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  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )٤٠(ية اآلإلى ) ٣٧(سورة يس من اآلية 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  

 وعلى آله وأصحابه ومن وااله،صلى اهللا عليه  ،سالم على رسول اهللالصالة والالحمد هللا رب العالمين، و
   .بعدو

  .ين والمستمعيناللهم اغفر لشيخنا والحاضر
  : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-يقول الحافظ ابن كثير 

 * الْعِليِم الْعِزيِز تَقِْدير ذَِلك لَها ِلمستَقَر تَجِري والشَّمس * مظِْلمون هم فَِإذَا النَّهار ِمنْه نَسلَخُ اللَّيُل لَهم وآيةٌ{
رالْقَمو نَاهرقَد تَّى نَاِزَلمح ادوِن عجرال * الْقَِديِم كَالْع سِغي الشَّمنْبا يلَه َأن ِركتُد رال الْقَمُل واِبقُ اللَّيس 
  .]٤٠-٣٧:سورة يس[ }يسبحون فَلٍَك ِفي وكُلٌّ النَّهاِر
 بضيائه، وهذا بظالمه هذا ر،والنها الليل قُخلْ العظيمة تعالى قدرته على لهم الداللة ومن: تعالى يقول
غِْشي{: قال كما هذا، فيجيء هذا ويذهب هذا، فيذهب هذا يجيء يتعاقبان، همالُوجعَل ياللَّي ارالنَّه هطْلُبي 
 نصرمه: أي }النَّهار ِمنْه نَسلَخُ اللَّيُل لَهم وآيةٌ{: هاهنا -عز وجل- قال ولهذا ؛]٥٤:األعرافسورة [ }حِثيثًا
 هاهنا، من الليل أقبل إذا((: الحديث في جاء كما }مظِْلمون هم فَِإذَا{: قال ولهذا الليل؛ فيقبل فيذهب، منه

  . )١())الصائم أفطر فقد الشمس وغربت هاهنا، من النهار وأدبر
  .اآلية من الظاهر هو هذا

 :بعد أما ،اهللا رسول على والسالم والصالة ،هللا الحمد

 هذه نحو على الكالم مضى قد }مظِْلمون هم فَِإذَا النَّهار ِمنْه نَسلَخُ اللَّيُل لَهم وآيةٌ{ :-تعالىتبارك و- فقوله
 "عن" بمعنى هنا "من" ،}ِمنْه نَسلَخُ{ :قوله ،-تبارك وتعالى- اهللا كتاب من مواضع في اآلية هذهواآليات 
 قاله الذي هذا }مظِْلمون هم فَِإذَا النَّهار ِمنْه نَسلَخُ اللَّيُل لَهم ةٌوآي{ النهار عنه نسلخ يعني، عن معنى مضمنة

 -رحمه اهللا- جرير بن جعفر أبو المفسرين كبير ختياراو ،القرآن معاني وأصحاب المفسرين من العلم أهل
 النهار فيكون لظالما هذا تجلو هائبضو فالشمس الظالم هو الكون هذا في األصل نإ :يقولون العلم وأهل

 يكون الشمس عليه تظهر ال فالذي ،أصله إلى فيرجع ،}مظِْلمون هم فَِإذَا النَّهار ِمنْه نَسلَخُ اللَّيُل لَهم وآيةٌ{
 .مشاهد ءشي وهذا، مظلماً

  :قوالن }لَها ِلمستَقَر{: قوله معنى في ،}الْعِليِم الْعِزيِز تَقِْدير ذَِلك لَها ِلمستَقَر تَجِري والشَّمس{: وقوله
 كانت أينما وهي الجانب، ذلك في األرض يلي مما العرش تحت وهو المكاني، مستقرها: المراد أن: أحدهما

                                     
، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء )١٩٥٤(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم  - ١

  ).١١٠١(نهار، برقم الصوم وخروج ال



 وإنما الهيئة، أرباب من كثير يزعمه كما رةبكُ وليس سقفها، ألنه المخلوقات؛ وجميع ،العرش تحت فهي
  .لمالئكةا تحمله قوائم ذات قبة هو

 فإنه ،األعلى الفردوس فاسألوه اهللا لتمأس إذا(( :-صلى اهللا عليه وسلم- النبي يقول كما العالم سقف هو العرش
      تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول كما العرش ،)٢())الرحمن عرش وسقفه(( :قال، ))الجنة أعلىأوسط الجنة و

 ،العرش تحت تسجد :أي }لَها ِلمستَقَر تَجِري{ العالم فسق نعم، العالم سقف وهو كالقبة نهإ :-رحمه اهللا-
 نإو، عنه العدول يصح فال ،المعنى هذا في -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن صح ما يؤيده القول فهذا
 قدره ام أنه به المقصود هل المستقر هذا }لَها ِلمستَقَر تَجِري{ ،خراآل القول تحتمل ظاهرها في اآلية تكان
 العالم حال وتحول األفالك هذه تغيرت -تبارك وتعالى- اهللا أراد إذا حتى جريها في لها -تبارك وتعالى- اهللا

، ؟-تبارك وتعالى- اهللا قال كما ،]٩:سورة القيامة[ }وجِمع الشَّمس والْقَمر{ ،القيامة يوم الشمس فكورت
 تَجِري{ :يقول وبعضهم ،وتتغير تتحول حيث القيامة يوم يعني }لَها ِلمستَقَر تَجِري{ هذا هو :يقول فبعضهم
تَقَرسا ِلمهذه ،ذلك تتجاوز ال لها -عز وجل- اهللا قدره دقيٍق حساٍب بحسب الفلك في الشمس جريان هو }لَه 
 ىصل- هللا رسول عن صح فإذا ،معقل نهر بطل اهللا نهر جاء إذا ؟باآلية المراد هي هل لكن تحتمل األقوال

 تحتمل اآلية تكون المواضع بعض في أنه إال اللهم عنه ولدالع يصح ال فإنه ذلك من شيئاً -وسلم عليه اهللا
 ببعض فسرها -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فيكون ،أيضاً غيره على تدل أدلة وتوجد ،غيره وتحتمل هذا

 أن يصح ال لكن ،خراآل القول على تدل نهاأ ذلك نحو أو سياقها من أو منها يؤخذ عمومها من لكن ،المعنى
يوتفسيره بيانه -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن ثبت ءشي على خرآ قول حرج.   

وس الناس، فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما ءوهو فوق العالم مما يلي ر
ابلة هذا المقام، وهو وقت نصف الليل صارت أبعد تكون من العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مق

  .ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع، كما جاءت بذلك األحاديث
 بعدها تكون في ،قبل ذلك تكون في أقصى المشرقو ، في كبد السماء هي أعلى ما تكون فوقناتيعني إذا كان

تصف الليل حيث يكون منتهى الظالم تكون في الجهة  رابعاً حينما تكون مقابلة في من،أقصى المغرب
   .األخرى

 في المسجد عند -صلى اهللا عليه وسلم-كنت مع النبي :  قال-رضي اهللا عنه-روى البخاري عن أبي ذر 
فإنها ((:  قال،اهللا ورسوله أعلم:  قلت،))يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟((: غروب الشمس، فقال

  .)٣())}والشَّمس تَجِري ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم{ :العرش، فذلك قولهتذهب حتى تسجد تحت 
  :التفسير النبوي على نوعينو ،هذا أوضح ما يكون من التفسير النبوي

                                     
 ).٢٧٩٠(هذه سبيلي وهذا سبيلي، برقم : رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل اهللا، يقال - ٢

 ).٣١٩٩(رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر بحسبان، برقم  - ٣



حال من  فهذا ال يصح العدول عنه ب، لنفس اآلية-صلى اهللا عليه وسلم- تطرق فيه النبي ما: النوع األول
 أعلم - اهللا عليه وسلمىصل- النبي ، حاشا وكال،ق إليه الخطأ وإذا صح إسناده ال يمكن أن يتطر،األحوال

  .]٣:سورة النجم[ }وما ينِطقُ عِن الْهوى{الناس بكتاب اهللا 
ن أن  من المعاني والهدايات وما إلى ذلك دو-صلى اهللا عليه وسلم- ما يذكره النبي : أما النوع الثاني

 ، فيأتي بعض المفسرين يفهم أن الحديث مرتبط باآلية الفالنية وأنه يصح أن يكون تفسيراً لها،يتعرض لآلية
 : ولهذا حينما نقول-اجتهاداً منه- مهمة ه الكلمة هذ: الحظ،يقوم المفسر ويربط بين الحديث واآلية اجتهاداًف

 كيف يدخل االجتهاد في التفسير ،ض من هذه الكلمةب بعض الناس ينق؟هل يدخل االجتهاد في التفسير النبوي
 ،-عليه الصالة والسالم- فكالمه وحي -صلى اهللا عليه وسلم-النبوي؟ نقول ليس المقصود اجتهاد النبي 

 فيعمد المفسر للربط بين اآلية ، لآلية-صلى اهللا عليه وسلم-ولكن اجتهاد المفسر فيما لم يتطرق فيه النبي 
طع التفسير، تفسير ا فهنا نقول هذا النوع ليس بق،يخطئ المفسر وقد يصيب في هذه الحالة فقد ،وذاك الحديث

 فهذا ال يصح العدول ،السنة نوعان، الذي صرح فيه باآلية مثل هذا المثال الذي أمامنا هو من أجلى األمثلة
لنسبة لهم خرين فهي با الشمس مثالً تجري تظهر على اآل:د عليه الواردات يعني يقول اإلنسانِرت وال ،عنه
لقها أخبرنا عن ا هذه األمور الغيبية خ: نقول،؟ منتصف الليل عندنا فكيف تذهب وتسجد تحت العرشىلإ نهار

هي تسجد ف إذاً ، وهذا الحديث في الصحيح أنها تسجد تحت العرش- اهللا عليه وسلمىصل-طريق رسوله 
إذا كان أهل الفلك و ، هذا الذي أدركته عقولنا أصالً، وعقولنا قاصرة،تحت العرش والذي خلقها أخبرنا بهذا

 يكتشفون مجرات جديدة ،وليست مجرد نجوم أو كواكب، مجرات إلى اآلن يزعمون أنهم يكتشفون مجرات
 ووصلوا إليه وأدركوه في هذا الكون أنه قطرة من بحر أنه قليل جداً ضئيل بالنسبة ،ويعترفون أن ما يعرفونه

عن السماء الدنيا التي هي شيئاً  لكنهم ال يعرفون ،ه في السماء الدنيا أو دون السماء الدنيا هذا كل،لسعة الكون
 إلى اآلن علوم هؤالء ال تثبت أن السماء سقف وال ،]٣٢:سورة األنبياء[ }وجعلْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا{سقف 

 هذا ال يمكن أن ،ن هذا أبعد من إمكاناتهم أل؛ وال وصلوا إليه وال يستطيعون الوصول إليه،يعرفون هذا
 والثالثة والرابعة إلى ، هذا محال! فما بالك بالسماء الثانية،يصل إلى السماء؛ ألنه ال يعرفه هؤالء بالتلسكوب

كون الشمس تسجد تحت العرش هذا ال مدخل للعقل من  فمثل هذه األمور ،! فما بالك بعرش الرحمن!السابعة
القضايا التي يولدها العقل ود على اإلنسان مثل هذه النصوص  فما يِر، انتهينا،ت العرشهي تسجد تحف ،فيه

 ألن هذا ؛ أنا ال أدرك هذا: فهذا هو حقيقة التسليم، قد تقول،الذي خلقها أخبرنا بهذالكن  ،أحياناً فترد الواردات
ذعان  فيجب اإل،ن الوحي فقط هذا يتلقى م إنما،مداركه العاديةبغير داخل تحت نطاق العقل مما يدركه 

 يأتون -عليهم الصالة والسالم-الرسل ن إ : ولهذا قالوا، مما يدركه العقلة وهذا له نظائر كثير،والتسليم له
 يأتون بأشياء يتوقف العقل فيها، ولكن ال يأتون بشيء ،بمحارات العقول ولكنهم ال يأتون بمحاالت العقول

 ألن ؛ا من مغربه-حيث تحبس- وستطلع في يوم من األيام ،ذن ربها فهي تسجد تحت العرش وتستأ،مستحيل
 وهناك أشياء مما يقوله أصحاب الفلك أو أصحاب العلوم ، ليست نظريات،هذا كالم من ال ينطق عن الهوى

أن ينظر على إذا أراد اإلنسان ف ،العقول نه حقائق ومع ذلك تتوقف فيهإ : وبعض هذا يقولون عنه،المتنوعة
 على قولهم هذا هم : أقول، وإنماريد أن أتعرض إلى مسألة الدوران إطالقاًأ أنا ال ، األرض تدورأنبقولهم 



 هناك معنى ذلك أن ،نها تدورإ :يقولونأنهم  عن المعاصرين من أهل الفلك ،يتفقون على أن األرض تدور
  ! هذا مقتضاه،وسهم مقلوبة وأوضاعهم مقلوبةء في األسفل راًناسأ

ألن الناس حينما يسمعون الكالم هم يثقون بأهل الفلك وبهذه القوانين ؛ نويشعرون أنهم مقلوب ذا الهومع 
تصور كيف نحن اآلن في الجهة المقلوبة فن لم تدركه عقولهم، هذا هو الواقع وإال إوالنظريات فيسلمون لها و

شياء يتكلمون عنها ذا في أونحن نرى السماء فوقنا وال يشعر أحد أبداً أنه في الجهة األخرى، وقل مثل ه
خر أو يحيط  خيطاً يمكن أن يصل إلى الطرف اآل لو حصل معه مدة أو إلى آخره لكانت مثالًا هذ:ويقولون

 أشياء ، هناكهذا يصل إلى القمر: ل أو يقولونمثَّ ويقولون هذا يمكن أن ي،بالكرة األرضية شي يسير
ن خطاً  لو مد الشيء الفالني لكو: أحياناً يقولون،سان ويزاوله مما يراه اإلنةيذكرونها عن أبعاد وأشياء معين
القمر هذا  ويمكن أن يصل إلى ،اً تراه صغير، وهذا لو مد وصل إلى القمر،يدور على الكرة األرضية كاملة

 لثقتهم بهؤالء ه؛وتجد الناس يقبلون هذا ويسلمون له مع أن العقول ال تتصور! اًيصل خمسين مترأن ما يمكن 
 فينبغي أن يكون التسليم أعظم من كالم هؤالء الذي يصيب -عز وجل- فإذا جاء كالم اهللا ،قبلون ويسلموني

  .فيه أشياء يتوقف فيها العقلفإال ويخطئ و
األقمار الصناعية تصور العالم وما تركوا شبراً إال وصلوا إليه بزعمهم فأين و المسيح الدجال موجود وكذلك

 طول هذه ؟و الأ وكيف يأكل؟ وكيف يشرب؟ وهل يهرم ؟ ومن يقوم على خدمته؟المسيح الدجال؟ أين هو
، وإذا جاء المسيح الدجال ما يأتي ة قضايا غيبيه هذ،ديتوقف العمر مثالً؟ نقول هذا ما يِرأو المدة يتغير 

  سرائيل إو فبن، قضايا أرادها اهللاههذ!  عمره أكثر من ألف سنة ما ندري متى ولد،بصورة إنسان كبير هرم
 تاهوا في أرض صحراء محدودة لو ساروا من أي اتجاه لقطعوها -عليهم السالم-معهم هارون وموسى و-

 يكون ]٢٦:سورة المائدة[ }َأربِعين سنَةً يِتيهون ِفي اَألرِض{:  هنا في اآليةفبقوا فيها نحو أربعين سنة على قوٍل
بعض التقديرات ستمائة ألف فيهم أهل خبرة وفيهم أهل معرفة  عددهم في -قوم– أناس ،مدة التيه أربعين سنة

 الومع ذلك يضيعون فيها أربعين سنة  المناطق يعرفونها صلة بين بالد الشام ومصر مطروقة هوهذ
يستطيعون تجاوزها، لو مشوا أربعين ساعة لوصلوا إلى أحد النواحي واألطراف فيها من أي اتجاه فكيف 

 أربعين سنة، إذاً سيضيعون أربعين سنة حتى جاء في ااهللا أراد أن يضيعو: ليضيعون أربعين سنة؟ نقو
 ،وجدوا أنفسهم في المكان األول؛ ألن اهللا أراد هذاف فإذا باتوا أصبحوا ،بعض اآلثار أنهم يمشون اليوم كامالً

ء ليختبر إيمانها  يبتلي العقول بأشيا-عز وجل- البد أن يكون فهذا مقتضى التسليم، واهللا ئاًفإذا أراد شي
، بعض األشياء يستشكل اإلنسان الحكمة منهاف ، وتدرك حكمتهها فما كل شيء تدرك العقول حقيقتوتسليمه
كم عظيمة جداً ولكن ليس بالضرورة أن الملك األعظم هناك ِحفأنت ال تعلم الحكمة، لكن اهللا حكيم، : فيقال له

إذا كان ملوك أهل و  فمن نحن؟، إذا اقتضت حكمته شيئاً أن ذلك يتوقف على إعالمنا وإفهامنا-جل جالله-
كم والغايات التي األرض ال يلزم من كل مرسوم يرسلونه أن يخبروا األفراد والناس بخلفيات هذا القرار والِح

هذا في ، كذا وكذاهي والحكمة  وأشياء ةهناك مالبسات معين : يخبرونهم ويقولونالن هذا القرار من أجلها س
    قضية مهمة في التسليم واإلذعان والقبول عن اهللا ه هذ، من ذلكاً أعظم وأجل شأن-عز وجل- فاهللا ،الدنيا

  . تبارك وتعالى-



والشَّمس {:  عن قوله-صلى اهللا عليه وسلم-سألت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-وأيضاً عن أبي ذر 
  .)٤())مستقرها تحت العرش((: ، قال}ر لَهاتَجِري ِلمستَقَ
منتهى سيرها، وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها : أن المراد بمستقرها هو: والقول الثاني

ر، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزمانيوتكو.  
 يمكن جمعه مع زماني، وهذا القول الهذا مستقر و تحت العرش، اًيعني على األول يكون المستقر مكاني

 ليس ، هو سجودها تحت العرش إذاً،هذا اختالف تضاد ال تجمع فيه األقوالفهذا وهذا، :  نقولفال الحديث
  .المراد منتهى حركة الشمس، سير الشمس إلى يوم القيامة

  .لوقتها وألجل ال تعدوه:  أي}ِلمستَقَر لَها{: قال قتادة
 ثم تنتقل في مطالع الشتاء ،نها ال تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة ال تزيد عليهاأ: المراد: وقيل

  . يروى هذا عن عبد اهللا بن عمرو،إلى مدة ال تزيد عليها
  .ال قرار لها وال سكون:  أي)والشَّمس تَجِري ال مستَقَر لَها(: وقرأ ابن مسعود، وابن عباس

 ال تفسرها، ال ؟}تَجِري ِلمستَقَر لَها{، لكن هذه القراءة هل تفسر القراءة المتواترة يعني أنها دائبة الحركة
هذا إذا صحت هذه القراءة من جهة اإلسناد، هذا يحتاج إلى   ال تفسرها،،تفسرها لحديث السجود تحت العرش

   .هي ليست متواترةفمراجعة هل ثبتت هذه القراءة من جهة اإلسناد، 
سورة [ }وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَمر داِئبيِن{:  كما قال تعالى،رة ليال ونهارا، ال تفتر وال تقفبل هي سائ

  .ال يفتران وال يقفان إلى يوم القيامة:  أي]٣٣:إبراهيم
ه نات، وقد قدر ذلك وقَنّ بجميع الحركات والسكن}الْعِليم{خالَف وال يمانَع، الذي ال ي:  أي}ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز{

فَاِلقُ اإلصباِح وجعَل اللَّيَل سكَنًا والشَّمس والْقَمر {: على منوال ال اختالف فيه وال تعاكس، كما قال تعالى
قِْدير الْعِزيِز ذَِلك تَ{:  وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله،]٩٦:األنعامسورة [ }حسبانًا ذَِلك تَقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم

جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي :  أي}والْقَمر قَدرنَاه منَاِزَل{:  ثم قال،]١٢:فصلتسورة [ }الْعِليِم
  .الشهور، كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار

  . وعشرين منزالًيةيعني القمر قدرناه منازل ثمان
هو الَِّذي جعَل {، وقال ]١٨٩:البقرةسورة [ }عِن األِهلَِّة قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس والْحجيسَألُونَك {: كما قال تعالى

ابالِْحسو ِنينالس ددوا علَمنَاِزَل ِلتَعم هرقَدا ونُور رالْقَمو اءِضي سوقال،]٥:يونسسورة [ اآلية }الشَّم  :
 والنَّهار آيتَيِن فَمحونَا آيةَ اللَّيِل وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً ِلتَبتَغُوا فَضال ِمن ربكُم وِلتَعلَموا وجعلْنَا اللَّيَل{

،  فجعل الشمس لها ضوء يخصها،]١٢:اإلسراءسورة [ }عدد السِنين والِْحساب وكُلَّ شَيٍء فَصلْنَاه تَفِْصيال
والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء 
واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفًا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل 

                                     
، برقم ]٣٨:يس [}مس تَجِري ِلمستَقَر لَها ذَِلك تَقِْدير العِزيِز العِليِموالشَّ{رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب  - ٤
)٤٨٠٣.( 



ازل، يطلع في أول ليلة من  وأما القمر فقدره من،ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار، فهي كوكب نهاري
الشهر ضئيال قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية، ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن 

الشهر،  في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص إلى آخر سا من الشمس، حتى يتكامل نورهكان مقتب
  .حتى يصير كالعرجون القديم

سورة [ }رب الْمشِْرقَيِن ورب الْمغِْربيِن{الجمع والتثنية وخر الشهر، آفي أي  :كالعرجون القديم حتى يصير
 مشرق الشمس والقمر، وبعضهم :بعضهم يقولف ]٤٠:سورة المعارج[ }ِبرب الْمشَاِرِق والْمغَاِرِب{ ،]١٧:الرحمن
ي الشروق شتاء، وأقصى نقطة في الغروب صيفاً، أقصى نقطة فو أقصى نقطة في الشروق صيفاً، :يقول

مجراها ةون في الشتاء في أقصى نقطك بمعنى أن الشمس في طلوعها ت،وأقصى نقطة في الغروب شتاء 
 ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجنوب ، هذا في الشتاء،ومكان شروقها من جهة المشرق إلى جهة الشمال في الشروق

فتجد الظل في هذه الناحية إلى ناحية الشمال   الجنوب في أقصى نقطة لهافي الغروب فتغرب غرباً من جهة
 ثم في كل طول السنة تنتقل درجة درجة إلى أن تنتقل من الجهة ء،في منتصف النهار ونحو ذلك يبقى الفي

غروبها في في  ثم بعد ذلك تذهب ،األخرى في الصيف فيكون شروقها في أقصى نقطة إلى جهة الغروب
 تنتقل وإنما يعني ما تكون فقط من جهة واحدة تخرج وتطلع طول السنة ،ه إلى جهة الشمالأقصى نقط

 تنتقل في أنها فالحاصل ،اآلية هذا معنى لهذه }ِبرب الْمشَاِرِق والْمغَاِرِب{ي مغاربها درجات في مشارقها وف
ضئيالً قليل فيكون  ليلة من الشهر مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء، وهكذا القمر قدره منازل تطلع في أول

، وأربعة عشر ةشاميمنها ن أربعة عشر وعشرال وية هذه المطالع الثمان:النور، العرب أو أهل الفلك يقولون
 فأولها يعني ، وعشرينية أحياناً تجدونها في مجموعها ثمان، وهي التي تجدونها في التقويم،ةمنها يماني

 ة ثم الذراع ثم النثرة ثم الطرف ثم الجبهةعن ثم الهةالثريا ثم الدبران ثم الهقع الشرطين ثم البطين ثم :ةالشامي
 واإلكليل االغفر والزبان: فهي ة وأما اليمانية،أربعة عشر شاميه  هذ، ثم السماكاو ثم العة ثم الصرفةثم الزبر

، ومقدم الدلو، ومؤخر ةألخبي والنعائم والبلدة وسعد الذابح، وسعد بلع، وسعد السعود، وسعد اةوالقلب والشول
 فهو ال يزال ينتقل في هذه المنازل فإذا كان في ،ة يمانينهاإ : أربعة عشر يقولون عنهاه هذ،الدلو والحوت

 ثم بعد ذلك يبدأ بالتحول وينتقص شيئاً فشيئاً حتى يصير كالعرجون القديم، ،كتمل وصار بدراًا ةخر الشاميآ
العرجون القديم اآلن إذا نظرتم إلى النخيل تجدون ما بقي ف ، فيه قنو التمروالعرجون القديم أصل العذق الذي

 : فهذا العود الذي يمسكها هذا يقال له، الذي فيه الشماريخ التي يكون فيها الرطب،من العام الماضي متقوساً
 ،لرطب تساقط ااخذ هذ فإذا ُأ، يتقوس، يتقوس يحمل الرطب التمر، هذا العذق يتقوس وييبس من ثقله،العذق
كلمة ف }حتَّى عاد كَالْعرجوِن الْقَِديِم{ ، الدقيق فإذا يبس صار مثل القوس، قد عاد على هذا فيكون مقوساً،ويبقى

بمعنى صار، حتى يصير كالعرجون هنا عاد من األضداد عاد هل كان كالعرجون القديم من قبل؟ ال وإنما 
 يحتمل أنو ،عود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراًحتى تال تقوم اعة  ذكرنا مثل هذا أنه يحتمل أن الس،القديم

  .  فهنا بمعنى صار، هكذا يحتمل، تحتمل أن تكون مثل ذلك،تصيرتكون بمعنى 
  .وهو أصل الِعذْق: قال ابن عباس



 واللواتي بعدها" غُرر"والعرب تسمي كل ثالث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثالث األول 
؛ ألن أوالهن العاشرة، واللواتي "عشَر"؛ ألن أخراهن التاسعة، واللواتي بعدها "تُسع"، واللواتي بعدها "لفَنُ"

ود؛ سأجمع درعاء؛ ألن أولهن " درع"؛ ألن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن، واللواتي بعدهن "البيض"بعدها 
ثم ثالث " ظُلم" وبعدهن ثالث ،ها أسودلتأخر القمر في أولهن، ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأس

  ".حنَادس"
  .حنادس يعني شديدة الظالم

 كذا قال ،شَر؛ النمحاق القمر أول الشهر فيهن، وكان أبو عبيد ينكر التُّسع والع"محاق"وثالث " دآدئ"وثالث 
  ".غريب المصنف"في كتاب 

لكل منهما حد ال يعدوه وال يقصر دونه، إذا : قال مجاهد: }رلَا الشَّمس ينبِغي لَها َأن تُدِرك الْقَم{: وقوله
  .جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا

 هذا في غير سلطانه، :القمر لو حصل له خسوف بعد صالة الفجر مثالً يقولأن  ىولهذا بعض أهل العلم ير
 ،لة فيها كالم معروفأ والمس، بعض أهل العلم هكذا يقول، فال تصلى صالة الخسوف،سلطانه في الليل

 وإذا رأى الناس ذلك فزعوا إلى ، اهللاآياتية من آ فهي ، لم يقيدها بهذا القيد-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
   .الصالة

 ينبغي أن لكل منهما سلطانا، فال: يعني: }لَا الشَّمس ينبِغي لَها َأن تُدِرك الْقَمر{وقال عكرمة في قوله 
  .للشمس أن تطلع بالليل

ال ينبغي إذا كان الليُل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان : يقول: }ال اللَّيُل ساِبقُ النَّهاِرو{: وقوله
  .الشمس بالنهار، وسلطان القمر بالليل

  .المشرق وأومأ بيده إلى ،ال يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا: وقال الضحاك
 أو تداخل هذا ،ختالل سير الشمس والقمرا يكون مختل السير أعني ، بين بين مثالًيعني ما يكون في وقٍت
   . فما تنقلب هذه األشياء أو تتدارك، فالليلة سابقة لليوم،وهذا أو تقدم هذا بهذا

  .ا من اآلخرن، ينسلخ أحدهميطلبان حثيثي} ال اللَّيُل ساِبقُ النَّهاِرو{: وقال مجاهد
؛ ألنهما أنه ال فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب اآلخر بال مهلة وال تراٍخ: والمعنى في هذا

ن يتطالبان طلبا حِثيثًامسخران دائبي.  
ن  وكذلك أيضاً أل، ال تسبقه}وال اللَّيُل ساِبقُ النَّهاِر{الشمس ينبغي أن تدرك القمر ال  األقوال متقاربة، ههذ

 وإنما يسيران في ،سبق الليل النهار مع أن الشمس تسبق القمر فهي ال تدركه وال تسبق القمر وال تتداخل معه
 كما يحصل ، أو تعطلء ولم يحصل تخلف وتأخر وبط، لم يحصل تغير-تبارك وتعالى- منذ خلقهم اهللا ،نظام

   .في آالت الناس
يدورون في : الليل والنهار، والشمس والقمر، كلهم يسبحون، أي:  يعني}وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحون{: وقوله

 قال ابن عباس . قاله ابن عباس، وِعكِْرمة، والضحاك، والحسن، وقتادة، وعطاء الخرساني،فلك السماء
  .غْزلفي فَلْكٍَة كفَلْكَة الِم: وغير واحد من السلف



 لماذا قال }وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحون{ ،ي يغزلذ ويكون فيه فلكة مكورة من الصوف ال،نارةالص هوالمغزل 
وكُلٌّ ِفي {ثنان الشمس والقمر ا ا هم،}وكُلٌّ ِفي فَلٍَك يسبحون{ باعتبار الجمع ؟الليل والنهار والشمس والقمر

ونحبسوالشمس من  ، ألن القمر من قبيل الكواكب؛ الشمس والقمر والنجوم والكواكب: وبعضهم قال،}فَلٍَك ي
 باعتبار أن أقل الجمع عند }يسبحون{ن ذكر الجمع إ :ن، ويمكن أن يقال في فلك يسبحو فكلٌّ،قبيل النجوم

  :  كما قال في المراقي،ثناناجماعة من أهل العلم 
  مام الحميرياإل في رأيثنان اال *** أقل معنى الجمع في المشتهِر

 ويكون ذلك "خوة فألمه السدسإكان له فإن " : يقول-عز وجل-اهللا ، و-رحمه اهللا-مالك بن أنس اإلمام عند 
 نتقاالًاتحدث عنها حركة وف ،"يسبحون"تي يعبر بها عن العقالء  هنا عبر بالصيغة الهباثنين، فالحاصل أن

 كالحديث عن العقالء فأجرى عليها ما يجري على ،خرهآ إلى ...الليل والنهار، والشمس والقمروجريا 
 ]٤:سورة يوسف[ }والشَّمس والْقَمر رَأيتُهم ِلي ساِجِدين{ ، وهذا كثير في القرآن، والصيغاالستعمالفي العقالء 
 ، ألن السجود من أفعال العقالء فاستعمل لها ما يستعمل للعقالء؛كما يقال عن غير العاقلت، ا ساجد:ما قال

 ألنه جعلهم آلهة فقط ؛ ما قال تبطش،]١٩٥:سورة األعراف[ }ِطشُون ِبهاَأم لَهم َأيٍد يب{ وكذا ،وهكذا في األصنام
  .  واهللا أعلم، فعاملهم بحسب تصورهم عنها،عقالء

  
 .تم بحمد اهللا وفضله


