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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 بعظمتك وجاللك، أثني عليك ثناء من يذعن بوحدانيتك ونزاهتك وآمالك، وأشكرك شكرا               أحمدك اللهم حمدا يليق   
ة       ة عام ث رحم لين،الذي بع اء والمرس اتم األنبي ى خ لم عل ك، وأصلي وأس يم آالئ ك وعظ ل نعمائ در جزي ن يق م

ين، وان                    ق أجمع ى الحل را عل را مني شق قم ق فجرا    للعالمين، وأشرق سراجا وهاجا في السموات واألرضين، وان بث
اعهم      ءالمعا في آفاق قلوب المؤمنين صلوات اهللا عليه وعلى سائر األنبيا        م وأصحابهم وأتب ى آله لين، وعل  والمرس

  .، إلى يوم الدينأجمعين
  )السبب الداعي إلى البحث في موضوع انشقاق القمر(

  
تاذ                ود ياسين        الآنت اطلعت في مجلة اإلسالمية التي تصدر في القاهرة على مقال لحضرة األس شيخ محم فاضل ال

رام             م  من دمشق ردا على مقال سعادة العالمة أحمد زآي باشا في موضوع انشقاق القمر المنشور في جريدة األه  ث
رأيت في مجلة المرشد العربي التي تصدر بالالزقية ردا آخرا لحضرة الفاضل صاحبة المجلة المذآورة، وبالنظر          

ه األشكال     وأوضحهدلي برأيي في موضوع انشقاق القمر لدقة هذا الموضوع وأهميته رأيت أن أ       توضيحا ينحل ب
 غير أني لم استحسن من أحدهما الشيخ محمود ياسين ان            .ويزول به الخالف بين الباشا وبين الفاضلين المذآورين       

ى إذاع     (يقول عن رأي الباشا أنه       املين عل شبه وبث   فكرة أولئك المتجاهرين باإللحاد المتظاهرين بالزندقة، الع ة ال
ا       ور اإلسالمية مهم ة والثغ ى الحصون المحمدي ارة عل م إال اإلغ م له ذي ال ه ة، ال ادئ الالديني تهمالمب  الحال أمكن

   . انتهى– )وسنحت لهم الفرص
ه    د في م أج ا فل ال الباش ت مق إنني طالع اء   ف ن العلم ر م ه آثي ا يرتئي اء   إال م سن وعط دثين آالح سرين والمح والف

ك                 وغيرهما من أن ان    د ذل م بع ساعة أوال ث راب ال د من اقت شقاق القمر سيحصل ويتحقق عند اقتراب الساعة، فال ب
وير                           ا وتك سماء وانفطاره شقاق ال رآن من ان واردة في الق سائر األهوال والعالمات ال يحدث انشقاق القمر وذلك آ

وال والعالمات التي ستحصل    وانتثار الكواآب وتزلزل األرض وتبدلها وغير ذلك من األه        الشمس وانكدار النجوم    
وتتحقق عند  اقتراب الساعة، ومثل هذا القول ال يجوز أن يعد إلحادا وال زندقة وال إغارة على الدين ألنه ليه ليس                      

ذه                                 النشقاق إنكارفيه   ا في ه رأ الباش د ب ان ق و وإن آ ذا النسب فه ل ه ذا الكالم مث ى ه ى ينسب إل  القمر بالمرة حت
اال   إبداء غلى آالمه مع أن غاية ما فيه أنه      النسب إال أنه قد نسبها     ذا إال احتم  رأي في تعين زمن حصوله، وليس ه

ا نصه              .  واآلراء والتفاسير المنقولة   االحتماالتورأيا من جملة     ة م رازي في مواضع متفرق ال   (-:قال الفخر ال وق
ال       بعض المفسرين المراد أنه سينشق وقال أآثر المفسرين معناه أن من عالمات قيام             م ق ر، ث شقاق القم ة الساعة ان

ى واألرجح ون معن دي أن يك ساعة( عن راب ال ول ) اقت ي العق ت ف انأي اقترب ل ال واألذه ة للعق  أي صارت قريب
ه                  األمرينبغي ألحد انكارها آما يقال        الفالني قرب أو اقترب أي اقترب إمكانه في العقل وهذا وجه حسن الن حمل

رب            على قرب الوقوع زمانا ال إمكانا      د اقت أن ق ر ب د اخب الى ق ول أن اهللا تع ساعة   يمكن الكافر ويجسره من أن يق  ال
ات                          ك مئ ى ذل د مضى اآلن عل اقتراب الوعد وق في زمن محمد صلعم وقد اخبر أيضا من قبل في الكتب المقدسة ب

و صح                       ضا ف ع أي ظ القرب    إطالق من السنين ولم يقع وال يبعد أن يمضي أيضا مثلها أو أآثر وال يق ى      لف ا عل  زمان
  .انتهى). مثل هذه ال يبقى وثوق باآليات واألحاديث واألخبار

ا                (-:وقال األلوسي  ا      قال بعضهم أن انشقاق القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه وهذا آم سمى الصبح فلق ي
ال بعضهم        عند انفالق الظل   شقاق، وق شق القمر وضح وظ    : مة عنه وقد يعبر عن االنفالق باالن ى ان هر األمر   معن

  . انتهى–) وروى عن الحسن وعطاء أن هذا االنشقاق يكون بعد النفخة الثانية
ة            ن الزنادق شهورهم م ول الم ر الق ون بغي ذين يقول سرين ال ائر المف ا وس اء وغيرهم سن وعط ل الح ذ فه وحينئ

  .الشيخ محمود ياسينوالملحدين ومن الذين يقصدون اإلغارة على الدين عند حضرة األستاذ 
فسير أي آية أو حديث بما يحتمله اللفظ ال يعد مخالفة الدين وإن آان خطأ ألنه اجتهاد وللمجتهد المخطئ أجر                    إن ت 

وز ال يج ران ف بعض اآلخر  وللمصيب أج وى ال وال أو ق ذه األق ن استحسن بعض ه ة لم اد أو الزندق ناد اإللح  إس
ال         بالدليل والبرهان، ولكن مع األسف هذه هي عادة الشرقيين خصوصا من           دا ق ى وجدوا واح هم المسلمين فإنهم مت

دعاه  . بغير القول المشهور بينهم نسبوه إما للكفر أو للزندقة أو لإللحاد أو اإلغارة على الدين               ولو أقام على صحة م
دبير                         ل والت ة الفكر واستعمال العق ع من حري ه يمن د صرف وضرر محض إذ أن ألف دليل، وهذا بال شك هو تع

ه                       والتفكر التي أمر ا    ذي نهى اهللا عن د األعمى في النفوس ال م  . هللا بها في آتابه العزيز ويساعد على تمكن التقلي نع
ا   ع عليه ا الحاضرة ومجم ا وهيأته ا عن المعصوم بحالته واتر نقله ضرورة مت دين بال ن ال ة م ور معلوم اك أم هن

ا، بخ           رد فيه ذه ال مجال لألخذ وال ل ه شقاق     آالصالة والصوم والزآاة والحج ونحوها فمث ا من نحو ان الف غيره
ا                          القمر فإنه بالنظر   دا م ان بعي ا آ ه مهم داء رأي في انع من إب  لعدم تواتره وعدم اإلجماع عليه بمعناه المشهور ال م

ذعن                             ر وي سماء يق شقاق قمر ال رى عدم ان دام هناك إقرار وإذعان بأصل الموضوع آما هنا فإن الباشا وآل من ي
م       بأصل معنى انشقاق القمر الوارد      في صريح القرآن الذي ال يمكن ألحد من المسلمين انكاره وإن آان بعضهم يفه

واتره وعدم   االتفاقال يكفر المنكر لهذا المعنى لعدم : (فيه غير ما يفهمه البعض اآلخر، ولذلك قال األلوسي        على ت
  ).آون اآلية نصا فيه
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ال  شقاق القوق د ذآر الن ه ال يوج ال عن بعضهم أن ي موضع آخر نق ذآره ف م ي يم ول سيير والتنج ي آتب الت ر ف م
ه                      ى ترآ ا عل اقهم جميع ه المؤرخون وال أرباب األرصاد أيضا مع أنها آانت موجودة قبل البعثة بكثير فاطب  وإغفال

رازي                واتر          (مع جاللة شأنه ووضوح أمره مما ال تجوزه العادة، وقال الفخر ال غ حد الت اء بحيث يبل ه العلم م ينقل ل
  ).خون أيضاولم يذآره المؤر

  
ة بحيث ال يصح أن بمتناقضة ومتضار أن الروايات الواردة في انشقاق قمر السماء هي انبي(

  )حجة على حصوله بالمعنى المشهور تقوم
  

اقض                       ه من التن سماء يوجد في شقاق قمر ال ى ان ة عل ا       واالختالف أن روايات األحاديث الدال ا يجعله  والتضارب م
ل                  ضعيفة الداللة على هذا المعنى     ى جب صفا عل صفين ن ان ن ي  فإن بعضها يفيد أن انشقاق القمر آ صفا     أب يس ون  قب

ى                            ة عل ا حراء، وبعضهما فرق ان بينهم ى المروى، وبعضها آ صفا عل صفا ون على قينقاع وبعضها نصفا على ال
ه، وبعضها               شقاق حصل والنبي صلى اهللا علي           أنالجبل وفرقة دونه، وبعضها فرقة من دونه واألخرى خلف ه  االن

ة، وبعضها       وسلم بمنى، وبعضها     شقاق هو طلب            أنوهو بمك سبب في االن ار  ال ود، وبعضها طلب أهل     أحب  اليه
لم                     ه وس ي صلى اهللا علي ل النب ر طلب ب ه               أشار مكة، وبعضها من غي ه دخل في جيب شق، وبعضها ان سبابته فان  ب

ة، وبعضها          عشر من الشهر، وبعضها       أربعةوخرج من آمه، وبعضها أن االنشقاق حصل ليلة          ك الليل ر تل في غي
رة،    شق م ه ان ضها أن رين، وبع شق قم ه ان ضها ان صفين، وبع ان ن شقاق آ ضها ان  أن االن رتين، وبع ضها م  وبع

م                        ه ل ط، وبعضها عن الحسن وعطاء أن ان لحظة فق ه آ االنشقاق آان مقدرا ما بين العصر إلى الليل، وبعضها أن
د النفخة ال         أصال يحصل انشقاق    ا سيحصل بع ذي              وإنم ر بالماضي لتحقق وقوعه، وبعضها أن ال ة وأن التعبي ثاني

ال آسف                                اس ق ن عب ة عن ب ة عن عكرم ن مردوي راوي واب د أخرجه الطب حصل في هذه الحادثة هو الكسوف فق
ه                     ى قول شق القمر إل ساعة وان القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا سحر القمر فنزلت اقتربت ال

اقض               أنرى  فأنت ت ) مستمر ا ين ا مم المعنى المشهور آلي شقاق القمر ب د عدم حصول ان  هذه الروايات بعضها يفي
رى                       ات حصوله وت ا يخالف رواي ضا روايات حصوله وبعضها يفيد أن المراد من االنشقاق هو الكسوف مم  أن  أي

را     ضاربا آثي ضاربة ت صوله مت ات ح أوال(رواي اقض  ) ف ذا التن ود ه تالفأن وج ضاربواالخ ة   والت دل دالل  ي
ي رأيت هالل                     ال واحد أنن و ق ه ل وم أن المعنى المشهور إذ من المعل شقاق ب صريحة على عدم تحقق حصول االن

ال        رمضان مثال في جهة آذا وقال آخر رأيته          ذا، وق شكل آ ه ب ال أحدهم رأيت في جهة آذا وذآر جهة أخرى، أو ق
شهادات،            آخر رأيته بشكل آخر فال يعتبر قول واجد منهم وال يحكم بر            اقض ال وت رمضان لتن ة الهالل، وال بثب ؤي

د              ضارب أح د والت ا أش اقض هن ر، ألن التن ل أآث ا ب ر هن ذلك األم ات فك ضارب الرواي ات وت تالف الرؤي واخ
  .واالختالف اآبر

ى                          ) ثانيا( دل عل ه حديث ي سند إلي م ي ذا الموضوع شيء ول لم في ه ه وس ي صلى اهللا علي أنه لم ينقل عن ذات النب
ا                      انشقاق   ر معصوم مم سند لغي ا هو م ك إنم ا ورد في ذل ل آل م قمر السماء حتى يكون ذلك حجة على حصوله ب

) اقتربت الساعة وانشق القمر    (وآذلك لم يسند إليه أنه هو الذي قال انشق القمر فنزلت،            . عرفت تناقضه وتضاربه  
   أن هذه اآلية نزلت ألجل ذلك،وال أنه هو الذي قال آسف القمر فنزلت هذه اآلية حتى يكون ذلك دليال على

ة هي                                     ذي يتكرر في آل سنة بأسباب معلوم سماء أو خسوفه ال شق من القمر ال ل أن يكون ان على أنه آيف يعق
ى مجيء                            ة عل سبب أو العالم وره هو ال تفيد ن ي س شمس الت ين ال وم  حيلولة ظل األرض في أوقات معينة بينه وب ي

ذي                  القيامة وانتهاء العالم، وآيف يكون خصوص      لم ال ه وس ي صلى اهللا علي  هذا الكسوف الذي حصل في زمن النب
صادف أن اآلية نزلت بعده هو السبب في ذلك من بين آالف المرات التي حصلت في منه وقبله وبعده، وهل يليق                  

ى   بينه وبينها، ومع أنهامعقولةأن يكون الكسوف سببا في نزول هذه اآلية الحكيمة مع أنه ال يوجد أدنى عالقة         تعن
لم               نته اآليات التي بعدها آما سيأتي،     معنى آخر قد وضحته وبي     ه وس ي صلى اهللا علي  ومع أنه لم ينقل عن نفس النب

  . أو الكسوفاالنشقاقما يفيد أن اآلية نزلت ألجل هذا 
ودا إذ ذاك،                 ) ثالثا( م يكن مول اس ل ن عب اس وانس واب ن عب  أن أآثر روايات انشقاق قمر السماء هي مروية عن ب

ا روي                            ى أن م دل عل ذا ي ا، وه م يكن واعي اني ل م يكن حاضرا والث األول ل وأنس آان بن أربعة أو خمس سنين ف
يئا   للنبي صلى اهللا عليه وسلم ألنهما لم يروعنهما إنما هو ما سمعاه ال ما رأياه، وأن ما سمعاه ليس مسندا            يا عنه ش

  .من ذلك
ذه     وإن حمل هذه اآلية على هذا المعنى المشهور لي  ات، وأن ه ذه الرواي ة ه س عن دليل ثابت وإنما آان يقصد تقوي

ا                   ى مم ذا المعن ا به ق له ة ال تعل ل في الحقيق اآلية في الحقيقة ال تعلق لها بهذا المعنى مما يدل على أنه ال يوجد دلي
سماء،                  شقاق قمر ال أن ادع    يدل على أنه ال يوجد دليل محقق وال حجة قائمة على حصول ان ر ب اء شيء   وأنت خبي

ه ال يوجد                          د عرفت أن ده، وق مستبعد في العقل أو مخالف للظاهر يحتاج إلى دليل قوي يثبته وإلى حجة ظاهرة تؤي
  .هنا شيء آاف إلثبات ذلك
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  )فهم خاص فيما هو المراد من انشقاق قمر السماء الوارد في الروايات المذآورة(
  
د رسول         ( عن بن عباس أنه قال       قد عرفت أن الطبراني وابن مردويه قد أخرجا عن عكرمة          ى عه آسف القمر عل

د     ) اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا سحر القمر فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله مستمر                ة تفي فهذه الرواي
أن المراد من انشقاق القمر هو آسوفه حيث رتب نزول آية انشقاق القمر على حصول هذا الكسوف فعلى مقتضى                   

قاه مضيئين أو                       هذه الروا  ا وش ان وسطه مظلم ية يحتمل أن هذا الكسوف آان جزئيا شق القمر من وسطه شقين فك
ه    مظلمأنه شقه إلى شقين شق       ات،       وشق مضيء فعبر بعض المحدثين عن ا في بعض الرواي شق آم ه ان ر   بأن وعب

ذا                     ا ه ة حمله ذه اآلي ا نزلت ه ه لم ى الكسوف    بعضهم بأنه آسف آما في بعض الروايات األخرى، وأن بعض عل ال
بعض      ا ال ه، وحمله ة  ال            ورتب نزولها علي ة في الحقيق ه، وإن آانت اآلي ا علي شقاق ورتب نزوله ى االن اآلخر عل

 أن )فأوال(تعني هذا الكسوف وال هذا االنشقاق بل تعني معنى آخر أعظم وأجسم آما سيأتي توضيحه بأحلى بينان               
ذي حصل هو الك              ات                   هذه الروايات صريحة في أن ال وارد في الرواي شقاق القمر ال راد من ان ه هو الم سوف وأن

ال            يؤيد ذلك ما أخرجه أبو نعيم     ) نياثا(األخرى   ه ق اس أن ى            ( في الدالئل عن ابن عب صفا عل ل ن د مث أمس القمر ق ف
ة           أبي قبيس ونصفا على قينقاع مما يدل على أن االنشقاق أن آا            يال ال أن حصل حقيق ل تمث ده   . ن قد مث ا (ويؤي ) ثالث

ذي                    أن ال شعر ب ا ي ادتهم إذا آسف القمر مم ما روي من أن المشرآين حينما رأوا انشقاق القمر ضربوا بطبلهم آع
  .حصل هو الكسوف المعبر عنه باالنشقاق

ة             بأنأن آثيرا من الروايات تصرح      ) رابعا(ويؤيده    القمر آمان عند االنشقاق بدرا، وفي بعضها أنه آان ليلة أربع
در، وإن                    عشر مما يفيد أن    ة عشر والقمر ب ة أربع ا يكون ليل ا إنم  الذي حصل هو الكسوف حيث أن الكسوف غالب

  .آان قد يحصل ليلة الثالث عشر والخامس عشر
ذه                                 ابقا من أن ه دمناه س ان ق ا آ ول م ا نق ى م ات عل ذه الرواي ات وال يمنع من صحة استداللنا به  متناقضة   الرواي

ات،      ومتضاربة وأنها مروية عن بن عباس وان       ك الرواي ضمنته تل ا ت شاهدا م ا س اللذين لم ي ستدل   ألنن د أن ن  ال نري
ه                         اس وأنس ل ن عب ة  ب بها على حصول الكسوف في ذلك الوقت حتى يتحقق فيها التناقض والتضارب وعدم رؤي
ى            اج إل آما يتحقق ذلك في رؤية االنشقاق ألن حصول الكسوف في ذلك الوقت وفي آل سنة معلوم ومحقق ال يحت

ذه                               اس راد في بعض ه ك الوقت الم ذا الكسوف المحقق حصوله في ذل ى أن ه تدالل، ولكن نريد أن نستدل بها عل
ان بحسب             الروايات هو  المراد والمقصود من االنشقاق الوارد في الروايات األخرى، وأن التعبير باالنشقاق إنما آ

ا هو الكسوف،       ما يترآى لإلنسان من أن القمر عند آسوفه يكون آأنه انشق إلى شقي             ن وأن المراد من االنشقاق إنم
شاهدة              واالستدالل  ى م اج إل ات األخرى، وال يحت ى ظاهر واضح ال تناقضه الرواي ذا المعن ى ه ة عل ك الرواي  بتل

ساعة   (وعيان آما يحتاج إليها رؤية انشقاق قمر السماء، آما أننا ال نريد أن نستدل بها أيضا على أن آية                     اقتربت ال
ذه          نزلت ألجل هذا االنشقاق   ) وانشق القمر  ة الواضحة أن ه ضا باألدل  أو هذا الكسوف ألنك قد عرفت وستعرف أي

ة                                     ذه الرواي ك أن ه ل القصد من ذل يأتي توضيحه، ب ى آخر س ي معن ا تعن ين وإنم ذين المعني ا به ة له اآلية ال عالق
ه الكسو              إشعاراتشعر   راد ب ات ي ة              ظاهرا بأن التعبير باالنشقاق في تلك الرواي ذه الرواي و صريح من ه ا يه ف آم

ين                                ا وب سماء آلي شقاق قمر ال دم حصول ان ة بع ة الحسن وعطاء الناطق ين رواي اقض الحاصل ب ع التن وبذلك يرتف
سوف     ة الك ين رواي ضارب الحاصل ب ضا الت ل أي ا أن تنح صوله آم ات ح ع  رواي ون جمي شقاق، وتك ة االن  وراي

شقاق            الروايات في هذا الموضوع صحيحة ظاهرة ال غبا        سرت بان و ف ستبعدها ل ا ي ر عليها، فال العقل يستبعدها آم
  .قمر السماء، وال ترفضها رواية الحسن وعطاء

وارد في      حصول على أن غاية ما تفيده روايات انشقاق القمر من حيث المجموع هو           ق ال المعنى المطل شقاق ب  ان
رة   اآلية القرآنية التي ال يمكن ألحد إنكارها وال إنكار داللتها عل     اني آثي ى هذا المعنى المطلق الذي يصدق على مع

ا وال     األدلةويصح أن يفسر ويبين بأي معنى تقوم عليه          ى الباش  الواضحة والبراهين المعقولة، وحينئذ فال خطر عل
را                  على غيره من تغيير انشقاق المقمر الوارد في اآلية بمعنى الئق معقول، وبتفسير محتمل مقبول، ما دام الكل مق

ه                  ومت وارد في قول شقاق القمر ال ى ان ي في معن ين رأي د أن أب ا أري ق، وهن المعنى المطل شقاقه ب فقا على حصول ان
  ).اقتربت الساعة وانشق القمر(تعالى 
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تفسير خاص في بيان معنى انشقاق القمر ومعنى اقتراب الساعة الواردين في هذه اآلية (

  ) النبويةاألحاديثالقرآنية وبعض 
  

شق الفجر أي                   إطالقا في اللغة يطلق     إن االنشقاق  ال ان ا يق  حقيقيا أو مجازية على الطلوع والظهور والوضوح آم
شبه في اإلضاءة أو              ا ي ازا مم ضا مج ره أي طلع وظهر ووضح، والقمر يطلع على الكوآب المعلوم وعلى آثير غي

ه فيحتمل أن يكون المر                ا من      اإلنارة، أو الظهور والوضوح، أو الجمال والبهاء، وعلي وة       القمر اد هن  هو قمر النب
النجوم                       سمية أصحابه ب ه وت سميته ب ا ورد ت لم آم ه وس د صلى اهللا علي ة محم ه ونور الهداي  في إضاءته للكون    ألن

د               ور التوحي زغ ن وره، وب وإنارته لقلوب المؤمنين آالقمر أي ظهر محمد وطلع نوره، ووضح اإلسالم واستتبت أم
  .، فأنار الكون وأضاء العالم آما أنارها وأضاءها القمرواإليمان، وسطع ضياء هدى القرآن

ى                      ضا عل ق أي ة، وتطل وم الجزاء واإلدان ة وي وم القيام وم اآلخر وهو ي والساعة تطلق على الساعة الكبرى في الي
ة  يكون فيها الجزاء واالنتقام واإلدانة في الدنيا أيضا آما يقال جاءت ساعة فالن أو ساعة األمة الف   الساعة التي    الني

ذلك يوجد جزاء     أي جاءت ساعة هالآها واضمحاللها ألنه آما يوجد جزاء في اليوم اآلخر    المين آ على عموم الع
دا                      ه قربت ج ا أن ين مع ى اآليت ان، فيكون معن شاهد للعي رآن وم ا هو ثابت في الق في الدنيا على األفراد واألمم آم

م والتعدي والغش               ساعة هالك المشرآين واضمحاللهم وتالشيهم وإدانتهم في       وه من ضروب الظل  الدنيا بما اقترف
شق قمر                     ه ان اد، ألن ر والجحود والعن شرك والكف ا وال ذنوب والخطاي واع ال سبوه من أن ا اآت ساد، وبم والتفرقة والف

ان   بظهور محمد عليه الصالة والسالم  اإلسالم ساعة   (وسطعت أنوار القرآن، فحق أن يقال في ذلك الزم اقتربت ال
لين واشراق قمر                           ) لقمروانشق ا  يد المرس ام الموحدين بظهور س و مق دا ساعة هالك المشرآين وعل أي قربت ج

سليم،              ه الصالة والت ال علي ا ق اتين       (الكالئنات أاجمعين آم ساعة آه ا وال اتين       ) بعثت أن اربين متالصقين آه أي متق
ا مضى وقت ظهور اإلسالم مع       األصبعين، فتكون الساعة وانشقاق القمر بمقتضى هذا البيان قد حصال فعال     فيم

م                       ا ث در وغيره ة ب األمتين أمة الشرك وأمة التوحيد فإن صناديد قريش وزعماء المشرآين قد هلكوا جميعا في وقع
، فتكون قد جاءت ساعتهم       هلك باقي المشرآين عن آخرهم وتعاظم أمر المسلمين وتعالى شأن المؤمنين الموحدين           

و وانخفاض ورقي وانحطاط، وسعادة                     الصغرى وحضر وقت مجازاتهم في ا      ستحق من عل ا ي لدنيا آل بحسب م
  .  وانتقاموأنعاموشقاء، وحياة وفناء، واتحاد وانقسام، واستقالل واندغام، 

ا مضى هو في                        د حصل فيم شقاق القمر ق أن ان وعلى هذا التفسير والبيان يكون قول الفاضلين أصحاب الرديين ب
ذي يقص         ى ال ا              محله ولكن بغير المعن م يحصل وإنم المعنى المشهور ل شقاق القمر ب ا أن ان ول الباش دونه ويكون ق

سموات          شقاق ال شار النجوم وان ه      سيحصل في المستقبل مع باقي األهوال والعالمات آانت ضا ولكن ه أي هو في محل
ة انقضاء أجل       ) ألنها عبرت بالفعل الماضي   (ليس مدلوال لهذه اآلية      سموات  بل هو مدلول ألدلة أخرى وهي أدل  ال

الى                   ه تع ل قول ا القمر مث ي من جملته الحق              (واألرض وما بينهما الت ا إال ب ا بينهم سموات واألرض وم ا ال ا خلقن م
  .التي تفيد أن آل حادث آما أن له ابتداء له أجل ينتهي به) وأجل مسمى

ا                  ين سعادة الباش ين الفاضلين وب ده    .ولعل بهذا التغير والبيان يحل اإلشكال ويزول الخالف ب ك وتأيي  ولتوضيح ذل
ى                          ا إل أريد أن أبين لهذا التفسير مرجحات على غيره من التفاسير األخرى ببيان أن آل آيات سورة القمر من أوله

ة                           ه غاي ساقة إلي اق، ومن ة الوف ه غاي ة ل اق، وموافق ام االنطب ى تم ذا المعن سياق آخرها منطبقة على ه ا   االن ، بخالفه
  .دة عنه غير مرتبطة به وال مالئمة لهبالنسبة للمعنى اآلخر فإنها بعي

 
)المرجح األول لهذا التفسير(

  
ى    ة عل ر عالم شقاق القم ى األخرى وأن ان ا عل ين منه د الجملت ب أح د ترت ة يفي ذه اآلي سق ه ياق ون اهرة س إن ظ

ة         شق القمر         (اقتراب الساعة ويؤيد ذلك قراءة حذيف د ان ساعة وق د      ) اقتربت ال ساعة ألن القمر ق شق  أي قربت ال ان
سالم،                                ه الصالة وال د علي ى ظهور محم ة عل د ترتب فعال وحقيق ه ق اه ألن ذي بين وهذا التريث ظاهر في المعنى ال
ذه                      ى قرب ه ة عل ذا الظهور عالم ان ه و الموحدين، فك وعلى ظهور اإلسالم، قرب ساعة هالك المشرآين، ونم

الكوآب فإنه لم يترتب عليه قرب قيام الساعة  الساعة قربا حقيقيا بال تعسف وال تمحل بخالف انشقاق القمر بمعنى
ة                شقاق عالم ذا االن ا فال يكون ه ل قيامه الكبرى وهو يوم القيامة لحد اآلن وربما يمضي أيضا أآثر مما مضى قب

ه             سماء               . عليها للزوم قرب العالمة من المعلم عليه قربا يصحح آونه عالمة علي شقاق قمر ال رد أن ان م ي ه ل ى أن عل
  .اط الساعة وعالماتهامن جملة أشر
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) الثانيالمرجح(

  
فإن انشقاق قمر السماء لم يستمر ألنه لم  ) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر      (قوله تعالى في اآلية الثانية      

ول                      يمكث إال لحظة وفي رواية قدر ما بين العصر إلى الليل، والعرب لم تكنن من الجهل والغفلة والغباوة بحيث تق
شقاق مشاهدتهم انقضاءه في الحال فلو آان       يء الذي ال يمكث إال لحظة أو ساعتين بأنه مستمر مع            عن الش  ا   االن  به

ى                                 ى إل ذا المعن رى ه ذلك اضطر من ي ل ول سحر الزائ ل بال ستمر ب سحر الم المعنى هو المراد لما صح وصفه بال
  .تفسير مستمر بذاهب تفسيرا للفظ بعكس معناه تمشية لرأيه

 ضياء  تعاليم القرآن     وإشراق انشقاق نور اإلسالم     ألننا المتقدم فال نحتاج لتفسير مستمر بعكس معناه         أما على بيان  
  .مستمر إلى آخر الدوران

ا                    وأما ى سمعوها أعرضوا عنه الى    .  آونه آية يعرضون عليها فهو ظاهر ألن آية من آيات القرآن آانوا مت ال تع ق
  ).ها معرضينوما تأتيهم من آية من ربهم إال آانوا عن(
  )ما يأتيهم من ذآر من الرحمن محدث إال آانوا عنه معرضين(
الى     ). وقال الذين آفروا ال تسمعوا لهذا القرآن وألقوا فيه لعلكم تغلبون   ( ه تع ل قول و مث وإذا (وما وصفه بالسحر فه

سحرا   إن م ( من باب    )تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين آفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين             القرآن  ) ن البيان ل ف
أثير فالمشرآين نظرا                         ة والت ه في الهداي أتوا بمثل نهم أن ي شر ال يمك بيان جذاب للقلوب مؤثر في النفوس معجز للب
ي            أثير النب لكفرهم وعنادهم زعموا أن هذا الجذب والتأثير وانقياد العالم إليه وخضوعهم لتعاليمه ليس حقيقيا وال بت

ول                     عن سح  ناشئبل هو خداع     ا يق يم، عم رآن الحك ان والق ين، والبي ور المب ر البيان، وزالقة اللسان، تعالى هذا الن
ر                     اه أآث ذي ذآرن أهل العناد من المشرآين، فقد ظهر لك مما بيناه أن هذه اآلية تنطبق على انشقاق القمر بالمعنى ال

  .جدا من انطباقها على المعنى المشهور
  

  ) الثالثالمرجح(
  

ستقر   وآذبوا واتبعوا أهواءهم وآل أ     (اآلية الثالثة   قوله تعالى في     ستق         ) مر م ه وآل أمر م إن قول رد       ف ام ال ر في مق
ستقر                              شقاق م ذا االن ا ه ي من جملته ة الت عليهم أي لو آان سحرا لزال مهما طال، ولكن آل أمر من األمور الديني

م      ألنهثابت ال يزول    د له ذا تهدي ستقر، وه ر م ه       حق أما الباطل فهو زاهق غي ي صلى اهللا علي سلية للنب ه، وت بدوام
جذب اإلسالم للقلوب، وتأثير القرآن      وسلم باستقراره، فانشقاق القمر بهذا المعنى هو الذي يوصف بأنه مستقر ألن           

ق          ستقر فال تنطب في النفوس، موجود ومتحقق في جميع األزمان والعصور بخالف انشقاق قمر السماء فإنه غير م
  .هاآلية عليه وال تالئم

ى       ) وآذبوا واتبعوا أهواءهم  (ثانية دقيقة تؤيد أيضا ما نقول هي قوله          وفي هذه اآلية إشارة    د عل فإنها تتضمن التندي
 مما هو باق غير زائل آانشقاق القمر        تكذيبهم وال يتحقق هذا التنديد وال يقبل إال في تكذيب ما ال يؤثر فيه التكذيب              

اوم                       بالمعنى الذي ذآرناه وأما انشقاق قمر ا       ى يق ه حت ه ودوام دم بقائ ه لع ؤثر في د ي ذيب ق النظر لكون التك لسماء فب
ذيبهم محل          ى تك د عل ه للتندي ه ال يكون في ذيبهم فإن ى –تك ه    وإشارة .  وال معن ة في قول وا  ( ثالث واءهم واتبع أي ) أه

مه وهذا صريح فيما    اليما يخالفها من عقائد اإلسالم وتع      م عوائدهم وعقائدهم وآذبوا      وألفوه وأحبوهاتبعوا ما هووه    
شهوات،                 النشقاقلتآمه ومناسبته   نقول بعيد عن إ    واء وال ل األه ي تخالف وتقاب  قمر السماء ألنه ليس من األمور الت

  .والعوائد والمعتقدات
  ) الرابعالمرجح(

  
د    أي آيف يكذبون انشقاق القمر و     ) ولقد جاءهم من األنبياء ما فيه مزدجر      (قوله تعالى في اآلية الرابعة       الحال أنه ق

ول        . جاءهم فيه من األنبياء ما فيه مزدجر لهم        ا نق ة لم فاألنبياء الزاجرة صريحة في أنباء القرآن وزواجره المالئم
  .بعده من مالئمة انشقاق قمر السماء

  ) الخامسالمرجح(
  

 البالغ النهاية في المنفعة     فإن هذه الحكمة أي العلم النافع     ) حكمة بالغة فما تغني النذر    (قوله تعالى في اآلية الخامسة      
ور                  ي هي ن ه الت د           اإلسالم والفائدة هي تفسير وبيان ألنباء القرآن وزواجره وآيات شق وظهر بظهور محم ذي ان  ال

عليه الصالة والسالم فهذه اآلية مرتبطة أيضا باآلية األولى على المعنى الذي نقوله بعيدة عنها على المعنى اآلخر          
ات         ) ذرلما تغني الن (ولذلك قال    اء واآلي ك األنب ة، وال تل ذارات والزواجر الكالمي ك اإلن دهم تل أي ال تغنيهم وال تفي
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  ) السادسالمرجح(

  
اظرهم        ) فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر         (دسة  قوله تعالى في اآلية السا     رآهم وال تن نهم وأت أي أعرض ع

دل          ا ي بالكالم، وال تنصحهم بالبيان يوم يدعوا داعي الحرب في وقعة بدر وغيرها من الحروب التي هلكوا فيها آم
ات     ذه اآلي د ه الى بع ه تع ك قول ى ذل دبر  (عل ون ال ع ويول يهزم الجم د  ) س ة ب ي وقع ة ف دثين  ر النازل اق المح باتف

در                 (والمفسرين آما أخرجه الطبراني عن أبي هريرة قال          وم ب ل ي ة قب لم بمك أنزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وس
در وانهزمت               ) سيهزم الجمع ويولون الدبر   ( وم ب فقال عمر بن الخطاب قلت يا رسول اهللا أي جع يهزم؟ فلما آان ي

ون                     قريش نظرت إلى رسول اهللا صلى اهللا علي          ول سيهزم الجمع ويول سيف وهو يق ارهم مصلتا بال لم في آث ه وس
د  مما يدل على أن المراد من الداعي هو من دعاهم إلى الحرب يوم بدر وحضرهم عليه              ). الدبر فكانت ليوم بدر     فق

سرعوا  أن أ(ورد أن أبا سفيان استأجر راآبا ليستنفر قريشا لوقعة بدر وأن أبا جهل بناء على ذلك نادي في قريش          
ا          وأن  ) بالخروج على آل صعب وذلول     ر له ى بعي ا عل ل عليه عاتكة بنت عبد المطلب رأت في المنام أن راآبا أقب

ه    : حتى وقف باال بظح ثم صرخ بأعلى صوته أن أنفروا يا آل غدر إلى مصارعكم ثالث مرات               ه فيكون قول وعلي
د، وال أنكر من            تعالى إلى شيء نكر ظاهر واضح بال تأويل ألنه ال يوجد منكر أ               شرك للتوحي ة ال ر من محارب آب

ان                              ه النفوس خصوصا إذا آ ره وتكره ه منكر أي تنك إن الحرب في حد ذات مناصرة الكفر على األيمان وأيضا ف
رآهم                       تعديا وظلما، فإن نفوسهم تستنكره لما تشعر به من الخذالن، وتنفر منه لما يترتب عليه من الخسران، أي أت

ى ه        وم عل ك الي ذاب فعال             في ذل وا الع ى مصارعهم ويالق ى يخرجوا إل م بعواقب األمور حت يهم وجهله وسهم وغ
ى                    وإتباعجزاء أعراضهم وعنادهم وتكذيبهم      اط عل ام االرتب ضا تم ا أي ا قبله ة مرتبطة بم  أهوائهم، فتكون هذه اآلي
  .المعنى الذي بيناه دون المعنى اآلخر

ي هي األجداث         )  جراد منتشر  خشعا أبصارهم يخرجون من األجداث آأنهم     (وقوله   ساآنهم الت أي يخرجون من م
ورهم                      ر واإلشراك أموات في قب  .ألنهم فيها آاألموات، فهم في حالتهم التي آانوا عليها من الجهل والضالل والكف

ى    أي يخرجون من أجداثهم في ذلك اليوم ليالقوا في الحرب جزاء أعمالهم خاشعة أبص          ة إل ارهم، أي خاضعة قائل
أي مسرعين إلى داعي  ) مهطعين إلى الداعي( والخذالن  واالنكسارن المتفكر المهموم المستشعر بالهالك      أأسفل ش 

ذبحها        شاه ل اد ال ه انقي ادين إلي وم عسر     (الحرب ومنق ا ي افر ه ول الك م        ) يق الم له ؤمنين وهو ظ ى الم ه خرج عل ألن
دي الم المتع وم جزاء الظ د ي ا أعسر وأش يهم، وم دي عل ا المؤمن. متع م أم ى حق وأنه م عل دون أنه ذين يعتق ون ال

ؤمنين                 وز الم . فائزون بإذن اهللا تعالى، فهو يوم ليس بعسر عليهم بل هو يوم سرور بخذالن المشرآين، وسعادة بف
ان                                 الى وآ د اهللا تع ى توحي دعو إل ذي ي ان واإلسالم أي ال ا هو داعي األيم داعي هن ويحتمل أن يكون المراد من ال

 شيئا نكرا ألنه يبطل إشراآهم وينبذ آلهتهم التي آانوا يعبدونها فهو غريب لديهم، منكر في                  التوحيد عند المشرآين  
الى       صارهم  (اعتقادهم، مكروه لنفوسهم، لمخالفته لعوائهم، ومألوفاتهم وعقائدهم، ويكون قوله تع مفعوال  ) خشعا أب

 الذين تكون أبصارهم خاشعة وقلوبهم ألن من يجيب داعي اإليمان والتوحيد هم      . فالمدعوون هم الخشع  ) ليدعو(به  
ذا                ا به انوا أموات لينة، فيدعوهم حتى يخرجوا من أجداث جهلهم وظاللهم ويصيروا أحياء بعلمهم وإيمانهم بعد أن آ

دهم             . الجهل والضالل، والكفر واإلشراك    انهم وتوحي وحقيقة قد خرجوا بواسطة اإلسالم من هذه األجداث فعال بإيم
سلمون                 وعلمهم ومعرفتهم وق   شر الم اع وانت د آانوا يخرجون بكثرة آأنهم جراد منتشر، حتى عم اإلسالم جميع البق

ا     (في جميع األصقاع، فتكون هذه اآلية في المعنى نظير قوله تعالى             ه      ) يدخلون في دين اهللا أفواج ذ أن المعنى حينئ ف
ذ تضعف       ، تول عنهم وأترآهم وال تبالي ب االنتشاريوم يبلغ اإلسالم هذا المبلغ من        م حينئ شأنهم ألنه تم ل م، وال ته ه

رجح أن        شوآتهم ويضمحل تأثيرهم بحيث ال يقدرون على معاآسة التوحيد وال على معارضة              ا ي ذا مم اإلسالم وه
ول    إتباعه  وانتشرت اإلسالمأي فمتى ظهر . المراد من انشقاق القمر هو ظهور اإلسالم وانتشاره       شار الجراد ت  انت

  ).ال إآراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(الباطل وتبين الرشد من الغي عنهم حيث ظهر الحق من 

ات         ذه اآلي ديم                     وعلى هذين االحتمالين تكون جميع ه ى تق اج إل ة واضحة بال تعسف وال تمحل وال تحت  ظاهرة بين
د                         ذي ي ل أو إسرافيل ال داعي لجبري سيرهم ال النظر لتف إنهم ب سرين ف ر المف ذلك أآث اس  وتأخير آما اضطر ل عوا الن

منسوخا بال دليل وال ناسخ، وأن      ) فتول عنهم (للخروج من قبورهم يوم القيامة قد اضطروا ألن يجعلوا قوله تعالى            
ظرفا ليخرجون، مع أنها متأخرة عنها في الذآر آثيرا ومع وجود فواصل بينهما تبعد هذه               ) يوم يدع الداع  (يجعلوا  

ا                 العالقة بينهما أو ظرفا لقوله فما تغني ال        ات المعترضة بينهم راض مع أن اآلي نذر أو لقوله مستقر وما بينهما اعت
در محذوف وهو أذآر                  تمنع ذا               أو من صحة هذه الظرفية، أو مفعوال لفعل مق ى ه ل عل  انتظر مع عدم وجود دلي

ا                         ياء ب ذه األش سميته ه د ت شر مع بع لنكر أو  الحذف والتقدير، وأن يفسروا الشيء النكر بالحساب أو الجمع له أو الن
صارهم خشعا  (المنكر وأن يجعلوا     ا    ) يخرجون (حال من فاعل       ) أب أخرة عنه ضمير      المت ذآر أو حال من ال في ال
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ون   سيرنا فيك ي تف ا عل ه  أم ا لقول داع ظرف دع ال وم ي ه(ي ول عن ه وخضعا ) فت صلة ب صارهمالمت دع أب ول لي  مفع
ى                المتصلة ك أدن اك  بها أيضا وجملة يخرجون صفة لخشعا المتصلة نحو اهللا وعليه فال يكون في ذل  وال تفكك  ارتب

 اآليات مترتبة ترتيبا  وال جمع معترضة وال حذف وال تقدير، وال تقديم وال تأخير، بل يكون الكالم سائغا منظما، و                
اد         محكما يجعل المعنى الذي قلناه في غاية الظهور والوضوح ومرجحا على غيره من األقوال األخرى في االعتم

  .والقبول
  

  ) السابعالمرجح(

فإن هذه اآليات التي    ) فكيف آان عذابي ونذر   (إلى قوله في اآلية السادسة عشر       ) آذبت قبلهم قوم نوح   (قوله تعالى   
ذار  اهللا بعذاب في الدنيا وهو الغرق هي بمثابة تمثيل وتنظير أهلكهم قوم نوح لما آذبوه   تفيد أن  ه   وإن  للمشرآين بأن

رهم من             العذابسيحصل لهم في الدنيا من        والهالك بسبب تكذيبهم لمحمد عليه الصالة والسالم نظير ما حصل لغي
ال              شهددنيا أيضا مما يفسر ويوضح ويست     األمم قبلهم من العذاب في ال      ه تع ة وهو قول شق األول من اآلي ى ال  به عل

ذر     (ولذلك قال على وجه االستفهام التقريري       ) اقتربت الساعة ( ذاب         )فكيف آان عذابي ون ى حصول الع ة عل  الدال
ذآر             (في الدنيا ، وقوله في اآلية السابعة عشر           ذآر فهل من م رآن لل سرنا الق د ي ي هي عقب    ) ولق ان   (الت فكيف آ

ذآر         )وانشق القمر ( وتوضيح واستشهاد على الشق الثاني منها وهو قوله          ارةإش) عذابي ونذر  رآن لل سير الق إن تي  ف
ل   دبر وتوضيحه للعق ذآر والت سهيله للت راقأي ت وة   وإش ر النب شقاق قم ن ان صود م و المق وب ه ى القل واره عل  أن

  .وإشراق أنوار الرسالة وإنزال القرآن

ة       وإرسال  وآذلك حكاية عاد في هذه السورة        يهم، وحكاي صيحة عل الريح الصرصر عليهم وحكاية ثمود وإرسال ال
رآن  (قوم لوط وتصبيحهم بالعذاب المستقر مع تعقيب آل واحدة من هذه الحكايات واإلنذارات بقوله              ولقد يسرنا الق

يس مسوقة إال       ) للذآر فهل من مذآر    ذآر ل رآن لل سير الق  للتوضيح  فغنها آلها بشقيها اللذين هما إرسال العذاب وتي
شق القمر      ( على شقي    واالستشهاد ساعة وان ى                ) اقتربت ال ى المعن سورة مرتبطة ببعضها عل ات ال ع آي فتكون جمي

  .الذي بيناه بخالفها علي المعنى اآلخر
  

  ) الثامنالمرجح(

ون نحن                 (قوله تعالى عقب هذه اآليات تهديدا لقريش         ر أم يقول ع  أآفارآم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزب جمي
ذبوا في                فإنها تفيد أن     )منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر     ى ال يع ى حت م األول را من األم م خي يس ه المشرآين ل

دبر                      ون ال الدنيا مصلهم وليس لهم براءة في الزبر على ذلك وال أنهم منتصرون في الحرب بل سيهزم جمعهم ويول
ة           مما يصرح بما نقول من أن الساعة التي اقتربت هي ساعة ه      ذه اآلي ك من أن ه ا مر ل در آمم ة ب م في وقع الآه

  .نزلت فيها، فتكون جميع آيات هذه السورة آلها في موضوع واحد هو بيان هذه الواقعة
  

  )لتاسع االمرجح(

  )قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر(

تلهم    الترقي أي أن انهزامهم وإدبارهم قد بين مواطن ضعفهم وس          ألحزاب) بل(فإن   بب ظهور فشلهم ولكن ساعة ق
يهم  ر مصيبة عل ر، وأآب دا وأم م عن آخرهم هي أدهى ج ائهم وإهالآه ابهم وإفن سلمين من رق بالفعل وتمكن الم
م          ة لهالآه وأشر، من انهزامهم وإدبارهم فهذا االنهزام واإلدبار ليس إال سببا من أسباب ذلهم واضمحاللهم، ومقدم

  .ال يبقى منهم ديار وال نافخ نارالتام، وفنائهم العام، بحيث 

ه              ا وفي محل درجا فعلى هذا المعنى يكون األحزاب والترقي طبيعي دمات         األسباب  من    وت سببات ومن المق ى الم  إل
دا جد                         ى يكون بعي إن المعن ة ف وم القيام رى وهو ي ساعة الكب ى ال ساعة عل زامهم  للنتائج بخالف حمل ال ا إذا أن انه

راد من                   سببا موجبا لق  وإدبارهم ليس    األرجح أن يكون الم ذ ف يامها، وال داعيا ومقتضيا لمجيئها آما هو هنا، وحينئ
  .الساعة هنا هو ما قلناه المبين والمفسر للساعة المذآورة في أول السورة
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ذا           إصالحفليست الساعة في     ى ه ك عل ه من ذل ا ورد في  القرآن مخصوص بيوم القيامة حتى يجب أن يحمل آل م
الى                  اليوم بل يصح أن      ه تع ك وبمقتضى قول دم ل ا تق دليل م ره ب دنيا بحرب أو غي ساعة الهالك في ال ضا ب تفسر أي

ن                     ( ق م وب فري غ قل اد يزي ا آ د م ساعة في اصطالح            ) همالذين اتبعوه في ساعة العسرة من بع د إطالق ال ي تفي الت
  .القرآن على ساعة الحرب أيضا

ه            ل ال   (وآذلك الموعد الذي هو خير عن الساعة في قول يس م    ) ساعة موعدهم  ب إن ل رآن        ف ة الق ضا في لغ صا أي خت
الى                     يوبموعد   ه تع دليل قول ضا ب دنيا أي ه عن موعد الهالك في ال ر ب دنا إن آنت من      (م القيامة بل يعب ا تع ا بم فأتن

لين فأخذتهم   اثمين   المرس م ج ة فأصبحوا في داره ضا  )  الرجف ه أي ا     (وقول وا وجعلن ا ظلم اهم لم رى أهلكن ك الق وتل
دنا     ) (أي أحزاب المشرآين في الحرب     ) (ولما رأى المؤمنون األحزاب   (وقوله  ) وعدالمهلكهم م  ا وع ذا م الوا ه وق

ه   ) وإما نرينك بعض الذي نعدهم    (وقوله  ) اهللا ورسوله  ا جاءهم          (وقول يس الصبح بقريب فم إن موعدهم الصبح أل
دنا إن آنت من ا   فأتنا ب(وقوله )  عليهم حجارة من سجيل  وأمطرناأمرنا جعلنا عاليها سافلها      د    ما تع ال ق صادقين ق ل

ات  ) ثم صدقنا الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشرآين(وقوله  ) وقع عليكم من ربكم رجس وغضب      فهذه اآلي
يهم أو                                رجس والغضب عل إنزال ال إهالآهم أو ب ا ب دنيا إم م في ال آلها تفيد أن ما آان قد وعدهم اهللا به قد حصل له

وإمطارهم حجارة منن سجيل أو بأخذهم بالرجفة إلى غير ذلك من أنواع العذاب والهالك في                بجعل عاليهم سافلهم    
  .الدنيا مما سماه موعدا تارة وساعة أخرى

در          ا  ) وآل(وحينئذ فمن المرجح أن تكون الساعة في قوله بل الساعة موعدهم هي ساعة هالك المشرآين يوم ب فيه
ي   ود ه ذآرى والمعه د ال ساعةللعه ي ال ت   الت ا اقترب ا بأنه ر عنه سورة وأخب ي أول ال الى ف ا اهللا تع ا ذآره  وبينه

ا هي ساعة هالك المشرآين                               ك من أنه اه ل ا بين ى م وفصلها بما هو في مضمون اآليات التي بعدها الدالة آلها عل
  .على أيدي المؤمنين في وقعة بدر وغيرها مما حصل لهم من عذاب الدنيا

  
  ) العاشرحجالمر(

نجم   قوله تعالى في  ا من د          ( آخر سورة ال يس له ة ل ى أزفت اآلزف ذر أول ذير من الن ذا ن إن اسم   ) ون اهللا آاشفة ه ف
ا     إهالكاجع إلى ما ذآره تعالى قبل هذه اآلية من حوادث     اإلشارة ر  ي ذآر مثله دنيا الت  عاد وثمود وقوم نوح في ال

ولى إلى قريش وإن ذآرها لهم ليعتبروا     في سورة القمر أيضا، أي أن هذه الحوادث الماضية هي نذير من النذر األ             
د أزفت     اإلنذار لهم أي وليس بعد اإلخطار إلى الجلب بالقوة وليس بعد         إخطاربها هو    ل، وإذن فق ذاب بالفع  إلى الع

ا،      آز بلهم فيه ساعة   فتهم وحضرت ساعة عذابهم وهالآهم في الدنيا آما عذبت وأهلكت هذه األقوام من ق  اقتربت ال
دنيا  زفة في المعنى والغرض وحيث أن اآلزفة التي ليس لها من دون اهللا آاشفة هي عذاب ف      هي مثل أزفت اآل    ي ال

دنيا                       آما سبق من أنها إنذار لقريش بعذاب في الدنيا آعذاب قوم نوح فيها، فكذلك الساعة التي اقتربت لها هي في ال
ذ       ة هي في آخر       أيضا ألنهما متشابهان في المعنى متماثالن في السياق متالصقان في ال آر، حيث أن أزفت اآلزف

ا في                          ى اتفاقهم دل عل صالهما ي ياقهما وقرب ات ل س ا وتماث سورة النجم المالصقة ألول سورة القمر فتشابه معناهم
اظ                         زول وبواعث أجوال االتع را في سوريتين بحسب أسباب الن القصد واتحادهما في لمعنى والغرض، وإنما ذآ

  .واالعتبار واإلنذار
  )لحادي عشر االمرجح(

م محدث إ                  (قوله تعالى    م     اقتربت للناس حسابهم وهي في غلة معرضون ما يأتيهم من ذآر من ربه ال استمعوه وه
ون ال  ثلكم        يلعب شر م ذا إال ب وا هل ه ذين ظلم وبهم وأسروا النجوى ال ة قل م      )هي ة ه ذه اآلي اس في ه راد من الن  الم

ا هو اصط                اس، وآم ن عب ر بالن        المشرآون خاصة آما روي ذلك عن ب رآن من التعبي اس عن المشرآين،     الح الق
ة                        وبأهل الكتاب عن     ذه اآلي ا هو صريح نفس ه دين وآم ذا ال أرباب األديان السابقين، وبالمؤمنين عن أصحاب ه

فاتهم وأعمالهم خاصة فإن الذين اعرضوا عن الذآر وغفلوا عنه واستمعوه            التي إنما ذآرت أحوال المشرآين وص     
ذ        وهم يلعبون الهية قل    المراد حينئ م المشرآون، ف ثلكن، ه شر م ذا إال ب وبهم عنه والذين أسروا النجوى وقالوا ما ه

ؤمنين          م الم ذي يع ة ال وم القيام ام في ي من الحساب الذي اقترب هو حسابهم فقط ال دخل لعيرهم فيه ال الحساب الع
دنيا ال الحساب   وإهالآهمأيضا، وحسابهم هذا هو مجازاتهم   ى المح  في ال سؤال   بمعن يس خاصا    ألناسبة وال ذا ل  ه

ون      (أيضا بالمشرآين بل يعم جميع العالمين بمقتضى قوله تعالى   انوا يعمل ا آ ين عم سألنهم أجمع ة  ) فوربك لن فاآلي
ذآر          أنهمرآين في حال    شجازاة وإهالك هؤالء الم   متفيد أنه قرب جدا وقت محاسبة و       تهم معرضون عن ال  في غفل
يهم و زل إل يهم والمن ي حالمحدث عل م يلعف ستمعونه إال وه م ال ي ة أنه سرين النجوى  ال ه م وبهم عن ة قل ون الهي ب

وة،                     أي ومخفين المكائد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائلين ما هو إال بشر مثلكم فكيف تصدقونه في دعوى النب
ذا الع  سبب ه وا ب ى ينته ذه األحوال حت سون به م متلب دنيا وه ي ال يكون ف م س ذابهم وهالآه تهم، ذاب من أن ع غفل
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ه   ل المراد من الحساب هو ا     ومما هو صريح فيما نقول من أن       حساب المشرآين ومجازاتهم وإهالآهم في الدنيا، قول
زة    ) ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون       (تعالى عقب هذه اآليات الذي هو آتفسير لها          تفهام  فإن الهم لالس

ا                        ي أهلكناه رى الت رمن الق م ت ا ل ون آم م ال يؤمن د أي أنه د من      اإلنكاري الذي قصد به التهدي ذ ال ب بلهم أي فحينئ  ق
ا               ا آن انهم آم دم إيم دنيا لع ل                   اإهالآن إهالآهم مثلهم في ال ساعة هو مث ضا، واقتربت ال انهم أي دم إيم رى لع ك الق  تل

ا أن       ذه                       اقترب للناس حسابهم فكم ساعة بمقتضى ه ذلك ال دنيا فك ازاة والهالك في ال راد من الحساب هو المج الم
ه       دنيا                        القرائن ففي آل موضع ينظر في ساعة والحساب في ال راد من ال إن اقتضت أن يكون الم ه ف ه وأحوال  لقرائن

ا     (ومما هو صريح فيما نقول قوله تعالى        . على ساعة وحساب اآلخرة   تحمل عليه وإال فتحمل      أولئك لهم نصيب مم
  .إذ أن سرعة الحساب تقتضي أن يكون هذا الحساب في الدنيا) آسبوا واهللا سريع الحساب

  
  )الثاني عشر المرجح(

ذهل آل                           ( قوله تعالى في أول سورة الحج        ا ت وم ترونه ساعة شيء عظيم ي ة ال م إن زلزل وا ربك اس اتق ا الن ا أيه ي
سكارى ولكن                م ب ا ه اس سكارى وم ) عذاب اهللا شديد  مرضعة عما أرضعت وتضع ل ذات حمل حملها وترى الن

ة          ساعة فإن هذه اآلية تفيد أنه في اليوم الذي ترى الناس فيه زلزل ا         ال نهم عم ه المرضعة م ذهل في ا ت ذابها فإنه   وع
ساعة                             ذه ال راد  من ه ذاب وهي صريحة في أن الم ذا الع أرضعت وتضع فيه الحامل منهم حملها من شدة هول ه
ا                 ذهل عم ى ت نم مرضعة حت هي ساعة عذاب شديد في الدنيا إذ أنه ال يوجد في ساعة ووقت عذاب اآلخرة في جه

ه ال حمل وال إرضاع         أرضعت وال حامل حتى      ي ي             تضع حملها ألن ساعة الت ذ فال دنيا وحينئ ا     يكون في ال وجد فيه
اك                          يس هن دنيا، ول العذاب الذي يذهل المرضعة عن رضيعها، ويسقط الحامل حملها هي ساعة عذاب شديد في ال

ان ومصرح                         شاهد للعي ا هو م دنيا آم بحصوله في    مانع عقلي وال لغوي وال شرعي من أرادة ساعة العذاب في ال
ة  (الدنيا بصريح آيات القرآن آالخسف والمسخ والغرق والريح والصرصر والعذاب الهون       تبعاد أي اإلهان ) واالس

ة                       ذه األم ى ه ى عل دنيا حت وغيرها وآأنواع الحروب الهائلة وأصناف المصائب الشديدة الحاصلة على األمم في ال
الى     التي بعث فيها النبي صلى اهللا عليه وسلم بمقتضى قو           ه تع إن  (ل ل صاعقة      ااعرضو ف ذرتكم صاعقة مث ل أن  فق

ر      ( هي عذاب في الدنيا بمقتضى قوله تعالى      وصاعقة عاد وثمود  ) عاد وثمود  تكبروا في األرض بغي اد فاس ا ع فأم
ا   يهم ريح لنا عل ا يجحدون فأرس انوا بآياتن وة وآ نهم ق د م و أش روا أن اهللا ه م ي وة أو ل ا ق د من ن أش الوا م الحق وق

ا                   صرصرا   ود في أيام نجسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ينصرون أم  ثم
إن (وبمقتضى قوله تعالى )  صاعقة العذاب الهون بما آانوا يكسبونفأخذتهمفهديناهم فاستحبوا العمى على  الهدى    

ه يوجد    إذ أن سرعة العقاب تقتضى أني آون هذا العقاب ف      ) ربك سريع العقاب   ي الدنيا فهذه اآليات صريحة في أن
ذآورة                 ىعذاب في الدنيا حت    ساعة الم ذه ال اك داع لتخصيص ه   على هذه األمة غير عذاب اآلخرة وحينئذ ليس هن

ى الغرض     ة عل ة مبين ذه اآلي ل ه سرين بجع زوم لتعسف المف ة وال ل وم القيام ي ي رة ف ساعة اآلخ ة ب ذه اآلي ي ه ف
ا  أرضعت فإن المرضعة تذهل عما      وإرضاعاك في اآلخرة حمل     والتقدير أي لو فرض أن هن       والحامل تضع حمله

ه إإذ ال يناسب وال يلي ات اهللا وبيانات ل آي ل هي  ق أن تجع ضامينها ب ا وم ود لمعانيه ا وال وج ة له ه ال حقيق خبارات
ساعة ال                ا ب ساعة هن سير ال إن تف ه ف ة موجودة وحاصلة بالفعل وعلي دنيا    فرض وتقدير ما دامت الحقيق ذاب في ال ع

ك في                           ا مر ل ضا آم ع من حصول عذاب في اآلخرة أي ذا ال يمن أقرب جدا من تفسيرها بساعة عذاب اآلخرة وه
انع   )لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب اآلخرة أخزى    (صريح قوله تعالى     ا وال م افي بينهم من    إذ ال تن

ي هي صريحة في عذاب اآل              ي هي           حصول آليهما، فاآليات الت ات الت ا أن اآلي ا آم رة تحمل عليه خرة وهي آثي
  .صريحة في عذاب الدنيا تحمل عليها أيضا آما هو مشاهد وحاصل في آل زمان ومع آل أمة

ه                       ه اهللا في آتاب م يبين و أمر ل دنيا فه ا هو وقت حصولها في ال أما ما هو المراد من زلزلة وعذاب هذه الساعة وم
ه                   العزيز ولكن يوجد في بعض األ      حاديث ما يشير إلى لك فقد ورد أنه حينما نزلت هذه اآلية والنبي صلى  اهللا علي

سلمين من           وسلم في سفره إلى غزوة بني المصطلق ذآر عليه الصالة والسالم أمر يأجوج ومأجوج وما يحصل للم
أجوج                    راد في ي أجوج   أضرارهم وللعرب من شرورهم، وقد بينت وأشارت آثير من األحاديث األخرى أن الم  وم

ة                    هم التتر حينما اآتسحوا بغداد     ة العظيم ذه الفاجع ائع ه اريخ ووق  دار السالم، ومقر عظمة اإلسالم، ومن يطالع ت
رهم من ملكوك               <والمصيبة الجسيمة التي نزلت بالمسلمين، وبالعرب أ       و وغي انكيز خان وهوالآ د ج معين،على ي

تهم     والمسالتتر الذين آانوا هم السبب في ذهاب مجد العرب           وا      لمين وسقوط دول ي رم بهم الت ومهم وآت وضياع عل
ك                                 ا حصل في تل ضا م ى الجانب اآلخر ويطالع أي ه إل رات ليتخذوها جسرا يمرون علي بها في نهر الدجلة أو الف

دار عدد الحوامل الالتي وضعن                           لا ساعة مق ك ال ة تل وم وزلزل مواقع من الفظائع والفجائع يعلم مقدار هول ذلك الي
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  ) الثالث عشرجحالمر(

ى                                   ه عل ذلك أطلق ة آ وم القيام م في ي المين آله ى إخراج وجمع الع ظ الحشر عل ق لف ه أطل إن القرآن الكريم آما أن
الى في سور               ه تع ارهم          (ة الحشر    إخراج وجمع الناس للقتال في الدنيا في قول ورا من دي ذين آف ذي أخرج ال هو ال

  )ألول الحشر ما ظننتهم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من اهللا

ه الحشر         د ب فهذه اآلية صريحة في تسمية إخراج الكافرين من ديارهم للقتال وجمعهم له حشرا فكما أن الحشر أري
  . حسب القرائن والمقتضياتفي الدنيا في اصطالح القرآن فكذلك الساعة أيضا

  
  ) الرابع عشرالمرجح(

الضمير راجع لعيسى عليه السالم أي أن ظهوره عالمة للساعة، فيبعد جدا أن يراد              ) وأنه لعلم للساعة  (قوله تعالى   
د                                ا فق ر متحقق هن ك غي ه، وذل ة علي ه عالم ا يصحح آون ه، قرب م علي بها يوم القيامة للزوم قرب العالمة من المعل

ى ظهوره عليه السالم ما مضى وربما يمضي أآثر منه أيضا وال يقع ما هو عالمة عليه، ولكن إذا أردنا          مضى عل 
ار وسقوط          اع ورخي                   وانخفاض من الساعة ساعة هالك ودم ه، وساعة ارتف ذائهم ل ه، وإي رهم ب سبب آف ود ب  اليه

ازا              ة  النصارى بسبب إيمانهم وتصديقهم له أي ساعة مجازاة آل منهم على عمله مج دا     ة دنيوي ك أقرب ج يكون ذل
لم                ه وس ه صلى اهللا علي ى والمقصود لقول اتين   (وتكون هذه اآلية مطابقة للمعن ساعة آه ا وال من أن ظهور آل    ) أن

ذا                        رسول هو عال   د ه دنيا ويؤي ه في ال اع ورقي من آمن ب ه، وارتف ر ب مة على قرب ساعة هالك وسقوط من آف
ه إال الفاسقين      (المعنى قوله تعالى في حق القرآن الحكيم    ا يضل ب را م ه آثي د أن   ) يضل به آثيرا ويهدي ب ي تفي الت

ا      األممالرسل وإنزال الكتب هو السبب في سعادة        إرسال   قائها وسقوطها وارتفاعه ك          .  وش ا هو صريح في ذل ومم
ا  ) يتهموأما اآلن فليس لهم عذر في خط. لو لم أآن قد جئت وآلمتهم لم تكن لهم خطية(قول المسيح عليه السالم    آم

ا عذاب  وال       ) 22 آية   15 إصحاح يوحنا   إنجيلهو في    م ال يكون عليه فإن قبل ظهور الرسول في أي أمة من األم
م              ) وما آنا معذبين حتى نبعث رسوال      (تستحق فيه العقاب آما قال تعالى        ة ل ك األم ة الرسول في تل ل بعث ه قب إذ أن

ة   يتحقق معنى الكفر في الكافر منها، وال معنى اإلي      مان في المؤمن فيها، بخالفه بعد بعث الرسول وإرساله فكل أم
ة           ات المتعلق ع اآلي ا هو صريح جمي ا، آم آفرت برسولها، وآذبته وآذته فقد قربت ساعة هالآها ودنا وقت دماره

وادث وأ و بح وح ول سابقين آن اء ال ار األنبي ة  خب ات المتعلق ك اآلي ع تل رهم فجمي عيب وصالح وغي راهيم وش ط وإب
ه بالخسف وبعضهم             بهؤال ان عذاب ائهم فبعضهم آ رهم بأنبي سبب آف دنيا ل ء تفيد أنه حصل لتلك األمم عذاب في ال

  .بالغرق، وبعضهم بالريح الصرصر إلى غير ذلك مما هو مذآور في القرآن من أنواع العذاب في الدنيا
  

  ) عشرخامس الالمرجح(

لم    ه وس لى اهللا علي ه ص اتين  (قول ساعة آه ا وال ت أن اتين    ) بعث قين آه اربين متالص بعيه أي متق ى أص ار إل وأش
ام  ق تم ذا منطب اقاألصبعين وه دا  االنطب ت ج ساعة أي قرب ت ال ا اقترب صرح بأنه ي ت ة الت ذه اآلي ى ه ذا .  عل فه

ساعة                           ام ال ى اآلخر، ألن قي دان عن المعن اه بعي ذي قلن ى ال ى المعن الحديث وهذه اآلية متحققان ومنطبقان تماما عل
  )فأين االقتراب جدا وأين التالصق؟( وربما ال يقع إال بعد دهور أخرى، وحينئذ ع لحد اآلن،الكبرى لم يق
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  ) السادس عشرجحالمر(

ساعة أأذا وسد األمر إلى غير     (قوله صلى اهللا عليه وسلم       رة       ) هله فانتظروا ال د أن آث ا يفي وفي بعض األحاديث م
ن عال      ضا م و أي ات ه شي الموبق ا وتف ور والزن رب الخم الك      ش اعة ه ساعة س ن ال ا م إذا أردن ساعة، ف ات ال م

ات والمعاصي والمظالم                     ا الموبق رت فيه واضمحالل وانقراض األمة التي وسدت األمور فيها إلى غير أهلنها وآث
ا                          ر أهله ى غي ا إل ة وسدت األمور فيه ا     والفاسد يكون ذلك قريبا جدا، وموافقا للمشاهد المنظور في آل أم  من أنه

ه يوجد ارت           تتالشى وتنقرض  ه، ألن ين اختالل        بسبب ذلك سنة اهللا في خلق ي ب وي وترتب حقيق اط ق ة   ب أحوال األم
ا الناشئة عن        واالقتصاديةوعدم حسن القيام بإدارتها السياسية       ة وغيره ة والعلمي ة والتجاري صناعية والزراعي  وال

ألن  موتها وفنائها ومجيء ساعتها،         بل توسيد هذه األمور إلى غير أهلها، وبين انقراضها واضمحاللها وتالشيها،         
ه ال                         ه فإن ام ب ى القي در عل آل نوع من هذه األنواع وغيرها، بل آل أمر من األمور إذا قام به من ال يحسبنه أوال يق

ا فتقرب                   تأتي منه الفائدة المطلوبة، وال تتحصل        اختالل مرافقه ة ب ذه األم ل أحوال ه ة المقصودة، فتخت منه المنفع
  . وهالآهاساعة اضمحاللها

ؤثر    ر عن الم شوء األث ا ن ئة عنه ة وناش ى العل ول عل سبب والمعل ى ال سبب عل ك ترتيب الم ى تل ة عل ذه مترتب فه
الى                            والنتيجة   ه تع ة لقول ام الموافق ضا تم ا أي ذا الحديث ظاهرا واضحا وموافق ى ه دمات فيكون معن وإذا (عن المق

ا فحق عل سقوا فيه ا فف ا مترفيه ة أمرن ك قري ا أن نهل دميراأردن دمرناها ت ول ف ا الق ا نظرا ) يه ا إهالآه أي إذا أردن
رفين              تهم،     وأوجدناه  لفسادها واختالل أحوالها أمرنا مترفيها أمرا تكوينيا أي آونا الفسق بهؤالء المت ديهم ورغب  بأي

و                  وجعلناه بواسطتهم ونفوذهم، أو    ا وإدارة شؤونها حيث تمكن ائمين بأموره ا أي ق راء عليه ا أم ا من  جعلنا مترفيه
ذا     طة ه ه بواس شبثوا ب ك وت تاللذل ساد االخ ا ( والف سقوا فيه وقهم     ) فف وا حق ا وأآل ى أهله دوا عل وا وتع أي ظلم

الهم           وصرفوها في مصالحهم الشخصية سدا لعوز ترفهم،        وقضاء مشتهياتهم ووسدوا بقية أمور هذه القرية إلى أمث
ا، وأسندوا بقي        ستحقي        ممن يفسدوا إدارته ر م ى غي ا             ة الوظائف إل راث لم ة، وال اآت ها دون نظر للمصالح العمومي

سق الشخصي              ا الف سق هن يترتب على ذلك من المضار الوطنية، والمفاسد والمهلكات القومية، فليس المراد من الف
ساد،        االجتماعي فاعله، بل المراد به الفسق       ضررهالذي ال يتعدى      آالظلم والتعدي، والغش والخداع، والتفرقة والف

ة       . وظائف إلى من ال يستحقها ال وإسناد ذي يضر بالهيئ ذا هو ال ا ألن ه وإعطاء األعمال إلى من ال يحسن القيام به
ه، وتقصيرهم            ) فحق عليها القول  ( ويفتك بمصالح القرية العمومية      االجتماعية سببهم في ذاب لت ا الع أي استحق أهله

رفيهم   دي مت ي أي ا ف ورهم وترآه ال أم سهم وإهم ي أنف دم(ف دمرناها ت ا ) يراف إهالآهمإم ائهم  ب  أو بإضعافهم وإفن
ى       وإذاللهمومالشتهم واضمحاللهم أو بافتقارهم      سامهم عل سهم  وذلك جزاء اختالفهم وانق ذا     . أنف ه به رى أن فأنت ت

  .بيان قد تطابق معنى الحديث بمعنى آية القرآن وأصبح آل منها يفسر معنى اآلخرال

ى            فهذه اآلية حينئذ قد بينت معنى الساعة في         الحديث من أنها هي ساعة دمار األمة وهالك القرية إذا ولي األمر إل
رى وهو         . غير أهله فيما، بإمارة مترفيها، حتى فسقوا فيها        ساعة الكب بخالف ما إذا أردنا من الساعة في الحديث ال

  :يوم القيامة فإنه يكون بعيدا من وجوه

م    آم وآم ولي األمر إلى غير أهله      ) أوال( رى لحد              في هذه األم ساعة الكب م ال م تق ا ول ا ممن قبله  الموجودة وغيره
  .اآلن

ك                       ) ثانيا( م والممال ذلك في األم ه ال يكون آ ة فإن ر أو في قطر أو مملك رة أو أآث ه في أم ر أهل ي األمر لغي إذا ول
يم الق أمة وارتفاع أخالق أمة أخرى، وحينئذ خرى، سنة اهللا في خلقه من سقوط أخ       واألقطار األ  ة  فما وجه ق  القيام

م                ومجيء ا مع وجود أم ر أهله  الساعة الكبرى وخراب العالم بأجمعه بسبب تولي أمور أمة واحدة أو أآثر إلى غي
  .آثيرة وليت فيها أمورها إال أهلها

ر أه              ارتباط بين تولي حت     أدنىأنه ال يوجد أي عالقة وال       ) ثالثا( ى غي م إل ع األم ين خراب      ى آل أمور جمي ا وب له
ا                      الكائنات وفسا  ط لعالقته ا فق ؤثر فيه ا ي ا إنم وب أفراده د األرض والكواآب والسماوات، فإن فساد أحوال أمم وذن

ساعة          سير ال بهم ال في األجرام العلوية أو السفلية التي ال سبيل لتأثير مثل أعمال هؤالء فيها، وحينئذ فاألولى أن تف
حديث  الة الكريمة من جهة أخرى، وعليه فيكيف هذا      في الحديث بما قلناه تصديقا له من جهة، وتطبيقا له على اآلي           
  .وهذه اآلية مرجحا لتفسير الساعة في اقتربت الساعة بما قلناه

  
  ) السابع عشرالمرجح(
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ى     ان عل اه، وال ينطبق ذي قلن المعنى ال ر ب شقاق القم ى ان اق عل ام االنطب ان تم ا ينطبق زة وتعريفه ة المعج أن ماهي
نهم  ) هي أمر خارق للعادة( قد اتفقوا على ان ماهية وتعريف المعجزة   انشقاق قمر السماء ألن العلماء     ولم يقد أ؛د م

ه فهي أمر               ادة ل ى صار ع رره حت ه وآ شيء إذا رجع إلي ى ال اد إل أنها أمر خارق للطبيعة، والعادة مأخوذة من ع
ا           ذ فال يصح أن يق شقاق قمر    : لوجودي ال عدمي ألن العدميات ال يقال عنها في اللغة أنها عوائد وحينئ أن عدم ان

ال      . السماء آان عدة حتى يعد انشقاق خارقا لها        ائر أعم ذلك س ات وآ ولكن عبادة األوثان والذبح لألصنام ووأد البن
ع فخرق       اإلسالم المشرآين الذميمة آانت عوائد جارية بينهم فيصح أن يقال أن نور         د ظهر وطل رآن ق  وضياء الق

ا  د آله ذه العوائ اه ا ووإبطاه ي شرعها   وغيره سنة الت ادات الح ال والع ى باألعم دة جل وعل ادة اهللا وح دلها بعب ب
شقاق           وتغلب بها على سائر أعمال المشرآين وعوائدهم الذميمة        ى ان وحينئذ فما هي المعجزة وتعريفها ينطبقان عل

ة            ه المعقول سالم بخوارق أعمال ه الصالة وال دا علي إن محم اره ا .القمر بهذا المعنى دون ذاك ف اهرة   وبآث لظاهرة الب
ه   . هو ال شك معجزة من معجزات الدهر المشهورة.  ومزاياه وفضائله المأثورة   وبأخالقه. المعلومة واإلسالم ببدايت

دة هو ال ريب معجزة                 . وبانتشاره السريع . الغريبة ونشأته العجيبة   اره المجي دة وآث ه المفي وتطوره المريع وبتعاليم
  .من معجزات الدهر العتيدة

رآن  سن  والق ه، وبح ه وبرهان وة حجت ه، وق م بيان لوبهبحك ه،   أس ة أحكام ه ومتان دال قوانين ه، وباعت ة آالم  وبالغ
ة واألمصار، وبصدق                 لجميعوبصالحية تعاليمه    ائر األمكن  األزمنة واألعصار، وموافقة شرائعه لكل األمم في س

ن  ه م د إلي ا أرش و آت، وبم ا ه ا مضى وم ه بم ات، وصحة إنبائ اره عن المغيب اليف أخب ع التك د، وأنف زه العقائ  أن
أثيره في نفوس               م، وت ه لألم والفرائض، وأجل األعمال، وأجمل الخصال، وأعلى األخالق وأسمى اآلداب وبهدايت

ة والت            م والهداي ور العل ان، هو    والعالم، وإخراجهم من ظلمة الجهالة والضاللة والشرك والكفران، إلى ن د واإليم حي
ك          ستمرة        معج ال خالف في أنه بكل ل ان، الم ا             زة من معجزات الزم المعجزة إنم دوران، ف اء ال ى انته ستقرة إل  الم

  .تتحقق وتصدق على مثل هذه األشياء ال على مثل انشقاق قمر السماء
  

  )المرجح الثامن عشر(

رهن      د وأن              إن المعجزة هي دليل وب دليل والبرهان ال ب الة وال ى صدق دعوى الرس اط     عل ه مناسبة وارتب يكون ل
ا      ن حتى يصح أن يكون دليال عليه، فلو أدعى أحد أ          دلولبالم ر في ك أن أطي ى ذل ي عل ال أن دليل  ه آاتب أو شاعر وف

ا                                دعى، ولكن إذا آتب لن دليل والم ين ال اط ب لهواء مثال فال يصدق في دعواه وإن طار فعال إذ ال مناسبة وال ارتب
ي هي بعث               مقالة قيمة، أو أنشأن شعرا جيدا، فإننا نصدقه في هذه الدعو           الة الت ة فكذلك الحال هنا فإن دعوى الرس

ق          ة الخل الى لهداي ادهم من اهللا تع م                   وإخراجهم  وإرش ور العل ى ن ران، إل شرك والكف ة لجهل والظالل، وال  من ظلم
ام   ة تم ان، مرتبط د واإليم ة، والتوحي اطوالهداي اه،  االرتب ذي ذآرن المعنى ال ر ب شقاق القم تدالل بان و واالس ه ه  ب

  .  القصيدةبإنشاء الشاعر على شاعريته األثر على المؤثر آاستداللدالل باست

ن  تداللولك الطيران االس تدالل ب و آاالس سماء ه ر ال شقاق قم الة بان ى الرس ت   عل ثال، ال يثب شعر م وة ال ى دع عل
  .المدعي وال يقوم حجة عليه

  
  ) عشرتاسعالمرجح ال(

اب األرصاد، مع أ                ذآره أرب م ي سماء ل ه المؤرخون مع                  إن انشقاق قمر ال م ينقل ة، ول ل البعث ا آانت موجودة قب نه
ذي ال    وإغفاله على ترآه    فإطباقهم.  على نقل القريب ورواته    حريصةوضوحه، وجاللة شأنه وغرابته والطباع       ، ال

  . انشقاق القمر بما قلناه استبعاد حصوله وعلى ترجيح تفسيرهيحصل عادة في أمثاله، يدل على

ى               أما األحاديث الواردة ف    وت ي ذلك فقد تقدم لك أنها لكثرة اختالفها وتناقضها وتضاربها ال تدل عل ذا     ثب  وتحقق ه
ه ة علي وم حج ى وال تق ر   . المعن شقاق القم و حصول ان وع ه ث المجم ن حي ات م ك الرواي ده تل ا تفي ة م ا غاي وإنم

صديقه   بالمعنى المطلق الوارد في اآلية التي عرفت معناها بأدلة ومرجحات، فحمل هذه األحادي      ث على ما يقرب ت
  . خير من حملها على ما هو مستعد في العقل مما يستوجب اإلنكار وعدم الثقة باألحاديث واألخبار
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ح أن يستدل على حصول أن جواز انشقاق قمر السماء عقال وبالنسبة لقدرة اهللا تعالى ال يص(
  )ذلك بالفعل

ذا أمر ال يصح وال يجوز        وأما آون انشقاق قمر السماء أمرا جائزا في العقل وم        الى، فه درة اهللا تع سبة لق مكنا بالن
ه، ال يع            ى خلق در عل قة، ولكن الجو     أن يشك فيه أحد ألن الذي ق ان شيء، والحصول بالفعل     جز عن ش از واإلمك

شيء آخر يحتاج في إثباته إلى أدلة توجب التصديق به، خصوصا إذا آان مستبعدا في العقل، فليس آل شيء ورد   
ائز            فيه بعض   أخبار ولو ضعيفة أو متناقضة يجب علينا أن نصدق بحصوله مهما آان بعيدا عن العقل بحجة أنه ج

درة اهللا                النظر لكون ق ال ب ا يق ه يجب التصديق بكل م اس من أن على قدرة اهللا تعالى آما يستدل بذلك آثير من الن
اطع          صالحة له نعم هي صالحة لكل شيء ولكن ال يجب علينا أن نصدق بحصول أ               ل ق ي شيء بالفعل ما لم يقم دلي

ا، وأجل         . على حصوله  أحلى معانيه وال يظن ظان أن هذا الكالم يشعر بإنكار معجزة انشقاق القمر، بل إنه يبينها ب
ق     و حقي ا ه ي، وبم ا الحقيق زة ومعناه ة المعج ى ماهي ق عل ا ينطب ا، وبم انمراميه رار،باإلذع دم  واإلق دير بع  ج

ار،            األنظارند آافة أهل    ، ع واالستهتار االستنكار ات واألحاديث واألخب ى اآلي ى معن  واألبصار، وبما هو أقرب إل
ضا أن آالمي في            فيكون هذا الكالم تثبيتا وتأييدا لمعجزة انشقاق القمر بمعناه الحقيقي المقصود           ، وال يظن ظان أي

ا               ياء أو إنك ذه األش ار ه وم اآلخر،     موضوع الساعة والحشر والموعد والحساب يشعر أيضا بإنك ة والي وم القيام ر ي
دل             وم الع ام، وي وم الجزاء الع دين ي وم ال ي   اإللهي معاذ اهللا أن أآون من الجاهلين الذين ينكرون اإلدانة ب ام، الت  الت

ال الضعيف                ل، وين ول من القات تصرح به آيات محكم القرآن ذلك اليوم الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم، والمقت
اتي    آسير الجناح حقه من    ائر الع ا، أو               الج ائرا محابي ان اهللا ج وم لك ذا الي م يوجد ه إذا ل ادل، وإال ف اآم الع ام الح  أم

ا                        ا وثوابه م لحساب اآلخرة وعقابه العبا هاذيا تعالى اهللا عما يظن الجاهلون الذين هم لهذا اليوم منكرون والذين ه
د أطلقت في      ساعة والحشر والموعد والحساب      جاحدون، بل غاية ما يفيده هذا الكالم في تلك المواضيع هو أن ال             ق

ه           القرآن على معان لها حصلت في      انع من ذا ال م ة، وه وم القيام  الدنيا آما أنها أطلقت على معانيها التي ستحصل ي
 له حياة في  آذلكوال محظور فيه، فكما أن لإلنسان حياة في الدنيا يوجد فيها أنواع السرور والنعم، والهموم والنقم   

ة     واالنتقامة أرقى جوا من هذه الحياة يوجد فيها أنواع اإلحسان واألنعام، والعقاب          اآلخر اة الجسم الدنيوي يس حي  ول
ى                          الروح مت ه، ف ه وفهم ه وتعقل د والدت ه بع سبة لحيات ه، بالن ين في بطن أم اة الجن ة إال آحي بالنسبة للحياة األخروي

ا تصير            خرجت من الهيكل الجسماني المادي الفاني الدنيوي، ودخ        اقي األخروي، فإنه وراني الب لت في الهيكل الن
شفا،        أآثر روح                   وأسطح  عليما، وأوفر فهما، وأشد آ دة لل دن هو والدة جدي الخالص من الب ورا، وأدق شعورا، ف  ن

سان                   عتدخل بها في حياة أ     دئ اإلن ي يبت ى الت لى وعالم أرقى، وحياة الروح بالجسم في الدنيا إنما هي المرحلة األول
اء            األبديةي الحياة، وحياتها في اآلخرة هي الحياة        بها ف   الباقية، فالروح بعد الموت باقية خالدة ال تفنى باتفاق الحكم

رين         ببقائها بعد الموت     االعتقاد حتى آان أن يكون      األديانوالفالسفة وجميع أرباب     الء المفك ال أمرا عاما عند العق
  .الثابتةيح ولم يكتنه الحقائق عم العلم الصحيكاد يشذ عنهم إال من لم يذق ط

ا      وبيناته وبحججه   النبوية في انشقاق القمر بأدلته القرآنية وبما تصرح به األحاديث           لتهولعل ما ق    العقلية يكون آافي
  .لتوضيح هذا الموضوع آافال لحل اإلشكال فيه رافعا للخالف لبين الفاضلين وسعادة الباشا وغيرهم

يان مجادلة أو مشاحنة أو عناد وأن ال أنسب فيه إلى فر أو زندقة أو إلحاد من أهل                  وعسى أن ال يحصل بعد هذا الب      
ة         . جار في مثل ذلك ومعتاد    آما هو   . الجهالة والغباوة والفساد   ه لوم ولكني بعون اهللا تعالى أجهر بالحق ال أخاف في

الم و  وال اعتمد إلى على الثبات المعقول وإن عابني فيه غبي جاهل أو أسأني في     . الئم سد ظ ر      مف ى غي ي عل يس ل ل
.د وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ال من غيره استمد التوفيق والسدا ومنهاهللا اتكال واعقاد
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  :يوجد تحت الطبع لصاحبه هذه الرسالة األستاذ الشيخ عبد اهللا القيشاوي أربعة رسائل أخرى آبيرة غير هذه

ات                في االستدالل على  ) األولى( نفس آي ا ب ل  عدم قتل المسيح عليه السالم وعدم صلبه صلبا حقيقي ة  األناجي  األربع
  )وما قتلوه وما صلبوه وآلن شبه لهم(وتطبيقها على قوله تعالى 

ة                ) الثانية( ا حي ك بنحو خمسة        باالستدالل في بيان ما هو المراد في عصا موسى عليه السالم ومن انقالبه ى ذل  عل
  .يح آيات القرآن الحكيم، ونص آيات التوراة واإلنجيلوثالثين دليال في صر

رآن      واالستداللفي بيان ما هو المراد من مائدة عيسى عليه السالم،        ) الثالثة( ل والق ات اإلنجي ك بصريح آي  على ذل
ردود من      تاذ مع ذآر الردود الواردة في الجهات على هذا البيان، وذآر ال د       األس ي ق ردود الت ك ال ى تل ذآور عل  الم

  .نشرتها آلها جريدة صوت الحق في نحو خمسة عشر عددا بصفحة آاملة

ة( ن ) الرابع راد م و الم ا ه ان م ي بين اءف ات  إحي ن آي ر م ك بكثي ى ذل تدالل عل وتى باالس سالم للم ه ال سى علي  عي
ا                   ا  اإلنجيل والقرآن، مع تحليل جميع الوقائع الواردة في األناجيل من هذا القبيل وتفصيل معنى آل آية منه وتطبيقه

.على هذا
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