
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 النجم سورة من 41 اآلية إلى 2 اآلية من
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
  أما بعد: ،، والصالة والسالم عمى رسول اهللالحمد هلل

 فسالم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو.
 -عز وجل-ما جاء في صدر سورة النجم، فاهلل  -تبارك وتعالى-من اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 

ير بيذا شتُ ويتجو ذلك إلى ما ا ،أقسم بو وأطمق -تبارك وتعالى-اهلل  "والنجم"، [1النجم:] {َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى}يقول: 
ن قال من قال من السمف بأن المراد بالنجم ىو النبات الذي ال ساق لو،  وبعضيم االسم وىو النجم المعروف، وا 

، واحتج لو -رحمو اهلل-ىو ما ينزل من القرآن؛ ألن القرآن نزل ُمنجمًا، وىذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم  :يقول
 {ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي ُيوَحى* اْلَيَوى  َوَما َيْنِطُق َعنِ * َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى }بما بعده من قولو تعالى: 

، فكان يقول بأن ذلك جميعًا يتعمق بالوحي، واألقرب الذي عميو الجميور من المفسرين وىو اختيار [4-2النجم:]
 :وقالوا ،(1)رياالنجم المعروف، وخصو بعضيم بالث   أن المقصود بالنجم ىو -رحمو اهلل-كبير المفسرين ابن جرير 

ذا أطمقوا النجم قصدوه ،العرب دإنو األشير عن  ،ولكن ىذا ال دليل عميو، فالنجم يصدق عمى النجم مطمقاً  ،وا 
 ريا.ومن ذلك الث  

 .، بعضيم يقول: لمغروب[1النجم:] {َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى}
عز -: إذا ىوى ُيرمى بو وُيرجم الشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال اهلل -وىو األقرب-وبعضيم يقول 

ُدُحورًا َوَلُيْم *  اأَلْعَمى َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنبٍ  َّل َيسَّمَُّعوَن ِإَلى اْلَمَلِ * َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِرٍد }: -وجل
َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا َوَلَقْد }، ويقول: [11-7الصافات:] {ِإَّلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُو ِشَياٌب ثَاِقبٌ * َعَذاٌب َواِصٌب 

َما }، فالحاصل أن اهلل أقسم بالنجم في ىذه الحال إذا ىوى، قال: [5الممك:] {ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْمَناَىا ُرُجوًما ِلمشََّياِطينِ 
وما "ما ذىب عن الحق والصواب،  "ما ضل"، [3-2النجم:] {اْلَيَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ * َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى 

نما ىو ُميتد   ،أي: أنو لم يحصل لو غواية "غوى  -عز وجل-فاهلل  ،الُيدى الكامل -عميو الصالة والسالم- وا 
 َوَما َيْنِطُق َعنِ }قولو:  : وما ينطق باليوى، فإن، وما قال[3النجم:] {اْلَيَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ }يؤيده بالوحي، قال: 

وما ينطق باليوى؛ ألن الذي ال يصدر عن اليوى ال يمكن أن ينطق بو، ـ: ، أبمغ من التعبير ب[3النجم:] {اْلَيَوى
، [3النجم:] {اْلَيَوى َوَما َيْنِطُق َعنِ }، وليذا قال: ؟فنفى عنو أن يكون صدور ذلك من ىوى، فكيف ينطق باليوى

عميو الصالة -، وىو جبريل [5-4النجم:] {َمُو َشِديُد اْلُقَوىَعمَّ * ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي ُيوَحى }باليوى،  :وما قال
، [97البقرة:] {ُقْل َمْن َكاَن َعُدوِّا ِلِجْبِريَل َفِإنَُّو َنزََّلُو َعَمى َقْمِبَك ِبِإْذِن المَّوِ }: -عز وجل-، كما قال اهلل -والسالم
وُح اأَلِميُن }وقال:   ا.فسر بعضو بعضً ، فالقرآن ي[194-193الشعراء:] {َعَمى َقْمِبكَ * َنَزَل ِبِو الرُّ
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-    أي: قوة وشدة في الخمق، وقد رآه النبي  "رةذو م  "، [6-5النجم:] {ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى* َعمََّمُو َشِديُد اْلُقَوى }
الرأي، ، أي: حصافة في "رةذو م  "فق، لو ستمائة جناح، وبعضيم قال: سادًّا ما بين األ -صمى اهلل عميو وسمم

، وىذه المعاني جميعًا (2)ورة حسنةصف، والحافظ ابن القيم فسره بأنو ذو مرة، أي: وىذا قال بو كثير من السم
مق، مع القوة مق، وُحسن الخ  موصوف بذلك جميعًا، كمال الخ   -عميو الصالة والسالم-كميا صحيحة، فجبريل 

 مبشر.لما ليس  -كما ىو معموم-والشدة وحصافة الرأي والنظر وما أشبو ذلك، فالمالئكة ليم من الكماالت 
صمى اهلل عميو -أي: جبريل، عمم النبي  "موعم  "، ىذا موضع الشاىد وما بعده، [6النجم:] {ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى}

، من [6النجم:] {ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى}، -عميو الصالة والسالم-ىذا من صفة جبريل  "ذو مرة "شديد القوى، -وسمم
فق، ما نزل بالوحي ارتفع في األبعد -عميو الصالة والسالم-الذي استوى؟ بعضيم يقول: استوى، أي: جبريل 

 -ى اهلل عميو وسممصم-عمى كرسي بين السماء واألرض، نزل إلى النبي  -صمى اهلل عميو وسمم-وقد رآه النبي 
 .فعممو ثم بعد ذلك ارتفع، فاستوى، أي: عال وارتفع، وىذا أحد معاني االستواء

، -صمى اهلل عميو وسمم-، استوى، أي: النبي -صمى اهلل عميو وسمم-وبعضيم يقول: ذلك حينما ُعرج بالنبي 
 .عميو الصالة والسالم-ارتفع مع جبريل 

إن الذي  :، وىذا عمى ىذا المعنى إذا قمنا-عميو الصالة والسالم-، يعني: جبريل [7النجم:] {َوُىَو ِباألُُفِق اأَلْعَمى}
فيو تفريق الضمائر، واألصل توحيد مرجع الضمائر قدر  -صمى اهلل عميو وسمم-استوى وارتفع ىو النبي 

ارتفع بعدما أوحى  -والسالمعميو الصالة -أن الذي استوى ىو جبريل  -واهلل أعمم-ولذلك فإن األقرب  ،اإلمكان
 فكل ذلك من صفة جبريل. ،-صمى اهلل عميو وسمم-إلى النبي 

 {ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى}، [11-8النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى*  َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى* ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى }قال: 
؛ ألن اهلل قال بعده: -سبحانو وتعالى-، من الذي دنا فتدلى؟ من الناس من يفيم أن المراد بذلك ىو اهلل [8النجم:]
حتى  -صمى اهلل عميو وسمم-من نبيو  -عز وجل-، قالوا: اقترب اهلل [11النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}

ن قال بو قميل من السمف إال أن القول الذي عميو كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ىذ ا وا 
وىو الذي ال ينبغي العدول عنو أن الذي دنا فتدلى ىو  ،اإلجماع -رحمو اهلل-بل نقل عميو الدارمي  ،الجميور
هلل، وىذا الشاىد ، وليس ذلك من دنو ا-صمى اهلل عميو وسمم-، دنا من النبي -عميو الصالة والسالم-جبريل 
لئال تُفيم اآلية عمى المعنى اآلخر، دنا جبريل فتدلى، دنا ثم ازداد في الدنو، وابن  ؛نبو عميوأردت أن أالذي 
فييا تقديم وتأخير، واألصل في الكالم الترتيب إال لدليل يوجب القول  :يقول: تدلى فدنا، يقول -رحمو اهلل-جرير 

 .بالتقديم والتأخير
يعني: عمى قدر قوسين،  "قاب قوسين"أي: جبريل،  "فكان"، [9-8النجم:] {َقاَب َقْوَسْينِ  َفَكانَ * ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى } 

والقوس بعض أىل العمم يقول: ىو من المقبض إلى طرف القوس، يعني: ممكن أن نقول النصف من المقبض 
 .إلى الطرف ىذا قوس، ومن المقبض إلى الطرف اآلخر قوس آخر، فيكون قاب قوسين

 .يقول: القوس من طرفو إلى طرفو، فعمى ىذا يكون القوسان أوسع من ىذاوبعضيم 
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، الشاىد أنيا مسافة إلى رأسو ،التي يوضع فييا السيم إلى رأس السيم -كبد القوس-وبعضيم يقول: من الكب د 
ىنا ليست لمشك؛ ألن اهلل  "أو أدنى"أو أقل،  }َأْو َأْدَنى{، يعني: عمى قدر قوسين [9النجم:] {َفَكاَن َقابَ } قريبة جدًّا

نما مثل  -عز وجل- عز -و في القرآن كيف تفيمو؟ كما قال اهلل إذا رأيت  ىذا يعمم دقائق األشياء ومثاقيل الذر، وا 
، ىل ىذا [147الصافات:] {َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِماَئِة أَْلٍف َأْو َيِزيُدونَ }: -صمى اهلل عميو وسمم-عن يونس  -وجل

  .لمشك؟
   .[147الصافات:] ؟{َأْو َيِزيُدونَ }اهلل يعرف قدرىم تمامًا فمماذا قال: 

 .ىنا بمعنى بل يزيدون "أو"بعض أىل العمم قال: إن 
-لموسى وىارون  -عز وجل-كما قال اهلل  ،خاطبىذا جرى فيو الخطاب بحسب نظر الموبعضيم يقول: إن 

، واهلل يعمم [44طو:] {َفُقوَّل َلُو َقْوًَّل َليًِّنا َلَعمَُّو َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى}لما أمرىما بدعوة فرعون:  -عمييما الصالة والسالم
نما الذي يقع لو ال ،تأتي بمعنى الترجي "لعل"أنو لن يتذكر ولن يخشى، مع أن  ترجي ىو من ال يعمم عواقب وا 

َلَعمَُّو }م الغيوب، فيكون ىذا فيو عال -عز وجل-األمور، تقول: لعل المطر ينزل، لعل المسافر يقدم، أما اهلل 
من أجل أن يتذكر  :ىنا بمعنى التعميل أي "لعل"كما، إال إذا ُفسرت ، أي: عمى رجائ[44طو:] {َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى

   .تجدون مثل ىذا في القرآن، فما المراد بو؟ ىل المراد بو الشك؟ :أو يخشى، وىو أحد معانييا، الشاىد
نما المراد بو  قال بحسب أو أن ذلك ي ،، بمعنى بل أدنى[9النجم:] {َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}الجواب: ال، وا 

قاب قوسين أو أدنى، لو نظر إلى ىؤالء الذين ُبعث إلييم يونس  :نظر الناظر منكم، بمعنى لو نظر إليو يقول
أو يزيدون، بحسب الناظر، أما اهلل فيعمم عددىم، فيذه  ،ألف فإنو يقول: مائة -صمى اهلل عميو وسمم-بن متى 

 .من وجوه االستعمال والتعبير في القرآن الكريم
، أوحى جبريل إلى عبده، أي: [11-9النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى*  َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}فينا: 

عيد الضمير إلى غير مذكور ثقة منيا بفيم ولكن العرب ت ،اهلل لم يرد لو ذكر، مع أن -عز وجل-إلى عبد اهلل 
نما ىو عبد هلل، وليذا قال: -عميو الصالة والسالم-، فيو ليس بعبد لجبريل ىالسامع إذا كان المعنى ال يخف ، وا 

  أبيم ىذا الذي أوحاه تفخيمًا وتعظيمًا. ،، وأبيمو ىنا[11النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}
واإلنسان  ،ما رأتو عينو -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ب قمبُ ، لم ُيكذ  [11النجم:] {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى}ثم قال: 

أحيانًا يرى أمورًا عجيبة ىائمة ولكنو قد يتيم بصره، يقول: ال يمكن، لربما صورت لي األشياء بغير حقيقتيا، 
الذي ىو - ب القمبُ لربما كنت في حال من االنبيار والذىول، فرأيت األمور بغير صورتيا الحقيقية، قد ُيكذ  

-11النجم:] {َوَلَقْد َرآهُ *  َأَفُتَماُروَنُو َعَمى َما َيَرى* َب اْلُفَؤاُد َما رََأى َما َكذَ }ىنا ال،  ،فيتيم النظر العين   -العقل
 {ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَيى}، أي: مرة أخرى، [13النجم:] {َنْزَلًة ُأْخَرى}، -صمى اهلل عميو وسمم-، يعني: جبريل [13
رضي -، وليذا فإن المرة األولى ىذه التي تحدث اهلل عنيا ىي حينما نزل عميو كما جاء عن عائشة [14النجم:]

صمى اهلل -ىل رأى النبي  ،ما قال ليا مسروق: يا عائشةحين، (3)"ما بين األُفق سادًّا ،رآه في أجياد": -اهلل عنيا
وفييا قولو:  ،ثم قرأ عمييا ىذه اآليات ،شعري مما قمت، فقال: ال تعجمي عمي   ربو؟ فقالت: لقد قف   -عميو وسمم
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من "، وقالت: (5)"لو ستمائة جناح رأى جبريل  ": قال ابن مسعود، (4)[11النجم:] {َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}
رأيت ))قال:  -اهلل عميو وسممصمى -، والنبي (6)"رأى ربو فقد كذب -صمى اهلل عميو وسمم-حدثكم أن محمدًا 

رضي -ربو، وما ُنقل عن ابن عباس  لم ير   -صمى اهلل عميو وسمم-، فالنبي (8)((ى أراهأن   اً نور ))، وقال: (7)((نوراً 
، رآه بقمبو وذلك بالعمم ومعرفة كماالتو (9)أنو رأى ربو المقصود بو أنو رآه بقمبو ال بعين رأسو -اهلل عنيما

  .جل جاللو-وما يميق بو وما ال يميق  ،ذلكوأوصافو وما إلى 
، سدرة المنتيى ينتيي إلييا ما ُيرفع إلى السماء، [14-13النجم:] {ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَيى* َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى }

لو حد ووقف  ُحد   -عميو الصالة والسالم-ما وراءىا، وجبريل عمم الخالئق فال يعرفون شيئًا ع ينتيي إلييا :وقيل
 .ولم يستطع في ليمة المعراج أن يجاوزه، وىو أعظم المالئكة ،عنده

رحمو -، قيل: تأوي إلييا أرواح الشيداء، وىذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم [15النجم:] {ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى}
جنة المأوى أنيا اسم من أسماء الجنة، فيأوي إلييا من  أن -واهلل أعمم-، وقيل: يأوي إلييا آدم، واألقرب -اهلل

، رأى من التياويل [16النجم:] {ِإْذ َيْغَشى السِّْدَرَة َما َيْغَشى}مأوى، ثم قال:  ،لو دخوليا -عز وجل-كتب اهلل 
ما تجاوز  "طغى وما"، ما مال عن ىدفو المرئي، [17النجم:] {َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى}وأمورًا عجيبة عظيمة، 

نما نظر فقط  الحد وما نظر إلى أشياء فوق ما ُحد   * َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى }ما قدر اهلل لو أن يراه، إلى لو، وا 
  .، أي: رأى من اآليات العظام[18-17النجم:] {َلَقْد رََأى ِمْن آَياِت َربِِّو اْلُكْبَرى

: -صمى اهلل عميو وسمم-عن موسى  -عز وجل-كما قال اهلل من آيات ربو اآلية الكبرى،  وبعضيم يقول: رأى
 {َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناتٍ }، مع أن اهلل قال: ، وىي العصا[21النازعات:] {َفَأرَاُه اآلَيَة اْلُكْبَرى}
 {ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى}قال:  -عز وجل-، إلى آخره، فالشاىد ىنا أن اهلل ، وأعظم ىذه اآليات كانت العصا[111اإلسراء:]
، ليس لمشك، فاهلل يعمم مقدار ذلك تمامًا بال زيادة [9النجم:] {َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدَنى}، ىذا جبريل، [8النجم:]

نما وج   ،وال نقصان  أعمم.، واهلل تعالى ذلك من العربية ما ذكرتُ  وُ وا 
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
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