظىلي ،والتأكيىلد املعنىلوي
بألفاظ متقارب ﴿فسجد املالئك كلهم أمجعون﴾( ،)311ومن شواهد الن ىلو يقىلوك" :يىلا ليتنىلي كنىلت بىلب ًّيا
( )314الكوثر.3 :
( )310الكوثر.3 :
( )316الكافرون.3 - 2 :
( )311الفجر.22 ،21 :
( )311احلجر.33 :
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مرض ًعا" يعني كان فيه نو ًعا من "حتملني الزلفاء حوالً أكت ًعىلا ،إذا بكيىلت قبلتنىلي أرب ًعىلا ،إ ًذا ضىلللت الىلدهر
أبكي أمجعا" أكتعا ،أمجعا ،فهنا يقولون :تكرار ﴿ال أعبد﴾(﴿ )319وال أنتم عابدون﴾( )323من باب االهىلتامم
للتربؤ من عبادا الكفار ولزوم التوحيد ،وقي املعنىلى" :ال أعبىلد مىلا تعبىلدون؛ وال أسىلل يف عبىلادة ر مىلا
تسلكون!" أنتم تعبدون اهلل يف الرخىلاء ،يف الشىلدة دون الرخىلاء! لكىلن أنىلا أخىلالفكم :أعبىلد ر يف الرخىلاء
والشدة.
النرص
اآلي الثاني ﴿ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا﴾()321
أفواجا مجو فوج مجاع بعد مجاع .
ً
ً

سورة املسد
﴿تبت يدا أ هلب﴾( )322تبت يعني هلكت ،يقاك امرأة شاب يعني بىلغرية ،وامىلرأة تابىل يعنىلي كبىلرية،
هالك يف العمر ،تقدم هبا العمر﴿ ،تبت يدا أ هلب﴾( ،)323فائدة :ملىلاذا قىلاك" :يىلدا" فقىلط! خىل

اليىلدين

بالذكر! قي  :ألن العرب تطلق اجلزء عىل الك من باب أمهي ذل اجلزء« ،احلج عرف »( )324احلج فيه عرف
ومزدلف ؛ لكن تنبيه لشأن عرف « ،الدين النصي »( )320الدين فيه نصي
النصي  ،وقي  :خ

تعظىليام لشىلأن
وفيه بالة؛ ولكىلن
ً

اليدين ألن اليدين أكثر اجلوارح ممارس لألعىلامك ،إذ ًا تبىلت هلكىلت ،اآليىل األخىلرية

﴿يف جيدها حب من مسد﴾( )326اجليد :العنق﴿ ،حب من مسد﴾( )321احلب

معروف﴿ ،مىلن مسىلد﴾()321

( )319الكافرون.2 :
( )323الكافرون.0 :
( )321النرص.2 :
( )322املسد.1 :
( )323املسد.1 :
مرفوعا .ب يح اجلامو (.)3112
( )324ب يح .أمحد ( )11114عن عبد الرمحن بن يعمر ريض اهلل عنه
ً
مرفوعا.
( )320ب يح مسلم ( )00من حديث َتيم الداري ريض اهلل عنه
ً
( )326املسد.0 :
( )321املسد.0 :
( )321املسد.0 :
41

ََُزََ ََءَ ََع َمَ َ
فَ َ َ
آنََ َ
بَالََ َق ََر َ ََ
يَ ََغ ََرَي َ َ
س َ ََ
َتَف ََ
حانََ
نَحممدَالسَدََ ََ
ََََ ََ َ َ ََََ َ َ
دََ َ.عَبدَالَع ََزَيزَب
الصوف أو الليف ،بعوهم قاك :بوف ليف شديد إذا قيد بىله األنسىلان ،شىلديد عىلىل جلىلدا ،األمل ،وحمكىلم
الوثاق إذا أوثق به اليشء الرج .
سورة اإلخالص
﴿اهلل الصمد﴾( )329إذا جاء األغنياء إىل البلد قاك فقراؤها :جاء األغنياء فهيا بنىلا نصىلمد إلىليهم؛ يعنىلي
نسأهلم حاجاتنا ،الصمد من تسأله اخلالئق حاجاتا ،تصىلمد لىله تقىلف لىله ،وقيىل  :الصىلمد السىليد الكامىل
السؤدد ،الناس هلم سيد لكن السيد من البرش يعرتي سيادته الظلم أحيا ًنًا ،قد يظلىلم ،قىلد يكىلذب ،يمىلرض،
يموت ،فهي سيادة  -وإن كانت حممودة أو متميزة  -لكن يعرتهيا ما يعرتهيىلا مىلن عىلوارض ،أمىلا السىليادة يف
حق اهلل فهي بالغ يف الكامك أعالا ويف احلسن منتهاا ،ويف احلديث «السيد اهلل»( )333يعنىلي الكامىل السىلؤدد
شبيها أو مماث ً
نظريا ،يقرأها بعوىلهم "كفىل ًوا"  -بسىلكون
كفوا ً
والسيادة﴿ ،ومل يكن له كف ًوا أحد﴾(ً )331
ال أو ً
الفاء  ،-وهي بوم الفاء قراءة حف
رواي حف

عن عابم ،وسمعت بعض القىلراء يقىلوك :جىلاءت بالسىلكون ،لكىلن

عن عابم "كف ًوا" بوم الكاف والفاء.
سورة الفلق

﴿ق أعوذ برب الفلق﴾( )332قاك بعوهم ألن الفلق ب ر يف جهنم ،وهذا حديث أو أثر ،قىلاك بعوىلهم:
ال يصح( ،)333والصواب أن الفلق ك يشء مفلوق﴿ ،فالق احلب والنوى﴾(﴿ )334فالق اإلبىلباح﴾(،)330
﴿من رش ما خلق﴾( )336هنا فائدة :الرش رشان ،واخلري خريان ،الرش رشان ،رش موجود في تتمنىلى زوالىله،

( )329اإلخالص.2 :
مرفوعا .ب يح اجلامو (.)3133
( )333ب يح .أبو داود ( )4136من حديث عبد اهلل بن الشخري ريض اهلل عنه
ً
( )331اإلخالص.4 :
( )332الفلق.1 :
مرفوعا .الوعيف (.)4329
( )333منكر .تفسري الطربي ( )24/214من حديث أ هريرة ريض اهلل عنه
ً
( )334األنعام.90 :
( )330األنعام.96 :
( )336الفلق.2 :
42

ََُزََ ََءَ ََع َمَ َ
فَ َ َ
آنََ َ
بَالََ َق ََر َ ََ
يَ ََغ ََرَي َ َ
س َ ََ
َتَف ََ
حانََ
نَحممدَالسَدََ ََ
ََََ ََ َ َ ََََ َ َ
دََ َ.عَبدَالَع ََزَيزَب
ورش مفقود تتمنى عدم حصوله ل  ،واخلري خريان ،خري موجود في تتمنىلى بقىلاءا ،وخىلري مفقىلود تتمنىلى
حصوله ،الرش املوجود :املعا

التي أنت مقيم عليها ،تتمنى زواهلا ،والرشىل املفقىلود :املعىلا

املسىلتقبلي ،

تتمنى أال تقو يف معصي وحتذر سوء اخلاَت  ،الرش ،ومن عذاب القرب ،اخلري املوجود :الدوام عىل الطاعىلات،
واخلري املفقود :الطاعات املستقبلي تتمنى حصوهلا وحسن اخلاَت واجلن  ،اجتمو ذكىلر الرشىلين واخلىلريين يف
خاَت سورة آك عمران ﴿ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سي اتنا وتوفنا مو األبىلرار﴾( )331طلىلب زواك الرشىل
املوجود ،غفران الذنوب ،تكفري السي ات﴿ ،وتوفنا مو األبرار﴾( )331خري مفقود يتاجونه﴿ ،ربنا وآتنىلا مىلا
وعدتنا عىل رسل ﴾( )339خري مفقود يريدونه﴿ ،وال ختزنا يىلوم القيامىل ﴾( )343رش يتمنىلوا عىلدم حصىلوله،
﴿إن ال ختلف امليعاد﴾(﴿ ،)341ومن رش غاسق إذا وقب﴾( )342الغاسق :القمر إذا غاب ،وقي  :الليىل إذا
اشتد ظالمه ،الغاسق اللي  ،وقي  :القمر" ،وقب" أظلم اللي أو غاب القمر ،قد ورد يف حىلديث الرتمىلذي
عن عائش أن النبي بىل اهلل عليه وسلم ،قاك« :أترين هذا القمر؟ قالت :نعم ،قاك :هذا الغاسىلق إذا وقىلب»
واحلديث فيه ضعف( ،)343وعىل تقدير ثبوته فاملعنيان متفقان  -اللي والقمر ،هنا فائدة ،ملىلاذا خىل

الليىل

باالستعاذة؟ قالوا :ألن سلطان الشيطان يف اللي أقوى من سلطانه يف النهار ،وقىلد ورد احلىلديث «إذا اشىلتد
ف م العشاء؛ فكفوا ببيانكم؛ فإهنا ساع تنترش فيها الشياطني»( )344فخصه باالستعاذة ،فكىلام قىلاك بعىلض
أه العلم :ألن سلطان الشيطان يف اللي أقوى من سلطانه يف النهار ،ففي هذا فائدة :أن األزمن تتفىلاوت يف
تلبيس الشيطان ،كاألمكن  ،هناك أماكن فاضل تواعف فيها اخلىلري كىلاحلرمني والصىلالة فيهىلا﴿ ،ومىلن رش

( )331آك عمران.193 :
( )331آك عمران.193 :
( )339آك عمران.194 :
( )343آك عمران.194 :
( )341آك عمران.194 :
( )342الفلق.3 :
مرفوعا .ب يح اجلامو (.)1916
( )343ب يح .الرتمذي ( )3366من حديث عائش ريض اهلل عنها
ً
مرفوعا.
( )344ب يح البخاري ( )3213من حديث جابر ريض اهلل عنه
ً
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النفاثات يف العقد﴾( )340النفاثات ما قاك" :النفاثني" يقوك بعض أه العلىلم :ألن السىل ر أنىلواع ،وسىل ر
النفث عند الساحرات أكثر  -هكذا قاك بعض أه العلىلم  ،-وقىلاك غىلريا :املىلراد بالنفاثىلات مىلن ينفىلث يف
العقد ،النفاثات يف العقد ،عقد الس ر ،يعقدون ً
حباال وينفثون فيها من بىلاب تلبىليس الشىليطان واسىلتخدام
الشياطني وحصوك الس ر ﴿ولو شاء اهلل ما فعلوا فىلذرهم ومىلا يفىلرتون﴾( )346والعقىلد مىلا يعقىلد يف حبىل
وحرز الس ر ،والنفث ﴿ومن رش النفاثات﴾( )341النفث نفخ خفيف مىلو ريىلق قليىل  ،النفىلث بىلني الىلنفخ
والتف – أجلكم اهلل .-
سورة الناس
﴿من رش الوسواس﴾( )341الوسوس  :الصوت اخلفي ،واخلنىلاس :االختفىلاء ،تقىلدم يف سىلورة التكىلوير
﴿فال أقسم باخلنس﴾( )349إذا اختفىلت الظبىلاء أو النجىلوم يف أمكنتهىلا ،وهنىلا ﴿الوسىلواس اخلنىلاس﴾()303

وبفان للشيطان ،قاك بعوهم :إذا غف العبد عن ذكر اهلل وسوس له الشيطان ،فإذا تفطن وذكىلر اهلل خىلنس
عنه الشيطان ،وسواس للغاف  ،خناس عن الذاكر ،هذا بعض ما تيّس مىلن الكىلالم عىلىل تفسىلري الغريىلب يف
اجلزء الثالثني من سورة النبأ إىل سورة الناس.
وقب اخلتام أو

نفيس وإخواين مجي ًعا  -من احلاِين واملشاهدين ومن بل  -بالعنايىل بعلىلم غريىلب

أيوا عىل التدبر إذا سمعت اآلي أو قرأتا،
القرآن الكريم ،فهو يعني  -كام تقدم  -عىل فهم الغامض ،ويعني ً
ومما يؤخذ عىل بعض حفىلاظ القىلرآن أنىله يسىلن الىلتالوة وحىلري

عىلىل اإلجىلازات والقىلراءات وحتصىلي

القراءات؛ ولكن هيم هذا األمر! فيقرأ وبتجويد وترتي وروايات وإمالءات ووقوفات؛ ولكىلن جيهىل مىلا
يقرأا!!
( )340الفلق.4 :
( )346األنعام.131 :
( )341الفلق.4 :
( )341الناس.4 :
( )349التكوير.10 :
( )303الناس.4 :
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اهلل أسأك أن يرزقنا وإياكم الصدق واإلخالص يف الّس والعلىلن ،ويف القىلوك والعمىل  ،وأن يعلمنىلا مىلا
ينفعنا؛ وأن ينفعنا بام علمنا؛ وأن جيع علمنا حج لنا وأن يرزقنا العم به ودعىلوة النىلاس لىله والصىلرب عىلىل
بذله ،كام أسأك اهلل ج وعال أن يرزق طالب العلم التوفيق والسىلداد ،وأن جيعلنىلا وإيىلاكم قىلدو ًة بأخالقنىلا
وأفعالنا ويف مجيو شؤوننا؛ وأن جيعلنا مباركني أينام كنا ،كام أسأك اهلل تعاىل بأسامئه احلسنى وبىلفاته العىلال أن
جيمو شم املسلمني عىل كلم التوحيد  -اعتقا ًدا وتعبدًً ا وسلو ًكًا -؛ وأن يصلح ذات بينهم؛ وأن يؤلف بني
قلوهبم ،كام أسأله عز وج أن يفظ بالد املسلمني من رش األرشار ومن كيد الفجار؛ ومىلن دعىلاة الشىلبهات
والشهوات ،كام نسأك اهلل مجي ًعا أن يرحم ضعفاء املسلمني؛ وأن يبدهلم من بعد خوفهم أمنًًا ومىلن بعىلد ذهلىلم
ع ًّزا؛ ومن بعد مهانتهم كرام ً .
أيوا للقائمني عىل هذا
مرة أخرى شكر اهلل لكم حسن استامعكم وإنصاتكم ووقاركم وأدبكم،
وشكرا ً
ً
املنشط العلمي يف هذا اجلامع يف هذا اجلامو  -جامو شيخ اإلسالم ابن تيمي  ،-وشكر خاص للشيخ فهىلد
غراب واألخوة الشيخ خلي والعاملني معهم يف مجيو ما يتعلق هبذا الدورة وما قبلهىلا ومىلا يل قهىلا إن شىلاء
اهلل تعاىل.
وختا ًما :احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والسالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته.

40

