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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.

قال  ،والتا�عین وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین 
 :-رحمه هللا تعالى-اإلمام القرطبي 

هو متصل �ما ُفرض من قیام اللیل أي   ٥المزمل: Z  ; : 9 8 7 6 ]قوله تعالى:  "
سنلقي علیك �افتراض صالة اللیل قوًال ثقیًال یثقل حمله؛ ألن اللیل للمنام، فمن ُأمر �قیام أكثره 
لم یتهیأ له ذلك إال �حمٍل شدید على النفس ومجاهدة للشیطان، فهو أمر یثقل على العبد 

 " وقیل...
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین

 أجمعین، أما �عد:
و�نه لیسیر  ،فال إشكال في ثقل قیام اللیل على �ثیر من النفوس التي قیدتها الذنوب والمعاصي

�شق علیها في  ،وال شك أنه �حتاج إلى مجاهدة للنفس في أول األمر ،على من �سره هللا علیه
ثم  ،قیام اللیل عشر�ن سنة واد�ابثر ذلك عن جمع من السلف أنهم ثم تتلذذ �ه �ما أُ  ،األمرأول 

في أولها �كون  -جل وعال-وهكذا جمیع العبادات التي تقرب إلى هللا  ،تلذذوا �ه عشر�ن سنة
ثم �عد ذلك ال یلبث المرء أن تنقلب هذه  ،ت �المكارهفّ ألن الجنة حُ  ؛هناك شيء من المجاهدة

 �هللا المستعان. ،-جل وعال-لمجاهدة إلى تلذذ وأنس �اهلل ا
وقیل: إنا سنوحي إلیك القرآن، وهو قول ثقیل یثقل العمل �شرائعه قال قتادة: ثقیل �هللا  "

وقال أبو العالیة: ثقیًال فرائضه وحدوده. وقال مجاهد: حالله وحرامه. وقال الحسن: العمل �ه. 
ام. وقال محمد بن �عب: ثقیًال على المنافقین. وقیل: على الكفار؛ �الوعد والوعید والحالل والحر 

فه أهل الكتاب،  لما فیه من االحتجاج علیهم والبیان لضاللتهم وسبِّ آلهتهم والكشف عما حرَّ
 " قال السدي: ثقیل �معنى �ر�م مأخوذ من قولهم: فالن ثقیل علّي أي �كرم علّي.

وال شك  ،لكثرته وقوته علیه ؛علیه یثقل علیه حمله �عني �أن حق هذا الشخص الذي هو �ر�م
و�حصل له ما  ،عند التنز�ل شدة -علیه الصالة والسالم-أن القرآن قول ثقیل �عالج منه النبي 

ومن  ،الرحضاء والعرق في الیوم الشاتي شدید البرد هوتعلو  ،�حصل من شيء من الغشي
لكن اإلشكال فیمن ران على قلبه  شیًئا، في نفسه ال شك أنه �جد من ذلكاستشعر ثقله وعظمه 

و�سمع  ،و�قرأ القرآن �أنه �قرأ أي �الم ،ا من ذلكما ران من الذنوب والغفلة أنه ال �ستشعر شیئً 
�عانون من قراءة القرآن الشيء  -رضوان هللا علیهم-ولذا الصحا�ة  ا،القرآن و�أنه �سمع أخبارً 

إنما هو الستشعار  ،ألنه ما جاء من فراغ ؛لة �املة و�بكيتجد الواحد منهم یردد اآل�ة اللی ،الكثیر
ثم  ،فتحملت ،قو�ت �اإل�مان ،مع أن قلو�هم في غا�ة القوة ،عظمة هذا الكالم وعظمة المتكلم
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فحصل ما  ،مع أن القلوب ضعفت ،جاء �عدهم التا�عون واستشعروا هذه العظمة وهذه القوة
إن هذا لیس  :�ن أنكر ذلك �عض أهل العلم وقالواو  ،حصل له من الغشي والصعق وما أشبه ذلك

ما  ةهذه الوقائع و�ثر  ة�ثر  ،لكن الوقائع تشهد �أن له أصًال  ،من التمثیل او�رونه ضر�ً  ،�صحیح
 ،هذا عن �عض التا�عین مثلوشیخ اإلسالم یرى ذلك و�ثبت  ،�قال عنهم تشهد أن له أصًال 

 ،في صالة الصبح سمعها من اإلمام فصعق  ٨ المدثر:µ  ¶ ̧  ¹  Z ́ ]وسمع زرارة بن أوفى 
 -علیه الصالة والسالم-ما حصل من النبي  ،�عضهم �قول إن هذا لیس �صحیح ،وهذا �ثیر

قول القلوب أ ا،وما حصل لصحابته الكرام وهم أعظم استشعارً  ،لهذه العظمة اوهو أعظم استشعارً 
عطیت قدرة على لكن القلوب أُ  ،واستشعار عظمة المتكلم �ه ،قو�ة مع تعظیمها لهذا القرآن

فلم �حصل مثل ما حصل للتا�عین الذین ضعفت عندهم القلوب مع وجود هذا  ،التحمل
ومع  ،والقلوب تضعف ،ن النقص في األمة إلى قیام الساعةإقد �قول قائل  ،االستشعار والتعظیم

في النفوس إلى أن  !استشعار التعظیم قل :نقول ،ذلك ما حصل للمتأخر�ن ما حصل للمتقدمین
حتى یوجد من یبكي  ،وصل الحد إلینا حتى صرنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن و�أننا نسمع أي �الم

ألنه ال یلبث أن �كون في الوقت نفسه وال  ؟لماذا ،لكنه �كاء ال �جدي وال یثمر ،إذا سمع القرآن
ا لم والتي �عدها مباشرة �أن شیئً  ،ن تجده في آ�ة یبكيوالقارئ الذي یبكي من تالوة القرآ ،یتعداه 
 ،وهذا حصل لعمر ولغیره ،مر�ضألنه  ؛بینما الصحا�ة إذا �كى منهم واحد یزار من الغد ،�كن

 �هللا المستعان. ،هذا الذي �ستشعر عظمة القرآن
الحسن بن الفضل: وقال الفراء: ثقیًال رز�ًنا لیس �الخفیف السفساف؛ ألنه �الم ر�نا. وقال  "

ثقیًال ال �حمله إال قلب مؤّ�د �التوفیق ونفس مز�نة �التوحید. وقال ابن ز�د: هو �هللا ثقیل 
 " مبارك �ما ثقل في الدنیا یثقل في المیزان یوم القیامة، وقیل: ثقیل..

 ،�هللا �ضاعف لمن �شاء ،ألن له �كل حرف عشر حسنات ؛یثقل في میزان العبد یوم القیامة
ختم في أسبوع �كل راحة �عني ثالثة والختمة الواحدة التي تُ  ،ي هذا أقل تقدیر عشر حسنات�عن

 ،فكیف �من زاد على مجرد القراءة �التدبر والترتیل ،فكیف �من زاد على ذلك ،مالیین حسنة
 �ثیرة. اأجورهم مضاعفة أضعافً 

ه ثابت اإلعجاز، ال یزول وقیل: ثقیًال أي ثابًتا �ثبوت الثقیل في محله، و�كون معناه أن "
�ان  -صلى هللا علیه وسلم-إعجازه أبًدا، وقیل: هو القرآن نفسه �ما جاء في الخبر أن النبي 

إذا ُأوحي إلیه وهو على ناقته وضعت حرانها �عني صدرها على األرض، فما تستطیع أن 
ك الوحي؟ ُسئل: �یف �أتی -علیه السالم-تتحرك حتى �سرى عنه، وفي الموطأ وغیره أنه 

أحیاًنا �أتیني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علّي، فیفصم عني وقد وعیت ما قال، «فقال: 
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: ولقد -رضي هللا عنها-قالت عائشة . »وأحیاًنا یتمثل لي الملك رجًال فیكلمني فأعي ما �قول
 " رأیته ینزل علیه الوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم عنه و�ن جبینه لیتفصد عرًقا.

 والخبر في البخاري.

  ٧٨الحج: Z  ¡¢ ے ~ { | } z ]قال ابن العر�ي: وهذا أولى؛ ألنه الحقیقة، وقد جاء  "
وقیل: القول في هذه السورة هو قول ال إله  »ُ�عثت �الحنیفیة السمحة«: -علیه السالم-وقال 

 " ذ�ره القشیري. »خفیفة على اللسان ثقیلة في المیزان«إال هللا؛ إذ في الخبر 
، ومن ثقل ال إله إال هللا ما جاء في حدیث البطاقة التي رجحت ومالت بتسعة وتسعین سجالً 

 الحدیث األول مخرج؟
 طالب: .............

 �عثت األخیر..
 طالب: .............

 ین؟أ
 طالب: .............

 نعم.

فیه   ٧ - ٦المزمل: A B C D E F G H   I J K  Z @ ?  < = > ]قوله تعالى:  "

قال العلماء: ناشئة اللیل أي   ٦المزمل:  Z  < = > ]خمس مسائل؛ األولى: قوله تعالى: 
أوقاته وساعاته؛ ألن أوقاَته تنشأ أوًال فأوًال �قال: نشأ الشيء ینشأ إذا ابتدأ وأقبل شیًئا �عد 

اشئة شيء، فهو ناشئ، وأنشأه هللا فنشأ، ومنه: نشأت السحا�ة إذا بدأت وأنشأها هللا، فن

 |  } u v w x y z ]فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة، ومنه قوله تعالى: 
} ~  Z :والمراد أن ساعات اللیل الناشئة فاكتفى �الوصف عن االسم، فالتأنیث   ١٨الزخرف

 " للفظ ساعة؛ ألن �ل ساعة تحدث.
حذف الساعات  ،واكتفى �الوصف عن الموصوف ،والموصوف الساعات ،الوصف النائشة

�ذلك اللیل ینشأ  ،ا �ما ینشأ الصغیر ثم �كبرا فشیئً ألنها تنشأ شیئً  ؛ساعات اللیل ناشئة تنشأ
 إلى أن یدلهم ظالمه و�طول وقته وأمده. قلیالً  قلیالً 

 " وقیل: الناشئة مصدر �معنى قیام اللیل.. "
 ؛�عد النوم أشد من مواصلة السهروال شك أن القیام  ،ن الناشئة القیام �عد النومإ :ومنهم من �قول

لكنه �إمكانه أن �سهر إلى الفجر السیما إذا أخذ  ،ألن �عض الناس ال �ستطیع إذا نام أن �قوم
�ثیر من األخیار السیما الشباب تجدهم في رمضان في العشر األواخر  ،نصیبه من نوم النهار

 لیه أن ینام في هذه اللیالي المبار�ة.و�عز ع ،�صعب علیه القیام ،ألنه لو نام ما قام ؛ما ینامون 
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 ،ا�الخاطئة والكاتبة أي إن نشأة اللیل هي أشد وطئً  ،الناشئة مصدر �معنى القیام :وقیل "
نشأ أي قام، فلعله أراد أن  :الحبشة �قولون  :قال ابن مسعود ،إن ناشئة اللیل قیام اللیل :وقیل

غالبة علیهم و�ال فلیس في القرآن ما لیس في الكلمة عر�یة، ولكنها شائعة في �الم الحبشة 
 " لغة العرب، وقد تقدم بیان هذا في مقدمة الكتاب مستوًفى.

والخالف في وجود �عض األلفاظ �غیر لغة العرب مع أن  ،ال شك أن القرآن بلسان عر�ي مبین
یه تراكیب والخالف فیما عدا ذلك لیس ف ،اإلجماع قائم بین أهل العلم على وجود أعالم أعجمیة

هل هي موجودة مثل ناشئة  ،والخالف في مفردات وألفاظ أعجمیة ،وفیه أعالم أعجمیة ،أعجمیة
والمقرر أن هذه األلفاظ ُوجدت عند غیر  ،اللیل ومثل إستبرق ومثل مشكاة �ختلفون في وجودها

ذه ن وجود مثل هإفمنهم من �قول  ،فهي مما اتفقت علیه اللغات بین العرب وغیرهم ،العرب
 .ااأللفاظ الیسیرة ال �خرج القرآن عن �ونه عر�ی� 

وأن االستكثار من  ،ن تعالى في هذه اآل�ة فضل صالة اللیل على صالة النهاربیَّ  :الثانیة "
أعظم لألجر وأجلب للثواب، واختلف العلماء في المراد صالة اللیل �القراءة فیها ما أمكن 

ا �أن لفظ نشأ هو ما بین المغرب والعشاء تمسكً  :كوأنس بن مالبناشئة اللیل فقال ابن عمر 
 ومنه قول الشاعر:  ،�األولیة أحقفكان  ،�عطي االبتداء

 یبَصــــــــــــــــنُ  ابَ ولــــــــــــــــوال أن �قــــــــــــــــال َصــــــــــــــــ
 

 الصــــــــــــــــغار أُ َشــــــــــــــــالنَّ  لقلــــــــــــــــت بنفســــــــــــــــيَ  
بین المغرب والعشاء و�قول: هذه ناشئة اللیل. وقال عطاء  الحسین �صليو�ان علي بن  

وعكرمة: إنه بدء اللیل. وقال ابن عباس ومجاهد وغیرهما: هي اللیل �له؛ ألنه ینشأ �عد 
النهار، وهو الذي اختاره مالك بن أنس، قال ابن العر�ي: وهو الذي �عطیه اللفظ وتقتضیه 

أ�ًضا ومجاهد: إنما الناشئة القیام �اللیل �عد النوم، ومن قام  اللغة. وقالت عائشة وابن عباس
أول اللیل قبل النوم فما قام ناشئة. فقال �مان وابن �یسان: هو القیام من آخر اللیل. وقال 
ابن عباس: �انت صالتهم أول اللیل، وذلك أن اإلنسان إذا نام ال یدري متى �ستیقظ. وفي 

اته. وقال القتبي: إنه ساعات اللیل؛ ألنها تنشأ ساعة �عد الصحاح: وناشئة اللیل أول ساع
ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما �عد العشاء اآلخرة إلى الصبح، وعن الحسن أ�ًضا: ما 

 " كان �عد العشاء فهو ناشئة، و�قال: ما َینشأ في اللیل من الطاعات، حكاه الجوهري.
 ُینشأ.

 " ، حكاه الجوهري.و�قال ما ُینشأ في اللیل من الطاعات "
وعلى �ل حال المراد بناشئة اللیل قیام اللیل سواء �انت في أوله أو في آخره إال أن أشده ما 

 �كون قبل النوم.أشد من  ما �كون �عد نوم ،�كون �عد قیام
 طالب: .............
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یلزم أن �كون من نوم؟ ما   ٦المائدة: Z  ' & % $ ]ألن لفظ القیام مشترك  ا؛ما صار قیامً 
ا في و�ذا �انت جالسً  ،قام فالن :ووقفت قیل افإن �نت جالسً  ،القیام في األصل الوقوف ،یلزم

 :و�ذا قمت إلى وضوئك قیل ،قام إلى الصالة :مكانك أو في مصالك فإذا قمت إلى الصالة قیل
 اولو �ان جلوسً  ،ذ�ر والتالوةلكن قیام اللیل إحیاء ساعاته �الصالة وال ،وهكذا ،قام إلى الوضوء

�اللیل والذ�ر والتالوة  ا على الصالةا عرفی� فصار اسمً  ،ما یلزم أن ینطبق علیه حقیقة اللفظ
 و�ن �ان أصله ذلك. ،على األقدام او�ن لم �كن قیامً  ،هذا �له قیام لیلوالدعاء، 

 طالب: ..............
ن صالة ما بین العشاءین من إ :�عضهم قال إن حتى ،�له قیام لیل ،وال یلزم أن �كون �عد نوم

 قیام اللیل.
 قوله تعالى.. :الثالثة

 أفضله ما �ان في جوفه اآلخر وقت النزول. ،لكن ساعات اللیل متفاوتة في الفضل

قرأ أبو العالیة وأبو عمرو وابن أبي إسحاق ومجاهد   ٦المزمل: A  Z @ ? ]قوله تعالى:  "
وحمید وابن محیصن وابن عامر والمغیرة وأبو حیوة: وطاء �كسر الواو وفتح الطاء والمد، 
واختاره أبو عبید، والباقون: وطًئا �فتح الواو وسكون الواء مقصورة، واختاره أبو حاتم من 

علیهم ما حملهم من المؤن، ومنه قول النبي  قولك: اشتدت على القوم وطأة سلطانهم أي ثقل
، فالمعنى أنها أثقل على المصلي »اللهم اشدد وطأتك على ُمَضر«: -صلى هللا علیه وسلم-

ع و�جمام..  " من ساعات النهار، وذلك أن اللیل وقت منام وُتودُّ
 َتودُّع.

ع و�جمام. "  " وقت منام وَتودُّ
 �عني دعة من الدعة والراحة.

و�جمام، فمن شغله �العبادة فقد تحمل المشقة العظیمة، ومن مدَّ فهو مصدر واطأت وطاًء  "
 " ومواطأة أي وافَقْته، قال ابن ز�د..

 واطأت وافقت..
أي واَفْقُته قال ابن ز�د: واطأته على األمر مواطأة إذا وافقته من الوفاق، وفالن یواطئ اسمه  "

 " اسمي..
 ا جاء في المهدي.�عني �كون مثله �طا�قه �م

وتواطؤوا علیه أي توافقوا، فالمعنى أشد موافقة بین القلب والبصر والسمع واللسان؛ النقطاع  "
األصوات والحر�ات، قاله مجاهد وابن أبي ُملیكة وغیرهما، وقال ابن عباس: �معناه أي یواطئ 
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أي لیوافقوا، وقیل: المعنى   ٣٧التو�ة:  Z 3 2 1 0 / ]السمع القلب، قال هللا تعالى: 
 " أشد مهادا..

 للتصرف.
 " أشد مهاًدا للتصرف في التفكر والتدبر، والوطاء خالف الغطاء، وقیل أشد.. "

 والغطاء ما یلتحف. ،�عني ما �فترش
وقیل: أشد وطًئا �سكون الطاء وفتح الواو أي أشد ثباًتا من النهار، فإن اللیل �خلو فیه  "

 " �عمله، فیكون ذلك أثبت للعمل وأتقى لما یلهي و�شغل..اإلنسان �ما 
 أنفى.

 " وأنفى لما یلهي و�شغل القلب، والوطء: الثبات، تقول.. "
الشواغل منتفیة  ؛ ألن اللیل مضمون أننعم الثبات �اللیل �النسبة لألعمال أضمن منه في النهار

أما في اللیل  ،شغل عنهنت ،تیسر لكفما ی ،في النهار �عني تقرر أن تعمل عمالً  ،�خالف النهار
هذا في السابق لما �ان الناس على الفطرة یلزمون البیوت في اللیل  ،شغل عنهنفإنه أضمن ما ت

وجعلت النهار  ،ألن الكهر�اء قلبت الحیاة ؛لكن اآلن العكس ،و�تصرفون في النهار في معاشهم
ومع األسف أن الكفار أكثر من المسلمین محافظة  ،والتصرف في الحیاة وغیرها في اللیل ،للنوم

ألن  ؛اوال شك أن موافقة الفطرة أسلم للبدن وأسلم للدین وأسلم للعقل أ�ًض  ،على ما یوافق الفطرة
 ،والنوم �النهار فائدته أقل �كثیر من نوم اللیل ،بینما النوم �اللیل هو النافع ،السهر هذا مضر

و�ل إنسان �عرف هذا ومتقرر  ،�هللا المستعان ،من نوم النهارساعة من نوم اللیل تعدل ساعات 
 هذا المحك. ؟لكن هل �طبق أو ال ،اعنده هذا األمر وجّر�ه فوجده نافعً 

والوطء: الثبات، تقول: وطئت األرض �قدمي، وقال األخفش: أشد قیاًما، وقال الفراء: أثبت  "
قراءة وقیاًما، وعنه: أشد وطًئا أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد االستكثار من العبادة، واللیل 
وقت فراغ عن اشتغال المعاش، فعبادته تدوم وال تنقطع، وقال الكلبي: أشد وطًئا أي أشد 

ًطا للمصلي؛ ألنه في زمان راحته، وقال: عبادة أشد وطًئا أي نشاًطا للمصلي وأخف وأثبت نشا

 " أي القراءة �اللیل أقوم منها �النهار. ٦المزمل: B C D  Z ]للقراءة. الرا�عة: قوله تعالى: 
 اآلن لو جاء سارق لحي من األحیاء في الساعة العاشرة في اللیل أو العاشرة في النهار أیهما

 �هللا ما عنده أحد. ،العاشرة في النهار ما عنده أحد ؟أستر له
 طالب: .............

 ،والباقي سبات ،ح لمدرستهي �عمل طالع للعمل، والذي یدرس رائال، حتى في طول العام الذ
ألن  ؛سرق البیوت في هذا الوقتلذلك أكثر ما تُ  ،هذا الحاصل ،عز النشاط بینما في العاشرة لیالً 

 البیوت خالیة إال من النوام الذین وجودهم مثل عدمهم.
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أي القراءة �اللیل أقوم منها �النهار أي أشد استقامة   ٦المزمل: B C D  Z ]قوله تعالى:  "
 " واستمراًرا على الصواب.

�عني قبل وجود الكهر�اء واألب إذا غضب على ولده وطرده من البیت في النهار �جد ما �سلو 
والناس في هذا الظرف  یذهبین ظالم أ ،لكن إذا غابت الشمس ال بد أن یرجع إلى بیت أهله ،�ه

الشباب واالستراحات ، في اجتماعات اآلن في اللیل أفضل لهم من النهار ،المظلم ما �سهرون 
دید تشولذلك �ان ال ،المقصود أن الظروف اختلفت وتغیرت ،ومزاولة ما یر�دون من خیر أو شر

یذهب طردته  فإذا أین یذهب؟ ،اآلن ال، ز�ادة فساد ،األوالد وطردهم من البیوت عالجعلى 
 یذهب؟ین ، ما فیه أحد أأما في السابق ،و�جد من یتلقفه من شیاطین اإلنس والجن ،یزداد شرهف

 امحًض  الیست خیرً  ،هذه النعم التي نتقلب فیها التي لم تكن موجودة عند من قبلنا ،�هللا المستعان
 ترتب علیها من الشرور ما ترتب.و�ال  -جل وعال-إال من استغلها فیما یرضي هللا 

ألن األصوات هادئة، والدنیا ساكنة، فال �ضطرب على المصلي ما �قرؤه، قال قتادة ومجاهد:  "
 " أي أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ ألنه زمان..

 التفهم.
أشد استقامة؛ لفراغ البال �اللیل، وقیل: أي أعجل زمان التفهم، وقال أبو علي: أقوم قیًال أي  "

إجا�ة للدعاء، حكاه ابن شجرة، وقال عكرمة: عبادة اللیل أتم نشاًطا وأتم إخالًصا وأكثر بر�ة. 
وعن ز�د بن أسلم: أجدر أن یتفقه في القرآن. وعن األعمش قال: قرأ أنس بن مالك: إن ناشئة 

له: وأقوم قیًال، فقال: أقوم وأصوب وأهیأ سواء. قال أبو اللیل هي أشد وطًئا وأصوب قیًال فقیل 
 " �كر األنباري.

علیه الصالة -هذا لما �انت األحرف السبعة قبل العرضة األخیرة في السنة التي مات فیها النبي 
واستقر األمر  ،المصاحف �إجماع الصحا�ة -رضي هللا عنه-وجمع علیها عثمان  -والسالم

لما  ،ل فأصوب وأقوم وأهیأ وهلم وأقبل وتعال هذه من األحرف السبعةأما قب ،على حرف واحد
فال  ،كان الناس �حاجة ماسة نزل القرآن على أناس متفاوتین في لهجاتهم وفي أعمارهم وسنیِّهم

ثم �عد ذلك لما ذلت ألسنتهم �القرآن رفعت ستة من  ،یتیسر للجمیع أن ینطقوا �حرف واحد
 وهو الذي ثبت في العرضة األخیرة. ،ي اجتمع علیه الصحا�ةوهو الذ ،األحرف و�قي واحد

من قرأ �حرف یوافق  :وقد ترامى ببعض هؤالء الزائغین إلى أن قال :قال أبو �كر األنباري  "
، �غیر ما أراد هللا وقصد له مصیب إذا لم �خالف معنى ولم �أتِ  معنى حرف من القرآن فهو

ج علیه، وال یلتفت إلى قائله؛ ألنه لو قرأ �ألفاظ واحتجوا �قول أنس هذا، وهو قول ال �عر 
تخالف ألفاظ القرآن إذا قار�ت معانیها واشتملت على عاّمتها لجاز أن �قرأ في موضع الحمد هلل 
رب العالمین الشكر للباري ملك المخلوقین/ و�تسع األمر في هذا حتى یبطل لفظ جمیع القرآن، 



 
 

 
 
 

٩  
 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò¶^=٩ 

، وال -صلى هللا علیه وسلم-�اذً�ا على رسوله  -ز وجلع-و�كون التالي له مفترً�ا على هللا 
حجة لهم في قول ابن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف، إنما هو �قول أحد�م هلم وتعال 

 -وأقبل؛ ألن هذا الحدیث یوجب أن القراءات المأثورة المنقولة �األسانید الصحاح عن النبي
تفقت معانیها �ان ذلك فیها �منزلة الخالف في إذا اختلفت ألفاظها وا -صلى هللا علیه وسلم

رضي -وأصحا�ه وتا�عوهم  -صلى هللا علیه وسلم-هلم وتعال وأقبل، فأما ما لم �قرأ �ه النبي 
 " فإنه من أورد حرًفا منه في القرآن... -هللا عنهم

 بهت ومال..
تهم في هذه بهت ومال وخرج عن مذهب الصواب، قال أبو �كر: والحدیث الذي جعلوه قاعد "

الضاللة حدیث ال �صح عن أحد من أهل العلم؛ ألنه مبني على روا�ة األعمش عن أنس، فهو 
مقطوع لیس �متصل، فیؤخذ �ه من ِقبل أن األعمش رأى أنًسا ولم �سمع منه. الخامسة: قوله 

 " تعالى..
نعم  ،نباري وال یلزم منه ما ذ�ره ابن األ ،على �ل حال الحدیث مصحح عند جمع من أهل العلم

�بیر السن ال یذل لسانه  ،في أول األمر لما نزل القرآن على �بار سن اكان هذا األمر موجودً 
ثم �عد ذلك اتفق الصحا�ة على حرف واحد الموافق للعرضة األخیرة حینما  ،�الكالم أول ما �سمع

اتفقوا و  ،القرآن في السنة التي مات فیها مرتین -صلى هللا علیه وسلم-عرض جبر�ل على النبي 
 على حرف واحد دون ما عداه.

 طالب: ................
 ُأنزل القرآن على سبعة أحرف.

 طالب: ................
 وهذا اللفظ یناسب. ا،وهذا اللفظ یناسب قر�شً  ،اجتهدوا فیه ال، لكن هذا اللفظ یناسب هذیًال ما 

 طالب: ................
 ؟ماذا

 طالب: ................
 لیجتهدوا ما فیه شك أنه ما فیه مجال لالجتهاد. نعم

 الخامسة..
 طالب: ................

الصورة  ،ا ال تتغیر صورتهالرسم �حتمل القراء السبعة �قرؤون حرفً  ،القراءات فیما �حتمله الرسم
 وهكذا. ،واحدة مجلس ومجالس ما فیه فرق في الرسم
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قراءة العامة �الحاء غیر معجمة   ٧المزمل: E F G H   I J K  Z ] :قوله تعالى :الخامسة"
ومنه السا�ح في  ،والسبح الجري والدوران ،اا ومجیئً ا وذها�ً و�د�ارً  ا في حوائجك و�قباًال أي تصرفً 

 قال امرؤ القیس: َمِسٌح. ،وفرس سا�ح شدید الجري  ،لتقلبه بید�ه ورجلیه ؛الماء
.  ِمَسحٌّ

 مســــــح إذا مــــــا الســــــا�حات علــــــى الــــــونى
 

 ر �الكدیـــــــــــــــد المرّ�ـــــــــــــــلأثـــــــــــــــرن الغبـــــــــــــــا 
أي   ٧المزمل: E F G H   I  Z ] :وقیل ،ا للحاجات �النهارالفراغ أي إن لك فراغً  السبح :وقیل 

 ا طو�الً سبحً  :وعن ابن عباس وعطاء ،ذ�ره الخلیل ،والتسبح التمدد ،والسبح التمدد ،انومً 
إن فاتك في اللیل  :وقال الزجاج .فاجعل ناشئة اللیل لعبادتك ،لنومك وراحتك ا طو�الً �عني فراغً 

سبخا �الخاء  :وقرأ �حیى بن �عمر وأبو وائل ،شيء فلك في النهار فراغ في االستدراك
معناه الخفة  :وقیل ،روى ذلك عن القارئین بهذه القراءة ،ومعناه النوم :قال المهدوي  ،المعجمة

شة وقد دعت على سارق لعائ -علیه وسلمصلى هللا -ومنه قول النبي  ،والسعة واالستراحة
 قال الشاعر: ،أي ال تخففي عنه إثمه »ال تسبخي عنه بدعائك علیه« :ردائها

ــــــــــــه ــــــــــــم �أن ــــــــــــك الهــــــــــــم واعل  فســــــــــــبخ علی
 

 ......................................"
 
 

�كون �الدعاء له و��احته  ،لكن ال �كون �الدعاء علیه ،اإلثم على أخیك المسلم مطلوب تخفیف
 من هذه المظلمة.

 قال الشاعر: "
ــــــــــــه ــــــــــــم �أن ــــــــــــك الهــــــــــــم واعل  فســــــــــــبخ علی

 
 ا فكـــــــــــــــائنإذا قـــــــــــــــدر الـــــــــــــــرحمن شـــــــــــــــیئً  

قال األصمعي: �قال سبَّخ هللا عنك الحمى أي خففها، وسبخ الحر فتر وخف، والتسبیخ النوم  
الشدید، والتسبیخ أ�ًضا توسیع القطن والكتان والصوف وتنفیشها، �قال للمرأة سبخي قطنك 
والتسبیخ من القطن ما �سبخ �عد الندف أي یلف لتغزله المرأة، والقطعة منه سبیخة، و�ذلك 

 الُقنَّاص والكالب:والو�ر، و�قال ِلِقَطع القطن سبائخ، قال األخطل �صف  من الصوف
 فأرســـــــــــــــلوهن یـــــــــــــــذر�ن التـــــــــــــــراب �مـــــــــــــــا

 
ــــــــــدف أوتــــــــــار  ــــــــــذري ســــــــــبائخ قطــــــــــن ن  ی

صلى -السْبخ �الخاء التردد واالضطراب، والسبخ أ�ًضا السكون، ومنه قول النبي  :وقال ثعلب 
، أي سكنوها، وقال أبو عمرو: »الحمى من فیح جهنم، فسبخوها �الماء«: -هللا علیه وسلم

السبخ النوم والفراغ، قلت: فعلى هذا �كون من األضداد، وتكون �معنى السبح �الحاء غیر 

 " ..٨المزمل: L  M N  Z ]المعجمة. قوله تعالى: 
 الحدیث.

 طالب: ..............
 فأبردوها في البخاري. ،فأبردوها نعم هذا محفوظ
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 طالب: ..............
 في البخاري وسبخوها ما خرجت؟

 طالب: ..............
 فأبردوها صحیح. ،معروف نعم

فیه ثالث مسائل؛ األولى: قوله تعالى:   ٨المزمل:  L  M N O P  Q  R Z ]قوله تعالى:  "

[ L  M N  Z :أي ادعه �أسمائه الحسنى لیحصل لك مع الصالة محمود العاقبة   ٨المزمل
وقیل: أي اقصد �عملك وجه ر�ك. وقال سهل: اقرأ �سم هللا الرحمن الرحیم في ابتداء صالتك 

ر�ك في وعده ووعیده لتوفر  توصلك بر�ة قراءتها إلى ر�ك وتقطعك عما سواه، وقیل: اذ�ر اسم
 " على طاعته وتعدل عن معصیته. وقال الكلبي: صلِّ لر�ك أي �النهار.

ا واذ�ره واجعل لسانك على �ل شيء ذي �ال ُیهتم �ه شرعً  سمِّ  ،اذ�ر اسم ر�ك على �ل حال
 یذ�ر هللا في سائر أحواله. -علیه الصالة والسالم-�ان النبي  ،ا بذ�ره على �ل حالرطبً 

 s ]قلت: وهذا حسن، فإنه لما ذ�ر اللیل ذ�ر النهار؛ إذ هو قسیمه، وقد قال هللا تعالى:  "
t               u v w x y z { |   Z  :على ما تقدم. الثانیة: قوله تعالى:   ٦٢الفرقان[ 

O P  Q  R Z  :أي انقطع �عبادتك إلیه  -عز وجل-التبتل االنقطاع إلى عبادة هللا   ٨المزمل
وال تشرك �ه غیره، �قال: بتلت الشيء أي قطعته، ومنه قولهم: طلقها بتَّة بتلة، وهذه صدقة 
بتَّة بتلة أي �ائنة منقطعة عن صاحبها أي ُقطع ملكه عنها �الكلیة، ومنه مر�م البتول؛ 

 قال: ،النقطاعه عن الناس وانفراده �العبادة ؛متبتلو�قال للراهب النقطاعها إلى هللا تعالى، 
 تضـــــــــــــيء الظـــــــــــــالم �العشـــــــــــــاء �أنهـــــــــــــا

 
 منـــــــــــــــــارة ممســــــــــــــــــى راهــــــــــــــــــب متبتــــــــــــــــــل 

وقیل: إن أصله عند عن التبتل وهو االنقطاع عن الناس والجماعات،  وفي الحدیث النهي 
العرب التفرد، قاله ابن عرفة: واألّول أقوى؛ لما ذ�رنا، و�قال: �یف قال تبتیًال ولم �قل تبتًال 

 " قیل له: ألن معنى تبتل بتَّل نفسه فجيء �ه على معناه؛ مراعاًة لحق الفواصل الثالثة.
 التبتل..

 طالب: ...........
 ،سواء �ان �الزواج أو �أكل المباح أو بترك النومالمقصود عدم االنقطاع عن أمور الدنیا 

 :عون التبتل الذي هو ترك النكاح قالما رضي لعثمان بن مظ -الة والسالمعلیه الص -والنبي
 ولو أذن له الختصینا.

 a b c d e f g h i ]الثالثة: قد مضى في المائدة في تفسیر قوله تعالى:  "

j  Z :راهة لمن تبتل وانقطع وسلك سبیل الرهبانیة �ما فیه �فا�ة، قال ابن العر�ي:   ٨٧المائدة�
وأما الیوم وقد مرجت عهود الناس، وخفت أماناتهم، واستولى الحرام على الحطام، فالعزلة خیر 
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من الخلطة، والعز�ة أفضل من التأهل، ولكّن معنى اآل�ة انقطع عن األوثان واألصنام وعن 
، و�ذلك قال مجاهد: معناه أخلص له العبادة ولم یرد التبتل فصار التبتل مأموًرا عبادة غیر هللا

�ه في القرآن منهی�ا عنه في السنة، ومتعلق األمر غیَر متَعلَّق النهي، فال یتناقضان، و�نما 
 ُ�عث لیبین للناس ما ُنزل إلیهم، فالتبتل المأمور �ه االنقطاع إلى هللا �إخالص العبادة �ما قال

والتبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك   ٥البینة: h i j k l m n o  Z ]تعالى: 
النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع، لكن عند فساد الزمان �كون خیر مال المسلم 

 " غنًما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر �فر بدینه من الفتن.
ا یوشك أن �كون خیر مال المسلم غنمً « :وغیره�عني �ما ثبت في الحدیث الصحیح عند البخاري 

 ،وجاء النهي عنه �ما في صحیح السنة ،التبتل جاء األمر بها �ما هنا ،»یتبع بها شعف الجبال
ومورد النهي �ما قال المؤلف غیر مورد  ،ا جاء األمر بهاوالعزلة أ�ًض  ،الخلطة جاء األمر بها

 ،فشخص �قال له اعتزل ،ألنها تختلف �اختالف األحوال و�اختالف األشخاص والظروف ؛األمر
 ،فمن یؤثر في الناس وال یتأثر �منكراتهم فهذا یتعین في حقه الخلطة ،وآخر �قال له خالط الناس

والعكس من یتأثر �شرورهم وال �ستطیع أن یؤثر بهم  ،هذا یؤثر في الناس في الخیر وال یتأثر بهم
 :ممن �ان في القرن الثامن والتاسع �قولون  ماوالشراح الكرماني والعیني وغیره ،ل له اعتزل�قا

كیف ف ،محافلهم ومجتمعاتهم ،الستحالة خلوِّ المحافل عن المآثم ؛المتعین في هذه األزمان العزلة
ن عواصم ا بینها و�ی�مجتمعاتنا وأسواقنا ومحافلنا التي في الغالب عواصم المسلمین ال تجد فرقً 

ال شك أن الشرور  ،من أماكن تجمع الناس واختالطهم هفكیف �غیر  ،المطاف ما �خلو ،الكفار
 ،�خالط الناس أن لكن یبقى أن من لد�ه القدرة على التأثیر هذا یتعین علیه ،كثرت وانتشرت

و�صلي  ،و�علم الجاهل ،و�نهى عن المنكر ،و�أمر �المعروف ،و�صبر على أذاهم ،و�نفع الناس
من �قوم �مصالح ف�عني لو أن �ل إنسان اعتزل  ،و�عظهم و�وجههم و�قوم �أعمالهم ،�الناس
 �هللا المستعان. ،لكن من خاف على دینه أو على نفسه ترجح في حقه العزلة ،تعطل، إًذا تالناس

 طالب: ................
لتساهل �النسبة لنسائهم عندهم من ا و�معندهم من المشاكل  �مالناس  ترون من هذا النوع 

�عني بیوت المسلمین اآلن ملیئة �المصائب والمشاكل الشاغلة عن المهمات وضعف  ،وأوالدهم
وتجده �قصر  ،تجده یبخل �الواجبات ،ا الولد مجبنة مبخلةوأ�ًض  ،في الرقا�ة وضعف في التر�یة

 ،و�ة من أجل هذا�عض الناس یترجح إلیه العز  ،وقد یرتكب �عض المحظورات من أجلهم ،فیها
ال شك أن الزواج من فو�ال  ،لوجود هذه األمور ؛والعز�ة أفضل من التأهل :ومثل ما قال المؤلف

، ومن رغب عن سنتي فلیس مني، هذا من -علیه الصالة والسالم-من سنته  ،سنن المرسلین
 عن �عض ما ا فیها ما فیها من الصدّ لكن أ�ًض  ،ما فیه شك أن المرأة الصالحة تعین غیر تأو�ل،
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و�عض الناس ما یتحمل مثل  ،قد یوجد من هذا ،�طمح إلیه اإلنسان من االزد�اد من العلم والعمل
 �هللا المستعان. ،هذه التكالیف.. فیرتكب �سببها محرمات ومحظورات

قرأ أهل الحرمین وابن محیصن ومجاهد وأبو عمرو   ٩المزمل: S T U  Z ]قوله تعالى:  "

وقیل: على   ٩المزمل: V W X   Y  Z ]وابن أبي إسحاق وحفص: ربُّ �الرفع على االبتداء والخبر. 

L  M N  Z ]إضمار هو، والباقون: ربِّ �الخفض على نعت الرب تعالى في قوله تعالى: 

 Z ]ق والمغارب انقطع �عمله وأمله إلیه ربِّ المشرق، ومن علم أنه رب المشار  ٨المزمل: 
[ \  Z :أي قائًما �أمورك، وقیًل �فیًال �ما وعدك.  ٩المزمل " 

 $ # " ! ]وثنى  ، ٩المزمل: S T U  Z ]وجمع في  ،هنا أفرد المشرق والمغرب
%  Z :مشرق یراد المشرق والمغرب یراد �ه الجنس جنس المشرق وجنس المغرب ما  ، ١٧الرحمن

فمن جمع أراد التعدد �عدد  ،ولكل یوم مغر�ه ،فلكل یوم مشرقه ،تشرق منه الشمس وما تغرب منه
مغارب في الصیف ومشارق الصیف  :ومن ثنى قال ،ومن أفرد �ما هنا أراد الجنس ،األ�ام

 ،ألن اتجاه الشمس في الشتاء غیر اتجاه الشمس في الصیف ؛ءومغارب الشتاء ومشارق الشتا
بینما في الشتاء والنهار أقصر  ،فهي في الصیف تخرج من جهة الیسار وتغرب من جهة الیمین

 تكون في وسط السماء.

أي من األذى والسب واالستهزاء، وال تجزع من   ١٠المزمل: Z  ̀ _ ̂ [ ]قوله تعالى:  "

أي ال تتعرض لهم، وال   ١٠المزمل: a b c d  Z ]قولهم، وال تمتنع من دعائهم. 
تشتغل �مكافأتهم، فإن في ذلك ترك الدعاء إلى هللا، و�ان هذا قبل األمر �القتال، ثم ُأمر �عُد 

لترك، قاله قتادة وغیره، وقال أبو الدرداء: �قتالهم وقْتلهم فنسخت آ�ة القتال ما �ان قبلها من ا

ر في وجوه أقوام ونضحك إلیهم، و�ن قلو�نا لتقلیهم أو لتلعنهم. قوله تعالى:   e ]إنا لنكشِّ
f Z  :١١المزمل. " 

ال تداهن  ،وأما �النسبة للمداهنة فال ،ما هو أهم�نعم هذا من �اب المداراة والتألیف واالنشغال 

حرام ال   ٩القلم: ª «  Z ©       ̈ § ]المداهنة  ،وتوافقه على ما یرتكبه من محرمات افاسقً 
 �ل هذا مطلوب. ،�خالف المداراة والممایلة وما یدعو إلى التألیف ،�جوز

أي ارض لي �عقابهم، نزلت في صنادید قر�ش   ١١المزمل:  e f Z ]قوله تعالى:  "
ورؤساء مكة من المستهزئین، وقال مقاتل: نزلت في المطعمین یوم بدر وهم عشرة، وقد تقدم 
ذ�رهم في األنفال، وقال �حیى بن سّالم: إنهم بنو المغیرة. وقال سعید بن جبیر: ُأخبرُت أنهم 

 i j ]أي أولي الغنى والترفه واللذة في الدنیا.   ١١المزمل: g h  Z ]اثنا عشر رجًال 
k  Z :لما نزلت هذه اآل�ة -رضي هللا عنها-�عني إلى مدة آجالهم، قالت عائشة   ١١المزمل :
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�عني إلى مدة   ١١المزمل: i j k  Z ]لم �كن إال �سیًرا حتى وقعت وقعة بدر. وقیل: 

األنكال: القیود، عن الحسن ومجاهد   ١٢المزمل:  l m n o p Z ]الدنیا. قوله تعالى: 
وغیرهما، واحدها ِنْكل، وهو ما منع اإلنسان من الحر�ة، وقیل: سمي نكًال ؛ألنه ینّكل �ه، قال 
الشعبي: أترون أن هللا تعالى جعل األنكال في أرجل أهل النار خشیة أن یهر�وا، ال �هللا، 

 " لبي..ولكنهم إذا أرادوا أن یرتفعوا استفلت بهم، وقال الك
 استفلت من السفل وهو النزول. ،�عني نزلت بهم ،�عني من ثقلها

 ومنه قول الخنساء: ،أعرف في اللغةوقال الكلبي: األنكال األغالل، واألول  "
 دعـــــــــــــــــــــــــــــاك فقطعـــــــــــــــــــــــــــــَت أنكالـــــــــــــــــــــــــــــه

 
 وقــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــك ال تقطـــــــــــــــــــــع 

قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ه مقاتل، وقد جاء أن النبي قال ،إنه أنواع العذاب الشدید :وقیل 
الرجل القوي «�التحر�ك، قاله الجوهري، قیل: وما النكل؟ قال:  »إن هللا �حب النَكل على النَكل«

لقوته، ، ذ�ره الماوردي قال: ومن ذلك ُسمي القید ِنْكًال »المجّرب على الفرس القوي المجّرب
 " و�ذلك الغل، و�ل عذاب قوي فاشتد. والجحیم النار المؤججة..

 مخرج الحدیث؟
 طالب: ..........

 مادام بدون إسناد فهو ال أصل له. ،هذا الذي �ظهر

" [ q r s  Z :أي غیر سائغ �أخذ �الحلق ال هو نازل وال هو خارج، وهو الغسلین   ١٣المزمل
والزقوم والضر�ع، قاله ابن عباس، وعنه أ�ًضا أنه شوك یدخل الحلق فال ینزل وال �خرج. وقال 

وهو شوك   ٦الغاشیة: I J K L M N O  Z ]الزجاج: أي طعامهم الضر�ع، �ما قال: 

الدخان: A B  Z @ ?     < = > ]كالعوسج، وقال مجاهد: هو الزقوم �ما قال: 

 l m ]: -صلى هللا علیه وسلم-والمعنى واحد، وقال حمران بن أعین: قرأ النبي   ٤٤ - ٤٣
n o p q r s  Z :فصعق، وقال خلید بن حسان: أمسى الحسن..  ١٣ - ١٢المزمل " 

 خرجه؟م
 طالب: ............

 ُصعق. -علیه الصالة والسالم-عرف أن النبي ألنه ما �ُ 
 طالب: ............

 بال شك ال أصل له. نعم

 l ]وقال خلید بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائًما فأتیته �طعام فعرضت له هذه اآل�ة  "
m n o p q  Z :فقال: ارفع طعامك، فلما �انت الثانیة أتیته �طعام   ١٣ - ١٢المزمل
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له هذه اآل�ة فقال: ارفعوه، ومثله في الثالثة، فانطلق ابنه إلى ثابت البناني و�ز�د  فعرضت
الضبي و�حیى البّكاء فحدثهم، فجاؤوه فلم یزالوا �ه حتى شرب شر�ة من سو�ق. والغصة 
الشجا، وهو ما ینشب في الحلق من عظم أو غیره، وجمعها غصص، والَغصص �الفتح مصدر 

 " فأنت غاص.قولك غصصت �ا رجل تغص 
.  تَغصُّ

ان وأغصصته أنا، والمنزل غاص �القوم  " غصصت �ا رجل تَغصُّ فأنت غاص �الطعام وغصَّ
 " أي ممتلئ بهم.

 �عني امتأل بهم. ،فلما �ان في اللیلة الثالثة غص بهم المسجد ،ومنهم حدیث قیام اللیل

أي تتحرك وتضطرب �من علیها، وانُتصب   ١٤المزمل:  w x y z Z ]قوله تعالى:  "
یوم على الظرف أي ینكل بهم و�عذبون یوم ترجف األرض، وقیل: بنزع الخافض �عني هذه 
العقو�ة في یوم ترجف األرض والجبال، وقیل: العامل ذرني أي ذرني والمكذبین یوم ترجف 

قال  ،الرمل المجتمعأي وتكون، والكثیب   ١٤المزمل: Z  ے ~    { | } ]األرض والجبال. 
 حسان:

 عرفــــــــــــــــت د�ــــــــــــــــار ز�نــــــــــــــــب �الكثیــــــــــــــــب
 

ـــــــــورق القشـــــــــیب  ـــــــــوحي فـــــــــي ال  كخـــــــــط ال
الكلبي: المهیل هو الذي إذا وطئته �القدم قال الضحاك و  ،والمهیل الذي �مر تحت تحت األرجل 

 " تحتها و�ذا أخذت..زل من 
فإذا وطئته انهال من  ،لرطو�ته ؛�عني ینهال من تحت القدم �الرمل تجده متماسك في أول األمر

 تحت قدمك.
و�ذا أخذت أسفله انهال، وقال ابن عباس: مهیًال أي رمًال سائًال متناثًرا، وأصله مهیول، وهو  "

 " مفعول من قولك.
  .مثل قتیل أصله مقتول

 " هلُت علیه التراب أهیله هیال إذا صببُته.من قولك:  "
 صببَته.

قال  ،ومعین ومعیون  ،ومدین ومدیون  ،ومكیل ومكیول ،ومهیولإذا صببَته، �قال: مهیل  "
 الشاعر:
 اقومـــــــــــك �حســـــــــــبونك ســـــــــــیدً  �ـــــــــــان قـــــــــــد

 
 معیــــــــــــــــــــون و�خــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــید  

أتكیلون أم «أنهم شكوا إلیه الجدو�ة فقال:  -ى هللا علیه وسلمصل-وفي حدیث النبي  
 ".»كیلوا طعامكم یبارك لكم فیه«قالوا: نهیل قال:  »تهیلون؟
 تخر�ج.
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١٦ 

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 �عني في البیع والشراء ال في االستعمال. »كیلوا طعامكم یبارك لكم«

 طالب: ............
 ، ما هو برقم عندك؟ نعم�هللا �ظهر 

 طالب: ............
 كم؟

 طالب: ............
 الرا�ع. ،عبد هللا أ�ا

 طالب: ............
 ...ي عندها �الته ذألن عائشة لما استبطأت الشعیر ال ؛�عني في البیع والشراء ال في االستعمال

في  -علیه الصالة والسالم-ودعا النبي  نعم،أبرك  ا،ال جزافً  یباع �یًال  اال جزافً في االستعمال 
 مدها وصاعها من هذا الباب.

 طالب: ............
 �عني أقل.

 طالب: ............
 فاكتل.

لیاء تثقل فیها وأهلت الدقیق لغة في ِهلت فهو مهال ومهیل، و�نما حذفت الواو؛ ألن ا "

  £ ¢ ¡ ]الضمة، فحذفت فسكنت هي والواو فحذفت الواو اللتقاء الساكنین. قوله تعالى: 
¤  Z :أرسله إلى قر�ش  -صلى هللا علیه وسلم-یر�د النبي   ١٥المزمل[ §        ¨ ©    ª « 

¬  Z :وهو موسى   ١٥المزمل[ ® ̄ °  Z  :أي �ذب �ه ولم یؤمن قال   ١٦المزمل
واستخفوا  -صلى هللا علیه وسلم-مقاتل: ذ�ر موسى وفرعون؛ ألن أهل مكة ازدروا محمًدا 

 ]�ه؛ ألنه ولد فیهم �ما أن فرعون ازدرى موسى؛ ألنه ر�اه ونشأ فیما بینهم، �ما قال تعالى: 

Í Î Ï Ð Ñ  Z :١٨الشعراء.. " 
عندما �عرفونه في صغره لو  ،اا احتقرك �بیرً عرفك صغیرً ومنه ما یدور بین الناس في المثل من 

أما من �عرفونه في حال صغره وفي حال بروزه  ،جاءهم غر�ب وادعى ما ادعى �صدَّق و�هاب
ومن هذا یهون  ،�عني یزدرونه و�حتقرونه ،في ظروف �عضها مناسب و�عضها غیر مناسب
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ألنهم �عرفونه و�نظرونه في أوقات وظروف �عضها  ؛والعالم بین أهله وجیرانه ،األب على أوالده
 فال �عظم و�قدر مثل البعید. ،قد �خرج عن حد الحشمة

 طالب: .........
 ال، مستخدم مثل استخدام األصل.

 طالب: .........
 ال.

قال المهدوي: ودخلت األلف والالم في   ١٨الشعراء: Í Î Ï Ð Ñ  Z ]�ما قال تعالى:  "
 " الرسول؛ لتقدم ذ�ره، ولذلك اختیر في أول الكتاب سالم علیكم، وفي آخرها السالم علیكم.

ن الثاني و �ك ،إعادة النكرة معرفة ،و�ذا أعید نكرة صار غیره ،نعم إذا أعید النكرة معرفة صار عینه
فعصى فرعون  ،آخر �عني رسوالً  فعصى فرعون رسوالً  ،ولكن لو أعید نكرة صار غیره ،هو األول

 الذي تقدم ذ�ره. أي الرسول
ومنه  ،قاله ابن عباس ومجاهد ،وعذاب و�یل أي شدید ،وضرب و�یل ،اشدیدً  أي ثقیالً  و�یالً "

 ،للمطر وابل :ومنه قیل ،اغلیظً  أي ثقیالً  :وقال الزجاج ،قاله األخفش ،مطر وابل أي شدید
 عقو�ة غلیظة قال:لمعنى عاقبناه وا ،اوقیل مهلكً 

ـــــــــــكأ ـــــــــــى الضـــــــــــبِّ  أكـــــــــــلَ  بنیـــــــــــكِ  تِ ل  حت
 

 الكــــــــــــــــــأل الو�یــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــدتِّ مــــــــــــــــــرارةَ  
وطعام  ،و�أل مستو�ل ،غیر مريء ،وماء و�یل أي وخیم ،واستو�ل فالن �ذا أي لم �حمد عاقبته 

 قال زهیر: ،و�یل ومستو�ل إذا لم �مرئ ولم �ستمرأ
 وا منا�ــــــــــا بیــــــــــنهم ثــــــــــم أصــــــــــدروافقّضــــــــــ

 
 مل متـــــــــــــــــــوخَّ إلـــــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــــأل مســـــــــــــــــــتو�َ  

 وقالت الخنساء: 
 یـــــــــــــوم القـــــــــــــت یلـــــــــــــةُ جِ ت �َ َلـــــــــــــكِ لقـــــــــــــد أُ 

 
ـــــــــــــــــــك أكـــــــــــــــــــالً   ـــــــــــــــــــوارس مال ـــــــــــــــــــیالً  ف  و�

 ا العصا الضخمة قال:والو�یل أ�ًض  
 هـــــــازمامُ  ديَّ یـــــــى لـــــــو أصـــــــبح فـــــــي �منـــــــ

 
 تحـــــــــاذره األخـــــــــرى و�یـــــــــلٌ  وفـــــــــي �فـــــــــيَ  

 قال طرفة: ،و�ذلك الو�یل ،ا الحزمة من الحطبو�ذلك الموِ�ل �كسر الباء والمو�لة أ�ًض  
......................... 

 
 دِ دَ ْنــــــــــــــــــلَ �الو�یــــــــــــــــــل یَ  شــــــــــــــــــیخٌ  عقیلـــــــــــــــــةُ  

هو تو�یخ وتقر�ع أي �یف  ١٧المزمل: µ ¶ ̧ ¹        º » ¼ ½ ¾  Z ] :تعالىقوله  
 "وفیه تقد�م وتأخیر أي �یف تتقون یوم.. ،تتقون العذاب إن �فرتم

[ ± ² ³ ́  Z :لیملي �الظالم حتى إذا  -جل وعال-إن هللا «�قوة وحزم  ثقیالً   ١٦المزمل
وهو النكال والشدة  ،ومنه الو�ال ،أخذ عز�ز مقتدر قوي غالب قادر على ما یر�د »أخذه لم �فلته
 في العقو�ة.
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وفیه تقد�م وتأخیر، أي �یف تتقون یوًما �جعل الولدان شیًبا إن �فرتم؟ و�ذا قراءة عبد هللا  "
وعطیة قال الحسن: أي �أي صالة تتقون العذاب؟ �أي صوم تتقون العذاب؟ وفیه إضمار أي 

 " ف تتقون عذاب یوم؟ وقال قتادة: �هللا ما یتقي من �فر �اهلل ذلك الیوم �شيء.كی

هذا الیوم   ١٧المزمل:  µ ¶ ̧ ¹        Z ]ال �جد ما �جعله وقا�ة بینه و�ینه  ،ال �جد ما یدفعه
األمر لیس �السهل  ،اولو لم �كن من هوله إال أنه �جعل الولدان شیبً  ،المهیل الهائل في األهوال

لیس �الهّین �عني من السهولة أن �شیب الطفل؟ ال، إنما هو من شدة الهول واألهوال التي تقع 
 في ذلك الیوم.

و�وًما مفعول بتتقون على هذه القراءة ولیس �ظرف، و�ن ُقدر الكفر �معنى الجحود �ان الیوم  "
�فرتم، واالبتداء یوًما یذهب إلى  مفعول �فرتم وقال �عض المفسر�ن: وقف التمام على قوله:

و�أنه قال �جعل هللا الولدان شیًبا في یوم قال  -عز وجل-أن الیوم مفعول �جعل، والفعل هلل 
 " ابن األنباري: وهذا ال �صح؛ ألن الیوم..

 ال �صلح.
وهذا ال �صلح؛ ألن الیوم هو الذي �فعل هذا من شدة هوله قال المهدوي: والضمیر في  "

، و�جوز أن �كون للیوم و�ذا �ان للیوم صلح أن �كون -عز وجل-ز أن �كون هلل �جعل �جو 
إال مع تقدیر حذف �أنه قال یوًما  -عز وجل-صفة له، وال �صلح ذلك إذا �ان الضمیر هلل 

 " �جعل هللا الولدان فیه شیًبا قال ابن األنباري: ومنهم من نصب الیوم �كفرتم.
 -فُینسب الفعل إلى الفاعل الحقیقي وهو هللا ،افة ألدنى مال�سة�عني إضافة الجعل إلى الیوم إض

توفته  ،توفاه هللا ،مات فالن :ا إلى من تلبس �ه لهذه المناسبة �ما �قالو�نسب أ�ًض  ،-جل وعال
وقد �ضاف الفعل إلى المالئكة  ،هللا یتوفى األنفس -جل وعال-الفاعل الحقیقي هو هللا  ،رسلنا

هو  -جل وعال-وقد �ضاف الفعل والموت إلى فالن من الناس �هللا  ،الذین یباشرون التوفي

 ½ ¼ « ]ومثله  ،لهذه المناسبة  ٢١عبس: s t u  v  Z ]الذي أماته وهو الذي توفاه 
¾  Z :جل -مات ز�د �هللا  :مثل ما �قال ،ا �جعل الیوم هو الذي �جعل �صحیومً  ١٧المزمل
 ألنه هو الفاعل الحقیقي. ؛ذلك الیوم في ذلك الظرفا في هو الذي �جعل الولدان شیبً  -وعال

قال ابن األنباري: ومنهم من نصب الیوم �كفرتم، وهذا قبیح؛ ألن الیوم إذا ُعلق �كفرتم  "
احتاج إلى صفة أي �فرتم بیوم، فإن احتج متحج �أن الصفة قد تحذف و�نصب ما �عدها 
احتججنا علیه �قراءة عبد هللا: فكیف تتقون یوًما قلت: هذه القراءة لیست متواترة، و�نما جاءت 

لتفسیر، و�ذا �ان الكفر �معنى الجحود فیوًما مفعول صر�ح من غیر صفة وال على وجه ا
حذفها أي فكیف تتقون هللا وتخشونه إن جحدتم یوم القیامة والجزاء؟ وقرأ أبو السمَّال قعنب: 
فكیف تتقوِن �كسر النون على اإلضافة، والولدان الصبیان، وقال السدي: هم أوالد الزنا، 
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ین، والعموم أصح، أي �شیب فیه الصغیر من غیر �بر، وذلك حین �قال: وقیل: أوالد المشر�
 " �ا آدم قم فا�عث �عث النار، على ما تقدم في أول سورة الحج.

�یف ال تشیب الولدان  ،والناجون واحد من ألف ،ن من ألفنسبتهم تسعمائة وتسعة وتسعو 
واحد من ألف؟ مع أن �عض الناس ي ما ینجو فیه إال ان واألطفال من هول هذا الیوم الذوالصبی

هو هو الواحد مع أن من سلف هذه األمة وأئمتها من  :قد یبعثه الغرور والثقة �النفس أن �قول
في  ىإنه لو قیل له ماذا تتمن :أنه لو �انت النسبة العكس لرأى نفسه هو الواحد حتى قال �عضهم

لي وأحرقوني أو �بًشا ذ�حوني أتمنى أن أكون أن لو �نت شجرة عضدتني أه :ذلك الیوم قال
جل -وهذا من شدة خوفه من هللا  ،-رضي هللا عنه-فأكلوني هذا منسوب لعمر بن الخطاب 

ومعرفة حقیقة األمر أن اإلنسان مادام روحه في جسده فعلیه خطر من أن ینحرف في  ،-وعال
ال  -جل وعال- وال شك أن الفواتح عنوان الخواتم �هللا ،آخر لحظة و�موت على غیر اإلسالم

لكن على اإلنسان أن  ،وال �ضیع عمل من أحسن أو أجر من أحسن عمالً  ،�خیب من رجاه
 و�خاف من سوء العاقبة �ما �ان واقع سلف األمة وأئمتها. -جل وعال-�خشى هللا 

قال القشیري: ثم إن أهل الجنة �غیر هللا أحوالهم وأوصافهم على ما یر�د، وقیل: هذا ضرب  "
ة ذلك الیوم وهو مجاز؛ ألن یوم القیامة ال �كون فیه ولدان، ولكن معناه أن هیبة ذلك ُمثل لشد

 " الیوم �حال لو �ان فیه..
 ،�طوف علیهم ولدان �یف ال �كون فیه ولدان نعم هم خدم ولیسوا ممن �جازى في ذلك الیوم

 والمكلفون یبعثون على سن واحدة ثالثة وثالثین التي هي قوة الشبان.
ولكن معناه أن هیبة ذلك الیوم �حال لو �ان فیه هناك صبي لشاب رأسه من الهیبة، و�قال  "

هذا وقت الفزع، وقبل أن ینفخ في الصور نفخة الصعق، فاهلل أعلم، قال الزمخشري: وقد مر 
بي في �عض الكتب أن رجًال أمسى فاحم الشعر �حنك الغراب، فأصبح وهو أبیض الرأس 

فقال: أر�ت القیامة والجنة والنار في المنام، ورأیت الناس �قادون في  واللحیة �الثَّغامة
السالسل إلى النار، فمن هول ذلك أصبحت �ما ترون و�جوز أن یوصف الیوم �الطول، وأن 

 " األطفال یبلغون فیه أوان الشیخوخة والشیب. قوله تعالى...
عمر من الطفولة إلى الشیخوخة من �عني تمر علیهم مراحل ال ،�عني �شیب فیه الولدان من طوله

 لكن �ونه من هوله وشدائده أبلغ في الزجر. ،طول ذلك الیوم

أي متشققة لشدته ومعنى �ه أي في ذلك الیوم لهوله   ١٨المزمل:  À  Z ¿ ]قوله تعالى:  "
 " هذا أحسن ما قیل فیه..

 ¿ ]أین أبوك؟ �قول �المسجد  :تستعمل في الظرفیة مثل فیه تقولعند �عض العرب والباء 
À  Z  :وحقیقة األمر في الظرفیة في ذلك الیوم. ،أي بذلك الیوم  ١٨المزمل 
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و�قال: مثقلة �ه إثقاًال یؤدي إلى انفطارها لعظمته علیها وخشیتها من وقوعه �قوله تعالى:  "

[ Ó  Ô Õ ×Ö  Z :وقیل �ه أي له أي لذلك الیوم �قال: فعلت �ذا �حرمتك   ١٨٧األعراف

 >    ; : ]ولرحمتك، والباء والالم وفي متقار�ة في مثل هذا الموضع قال هللا تعالى: 

=    >  Z :أي في یوم القیامة وقیل �ه أي �األمر أي السماء منفطر �ما �جعل   ٤٧األنبیاء
وقال أبو عمرو بن العالء: لم �قل منفطرة؛ ألن  الولدان شیًبا وقیل: منفطر �اهلل أي �أمره.

 قال الشاعر: ،هذا سماء البیتمجازها السقف تقول: 
ــــــــــــــ  افلــــــــــــــو رفــــــــــــــع الســــــــــــــماء إلیــــــــــــــه قوًم

 
 لحقنـــــــــــــــــــــــا �الســـــــــــــــــــــــماء و�الســـــــــــــــــــــــحاب 

 " ، وقال الفراء.. ٣٢األنبیاء: ª  Z» © ̈ § ]تنز�ل: وفي ال 
 فما �ان في معناه فهو مذ�ر. ،والسقف مذ�ر

وقال الفراء: السماء یذ�ر و�ؤنث. وقال أبو علي: هو من �اب الجراد المنتشر والشجر  "
األخضر وأعجاز نخل منقعر. وقال أبو علي أ�ًضا: أي السماء ذات انفطار، �قولهم: امرأة 

أي �القیامة   ١٨المزمل: Ã       Ä  Z ]مرضع أي ذات إرضاع، فجرى على طر�ق النسب. 

 Ã       Ä ]�ائًنا ال شك فیه وال خلف. وقال مقاتل:   ١٨المزمل:  Å  Æ Z ]والحساب والجزاء. 
 Z :أن �ظهر دینه على الدین �له.  ١٨المزمل� 

یر�د هذه السورة أو اآل�ات عظة، وقیل: آ�ات   ١٩المزمل: Ç È ÊÉ  Z ]قوله تعالى:  

أي من أراد أن یؤمن و�تخذ   ١٩المزمل: Ë Ì Í Î  Ï  Z ]القرآن؛ إذ هو �السورة الواحدة. 

أي طر�ًقا إلى رضاه ورحمته فلیرغب، فقد أمكن له؛   ١٩المزمل:  Ð Ñ Z ]بذلك إلى ر�ه 

 I J ]ألنه أظهر له الحجج والدالئل، ثم قیل: ُنسخت �آ�ة السیف، و�ذلك قوله تعالى: 
K L Z  :قال الثعلبي: واألشبه أنه غیر منسوخ.   ٥٥المدثر " 

 -جل وعال-ل له االختیار التا�ع لمشیئة هللا عیدل على أن هللا ج ،مشیئة المكلفمرد ذلك إلى 
إذا ، ال، فاالختیار المطلق الذي إن شاء فعل و�ن شاء ترك من غیر لوم له ولیس ،واختیاره

 و�ن اختار غیره هلك. ،اختار الصراط المستقیم نجا
 اللهم صل على محمد...

 طالب: ...........
 اتبع الهدى..سالم على من 

 طالب: ...........
السالم علیك ورحمة  :وفي آخره تقول ،یدل على أنه �عني في أول الخطاب تقول سالم علیكم

  هللا..


