
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اآلية ىذه نفيم كيف سمسمة

 الواقعة سورة من 18 اآلية إلى 57 اآلية من
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
وعمى آلو وصحبو  ،نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين

 أجمعين، أما بعد:
 وبركاتو.عميكم ورحمتو اهلل فسالم 

غير مراد  فييا عن اآليات التي قد تُفيم عمى من المجالس التي نتحدث -إن شاء اهلل-يذا المجمس ىو األخير ف
ميا وىو حديث عن انا ىذه المجالس قبل نحو ثالث أو أربع سنوات، وىذا ختمنيا، وقد ابتدأ -عز وجل-اهلل 

نَُّو َلَقَسٌم َلْو * َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم }يقول:  -عز وجل-فاهلل  ،القرآن الكريم، وذلك في سورة الواقعة َواِ 
 {َتنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمينَ * ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَن * ِفي ِكتَاٍب َمْكُنوٍن * ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم * َتْعَمُموَن َعِظيٌم 

  .[88-75الواقعة:]
كما في قولو:  -عز وجل-، ىذه الصيغة إذا رأيتيا في كتاب اهلل [75الواقعة:] {َفال ُأْقِسمُ }: -تبارك وتعالى-فقولو 

، ونحو ذلك فما المراد؟ ىل المقصود كما يقول [1البمد:] {ال ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمدِ }، [1القيامة:] {ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ }
، وىذا ال ؟؛ ألن األمر من الوضوح والظيور ما ال يحتاج معو إلى قسم"ال أقسم"نفي القسم  :بعض أىل العمم

نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيمٌ }يخمو من إشكال؛ ألن اهلل قال ىنا:  ، مما يدل عمى أنو قسم، وليس [76الواقعة:] {َواِ 
 ،زعمون وتقولون وتدعون وتفترونقدر قبميا، ال لما ت" ىذه لنفي شيء مال"المقصود نفي القسم، أو أن المراد أن 

ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع }، ال لما تقولون في القرآن من أنو كذب وأساطير األولين، [1القيامة:] {أُْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ }ثم قال: 
نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم }، ثم ذكر كالمًا معترضًا [75الواقعة:] {النُُّجومِ  ، [77-76الواقعة:] {ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريمٌ * َواِ 

في ُأشبعت الفتحة  ،ىذه أصميا ألقسم بمواقع النجوم، ولكن صار فييا شيء من اإلشباع "ال"أو أن المراد أن 
قراءة لكنيا غير متواترة عن في  "قسم، فقد ورد بيذا "أل[75الواقعة:] {ال ُأْقِسمُ } فصارت قسم فتولدت األلفأل

واهلل -، وىذا معنى فيو ُبعد، واألقرب الذي عميو الجميور -رضي اهلل تعالى عنيم-الحسن وجماعة من السمف 
، أي: أقسم [1البمد:] {ال ُأْقِسُم ِبَيَذا اْلَبَمدِ }، أي: ُأقسم، "ال أقسمـ"زاد في القسم لتأكيده، ف" ىذه تال"أن  -تعالى أعمم
َفال }، [38الحاقة:] {َفال ُأْقِسُم ِبَما ُتْبِصُرونَ }، أي: أقسم بيوم القيامة، [1القيامة:] {ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمةِ }بيذا البمد، 

  .، أي: أقسم بمواقع النجوم[75الواقعة:] {ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجومِ 
 ومواقع النجوم ىنا ما المراد بيا؟ 

، يعني: مغارب (1)أىل العمم من قال: مساقط النجوم، وىذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري من
 .النجوم حينما تغرب
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 .وبعض السمف قال: مواقع النجوم يعني منازل النجوم في السماء
 .األنواء :وبعضيم قال: مواقع النجوم أي

، أي: نزول القرآن، فالقرآن نزل منجمًا لم ينزل جممة [75الواقعة:] {النُُّجومِ َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع }وبعضيم يقول: 
نَُّو }، واحتج لو بما بعده أن اهلل قال: (2)-رحمو اهلل-واحدة، وىذا المعنى ىو الذي اختاره الحافظ ابن القيم  َواِ 

 .[77-76الواقعة:]{ ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريمٌ * َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم 
ىو حمل الكالم عمى ظاىره المتبادر المشيور، فالنجوم ىي النجوم المعروفة،  -واهلل تعالى أعمم-واألقرب 

أو مساقطيا، يعني: مغاربيا، فيي تغرب، ىذا ىو المشيور الذي عميو عامة  ،ومواقعيا إما منازليا في السماء
، ما (3)"انكدارىا واندثارىا في يوم القيامة"يقول: السمف، وبعضيم فسر ذلك بيوم القيامة كما جاء عن الحسن 

َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع }ىذا معنى  :نورىا ويذىب في ذلك اليوم الرىيب، الحاصل ينطفئ ،يحصل ليا من التغير
 .[75الواقعة:] {النُُّجومِ 

نَُّو َلَقَسٌم َلْو َتْعَمُموَن َعِظيٌم }ثم قال:  وىو موضع الشاىد الذي -، ثم قال [77-76الواقعة:] {َكِريمٌ ِإنَُّو َلُقْرآٌن * َواِ 
، ما المراد بيذا [79-78الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ * ِفي ِكتَاٍب َمْكُنوٍن }: -من أجمو تحدثت عن ىذه اآلية

 الكتاب، ما المراد بو؟ 
مستور مصون، إما مصون عن األعين، أو كما يقول ابن جرير:  أي ، مكنون:[78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }
، أي: [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }، مصون، فيو محفوظ، (4)"بارمصون عن كل أذى ودنس وقذر وغ"

  .مستور وما إلى ذلك من العبارات ،مصون ،محفوظ، ُمغطى
محفوظ عن الباطل، إن ُأريد بو الموح المحفوظ فال تصل  ، أي:[78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }فبعضيم قال: 

ن ُأريد بو الذي في أيدي المالئكة في الصحف فال تصل إليو الشياطين َوَما }واهلل يقول:  ،إليو الشياطين، وا 
ن [212-218الشعراء:] {السَّْمِع َلَمْعُزوُلونَ  ِإنَُّيْم َعنِ * َوَما َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعوَن * َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطيُن  ، وا 

ْلَنا }قال:  -تبارك وتعالى-واهلل  ،والتغيير ،والتبديل ،ُأريد بو ىذا القرآن فيو مصون من التحريف ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ   .[9الحجر:] {الذِّْكَر َواِ 

، منيم من فسره بالموح المحفوظ، وىذا قال [78الواقعة:] {ِكتَاٍب َمْكُنونٍ ِفي }ىنا:  -تبارك وتعالى-الشاىد أن قولو 
ِفي * ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم }كرمة، يعني: التوراة واإلنجيل، وىذا قال بو عبو جماعة من السمف، ومنيم من قال: 

 ،الزبور :واإلنجيل، ومن السمف من قال، أي: مذكور تجدون ذكره في التوراة [78-77الواقعة:] {ِكتَاٍب َمْكُنونٍ 
ِلينَ } نَُّو َلِفي ُزُبِر اأَلوَّ  .[196الشعراء:] {َواِ 

ِفي }، ىو ىذا المصحف الذي بأيدينا، لكن ىذا يرد عميو إشكال [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }وبعضيم يقول: 
، فيل ىذا (5)كل من كتب شيئًا يمكن أن يكون في كتاب :، كما يقول الحافظ ابن القيم[78الواقعة:] {ِكتَاٍب َمْكُنونٍ 
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نما كان في  ،يحتاج إلى قسم وىو يدل عمى عظمتو أنو في كتاب، مع أن القرآن حينما نزل لم يكن في كتاب وا 
رضي -، والصحابة -عميو الصالة والسالم-، نزلو جبريل عمى قمب محمد -صمى اهلل عميو وسمم-قمب النبي 
 .عميو الصالة والسالم-عنو مشافية وسمعوه منو  تمقوه -اهلل عنيم

، ليس المقصود ىذا الكتاب [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }األرجح واألشير من أقوال أىل العمم أن قولو:  نإذ
، أين؟ إما الموح [78-77الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ * ِإنَُّو َلُقْرآٌن َكِريٌم }الذي بأيدينا، اآليات تتحدث عن القرآن 

ما الصحف التي بأيدي المالئكة كما قال اهلل  * َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرٍة * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة }: -عز وجل-المحفوظ، وا 
، فيو بأيدي ىؤالء المالئكة، والقرآن لو تنزالت كما ىو معموم، نزل إلى [16-13عبس:] {ِكرَاٍم َبَرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة 

، ونزل أيضًا إلى السماء الدنيا في ليمة [22البروج:] {ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ }: -عز وجل-وح المحفوظ كما قال اهلل الم
، ولو (6)"ُفصل القرآن من الذكر في ليمة القدر"واحدة وىي ليمة القدر، كما صح عن ابن عباس ولو حكم الرفع، 

، السفرة سفراء بين اهلل وبين [16-14عبس:] {ِكرَاٍم َبَرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة } ،تنزل ثالث بأيدي المالئكة في الصحف
، لما (7)((الماىر بالقرآن وىو يحفظو مع السفرة الكرام البررة)): -صمى اهلل عميو وسمم-خمقو، وليذا قال النبي 

وماىر  ،صار مع السفرة الذين ينقمون الوحي، وىو مشتغل بالوحي يحفظ -عز وجل-كان ىذا يشتغل بكتاب اهلل 
 .(8)بيذا القرآن، ماىر وحافظ، كما جاء في بعض روايات الحديث

  .[79الواقعة:] ؟{ال َيَمسُّوُ }، الضمير يرجع إلى ماذا [79الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ }قولو:  في
-78الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ * ِفي ِكتَاٍب َمْكُنوٍن }أكثر أىل العمم عمى أنو يعود إلى الكتاب المكنون 

  .، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، ال يمس ىذا الكتاب المكنون إال المطيرون، من ىم المطيرون؟[79
-13عبس:] {ِكرَاٍم َبَرَرةٍ * ِبَأْيِدي َسَفَرٍة * َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرٍة * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة }أكثر أىل العمم يقولون: المالئكة، 

  .؟ا، والمس ما المراد بو، والقرآن ُيفسر بعضو بعضً [16
ىم المالئكة  : يممسو إال المطيرون، من ىم المطيرون؟ إذا قمناالالمقصود بو الممس  :من أىل العمم من يقول

عبر ابن جرير يقول: المطيرون من الذنوب، من ىم المطيرون من الذنوب؟ كل بني آدم خطاء، فيم وكما ي
نوب بيذا م أيضًا أن الرسل يدخمون في ذلك باعتبار أنيم مطيرون من الذالمالئكة، وكالم ابن جرير ُيفيِ 

  عمى ىذا القول. ،االعتبار
معناه ال ينزل بو إال  :المس ىو الممس فقيل :، إذا قمنا[79الواقعة:] { اْلُمَطيَُّرونَ ال َيَمسُُّو ِإالَّ }فينا المس 

، كتاب محفوظ ما تقترب منو الشياطين، ولما [218الشعراء:] {َوَما َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطينُ } ،المطيرون وىم المالئكة
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 البررة، الكرام السفرة مع لو حافظ وىو القرآن يقرأ الذي مثل)): قال -وسمم عميو اهلل صمى- النبي عن ،-عنيا اهلل رضي عائشة
 .((أجران فمو شديد عميو وىو يتعاىده وىو يقرأ الذي ومثل



َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَجْدَناَىا ُمِمَئْت َحَرًسا } :قالت الجن والشياطين -صمى اهلل عميو وسمم-بعث اهلل محمدًا 
 ،، مرصود[9-8الجن:] {اآلَن َيِجْد َلُو ِشَياًبا َرَصًدا َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد ِمْنَيا َمَقاِعَد ِلمسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمعِ * َشِديًدا َوُشُيًبا 

  .استغربوا ىذا الذي حدثيب جاىزة ُتضرب بيا ىؤالء الشياطين، فيم الش
فيذا باعتبار أنو الذي في الموح  ،ه إال المطيرونيمسو أي ال ينزل بو، وقيل ال يقرؤ ال  :فالشاىد أنو ىنا قيل

فبعضيم  ،-المصحف الذي بأيدينا-المحفوظ أو الذي بأيدي المالئكة، وعمى اعتبار أنو ىذا القرآن الذي بأيدينا 
واحتجوا بيذه  ،، أي: من األحداث، الحدث األصغر والحدث األكبر[79الواقعة:] {ْلُمَطيَُّرونَ ال َيَمسُُّو ِإالَّ ا}قال: 

صمى اهلل عميو -اآلية عمى أنو ال يجوز أن يمس القرآن إال طاىر، واحتجوا بما ورد من األحاديث ككتاب النبي 
ورد، ولكن ىذه الروايات ال تخمو  ، ونحو ذلك مما(9)((ال يمس القرآن إال طاىر))لعمرو بن حزم وفيو:  -وسمم

، ىذا كتبو ((ال يمس القرآن إال طاىر))ولكن يبقى المعنى فييا فيو إجمال  ،، وقد تتقوى بمجموعيامن ضعف
 . وفييم مسممون، فما المراد؟ ،وفييم أىل إشراك ،وفييم مجوس ،ألىل اليمن، أىل اليمن فييم ييود ونصارى

المسمم ال ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ىل المراد ال يمس القرآن إال طاىر بمعنى مسمم؛ ألن النبي 
 ، أو المراد ال يمسو إال طاىر يعني من الحدث األصغر، أو ال يمسو إال طاىر يعني من الجنابة؟ (18)((ينجس

، معناه ليس الذي في أيدي ((القرآنال يمس ))كتبو لآلدميين  -صمى اهلل عميو وسمم-حتمل، والنبي الحديث م
، لكن يبقى المعنى ((ال يمس القرآن إال طاىر))، فيذا خطاب لبني آدم ((إال طاىر))المالئكة وال الموح المحفوظ 

ذا كان  يحتمل أكثر من بمعنى أن معناه  ،جملمسمى بالمترددًا ىذا التردد فإن ىذا ما ييتردد بين ىذه المعاني، وا 
جوز مس القرآن إال فقط فإن ذلك قد ال يكفي في تقرير معنى وىو أنو ال يمعنى، ولكن لو بقينا مع ىذه األدلة 

وجماعة مما يدل  -رضي اهلل عنو-ضيف إلييا ما ورد عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص بطيارة، لكن ن
خالف، ىي روايات صحيحة وال ُيعمم ليا ملقرآن، و عمى أنو ال يجوز لمُمحدث حتى الحدث األصغر أن يمس ا

نو ال يجوز لإلنسان أن إ: -أعمم واهلل تعالى -، وليذا يقال حجة وقول الصحابي إذا لم ُيعمم لو مخالف فإنو
ن ىذه األيام عن ث أكبر، لكن كثير من النساء يسألسواء كان عميو حدث أصغر أو حد ،يمس القرآن إال بطيارة

، نقول: قراءة القرآن غير مس المصحف، فالقراءة النصوص ؟جاءتيا العادة وىي لم تختم :وتقولقراءة القرآن 
، كل األحاديث الواردة في ىذا ال تصح، منع الجنب والحائض (11)((نبأنو ال يقرأ القرآن حائض وال ج))الواردة 

 .وفييا ضعف من جية اإلسناد ،من قراءة القرآن، كل األحاديث فييا اضطراب من جية المفظ
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أنو يجوز لمُمحدث حدثًا أصغر أو أكبر أن يقرأ ما شاء من القرآن،  -واهلل تعالى أعمم-األرجح  :وليذا يقال
المقصود بو االستحباب،  (12) ((يركرىت أن أذكر اهلل إال عمى ط))حينما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

، وقال في ترجمة ىذا "باب تقضي الحائض المناسك كميا إال الطواف بالبيت": -رحمو اهلل-قال اإلمام البخاري 
صمى اهلل عميو -نب بأسًا، وكان النبي ال بأس أن تقرأ اآلية، ولم يَر ابن عباس بالقراءة لمج :وقال إبراىيم"الباب: 
نب نو يرى أن الجأ عمى -رحمو اهلل-، فيذا يدل من صنيع البخاري (13)"يذكر اهلل عمى كل أحيانو -وسمم

 .واهلل تعالى أعمم ،ان القرآنأوالحائض يقر 
: اقرأ في لكن من غير مس، وليذا نقول لممرأة التي تسأل عن ىذا مثاًل في حال الحيض أو اإلنسان الُمحدث

أو تفسير السعدي أو  ،ج المصباح المنيرتب التي عندكم اآلن في ىذه األدر تب التفسير، مثاًل الككتاب من ك
فيقرأ دون أن يمس المربع الذي فيو القرآن، والسبب في  ،نحو ىذا تجدون في ىامشو التفسير وفي الوسط القرآن

تفسير ابن سعدي، ىذا مختصر ابن كثير، مع أنو يوجد في  :ذلك ىو أن ىذا الكتاب الغالب عميو التفسير فيقال
فال يقرأ  ،مصحف :قال لوكممات القرآن أكثر منيا فإنو يكممات قميمة و  لكن إذا كان التفسير مجرد ،المربع قرآن

 ،فالمرأة تمبس القفاز أو تقمبو بشيء بعود أو نحو ىذا وتقرأ ما شاءت وتختم، ال تنقطع من القراءة ،فيو إال بحائل
   .واهلل تعالى أعمم

من األحداث واألنجاس، وىذا قال بو قتادة وجماعة، ، بعضيم قال: [79الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ }
ن وبعضيم قال: المطيرون من الشرك، وبعضيم يقول كالربيع بن أنس: المطيرون من الذنوب والخطايا، ومَ 

  .المطيرون من الذنوب والخطايا؟
من آمن  اْلُمَطيَُّروَن{ }ِإالَّ وبركتو ال يجد نفعو "ىم المالئكة، وبعضيم فسره بمعنى آخر كما جاء عن الفراء قال: 

التي يمكن أن ُيستمطف فييا ىذا  اري، وىو من المواضع القميمة جدًّا، وىذا أشبو ما يكون بالتفسير اإلش(14)"بو
وىنا يقول: ال يجد بركتو، فإذا كان ال يمسو إال المطيرون كذلك  ،المعنى ال عمى أنو تفسير، الكالم عمى المس

ال يجد نفعو وبركتو وتُفتح مغاليق معانيو إال لمقموب الطاىرة، فيذا من قبيل التفسير اإلشاري، من المواضع 
 .القميمة التي ُيقبل فييا ىذا النوع من التفسير

وىذا أيضًا ليس تفسيرًا عمى ظاىر  ،هلل من الشرك والنفاقتفسيره وتأويمو إال من طيره ا وقال بعضيم: ال يعرف
نما ىو من قبيل أيضًا ما ُيسمى بالتفسير اإلشاري  .المفظ وا 

يقولون: ال يجوز لمُمحدث أن يمس المصحف، وىو منقول عن جماعة من  -رحميم اهلل-الجميور من العمماء 
وسعيد بن زيد وجماعة من التابعين  ،-الى عنورضي اهلل تع-الصحابة كعمي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص 

كعطاء والزىري والنخعي والحكم وحماد وجماعة، وىذا قول مالك والشافعي وكثير من الفقياء، وُنقل ذلك عن ابن 

                                                           

 والحاكم ،(286) برقم صحيحو، في خزيمة وابن ،(17) برقم ،؟يبول وىو السالم أيرد باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو - 12
 صحيح في األلباني وصححو ،"المفظ بيذا يخرجاه ولم الشيخين شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(592) برقم المستدرك، في
 (.2472) برقم الجامع، صحيح وفي ،(13) برقم داود، أبي
 (.373) برقم وغيرىا، الجنابة حال في تعالى اهلل ذكر باب الحيض، كتاب مسمم، أخرجوو ، (69-68/ 1) البخاري صحيح - 13
 (.138/ 3) لمفراء القرآن معاني - 14



ال َيَمسُُّو ِإالَّ } ،يجوز لمُمحدث أن يمس القرآنال عباس والشعبي وىو مروي عن أبي حنيفة أيضًا أنو 
ىذا القرآن قال اهلل عنو: "لطيفة في ىذا فيو يقول:  ذكر معانيَ  -رحمو اهلل-، وابن القيم [79الواقعة:] {اْلُمَطيَُّرونَ 

ال }، فيقول: ىذه يؤخذ منيا [211-218الشعراء:] {َوَما َيْنَبِغي َلُيْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ * َوَما َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطيُن }
كما أن الذي في السماء ال أنو ، أنو ال يمس المصحف إال طاىر من باب [79الواقعة:] {اْلُمَطيَُّرونَ َيَمسُُّو ِإالَّ 

ال يجد حالوتو وطعمو إال "فكذلك ينبغي لمذي في األرض أن ال يمسو إال طاىر، وىكذا يقول:  ،يمسو إال طاىر
 ُقلْ } "باب :من اآلية فقال في صحيحو -رحمو اهلل-، كما فيم ذلك اإلمام البخاري (15)"من آمن بو وعمل بو

ال يجد طعمو ونفعو إال من آمن بالقرآن، وال يحممو بحقو  "ال يمسو"، قال: [93:عمران آل] {َفاْتُموَىا ِبالتَّْورَاةِ  َفْأُتوا
، وكذلك (16)"[5الجمعة:] {اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًاَمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّموا التَّْورَاَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُموَىا َكَمَثِل }لقولو:  ؛إال المؤمن

مصروفة عنو،  وممنوعة من فيمفال ينال معانيو ويفيمو كما ينبغي إال القموب الطاىرة، وأما القموب النجسة 
، يعني: (17)"وعقد ىذه األخوة بين ىذه المعاني وبين المعنى الظاىر من اآلية ،يقول: فتأمل ىذا النسب القريب

نما ىو يؤخذ من اإلشارة أن الشيء بالشيء ُيذكر، يقول:  فيذا الفيم الذي أشار "ىذا غير التفسير بالظاىر، وا 
، يعني: ىذه االستنباطات الدقيقة (18)"إال فيمًا يؤتيو اهلل رجاًل في كتاب"في قولو:  -رضي اهلل عنو-إليو عمي 

ل عنو بالميو والمغو والخنى عرض عنو مشغو  تُفتح لقمب مالالقرآن  والمعاني والنكات، فالحاصل أن معانيَ 
ل شيخ اإلسالم فيما نقمو ا تُفتح لو معاني القرآن، وليذا قناء ونحو ذلك، فالقمب المموث المشوش باألكدار الوالغ

فكذلك "، قال: (19)((كمب وال صورة وإن المالئكة ال تدخل بيتًا في)): -صمى اهلل عميو وسمم-عن غيره في قولو 
في فإن المالئكة ال تدخميا بالمعاني الطيبة، فمن أراد أن ُيفتح لو  ،(28)"القموب إذا كانت تحمل أخالق الكالب

 -رضي اهلل عنو-أبو الدرداء  يكون قمبو مشغواًل منيمكًا في الدنيا، و ال ،طير قمبومعاني القرآن فيحتاج إلى أن ي
، إنسان (21)"ل عن ىذا فقال: أن يكون لو بكل واد مالئالقمب، فسالميم إني أعوذ بك من تفرق "كان يقول: 

فكر إال ك إذا كان مشغواًل بالشيوات ال ي، وكذل؟ين تُفتح لو معاني القرآنأفكر لشيء، ىذا مشغول في الدنيا ما ي
، ومواقع اإلنترنت وغير ذلك، وأغمفة المجالت ،ويتتبع ىذه وينظر إلى القنوات وصور النساء الفاتنات ،بالشيوات

عز -عاقب ىذا اإلنسان فينسى ما حفظو من كتاب اهلل دًا ويكون محال لمقرآن، بل قد يىذا القمب ال ُيفتح أب
 .وجل
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رين من الغربيين وغيرىم عن القرآن مثل ىذا ال ُيفتح لو، ولذلك وىكذا المشغول بكالم الفالسفة أو بكالم المنظ  
كين لربما يمضي عميو الزمان الطويل في كتب مترجمة ونحو ذلك ودورات ويظن أنو تجد بعض ىؤالء المسا

ذا جاء لك برمّ  ل شيًئاحصّ  ذا ىو بربع آية، وا  كل ما يقولو القائمون من المعاني الصحيحة فيو فة ما حصمو وا 
 بأشياء جديدة ومعانٍ ن أنيم جاءوا ولكن لُبعدىم عن القرآن يظنو  ،مضمن في ىذا القرآن بأقرب عبارة وأحسنيا
صالح لمنفوس وتزكية وما أشبو ذلك قبل دة في ىذا القرآن لكن يحتاج أن يوما عمموا أن التزكية موجو  ،وتربية وا 

قبل عمى القرآن بكميتو ما ىو يقرأ لمامًا في رمضان ألمر الثاني، يحتاج اإلنسان أن يوىذا ىو ا ،عميو اإلنسان
ذا ذىب رمضان ضاع المصحف،  ذا جاء رمضان بدأ يفقط وا  ابحثوا  ،؟، أين مصحفي؟ين المصحفأ بحثوا 

ر بعض الشعراء أو بعض من كتب في المقامات يصور حالو وىجر و فيجده في رف قد اغبر، كما ص ،عنو
   يقول:  ،الناس لو

 (22)في بيت زنديق ي مصحفٌ نكأن*** 
  نسأل اهلل العافية. ،ما ُيقرأ فيو ،كيف يكون حال المصحف في بيت الزنديق؟ ُمغبر

وليذا أقول: نحن في ختام ىذا الشير منظر ال شك أنو ُيبيج وُيفرح المؤمن إقبال الناس عمى كتاب اهلل في 
ىذا جيد، لكن  -عز وجل-لكتاب اهلل  تراويح إلى القيام بين قائم وتالٍ المساجد، في الميمة الماضية الناس من ال
دعاة ترى أثر العبادة  ،الشير؟ سافرت إلى بعض البالد أندونيسيا مثالً ىل يكون آخر عيدنا بالقرآن ىو ىذا 

ىم   ، متتاليةأربع دورات  ،عمى وجوىيم، الدورة تنتيي الساعة الثانية عشرة من الميل من الساعة الثامنة صباحاً 
نفس الوقت فبت ويقومون بأعباء كثيرة في  ،في غاية اإلجياد والتعب بت معيم ليمة ينامون بعد الثانية عشرة

قائم وراكع فوجدتيم بين  -أعزكم اهلل-معيم ليمة واحتجت في حدود الساعة الثانية والنصف الذىاب إلى الخالء 
ذا  ،حدث عن عبادة السمف، فجمست أتحدثوساجد، ثم عرفت أن ىذا ىو ديدنيم، طمبوا بعد المغرب أن أت وا 

بدموعيم عمى خدودىم تسيل، رأيت في المسجد مكانًا قد ُحجر عميو بخشب، فسألت ما ىذا؟ فقالوا: ىذا محل 
وأصحاب سنة، وبالمناسبة نساء يغطين وجوىين وقفازات وأكثرىن  ،وطمبة عمم ،ودعاة ،االعتكاف، أىل عبادة

  .ممممن من الحجابالداعيات القائمات عمى البرامج، وبعض بناتنا بدأن يت ،طبيبات
وال يشترط الصالة في الميل أن ينام اإلنسان ثم  ،القرآن دائمًا وليس فقط في رمضان، الصالة في الميلفأقول: 

قبل أن تنام، وهلل عباد ال يتركون ىذا، إحدى الفتيات في الثانوية في آخر سنة في الثانوية أيام  يقوم، ال، صل  
تقول: أيام اختبارات نياية  ،ومتأثمة جدًّاي من الميل نصف ساعة ومتحرجة االختبارات تسأل تقول: إنيا تصم

العام، فأنا جمست أتحدث أنيا تتدرج وتعود نفسيا وتزيد ركعتين ثم بعد سنة تزيد ركعتين، قالت: ال، أنا من 
عتبر يلكن سؤالي ىو أيام االختبارات صرت أصمي نصف ساعة ىل ىذا سنوات أصاًل أصمي ساعتين كل ليمة، 

، تقول: أنا ؟ستطيع أن أصمي ساعتين مع المذاكرة والسير واالختبارات في الثالث الثانويأال  يفإن اوتقصيرً  اذنبً 
د نصمي آخر الميل يد في أول الميل بساعة مع الفرض، ونتجيجمن سنوات أصمي ساعتين في اليوم، ونحن نت

                                                           

 البن والنياية، البداية: انظر وعالميم، عصره في المالكية شيخ القاضي أحمد بن نصر بن عمي بن الوىاب لعبد البيت ىذا - 22
 ، والبيت بتمامو ىو:(221/  3) خمكان البن األعيان ووفيات ،(19/287) مصفديل بالوفيات والوافي ،(41/ 12) كثير

 زنديق يتب ِفي مصحفٌ  كأنني***  تياأزقّ  ِفي يأمش حيرانَ  ظممتُ 



ي مسجد من بعد ، ويوجد ف؟!ين يوجدأ، ىذا ؟الركعةفي ين اإلمام وجييقرأ ، ونعتبرىا طويمة، كيف اساعة إال ثمثً 
صالة  ،إلى بيوتيم أن يذىبوابيل أذان الفجر المصمون يتسحرون في نفس المسجد، ما يدركون العشاء إلى ق

وما أكموا  ،جمس يقرأ فأذن الفجر لما سمموافالمرات نسي  ىحدفي إبيل الفجر، و واحدة من بعد العشاء إلى ق
  سحورىم.

المصحف ذكر وجوىًا في أن المراد بالقرآن الكتاب المكنون ليس ىو  -رحمو اهلل-الحافظ ابن القيم  :فأقول أخيراً 
نما ىو الذي في الموح المحفوظ، احتج عمى ىذا بسبعة أوجو، قال ،الذي بأيدينا  :اهلل وصفو بأنو مكنون أي" :وا 

 {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ }بمستور عن العيون، كذلك قال:  لعيون، والمصحف الذي بأعيننا ليسمستور عن ا
ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ }كما قال:  ،المتطيرون :ولو أراد المتوضئين لقال ،، وىم المالئكة[79الواقعة:]

   .[222البقرة:] {اْلُمَتَطيِِّرينَ 
 :ال يمسسو إال المطيرون، وكذلك أيضًا الرابع :، ما قالاليس نييً و خبر عنو ي" ال يمسو"والثالث قال: ىذا إخبار 
 {َوَما َتَنزََّلْت ِبِو الشََّياِطينُ }: -عز وجل-إن الشيطان قد جاء بيذا القرآن فقال اهلل  :أن ىذا رد عمى من قال

األرواح الطاىرة، ومن ذلك أيضًا قال: ىذه اآلية ، فال يأتيو إال [78الواقعة:] {ِفي ِكتَاٍب َمْكُنونٍ }، [218الشعراء:]
في  -رحمو اهلل-، وقد قال اإلمام مالك [14-13عبس:] {َمْرُفوَعٍة ُمَطيََّرةٍ * ِفي ُصُحٍف ُمَكرََّمٍة } :تفسرىا آية عبس

 .(23)"بآية عبس تفسيره ، يعني:[79الواقعة:] {ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّرونَ } :قولوفي تفسير  أحسن ما سمعتُ "الموطأ: 
قضايا تتعمق بالنبوة والوحي واالعتقاد والتوحيد دون  -عز وجل-قرر اهلل أن اآلية مكية، وفي مكة ي :والسادس

، والوجو السابع واألخير ألة أنو يمس القرآن طاىر أو متوضئ أو غير متوضئمس ،الكالم في األحكام الجزئية
 أيّ  ألن؛ الناس لم يكن في اإلقسام عمى ذلك بيذا القسم العظيم كثير فائدة يقول: لو ُأريد بو الكتاب الذي بأيدي

  .(24)أن يكون مضمنًا في كتابكالم يمكن 
}ال إذا كان الذي في السماء "يقول:  -رحمو اهلل-لكنو يقول كما ينقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية  ؟،فأين العظمة

نحن في ىذه الفوائد ف، (25)"}ال َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَن{ي في األرض فينبغي أن يكون الذ ،َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَن{
 ،وطالب العمم ،ليستفيد الجميع، العوام ؛وفوائد ومسائل فقيية إلى غير ذلك ،ضمنيا موعظة ولطائفنكما ترون 

  والصغير والكبير.
ياكم ىداة ميتدين، وصمى اهلل عمى نبينا  -عز وجل-سأل اهلل أ ياكم بما سمعنا، وأن يجعمنا وا  أن ينفعني وا 

  وعمى آلو وصحبو. ،محمد
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