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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 هذا �تب أخونا جزاه هللا خیر.

وأبو عمرو �فتح الیاء َرمیان قرأ الحَ  )أم �جعل له ر�ي أمدا(�قول قال القرطبي عند قوله تعالى 
الحرمیون وأبو عمرو من ر�َي عند قوله تعالى إني أعلنت لهم فتح منها وفتح الیاء منها 

وأسكن الباقون قلت والذین فتحوا هذه الیاءات في هذه المواضع بل واتفقوا على فتح �ل �اء 
كل �اء إضافة �عدها همزة �عدها همزة قطع مفتوحة في �ضع وخمسین موضعا من القرآن هم 

وابن �ثیر نافع المدني وابن �ثیر المكي وأبو جعفر المدني وأبو عمرو البصري نافع المدني 
األول  المكي وأبو جعفر المدني وأبو عمرو البصري فظهر أن مراد القرطبي �الحرمیین الثالثة

أهل حرم مكة والمدینة أو هو نسبة إلى الحرم المكي والمدني وأن قوله الحرمیان إن أراد �ه 
 غلط أو تصحیف.

وهو قال الِحرمیان �كسر أوال مكان اإلشكال �سر الحاء عند القرطبي نسبة إلى الحرم َحَرمي 
 الحاء هذا المطلوب.

 طالب: ..............

 ِحرم �عني هذا رمز هذا رمز لیس بنسبة.
 طالب: ..............

�عني مثل هذا ما ُیدرك �السیاق وال یدرك �ما قبله وال �ما �عده وال �قواعد أي علم من العلوم إال 
 �ما یتعلق �اصطالحهم الخاص.

ثنا محمد بن �شار قال حدثنا قر�ش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن قال أبو داود حد
نهى أن �قد السیر بین أصبعین  -صلى هللا علیه وسلم-عن سمرة بن جندب أن رسول هللا 

قال المنذري اختلف في سماع الحسن بن سمرة قال األلباني وهذا إسناد ضعیف لعنعنة الحسن 
ري غیر أن قر�شا هذا �ان اختلط فقال ابن حبان في وهو البصري ورجاله ثقات رجال البخا

الضعفاء �ان شیخا صدوقا إال أنه اختلط في آخر عمره حتى �ان ال یدري ما �حدث �ه و�قي 
ن القد�م فلما ظهر م ثهیحدست سنین في اختالطه فظهر في روایته أشیاء مناكیر ال تشبه 

االحتجاج �ه فیما انفرد فأما ما وافق الثقات لم �جز غیره غیر أن یتمیز مستقیم حدیثه من 
فهو المعتبر �إخبار �أخباره تلك ثم ساق له هذا الحدیث إشارة إلى أنه مما أنكر علیه وصّرح 
بذلك في المیزان فقال �عد أن ساق �المه والحدیث �عده هذا حدیث منكر ثم تناقض فإنه وافق 

 في التلخیص الحاكم على قوله صحیح اإلسناد.
 تناقض؟ الذي من

 طالب: ..............

 تلخیص المستدرك.
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الصیرفي �مرو قال حدثنا أبو قال�ة قلت وأخرجه الحاكم في المستدرك قال حدثنا �كر بن محمد 
-قال حدثنا قر�ش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة رضي هللا عنه عن النبي 

 إلسناد ولم �خرجاه.مثله قال هذا حدیث صحیح ا -صلى هللا علیه وسلم
 ِقْحف هذا من اللسان من لسان العرب.

والجمجمة التي فیها الدماغ وقیل ِقْحف ِقْحف الِقْحف العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة 
الرجل ما بین ما انفلق من جمجمته فبان وال ُیدعى ِقْحفا حتى یبین وال �قول لجمیع الجمجمة 

ل للمتكسر قحف و�ن قطعت منه قطعة فهو ِقحف أ�ضا ِقْحفا إال أن یتكسر منه شيء فیقا
والَقحف قطع الِقحف أو �سره وقحفه قحفا ضر�ه ضرب قحفه وأصاب قحفه وقیل الِقحف 
القبیلة من قبائل الرأس وهي �ل قطعة منها فجمیع ذلك أقحاف وقحوف وقحفة والقحف ما 

العصا�ة یومئذ من ضرب من الرأس فطاح وأنشد وضر�ه وفي حدیث �أجوج ومأجوج �أكل 
الرمانة و�ستظلون �قحفها أراد قشرها تشبیها �قحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقیل هو 
من طبقة من جمجمتها انفصل ومن حدیث أبي هر�رة في یوم الیرموك في یوم الیرموك فما 

أراد �القحف �ه القحف نفسه  رئي موطنا أكثر قحفا ساقطا أي رأس فكنى �ه عنه ببعضه أو
 ورماه �أقحاف رأسه إذا رماه �األمور العظام...

 كالم طو�ل.. قال هذا األخ جزاه هللا خیر:
ولعل المراد مؤلف �تاب هز القحوف هو من هز الرؤوس وهو �نا�ة عن إعمال الفكر 

 .واستفراغ الوسع في شرحه �هللا أعلم
 جزاك هللا خیر.

 طالب: ..............

 ؟ قحفیة.ماذا
 ..............طالب: 

 عند�م أنتم �عد؟ .صحیح .�هللا إنك ما شاء هللا علیك
 طالب: ..............

 ..ما هي من الكوفیة من القحفیة هذه التي ال ال،
 طالب: ..............

هذه عاد ال، عندنا مستعملة لكنها اندرست عاد الحین مندرسة صحیح �قولون.. وال هي الطاقیة 
 ..شيء ثان
 ..............طالب: 

 إ�ه تر�ط إ�ه..
 سم.
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 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال  والتا�عین الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 

 اإلمام القرطبي رحمه هللا تعالى:

 Ç È É Ê      Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô   Õ Ö × Ø  Ù ]قوله تعالى:  "
Ú Û Ü  Z :فیه مسألتان األولى قوله تعالى:   ٢٧ - ٢٦الجن[ Ç È  Z :عالم   ٢٦الجن

رفًعا نعتا لقوله رب وقیل أي هو عالم الغیب والغیب ما غاب عن العباد وقد تقدم بیانه في أول 

فإنه �ظهره على ما   ٢٧ - ٢٦الجن: É Ê      Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Z ]سورة البقرة 
 " �شاء من غیبه ألن الرسل مؤ�دون �المعجزات ومنها اإلخبار عن �عض الغائبات.

ومع ذلك الرسل ال �علمون من الغیب شیئا إال ما أُعلموه ما أعلمهم هللا إ�اه ال �علمون من الغیب 

  ٢٧ - ٢٦ الجن:É Ê      Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Z ]إ�اه ابتداء شیئا إال ما أعلمهم هللا 
فاهلل جل وعال �ظهر �عض خلقه غیبه من الرسل على �عض المغیبات و�بقى ما عداها محجو�ا 

 عنهم �غیرهم.
 طالب: ..............

 ؟أین
 طالب: ..............

 یبقى غیب إال عن هذا الرجل ومن أخبره هذا الرجل.

 Ï Ð ]وقال ابن جبیر  ٤٩آل عمران: j k l m n o qp  Z ]وفي التنز�ل  "
Ñ Ò Ó  Z :هو جبر�ل علیه السالم وفیه �عد واألولى أن �كون المعنى أي ال   ٢٧الجن

�ظهر على غیبه إال من ارتضى أي اصطفى للنبوة فإنه �طلعه على ما �شاء من غیبه لیكون 
ذلك داال� على نبوته الثانیة قال العلماء رحمة هللا علیهم لّما تمّدح سبحانه �علم الغیب واستأثر 

یل على أنه ال �علم الغیب أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل �ه دون خلقه �ان فیه دل
فأودعهم ما شاء من غیبه �طر�ق الوحي إلیهم وجعله معجزة لهم وداللة صادقة على نبوتهم 
ولیس المنجم ومن ضاهاه ممن �ضرب �الحصى و�نظر في الكتب و�زجر في الطیر ممن 

 " �شاء من غیبه بل هو �افر �اهلل. ارتضاهم هللا من رسول فیطلع فیطلعه على ما
�عني ال یدخل في االستثناء مهما بلغت وسائله فإنه ال یدخل في هذا االستثناء ألنه لیس برسول 

 بل هو منجم مدعي لعلم الغیب �افر �اهلل نسأل هللا العافیة.
بل هو �افر �اهلل مفتٍر علیه �حدسه وتخمینه و�ذ�ه قال �عض العلماء ولیت شعري ما �قول  "

المنجم في سفینة ر�ب فیها ألف إنسان على اختالف أحوالهم وتباین رتبهم فیهم الملك 
والسوقة والعالم والجاهل والغني والفقیر والكبیر والصغیر مع اختالف طوالعهم وتباین موالیدهم 
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نجومهم فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة فإن قال المنجم قبحه هللا إنما أغرقهم ودرجات 
الطالع الذي ر�بوا فیه فیكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أ�طل أحكام تلك الطوالع �لها 
على اختالفها عند والدة �ل واحد منهم وما �قتضیه طالعه المخصوص �ه فال فائدة أبدا في 

داللة فیها على شقي وال سعید ولم یبق إال معاندة القرآن العظیم وفیه  عمل الموالید وال
 نجیم ولقد أحسن الشاعر حیث قال:تاستحالل دمه على هذا ال

 حكــــــــــــم المــــــــــــنجم أّن طــــــــــــالع...........
 

 ............................. 
 أّن طالع. 

 حكـــــــــــــــم المـــــــــــــــنجم أْن طـــــــــــــــالع مولـــــــــــــــد 
 

 �قضــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــي �میتــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــرق  
ـــــــــان هـــــــــل  ـــــــــل للمـــــــــنجم صـــــــــبحة الطوف  ق

 
 ولـــــــــــــــــد الجمیـــــــــــــــــع �كو�ـــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــرق  

أبي طالب رضي هللا عنه لما أراد لقاء الخوارج أتلقاهم والقمر وقیل ألمیر المؤمنین علي بن  
 عنه فأین قمرهم؟ و�ان ذلك في آخر الشهر فانظر إلى هذه الكلمة في العقرب؟ فقال رضي هللا

التي أجاب بها وما فیها من المبالغة في الرد على من �قول �التنجیم واإلفحام لكل جاهل 
بن عوف �ا أمیر المؤمنین ال تسر في هذه الساعة وسر  �حقق أحكام النجوم وقال له مسافر

في ثالث ساعات �مضین من النهار فقال له علي رضي هللا عنه ولَم؟ قال إنك إن سرت في 
هذه الساعة أصا�ك وأصاب أصحا�ك بالء وضر شدید و�ن سرت في الساعة التي أمرتك بها 

صلى هللا علیه -�ان لمحمد ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت فقال علي رضي هللا عنه ما 
منجم وال لنا من �عده في �الم طو�ل �حتج فیه �آ�ات من التنز�ل فمن صدقك في هذا  -وسلم

القول لم آمن علیه أن �كون �من اتخذ من دون هللا ندا أو ضدا اللهم ال طیر إال طیرك وال 
هانا عنها ثم أقبل على خیر إال خیرك ثم قال للمتكلم نكذ�ك ونخالفك ونسیر في الساعة التي تن

الناس فقال �ا أیها الناس إ�اكم وتعلم النجوم إال ما تهتدون �ه في ظلمات البر والبحر و�نما 
المنجم �الساحر والساحر �الكافر والكافر في النار �هللا لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل 

لي سلطان ثم سافر في  بها ألخلدنك في الحبس ما �قیت و�قیت وألحرمنك العطاء ما �ان
الساعة التي نهاه عنها ولقي القوم فقتلهم وهي وقعة النهروان الثابتة في الصحیح لمسلم ثم 
قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال قائل سار في الساعة التي أمر 

 " بها المنجم ما �ان لمحمد...
فكان فتنة للناس �كون فتنة للناس �ما لو ُجعل ألهل الذمة یوم خاص �ستسقون �ه أهل  �عني

العلم �قولون ما �منعون من أن �خرجوا لالستسقاء لكن ال �خصص لهم یوم �خرجون مع 
المسلمین مستقلین عنهم ألنهم لو خرجوا في یوم والمسلمون في یوم وما سقي الناس بیوم 

أهل الذمة افتتن الناس �ه افُتتن بهم ولو أن أمیر المؤمنین تأخر ساعتین المسلمین وسقوا في یوم 
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ووافق ما قال له المنجم ثم غنم وظفر �عدوه قیل صدق المنجم ولكنه عانده وخالفه ومشى في 
 الساعة التي قال إنه ال �غنم فیها وال �ظفر ومع ذلك غنم رضي هللا عنه وأرضاه.

 طالب: ..............
لقاء الخوارج أتلقاهم والقمر في العقرب؟! فقال رضي هللا عنه أین قمرهم و�ان ذلك في  لما أراد

 آخر الشهر �عني تر�د أن ما قاله مشترك بین الجمیع.
 طالب: ..............

�عني �ون القمر في العقرب ال �ختص �علي وقومه رضي هللا عنه وال �ختص �غیرهم هو للجمیع 
العقرب فقال أین فأین قمرهم؟ �عني إذا لقیتهم أنت والقمر في العقرب  تقصد أتلقاهم والقمر في

 خسرت وغلبوك فأین قمرهم هم أ�ضا قمرهم في العقرب لماذا ال �خسرون و�هزمون؟! ظاهر؟
 سم.

منجم وال لنا من �عده فتح هللا علینا بالد �سرى  -صلى هللا علیه وسلم-ما �ان لمحمد  "
ل �ا أیها الناس تو�لوا على هللا وثقوا �ه فإنه �كفي ممن سواه فإنه وقیصر وسائر البلدان ثم قا

�سلك من بین ید�ه ومن خلفه رصدا �عني مالئكة �حفظونه عن أن �قرب منه شیطان فُیحفظ 
الوحي من استراق الشیاطین واإللقاء إلى الكهنة قال الضحاك ما �عث هللا نبی�ا إال ومعه مالئكة 

ن أن یتشبهوا �صورة الملك فإذا جاء شیطان في صورة الملك قالوا �حرسونه من الشیاطین ع
هذا شیطان فاحذره و�ن جاءه الملك قالوا هذا رسول ر�ك وقال ابن عباس وابن ز�د رصًدا أي 

من أمامه وورائه من الجن والشیاطین قال  -صلى هللا علیه وسلم-حفظة �حفظون النبي 
مالئكة حفظة وقال الفراء المراد جبر�ل �ان إذا نزل قتادة وسعید بن المسیب هم أر�عة من ال

�الرسالة نزلت معه مالئكة �حفظونه من أن تستمع الجن الوحي فیلقوه إلى �هنتهم فیسبقوا 
الرسول وقال السدي رصدا أي حفظة �حفظون الوحي فما جاء من عند هللا قالوا إنه من عند 

 " ورصدا نصب على المفعول. هللا وما ألقاه الشیطان قالوا إنه من الشیاطین
علیه -تقدم الكالم في هذا في سورة الحج في ذ�ر قصة الغرانیق وأن الشیطان ألقاها على لسانه 

علیه -�اطلة ومخترعة و�ال فالنبي  في ثنا�ا سورة النجم قلنا إن هذه القصة -الصالة والسالم
 مجمع علیه بین أهل العلم.معصوم السیما ما یتعلق �الوحي وهذا أمر  -الصالة والسالم

وفي الصحاح والرصد القوم یرصدون �الحرس �ستوي فیه الواحد والجمع والمذ�ر والمؤنث  "
د الترقب  ور�ما قالوا أرصادا والراصد للشيء الراقب له �قال رصده یرصده رْصدا ورَصدا والترصُّ

 Ý    Þ ß à á â ã ä å æ ç         è é ]والمرصد موضع الرصد قوله تعالى: 
ê Z  :قوله تعالى لیعلم قال قتادة ومقاتل أي لیعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا   ٢٨الجن

الرسالة �ما بلغ هو الرسالة وفیه حذف یتعلق �ه الالم أي أخبرناه �حفظنا الوحي لیعلم أن 
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قد أبلغ  الرسل قبله �انوا على مثل حالته من التبلیغ �الحق والصدق وقیل لیعلم محمد أن
جبر�ل ومن معه إلیه رسالة ر�ه قاله ابن جبیر قال ولم ینزل الوحي إال ومعه أر�عة حفظة 
أر�عة حفظة من المالئكة علیهم السالم وقیل لیعلم الرسل أن المالئكة بلغوا رساالت ر�هم وقیل 

أبلغوا لیعلم الرسول أي رسول �ان أن الرسل سواه بلغوا وقیل أي لیعلم إبلیس أن الرسل قد 
رساالت ر�هم سلیمة من تخلیطه واستراق أصحا�ه وقال ابن قتیبة أي لیعلم الجن أن الرسل قد 

 " بلغوا ما نزل علیهم ولم �كونوا هم المبلغین �استراق السمع علیهم.
هذا الخالف فیما دار من �الم �له سببه الخالف في عود الضمیر فیما �عود علیه الضمیر في 

الواو عالمة تعود �قوله قد أبلغوا رساالت ر�هم الظاهر أنهم الرسل أبلغوا قوله لیعلم وأ�ضا 
رساالت ر�هم لكن من الذي �علم؟ لیعلم الخلق فتقوم علیهم بذلك الحجة أن الرسل بلغوا رساالت 
ر�هم ونصحوا أممهم أدوا الرسالة بلغوا الرسالة وأدوا األمانة ونصحوا األمم علیهم صلوات هللا 

 وسالمه.
وقال مجاهد لیعلم من �ذب الرسل أن المرسلین قد بلغوا رساالت ر�هم وقراءة الجماعة لیعلم  "

�فتح الیاء وتأو�له ما ذ�رناه وقرأ ابن عباس ومجاهد وحمید و�عقوب �ضم الیاء أي لُیعِلم 
یاء أي الناَس أن الرسل قد أبلغوا وقال الزجاج أي لُیعِلم ُهللا أن رسله قد أبلغوا رساالته �فتح ال

 2 1 0 / . - ]لیعلم هللا أن رسله قد أبلغوا رساالته �فتح الیاء �قوله تعالى 
3 4 5  Z :المعنى لیعلم هللا ذلك علم مشاهدة �ما علمه غیبا وأحاط �ما  ١٤٢آل عمران

لدیهم أي أحاط علمه �ما عندهم أي �ما عند الرسل وعند وما عند المالئكة وقال ابن جبیر 

 æ ç         è é ê Z ]المعنى لیعلم الرسُل أن ر�هم قد أحاط علمه �ما لدیهم فیبلغوا رساالته 

أي أحاط �عدد �ل شيء وعرفه وعلمه فلم �خف علیه منه شيء وعددا نصب على  ٢٨الجن: 
الحال أي أحصى �ل شيء في حال العدد و�ن شئت على المصدر أي أحصى وعّد �ل شيء 

 " عددا.
اإلحصاء والعّد واحد فیكون عدد مصدر من أحصى العد واإلحصاء واحد فهي مثل قمت قعودا 

فهو مصدر من المعنى قعدت جلوسا قعدت جلوسا قعدت جلوسا ؟ ماذاأو قعدت قمت قیاما أو 
 القعود والجلوس معناهما واحد وهنا اإلحصاء والعدد معناهما واحد فهو مصدر من معنى الفعل.

فیكون مصدر الفعل محذوف فهو سبحانه فهو سبحانه المحصي المحیط العالم الحافظ لكل 
 أسماء الحسنى والحمد هلل وحده. شيء وقد بینا جمیعه في الكتاب األسنى في شرح

سورة المزمل وهي سبع وعشرون آ�ة مكیة �لها في قول الحسن وعكرمة في قول الحسن  "
وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة إال آیتین منها واصبر على ما �قولون والتي 

إلى آخر  ٢٠المزمل: Z  ' & % $ # " ! ]تلیها ذ�ره الماوردي وقال الثعلبي قوله تعالى 
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 0   / . - ,    +      * ( ) ' & % $ #    " ! ]قوله تعالى: السورة فإنه نزل �المدینة 
1 2 3  4 5  Z :فیه ثمان مسائل األولى قوله تعالى:  ٤ - ١المزمل[ ! "    #  Z

 " قال األخفش سعید. ١المزمل: 
 �عني األوسط األخفش األوسط سعید بن مسعدة المجاشعي.

المزمل أصله المتزمل فُأدغمت التاء في الزاي و�ذلك المدثر وقرأ أبي بن �عب على األصل  "
المتزمل والمتدثر وسعید المزمل وفي األصل وفي أصل المزمل قوالن أحدهما أنه المتحمل �قال 
زمل الشيء إذا حمله ومنه الزاملة ألنها تحمل القماش الثاني أن المزمل هو المتلقف �قال 

وتدثر بثو�ه إذا تغطى وزّمل غیره إذا غطاه و�ل الثاني أن المزمل هو المتلفف �قال تزمل  تزمل
 وتدثر بثو�ه إذا تغطى وزّمل غیره إذا غطاه و�ل شيء ُلفف فقد زمل ودثر قال امرئ القیس:

......................... 
 

 كبیـــــــــــــر أنـــــــــــــاس فـــــــــــــي �جـــــــــــــاد مزمـــــــــــــل 
وفیه  -صلى هللا علیه وسلم-هذا خطاب للنبي  ١المزمل: Z  #    " ! ]قوله تعالى:  الثانیة 

ثالثة أقوال األول قول عكرمة �ا أیها المزمل �النبوة والملتزم للرسالة وعنه أ�ضا �ا أیها الذي 
 زمل هذا األمر أي ُحمله ثم فتر و�ان �قرأ �ا أیها الُمَزمَّل.

ل اسمع مفعول ُمَزمَّل.  الُمَزمَّل الذي ُزمِّ
بتخفیف الزاي وفتح المیم وتشدیدها على حذف المفعول و�ذلك الُمَدثَّر والمعنى �ا أیها الُمَزمَّل 

 " المزمل نفسه والمدثر نفسه أو الذي زمله غیره الثاني �ا أیها المزمل..
زمل نفسه ودثر على نفسه على بناء الفعل للفاعل مزمل ومدثر وزمله غیره ودثره غیره بناء على 

 أنه اسم مفعول مزمل ومدثر.
الثاني �ا أیها المزمل �القرآن قاله ابن عباس الثالث مزمل بثیا�ه قاله قتادة وغیره قال  "

 " النخعي �ان متزمال �قطیفة عائشة �مرط �مرط.
 قال النخعي �ان متزمال �قطیفة.

قال النخعي �ان متزمال �قطیفة وقالت عائشة �مرط طوله أر�عة عشر ذراعا نصفه علي وأنا  "
وهو �صلي �هللا ما �ان خز�ا وال قز�ا وال  -صلى هللا علیه وسلم-لى النبي نائمة ونصفه ع

 " مرعزاء وال إبر�سما وال صوفا.
 المرعز هذا؟ من

 طالب: ...............
�سمونه الزغب هذا الناعم جدا من الشعر الناعم جدا من الشعر  الذيإ�ه هذا موجود عندنا هذا 

ما أشبه قبل أن ینبت علیه الشعر �سمونه زغب ومرة شفت  �كون على جسد الطفل أو الذيوهو 
 العقال قالوا عقال مرعزة.دعا�ة لنوع من 
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 طالب: ...............
 أصل الكلمة.

 طالب: ...............
 �عني متنه منكر متنه منكر ألن..

 طالب: ...............
 القرطبي؟

 طالب: ...............
 إي نعم.
 ...............طالب: 

 �عني متدثر �القرآن متدثر �القرآن �عني جعل القرآن �الدثار له معنوي إ�ه ال، ما هو �حسي.
�هللا ما �ان خزا وال قزا وال مرعزا وال إبر�سما وال صوفا �ان سداه شعرا ولحمته و�را ذ�ره  "

صلى هللا علیه - الثعلبي قلت وهذا القول من عائشة یدل على أن السورة مدنیة فإن النبي
لم یبن بها إال في المدینة وما ُذكر من أنها مكیة ال �صح �هللا أعلم وقال الضحاك  -وسلم

تزمل بثیا�ه لمنامه وقیل بلغه من المشر�ین سوء قول فیه فاشتد علیه فتزمل في ثیا�ه وتدثر 

وقیل �ان هذا في ابتداء ما أوعي  ١المدثر: Z  ~     { | ] و ١المزمل: Z  #    " ! ]فنزلت 
روي  »زملوني دثروني«إلیه فإنه لما سمع قول الملك ونظر إلیه أخذته الرعدة فأتى أهله فقال 

معناه عن ابن عباس وقالت الحكماء إنما خاطبه �المزمل والمدثر في أول األمر ألنه لم �كن 
ي تأو�ل �ا أیها المزمل فمنهم من �عد ادثر شیئا من تبلیغ الرسالة وقال ابن العر�ي اختلف ف

حمله على حقیقته قیل له �ا من تلفف في ثیا�ه أو في قطیفته قم قاله إبراهیم وقتادة ومنهم 
من حمله على المجاز �أنه قیل له �ا من تزمل �النبوة قاله عكرمة و�نما �سوغ هذا التفسیر لو 

عله وأما وهو بلفظ الفاعل فهو كانت المیم مفتوحة مشددة �صیغة المفعول الذي لم �سم فا
 " �اطل قلت وقد بین..

�عني زمله ر�ه �ه �النبوة زمله ر�ه �النبوة ودثر بها لكن من زمل أال �صح أن �قول أنه متزمل أو 
مزمل؟ �صح أن �قال ألن الفعل ینسب على من فعله حقیقة وقد �ضاف إلى من �ضاف إلیه 

 یتوفى األنس تقول مات �هللا الذي توفاه اإلضافة تسببا �ما �قال توفي ز�د ومات ز�د مات هللا
تصلح ألدنى مناسبة �عني من حج �ه أبوه أال �مكن أن �قال حج فمن زمله هللا �النبوة وقد تزم 
لبها فال مانع من هذا أما استدالل المؤلف �خبر عائشة على أن السورة مدنیة هذا لیس �صحیح 

علیه -استنادا إلى خبر عائشة خبر عائشة ال یثبت و�ونه ألنه قال ما ذ�ر �أنها مكیة ال �صح 
�المرط نصفه علیها في صالة اللیل إذا انتهى منها تلفف �ما ذ�رته عائشة  -الصالة والسالم
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ونصفه علیه هذا ال ال ارتباط له �السورة التلفف لم �حصل مرة واحدة التدثر والتزمل �مكن أن 
إنما الذي حصل أن السورة نزلت علیه  -ه الصالة والسالمعلی-�قال أنه حصل مرة واحدة للنبي 

وهو مزمل مّزمل السورة األخرى حصلت أو نزلت علیه وهو مدّثر وال �عني أنه لم یتدثر قبل ذلك 
 وال �عده وال أنه تزمل قبله وال �عده.

ل قلت وقد بّینا أنها على حذف المفعول وقد قرئ بها فهي صحیحة المعنى قال وأما من قا "
�أنه زمل القرآن فهو صحیح في المجاز لكنه قد قدمنا أنه ال �حتاج إلیه الثالثة قال السهیلي 

ولم �عرف �ه �ما ذهب إلیه  -صلى هللا علیه وسلم-لیس المزمل �اسم من أسماء النبي 
و�نما المزمل اسم مشتق من حالته التي �ان  -علیه السالم-�عض الناس وعّدوه في أسمائه 

ي �ان علیها حین الخطاب و�ذلك المدثر وفي خطا�ه بهذا االسم فائدتان إحداهما علیها الت
المالطفة فإن العرب إذا قصدت مالطفة المخاَطب وترك المعاتبة سموه �اسم مشتق من حالته 

لعلي حین غاضب فاطمة رضي هللا  -صلى هللا علیه وسلم-التي هو علیها �قول النبي 
إشعارا له أنه غیر  »قم �ا أ�ا تراب«صق �جنبه التراب فقال له عنهما فأتاه وهو نائم وقد ل

لحذ�فة قم �ا نومان و�ان نائما مالطفة  -علیه السالم-عاتب علیه ومالطفة له و�ذلك قوله 

    " ! ] -صلى هللا علیه وسلم-له و�شعارا لترك العتب والتأنیب فقول هللا تعالى لمحمد 
# $ Z  :فیه تأنیس ومالطفة لیستشعر أنه غیر عاتب علیه والفائدة الثانیة  ٢ - ١المزمل

 " التنبیه لكل متزمل راقد لیله لینتبه إلى قیام..
 لیتنبه لیتنبه..

لیتنبه إلى قیام اللیل وذ�ر هللا تعالى فیه ألن االسم المشتق من الفعل �شترك فیه مع  "

 ٢المزمل:  Z % $ ]المخاطب �ل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة الرا�عة قوله تعالى: 
قراءة العامة �كسر المیم اللتقاء الساكنین وقرأ أبو السّمال �ضم المیم إتباعا لضمة القاف 

لفتح لخفته قال عثمان بن ِجنِّي الغرض بهذه الحر�ة التبلیغ بها هر�ا من التقاء وحكي ا
الساكنین فبأي حر�ة تحر�ت فقد وقع الغرض وهو من األفعال القاصرة غیر المتعد�ة إلى 
مفعول فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ فیه إلى أن ظرف المكان ال یتعدى إلیه إال بواسطة ال 

حتى تقول قمت وسط الدار وخارج الدار وقد قیل إن قم هنا معناه صلِّ عبر تقول قمت الدار 
 " �ه واستعیر عبر �ه عنه واستعیر له حتى صار عرفا �كثرة االستعمال.

نعم وال �ستعمل تستعمل صالة اللیل إال �اسم قیام اللیل ما �قال صالة اللیل أكثر ما �قال قیام 

الكسرة هذه إنما هي اللتقاء الساكنین و�ال فاألصل أن  ٢المزمل:  Z % $ ]اللیل فالقیام هو الصالة 
و�صار إلیه في األفعال للفرار من التقاء الساكنین الفعل ال �كسر والجر من خواص األسماء 
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وسواء �ان في األمر المجزوم أو في المضارع المجزوم الذي دخلت علیه الم األمر فیفر من 
 ینصب لماذا؟السكون إلى الجر وال یرفع وال 

 طالب: ...................
 یلتبس �الفعل العاري عن العوامل العاري عن العوامل.نعم لئال 

........................... 
 

 متـــــــــــــــى أضـــــــــــــــِع العمامـــــــــــــــة تعرفـــــــــــــــوني 
نا متى وعملها الجزم ألنها شرطیة معناها لو أننا رفعنا الفعل لترتب متى أضُع ألغی �عني لو قال 

على ذلك إلغاء العامل واألصل في العامل أنه عامل و�ذلك لو نصبنا قلنا إنها أداة نصب 
وألحقناها �أدوات النصب لكن لما أضع الكسرة تحت الفعل ومعلوم أن الفعل ال �كسر عرفنا أن 

�العامل أن الفعل تأثر �العامل وأما قوله فبأي حر�ة تحر�ت فقد وقع الغرض هذا الفعل تأثر 
 لیس �صحیح.

 طالب: ...................
ما فیه  الذيغیره  هل یوجد؟ أینفیه؟ والمضارع الذي دخلت علیه الم األمر مجزوم  ما الذي

 لبس؟
 طالب: ...................

 قموا ال، ما تجي ما تجي أبد.
لخامسة اللیل حد اللیل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقد تقدم بیانه في سورة البقرة ا "

 " واختلف هل �ان قیامه فرضا وحتما أو �ان ند�ا.
نعم حد اللیل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا في العرف واالصطالح الشرعي وعند 

د في �عض النصوص و�راد �ه من أر�اب الهیئة من طلوع من غروب الشمس إلى طلوعها وقد یر 
صالة العشاء إلى طلوع الفجر فاألحادیث التي تحث على قیام الثلث األخیر من اللیل تختلف 
عن الحدیث الذي جاء �الحث على القیام من نصفه �قیام داود فثلث اللیل إذا حسبنا من غروب 

لعشاء إلى طلوع الفجر الشمس إلى طلوع الفجر وجدناه مطا�قا لنصفه إذا حسبناه من صالة ا
خیر الصیام صیام داود �صوم یوما «فتتفق األحادیث على أن القیام في وقت النزول اإللهي 

هل �مكن أن ینام قبل صالة  »و�فطر یوما وخیر القیام وأفضل القیام قیام داود ینام نصف اللیل
قت النزول �كون العشاء ما �مكن و�ذا حسبناه من غروب الشمس نصف اللیل �ختلف عن ثلثه و 

قیامه قبل وقت النزول و�ذا حسبناه من اللیل الممكن نومه قلنا إنه من �عد صالة العشاء وتتفق 
 علیه األحادیث فیكون هناك اختالف.

 طالب: ...................
 هي؟ ما
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 طالب: ...................
 طّیب.

 طالب: ...................
 ببلدك.. من بلد إلى بلد ما لك دعوى إال

 طالب: ...................
 ؟كیف

 طالب: ...................
 وراه؟

 طالب: ...................
في حدیث عبد هللا بن عمرو وفي حدیث إمامة  -علیه الصالة والسالم-الوقت الذي حدده النبي 

 جبر�ل ما یتغیر.
 طالب: ...................

 من صالة العصر من صالتها.
 ...................طالب: 

 لو ما صلت إال قبیل المغرب.
 طالب: ...................

ال ال، ما �عتبر إال إذا أخر الصالة عن وقت االصفرار فال �جوز لها أن تصلي ال نفل وال فرض 
 �حرم علیها أن تصلي في هذا الوقت.

 طالب: ...................
�هللا الفرض ال �جوز تأخیرها إلیه لكن إذا َأخرت إذا ُأخرت إلیه �جب المبادرة بها قبل غروب 

 .»ومن أدرك ر�عة من عصره قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«الشمس 
 طالب: ...................

 ال، ألن النهي ما ر�ط بدخول الوقت ر�ط �الصالة �خالف الصبح.
 .....طالب: ..............

 ألن النهي ورد مقرونا �طلوع الفجر ما هو �الصالة مثل العصر.
 طالب: ...................

ال، من طلوع الصبح وجاء النهي عن الصالة إال ر�عتي الفجر فما قبل وقت صالة الصبح وقت 
 نهي وما قبل وقت صالة العصر لیس بوقت نهي.

 طالب: ...................
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العشاء فوقت قیام اللیل من صالة العشاء لو توتر �عد صالة الجمع �عني إذا جمعت المغرب و 
أنت صلیت المغرب ثم العشاء جمع تقد�م وأوترت خالص انتهیت ألن الوتر یبدأ من صالة 

 العشاء.
واخُتلف هل �ان قیامه فرضا وحتما أو �ان ند�ا وحضا والدالئل تقوي أن قیامه �ان حتما  "

الحض ال �قع على �عض اللیل دون �عض ألن قیامه لیس مخصوصا وفرضا وذلك أن الندب و 
وقتا دون وقت وأ�ضا فقد جاء التوقیت بذلك عن عائشة وغیرها على ما �أتي واختلف أ�ضا 

وحده أو علیه وعلى من �ان قبله من  -صلى هللا علیه وسلم-هل �ان فرضا على النبي 
قول سعید بن جبیر لتوجه الخطاب إلیه خاصة األنبیاء أو علیه وعلى أمته ثالثة أقوال األول 

وعلى  -صلى هللا علیه وسلم-الثاني قول ابن عباس قال �ان قیام اللیل فر�ضة على النبي 
األنبیاء قبله الثالث قول عائشة وابن عباس أ�ضا وهو الصحیح �ما في صحیح مسلم عن 

ن �غزو في سبیل هللا زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام أن سعد بن هشام بن عامر أراد أ
فقالت ألست  -صلى هللا علیه وسلم-الحدیث وفیه فقلت لعائشة أنبئیني عن قیام رسول هللا 

؟ قلت بلى قالت فإن هللا عز وجل افترض قیام اللیل في أول  ١المزمل: Z  #    " ! ]تقرأ 
وأصحاُ�ه حوال وأمسك هللا عز وجل خاتمتها اثني  -صلى هللا علیه وسلم-هذه السورة فقام 

عشر شهرا في السماء حتى أنزل هللا عز وجل في آخر هذه السورة التخفیف فصار قیاُم اللیل 
ع و�على قاال حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال تطوعا �عد فر�ضة وذ�ر الحدیث وذ�ر و�ی

سمعت ابن عباس �قول لما أنزل لما ُأنزل أول �ا أیها المزمل �انوا �قومون نحوا من قیامهم 
في شهر رمضان حتى نزل آخرها و�ان بین أولها وآخرها نحو من سنة وقال سعید بن جبیر 

ومون اللیل فنزل �عد عشر سنین وأصحا�ه عشر سنین �ق -صلى هللا علیه وسلم-مكث النبي 

[ ! " # $ % & ' ( ) *  Z :فخفف هللا عنهم.  ٢٠المزمل " 
 فیه تخر�ج؟

 طالب: ............
 على أنه أثر عن سعید بن جبیر، نعم غیره.. األول.

 طالب: ............
 أما �ان آخر السورة مكث عشر سنین ما نزل هذا فیه ما فیه.

استثناء من اللیل أي صلِّ اللیل �له إال �سیرا   ٢المزمل: Z  ) ' & ]السادسة قوله تعالى:  "
منه ألن قیام جمیعه على الدوام غیر ممكن فاستثى منه القلیل لراحة الجسد والقلیل من 
الشيء ما دون النصف فحكي عن وهب فحكي عن وهب بن المنبه أنه قال القلیل ما دون 

 " المعشار والسدس وقال الكلبي ومقاتل الثلث ثم قال..
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ث له أصل في الشرع وأن ما بلغه فهو �ثیر وما نقص عنه فهو قلیل قوله في حدیث سعد الثل
 .»الثلث والثلث �ثیر«

فكان ذلك تخفیفا إذ لم �كن إذ لم �كن زمان   ٣المزمل: Z  . - ,    +      * ( ]ثم قال تعالى  "

Z  : 9 8 7 ]القیام محدودا فقام الناس حتى ورمت أقدامهم ثم نسخ ذلك �قوله تعالى: 

وقال األخفش نصفه أي أو نصفه �قال أعطه درهما درهمین ثالثة یر�د أو درهمین   ٢٠المزمل: 
 " أو ثالثة وقال الزجاج نصفه بدل من اللیل.

 كما في الحدیث تصدق رجل بدرهمه بدیناره �مده ببره �صاع تمره و�لها حروف العطف منو�ة.
قلیال استثناء من النصف والضمیر في منه وعلیه وقال الزجاج نصفه بدل من اللیل و�ال  "

للنصف المعنى قم نصف اللیل أو انقص من النصف قلیال إلى الثلث أو زد علیه قلیال إلى 
الثلثین فكأنه قال قم ثلثي اللیل أو نصفه أو ثلثه وقیل إن نصفه بدل من قوله قلیال و�ان 

منه و�ین قیام الزائد علیه �أن تقدیر  مخیرا بین ثالث بین قیام النصف بتمامه و�ین الناقص
 " الكالم.

ألن أو هنا للتخییر ولیست للتقسیم �عني لیلة قم النصف ولیلة انقص ولیلة زد هو مخیر بین ذلك 
 كله.

�أن تقدیر الكالم قم اللیل إال نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه وفي صحیح مسلم  "
ینزل هللا عز وجل إلى سماء «قال  - علیه وسلمصلى هللا-عن أبي هر�رة عن رسول هللا 

الدنیا �ل لیلة حین �مضي ثلث اللیل األول فیقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي یدعوني 
فأستجیب له من ذا الذي �سألني فأعطیه من ذا الذي �ستغفرني فأغفر له فال یزال �ذلك حتى 

ا وهو یدل على ترغیب قیام ثلثي اللیل ونحوه عن أبي هر�رة وأبي سعید جمیع »�ضيء الفجر
إذا مضى شطر « -صلى هللا علیه وسلم-وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة قال قال رسول هللا 

 " الحدیث. »اللیل أو ثلثاه ینز هللا
 وتأو�له على ما تقدم شطر اللیل من صالة العشاء وثلثاه من غروب الشمس لتتفق الروا�ات.

 طالب: ..............
 ؟أین

 طالب: ..............
 من رواه؟ �قول مسلم؟ »ینزل هللا عز وجل لسماء الدنیا �ل لیلة حین..«

 طالب: ..............
 إ�ه عزاه لمسلم لكن المحفوظ أن وقت النزول في الثلث األخیر من اللیل.
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عن أبي هر�رة هكذا على الشك وقد جاء في �تاب النسائي عن أبي الحدیث رواه من طر�قین  "
إن هللا عز « -صلى هللا علیه وسلم-هر�رة وأبي سعید رضي هللا عنهما قاال قال رسول هللا 

وجل �مهل حتى �مضي شطر اللیل األول ثم �أمر منادً�ا �قول هل من داٍع �ستجاب له هل من 
ححه أبو محمد عبد الحق فبّین فبّین هذا الحدیث ص »مستغفر �غفر له هل من سائل �عطى

مع صحته معنى النزول وأن ذلك �كون عند نصف اللیل وخرج ابن ماجه من حدیث ابن 
صلى هللا علیه -شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد هللا األغر عن أبي هر�رة أن رسول هللا 

�ل لیلة فیقول من �سألني ینزل ر�نا تبارك وتعالى حین یبقى ثلث اللیل اآلخر «قال:  -وسلم
فكانوا �ستحبون  »فأعطیه من یدعوني فأستجیب له من �ستغفرني فأغفر له حتى �طلع الفجر

صالة آخر اللیل على أوله قال علماؤنا و�هذا الترتیب انتظم الحدیث والقرآن فإنهما یبصران من 
مونة حتى إذا انتصف مشكاة واحدة وفي الموطأ وغیره من حدیث ابن عباس ِبتُّ عند خالتي می

فقام إلى َشنٍّ  -صلى هللا علیه وسلم-اللیل أو قبله �قلیل أو �عده �قلیل استیقظ رسول هللا 
 " معلق فتوضأ وضوء خفیفا وذ�ر الحدیث.

حدیث النزول متواتر واعتنى �ه أهل العلم وجمعوا طرقه وشرحوه وتكلموا علیه وأثبت أهل السنة 
یومنا هذا النزول اإللهي في الثلث األخیر من اللیل على ما یلیق  قاطبة من سلفها وأئمتها إلى

�جالله وعظمته غیر متلفتین إلى ما یثار أن الثلث متفاوت بین البلدان و�نما على اإلنسان أن 
�سعى في فعل ما ُحث علیه وُأمر �ه وال یلتفت إلى غیره و�ال لو قلنا �مثل هذا ساعة الجمعة 

 متى؟ 
 .....طالب: .........

وال تلتفت إذا قلنا.. ولیلة القدر لیلة القدر وساعة الجمعة والثلث األخیر ال تلتفت إلى غیر بلدك 
إلى ما یثار من شبح إذا صح الحدیث ال �الم ألحد و�ال معلوم �أن الثلث األخیر في المشرق 

العراق  لیس هو الثلث األخیر في المغرب وساعة الجمعة في مصر لیست مثل ساعة الجمعة في
یتفاوت ولیلة القدر عند من رأوا الهالل غیر لیلة القدر عند من لم یروه وقل مثل هذا في جمیع 
المواقیت الشرعیة الثابتة فأنت ما علیك إال أن تعمل �ما تستطیع وما تقدر علیه أنت قیل لك 

عة من الثلث األخیر إذا مضى من اللیل ثلثاه قم ساعة الجمعة عند من �قول أنها آخر سا
الجمعة إذا �قي على صالة المغرب ساعة انتظر الصالة و�ن جلست من صالة العصر إلى 
غروب الشمس فهو أفضل ألن الساعة ال یلزم أن تكون ساعة فلكیة ستین دقیقة فما بین العصر 
أو المغرب ساعة الساعة قد تز�د وتنقص على الساعة الفلكیة المعروفة شیخ اإلسالم له شرح 

حدیث النزول �ل هذا على ما یلیق �جالله وعظمته ما نتعرض �یف ینزل إنما نثبت  مطول على
أنه ینزل لكن �یف ینزل هذا لیس إلینا النزول معلوم والكیف مجهول والسؤال عنه بدعة ما �قال 
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كیف ینزل وال �یف �ستوي وال �یف �ضحك وال �یف فلذلك من الصفات التي ثبتت له جل 
 وعال.

 .......طالب: .......
على �ل حال حنا عندنا أكثر من اإل�مان �ما بلغنا عن هللا وعن رسوله نقول ینزل وحسب �كفي 
وهي هذا الكالم إذا �غینا نستدرج ونطول عاد الشبه الواردة على الحدیث �ثیرة لكن مع ذلك مادام 

ه مقطوع ثبت �الطرق القطعیة �عني متواتر الحدیث �عني الذي ینكره على خطر من دینه ألن
أما �یفیة تطبیقه على الواقع فهذا هللا جل وعال یتواله  -علیه الصالة والسالم-بثبوته إلى النبي 

الجدار ما تدري �عني ذا وراء ه ما الذيال نتعدى ما ُحد لنا ألن عقولنا محدودة لو قیل لك 
الشمس في فلكها أر�عة وعشر�ن ساعة تدور ومع ذلك تذهب تحت تسجد تحت العرش وتستأذن 
أطلع واال ما أطلع في �ل لیلة تسجد تحت العرش هل هي تر�ت فلكها؟ مثل ما �قال في حال 

نا وراء هذا النزول هل �خلو العرش أو ال �خلو؟ �الم ما له داعي أصال ما �لفنا بهذا و�ذا انسق
خال رؤوس المبتدعة  و�ال ما الذيالكالم الذي ال تحتمله عقولنا وال تطیقه فمصیرنا إلى الضالل 

إال مثل هذا االسترسال ما الذي جعل الجهم �قول ال خارج العالم وال داخله وال فوق وال تحت وال 
األسفل لئال یثبت ؟ �عني هذا عدم وما الذي جعل �شر المر�سي �قول سبحان ر�ي أین�مین.. 

 È É Ê ]  ١األعلى: o p q r s  Z ]جهة العلو ألنه نصوص في صر�ح الكتاب 
Ë Ì  Z :اجعلوها في سجود�م«  ٧٤الواقعة« [ o p q r s  Z :یف أقول   ١األعلى�

سبحان ر�ي األسفل لكنه الضالل الذي ال نها�ة له وسببه االنسیاق وراء األوهام واألفهام التي ال 
وراء الباب وراءه  ما الذيتتجاوز مداها إذا جاوزت مداها ضلت بال شك �عني لو إنسان �خرص 

أنت ما تدري لن إما مزرعة واال بیت واال حد�قة حیوان واال �ذا واال �ذا واال معرض سیارات 
 تصلي إلى نتیجة �هللا جل وعال ال تدر�ه األوهام وال تبلغه األفهام �ما قال الطحاوي رحمه هللا.

 طالب: ..............
 ؟أین

 طالب: ..............
 ال.

السا�عة اختلف العلماء في الناسخ لألمر �قیام اللیل فعن ابن عباس وعائشة أن الناسخ  "

إلى آخر السورة   ٢٠المزمل: Z  * ( ) ' & % $ # " ! ]قوله تعالى:  لألمر �قیام اللیل

وعن ابن عباس أ�ضا هو منسوخ �قوله تعالى:   ٢٠المزمل: Z  : 9 8 7 ]وقیل قوله تعالى: 

[ D E F G IH Z  :وعن عائشة أ�ضا والشافعي ومقاتل وابن �یسان هو   ٢٠المزمل

قال أبو   ٢٠المزمل: Y Z [ ]\  Z ]منسوخ �الصلوات الخمس وقیل الناسخ لذلك قوله تعالى 
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عبد الرحمن السلمي لما نزلت �ا أیها المزمل قاموا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم ثم نزل قوله 

قال �عض العلماء وهو فرض نسخ �ه فرض �ان على   ٢٠المزمل: Y Z [ ]\  Z ]تعالى: 

M N O P Q R  Z ]خاصة لفضله �ما قال تعالى  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 " قلت القول األول..  ٧٩اإلسراء: 

 M N O P Q ]واالستدالل �قوله  -علیه الصالة والسالم-كیف قال فرض على النبي 
R  Z :علیه الصالة -النافلة الز�ادة النافلة الز�ادة فكیف تكون الز�ادة فرض علیه   ٧٩اإلسراء

علیه -أوال ما نسخ عن الجمیع وصار في حق الجمیع سنة لكنه مقام الشكر منه  -والسالم
 قام حتى تفطرت قدماه. -الصالة والسالم

 قلت...
 طالب: ..............

 خاصة.قم، هذا یرجح القول �أن الفرضیة علیه 
 طالب: ..............

 هذا یرجح أن الفرضیة علیه خاصة ولیس على األمة.
 طالب: ..............

 .»فاقرأ ما تیسر معك من القرآن«فاقرؤوا مثل ما قیل للمسيء وغیره 
 طالب: ..............

ذا وهو إ�ه حتى من یؤَمر �ه على سبیل النفل �خفف عنه ألنه المر�ض لو لم یرد في حقه مثل ه
من أهل التحري والحرص وصاحب قیام لیل ثم �مرض في لیلة من اللیالي وما وجد مثل هذا 

 النص �جد في نفسه حرج عظیم.

فدخل فیها   ٤٣البقرة: k l  Z ]قلت القول األول �عم جمیع هذه األقوال وقد قال تعالى "
قول من قال إن الناسخ الصلوات الخمس وقد ذهب الحسن وابن سیر�ن إلى أن صالة اللیل 
فر�ضة على �ل مسلم ولو على قدر حلب شاة وعن الحسن أ�ضا أنه قال في هذه اآل�ة الحمد 

 "هلل تطوع �عد الفر�ضة وهو الصحیح إن شاء هللا تعالى.

[ d e f g h i j k  Z :¹ ̧ ]  ١٦السجدة º » ¼ ½ ¾ 
¿ À  Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ  Z :علیكم �قیام اللیل فإنه دأب «  ٩الزمر

فال شك أن قیام اللیل مما �عین  »ونعم الرجل عبد هللا لو �ان �قوم من اللیل« »الصالحین قبلكم
على أمور الدین وأمور الدنیا وهو سیما الصالحین وهو دأبهم ولكن مع األسف أنها سنة ُهجرت 

في أول اللیل أو في آخره هذا �قال له وحق له أن �قال یوتر بثالث ر�عات أو خمس  الذي�عني 
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ن �صلي ثالث ر�عات في ثالث له من خیار الناس لكن یبقى أن مسألة القیام ال یوصف بها م
 دقائق أو خمس دقائق.
 طالب: ..............

 ال، األصل المدة األصل المدة.
 طالب: ..............

 قام اللیل لو ر�عة واحدة.
 طالب: ..............

 كله واحد.
 طالب: ..............

 0   / . - ,    +      * ( ) ' & % $ ]ال، ال ال في ر�عة ساعة ال، ألن المعول على الوقت 
1  Z :لها مردها إلى الوقت.  ٤ - ٢المزمل� 

 طالب: ..............
 هم �قولون من قیام اللیل الصالة والتالوة والذ�ر والدعاء �لها قیام لیل.

وهو الصحیح إن شاء هللا تعالى لما جاء في قیامه من الترغیب والفضل في القرآن والسنة  "
حصیرا �صلي  -صلى هللا علیه وسلم-وعن عائشة رضي هللا عنها قالت �نت أجعل للنبي 

علیه من اللیل فتسامع الناس �ه فلما رأى جماعتهم �ره ذلك وخشي أن �كتب علیهم قیام اللیل 
أیها الناس اكلفوا من «مغضب فجعلوا یتنحنحون و�تفلون فخرج إلیهم فقال فدخل البیت �ال

األعمال ما تطیقون فإن هللا ال �مل من الثواب حتى تملوا من العمل و�ن خیر العمل أدومه و�ن 

�كتب علیهم فأنزل �منزلة الفر�ضة حتى إن �ان أحدهم   ١المزمل: Z  #    " ! ]فنزلت  »قل
 " لیر�ط الحبل فیتعلق �ه فمكثوا ثمانیة أشهر.

وذ�ر في حدیث الحوالء بنت أو�ت أنها �انت تر�ط الحبل إذا نامت أو نعست تتعلق �ه للتتا�ع 
هللا ال �مل حتى اكلفوا من العمل ما تطیقون فإن « -علیه الصالة والسالم-قیام اللیل فقال النبي 

و�ذا نعس أحد�م في صالته فلینم فإنه ال یدري یذهب یدعو لنفسه فیسب نفسه أو یلعن « »تملوا
 نسأل هللا العافیة. »نفسه

فردهم   ٢٠المزمل: Z  * ( ) ' & % $ # " ! ]فمكثوا ثمانیة أشهر فرحمهم هللا وأنزل  "
هللا إلى الفر�ضة ووضع عنهم قیام اللیل إال ما تطوعوا �ه قلت حدیث عائشة هذا ذ�ره 

 " الثعلبي..
 مخرج عند�م؟

 طالب: ..............
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 .»اكلفوا من العمل ما تطیقون فإن هللا ال �مل حتى تملوا«نعم، الذي في الصحیح 
 ومعناه..

 طالب: ..............
 ل إ�جاب فر�ضة الصلوات الخمس.قب إ�ه إ�جاب قیام اللیل

 ومعناه..
 كما أن صیام عاشوراء �ان واجبا قبل فرض صیام رمضان.

 طالب: ..............
على �ل حال هو على خیر إن لم �كن أفضل على �ل حال التفقه في الدین مأثور عن مالك 

عة الشافعي رحمه والشافعي وأحمد �لهم في اللیل إني ألدرس مسألة خیر من أن أصلي �ذا ر�
 هللا.

قلت حدیث عائشة هذا ذ�ره الثعلبي ومعناه ثابت في الصحیح إلى قوله و�ن قل و�اقیه یدل  "

نزل �المدینة وأنهم مكثوا ثمانیة أشهر   ١المزمل: Z  #    " ! ]على أن قوله تعالى: 
�قومون وقد تقدم عنها في صحیح مسلم حوال وحكى الماوردي عنها قوال ثالثا وهو ستة عشر 
شهرا ولم یذ�ر غیر لم یذ�ر غیره عنها وذ�ر عن ابن عباس أنه �ان بین أول المزمل وآخرها 

 " سنة.
 على ما تقدم على ما تقدم.

فقد �ان فرضا علیه وفي نسخه عنه قوالن  -صلى هللا علیه وسلم-قال فأما رسول هللا  "
أحدهما أنه �ان فرضه علیه إلى أن قبضه هللا تعالى الثاني أنه نسخ عنه �ما نسخ عن أمته 
وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قوالن أحدهما المدة مفروضة على أمته في القولین الماضیین 

عشر شهرا الثاني أنها عشر سنین إلى أن خفف  یر�د قول ابن عباس حوال وقول عائشة ستة
عنه �النسخ ز�ادة في التكلیف لیمیزه �فعل الرسالة قاله ابن جبیر قلت هذا خالف ما هذا 
خالف ما ذ�ره الثعلبي عن سعید بن جبیر حسبما تقدم فتأمله وسیأتي لهذه المسألة ز�ادة 

 " .٤المزمل:  Z  3 2 ]عالى: بیان في آخر السورة إن شاء هللا تعالى الثامنة قوله ت

علیه -یدل على أن فرضه منسوخ عنه   ٧٩اإلسراء: M N O P Q R  Z ]لكن قوله نافلة 
 .-الصالة والسالم

أي ال تعجل �قراءة القرآن بل اقرأه في   ٤المزمل: Z  5 4  3 2 ]الثامنة قوله تعالى  "
مهل و�یان مع تدبر المعاني وقال الضحاك اقرأه حرفا حرفا وقال مجاهد أحب الناس في القراءة 
إلى هللا أعقلهم عنه والترتیل التنضید والتنسیق وحسن النظام ومنه ثغر رِتل ورَتل �كسر العین 
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صلى هللا علیه -قدمة الكتاب أن النبي وفتحها إذا �ان حسن التنضید وتقدم بیانه في م
 ".-وسلم

للمكلف للمسلم أي أنفع لقلبه ال شك أن القراءة �التدبر والترتیل هي التي یترتب علیها أثرها النافع 
 وز�ادة في �قینه و��مانه وطمأنینته.

 فتــــــــــــــدبر القــــــــــــــرآن إن رمــــــــــــــت الهــــــــــــــدى
 

 ............................ 
 
 

الشافعیة أنه قال إذا �انت  وال شك أنها أفضل �االتفاق من قراءة الهّذ إال ما یذ�ر عن �عض
قراءة الهذ أكثر حروف فهم �فضلون �الحروف وعامة أهل العلم على أن التدبر والترتیل أفضل 

 و�ن قلت الحروف.
 " مر برجل �قرأ آ�ة الكرسي و�كبي. -صلى هللا علیه وسلم-وروى الحسن أن النبي  "

 فیه آ�ة الكرسي؟ آ�ة و�بكي.

 M N O P Q ]ألم تسمعوا إلى قول هللا عز وجل «مر برجل �قرأ آ�ة و�بكي فقال  "
R  Z :وسمع علقمة رجال �قرأ قراءة حسنة فقال لقد رتل القرآن فداه أبي  »هذا الترتیل  ٧٩اإلسراء

 " وأمي.

a b c d e f g h  Z ]�عني مع التدبر الذي جاء األمر �ه في أر�ع آ�ات 

إلى غیر ذلك من اآل�ات فهذه أوامر إلهیة على المسلم   ٦٨المؤمنون: s t u  Z ]  ٢٤محمد: 
أن �جعلها نصب عینیه إذا قرأ القرآن و�عض الناس تعود القراءة �الهذ ما �مكن أن یرتل أو یتدبر 

 وهذا ال �حرم األجر إن شاء هللا أجر الحروف لكن ال شك أن التدبر والترتیل أفضل.
وقال أبو �كر بن طاهر: تدبر في لطائف خطا�ه وطالب نفسك �القیام �أحكامه وقلبك �فهم  "

 -صلى هللا علیه وسلم-معانیه وسرك �اإلقبال علیه وروى عبد هللا بن عمرو قال قال النبي 
یؤتى �قارئ القرآن یوم القیامة فیوقف في أول درج الجنة و�قال له اقرأ وراتق ورتل �ما �نت «

خرجه أبو داود وقد تقدم في أول الكتاب  »ي الدنیا فإن منزلك عند آخر آ�ة تقرؤهاترتل ف
ا. -صلى هللا علیه وسلم-وروى أنس أن النبي   " �ان �مد صوته �القراءة مد�

 أي نعم �ان إذا قرأ �مد صوته �القراءة و�مد �الرحمن و�مد �الرحیم.
 صحبه أجمعین..�هللا أعلم وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله و 


