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وهي إحدى وعشرون آ�ة �إجماع، �سم هللا الرحمن الرحیم  ،مدنیة :وقیل ،سورة واللیل مكیة "

 ٤ - ١اللیل:  g f k j i h p o n m l s r q u t v Z] قوله تعالى: 

�غشى قیل: و  ،�ه للعلم؛ ولم یذ�ر معه مفعوالً  ،أي �غطي ١اللیل: }h g f{قوله تعالى: 
وروى سعید عن قتادة  ،�ل شيء �ظلمته شىغ�وقیل:  ،وقیل: الخالئق ،وقیل: األرض ،النهار
والنور  ،اأسود مظلمً  فجعل الظلمة لیالً  ،ثم میز بینهما ،النور والظلمة هللاأول ما خلق قال: 

 " أي إذا انكشف ووضح وظهر و�ان.. ٢اللیل: }l k j { .اا مبصرً ا مضیئً نهارً 

̂   {الظالم أو الظلمة أو النور؟  ،أو آ�ة النهارأیهما أسبق؟ آ�ة اللیل  ] \ [ Z Y
 األسبق آ�ة النهار. ١٢اإلسراء: }Z Y ] {أسبق؟  افأیهم ١٢اإلسراء: }_

 طالب: .................

 أفال تبصرون مناسب للظالم.
 طالب: .................

 فیه حاسة السمع تكون أقوى. ،ألن ما فیه �صر نعم؛أفال تسمعون 

 " معناه والذي خلق الذ�ر واألنثى فیكون قد أقسم. :الحسنقال وما خلق الذ�ر واألنثى  "
 ان أنت لو تجذب لك واحدً اآل ،�عني االمتنان في �ل حاسة �ما یناسبها وما هي أظهر فیه وأقوى 

إال إذا  ًئا.شی ترى أنت  ،إ�اه هللا كاعطأ الذي البصر ذا احمد ر�ك على ه :في ظالم دامس تقول
أما في وقت الظالم البصر  ،وعند فقدها ممكن ،كان �ضدها تستدل على هذه النعمة مع ضدها

 ما ینفع.

فما مصدر�ة على ما  ،معناه وخْلق الذ�ر واألنثىقیل: و  -عز وجل -فیكون قد أقسم بنفسه "
وهو قول أبي  ،فما على هذا �معنى من ،سبحان ما سبحت له :وأهل مكة �قولون للرعد ،تقدم

 " المعنى وما خلق من الذ�ر واألنثى فتكون.قیل: وقد تقدم و  ،عبیدة وغیره
إنها �معنى من قلنا ومن خلق القسم �من خلق الذ�ر واألنثى �اللیل والنهار وما خلق  :إذا قلنا

و�ون القسم في السیاق �مخلوقات یدل على أن  ،إنها �معنى من :الذي خلق هو هللا إذا قلنا
بنفسه الذي  -جل وعال -ولیس المقصود أن �قسم هللا ،لق خلق الذ�ر واألنثى هو المقصودالخ

 خلق الذ�ر واألنثى.
و�كون قسمه بهم  ،و�كون القسم منه �أهل طاعته من أنبیائه وأولیائه ،فتكون من مضمرة "

 Z 0 1 2 3]  :وما خلق أي من خلق و�ذا قوله :أبو عبیدةقال ا و تكرمة لهم وتشر�فً 

وروي عن ابن  ،ما في هذه المواضع �معنى من ٧الشمس:  Z 8 9 : ;]  ٥الشمس: 
 " مسعود أنه..
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8 9 {�عني والذي بناها  ٥الشمس: }0 1 2{ما یلزم أن تكون �معنى الذي موصولة 

فهو قسم  ،والذي خلق الذ�ر واألنثى ٣اللیل: }q p o n{والذي سواها  ٧الشمس: }:
ثم نحتاج إلى تأو�ل ما �معنى من التي هي  ،لكن یرد علیه أن ما لغیر العاقل -جل وعال -�اهلل

 و�ال فهي موصولة على �المه. ،ثم یؤول الكالم إلى ما ذ�ر ،للعاقل
وفي  .و�سقط وما خلق ،والنهار إذا تجلى والذ�ر واألنثى :وروي عن ابن مسعود أنه �ان �قرأ "

فیكم أحد �قرأ علي قراءة قال: فأتانا أبو الدرداء ف ،قدمنا الشامقال: صحیح مسلم عن علقمة 

قال:  ؟١اللیل: }h g f {فكیف سمعت عبد هللا �قرأ هذه اآل�ة قال:  ،نعم أنا :فقلت ؟عبد هللا
صلى هللا -وأنا �هللا هكذا سمعت رسول هللا قال:  ،واللیل إذا �غشى والذ�ر واألنثى :سمعته �قرأ
 " فال أتا�عهم. ،وما خلق :یر�دون أن أقرأ ولكن هؤالء ،�قرؤها -علیه وسلم

على �ل حال لو صحت هذه القراءات �انت قبل إجماع الصحا�ة على مصحف واحد و�حراقهم 
والمصاحف التي �أیدي الصحا�ة والصحف �لها  ،حتى مصحف ابن مسعود أحرق  ،لما عداه 
وأجمع على  ،خشیة أن تقع الفتنة بین المسلمین ؛فجمعهم عثمان على مصحف واحد ،أحرقت

جمع الناس على مصحف  -رضي هللا عنه -ومن أعظم أعمال عثمان  ،قوافِّ ذلك الصحا�ة ووُ 
كیف تكون حال األمة لو �انت القراءات التي �ان یتداولها الناس قبل العرضة و�ال ف ،واحد

ا �ما من أحب أن �قرأ القرآن غض� « ل:قا-علیه الصالة والسالم-النبي و األخیرة موجودة اآلن 
ثم �عد ذلك في النها�ة �حرق مصحفه؟! نعم خشیة الفتنة التي  ،»نزل فلیقرأ �قراءة ابن أم عبدأُ 

 :الحجاج �قول -نسأل هللا العافیة -قالوال نقول مثل ما  ،تنشأ من اختالف هذه المصاحف
نعوذ �اهلل من  ،نسأل هللا العافیة ،وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد من المصحف �ضلع خنز�ر

وما ثبت عن  ،لكن ال شك أن إحراق المصاحف و�تالفها مجمع علیه من الصحا�ة ،الطغیان
رضة وهو الموافق للعَ  ،جمیعهم �اتفاقهم بین الدفتین هو القرآن الذي ال �قبل الز�ادة وال النقصان

 .-علیه الصالة والسالم-األخیرة من جبر�ل على النبي 
 طالب: ...............

تلزمه  د�ر ذیل تالكبیر من قبیلة هُ  ،ألنه نزل على أناس �بار في السن ؛هذا في أول األمر امتنان
؟! ما تقدر �یفالعامة اآلن  ترى ما  ،لسانه ما �طیع ،�ما �قرأ �ه القرشي أو التمیمي؟! ما �قدر

وحضر  ،وحضر الدروس ،�ةدرس عندنا من البادسن ال �بیر شخًصا�هللا إن  ،تعدل لسانه
 عجزنا ؟لسانك �ذا �ظلإلى متى  :قلنا له ،وحضر �تب العر�یة �لها ،اآلجرومیة والقطر واأللفیة

�هللا أنا قال: �ل �تب العر�یة  ئ وهو قار  ،وقتل واختالف دین �قرأ �الفرائض رقاً  فهو ،عدلن
�بیر السن ما �ستطیع  -یلوي لسانه -وما �قي إال زراد�ة  ،اآلجرومیة والقطر وألفیة قرأت ،أ�ست

ستین  السن، فلو ألزم الناس في أول التنز�ل مع �بار ،تعود لسانه على شيء ،خالص ،ما �قدر
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 ،نسخت هذه القراءات السبعفمن رحمة هللا بهم إلى أن انتهى هذا الجیل  ،سبعین ما �قدرون 
 واتفق الصحا�ة على العرضة األخیرة.

 قال.
 ...طالب: ............

الكالم على القراءات �أحرف  ،تتداولاآلن المقصود القراءات السبعة المتواترة التي مازالت  لیس
�عني هذه �لها �جوز القراءة بها من أول  ،أقبل هلم أدبر تعال هلم ،زائدة وناقصة و�لمات متغیرة

 األمر إلى أن استوت ألسنتهم وذلت ألسنتهم �القرآن فنسخت.
حدثنا أبو  :حدثنا محمد قال :وحدثنا محمد بن �حیى المروزي قال :األنباري أبو �كر قال:  "

 " أحمد الز�یري.
َ�یري.  الزُّ

قال: حدثنا إسرائیل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن یز�د عن عبد هللا قال: الزَُّ�یري  "
�ل من  :أبو �كرقال إني أنا الرزاق ذو القوة المتین  -صلى هللا علیه وسلم-أقرأني رسول هللا 

وأن حمزة وعاصًما یرو�ان عن عبد هللا بن مسعود  ،هذین الحدیثین مردود �خالف اإلجماع له
والبناء على سندین یوافقان اإلجماع أولى من األخذ بواحد �خالفه  ،ما علیه جماعة المسلمین

 " اإلجماع واألمة.
 منه.لمخالفته ما هو أقوى  ؛حتى لو صح السند �حكم علیه �الشذوذ

وأ�طل نقل  ،وما یبنى على روا�ة واحد إذا حاذاه روا�ة جماعة تخالفه ُأخذ بروا�ة الجماعة "
و�ان إسناده  ،ولو صح الحدیث عن أبي الدرداء ،لما �جوز علیه من النسیان واإلغفال ؛الواحد
 -رضي هللا عنهم -ثم �ان أبو �كر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحا�ة، امعروفً  مقبوالً 

ورفض ما �حكیه الواحد المنفرد الذي �سرع  ،لكان الحكم العمَل �ما روته الجماعة ه�خالفون
 " إلیه من النسیان ما ال �سرع إلى الجماعة وجمیع أهل الِملة.

ما أحد �ختلف في هذا أن  ،وال شك أن الجماعة أولى �الحفظ من الواحد في قول الجمیع
 الجماعة أولى �الحفظ من الواحد.

 ،قاله ابن عباس والحسن والكلبي ،آدم وحواء :أحدهما :في المراد �الذ�ر واألنثى قوالنو  "
 " �عني جمیع الذ�ور واإلناث من بني آدم والبهائم. :الثاني

فیشمل  ،أو تكون (ال) للجنس ،فیكون المراد آدم وحواء ،إما أن تكون (ال) للعهد الذ�ر واألنثى
 الجمیع.

�ل ذ�ر وأنثى من اآلدمیین قیل: و  ،یعهم من ذ�ر وأنثى من نوعهمألن هللا تعالى خلق جم "
 " الختصاصهم بوال�ة هللا وطاعته. ؛دون البهائم
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لكن ال �قسم إال  ،له أن �قسم �ما شاء -جل وعال -فهم الذین �ستحقون أن �قسم بهم من قبل هللا
 من له شأن. ،�المعظم من خلقه

"} u t s{ :عكرمة وسائر قال: والمعنى إن عملكم لمختلف و  ،هذا جواب القسم ٤اللیل
علیه -وساٍع في عطبها یدل علیه قوله  ،السعي العمل فساٍع في فكاك نفسه :المفسر�ن

وشتى واحده شتیت  ،»فمبتاع نفسه فمعتقها و�ائع نفسه فمو�قها ،الناس غاد�ان« :-السالم
لتباعد ما بین �عضه و�عضه أي إن عملكم  ؛شتى :للمختلفقیل و�نما  ،مثل مر�ض ومرضى

أي فمنكم مؤمن و�ر و�افر وفاجر  ،و�عضه هدى ،ألن �عضه ضاللة ؛لمتباعد �عضه من �عض

 ،فمنكم مثاب �الجنة ومعاقب �النار ،أي لمختلف الجزاء ٤اللیل: }u {قیل: و  ،ومطیع وعاصٍ 
 " اد و�خیل وشبه ذلك.فمنكم راحم وقاسم وحلیم وطائش وجو  ،أي لمختلف األخالققیل: و 

ضطر إلیه و�جبر علیه من ال مما �ُ  ،لكن األقرب أنه �كون من سعي الشخص ومن اختیاره
هذا  ،سعیه الذي ینسب إلیه شتى متباین تجد هذا في الخیر وذاك في الشر ،األخالق والغرائز

 اوتجد هذا مّطردً  ،وذاك مفتاح للشر ،هذا مفتاح للخیر ،�عین على الخیر وذاك �عین على الشر
الذي یبین الشتات و�عد  ،فبینهما َبون شاسع وفرق �بیر ،في حیاته امّطردً وذاك  ،في حیاته

 األطراف في مثل هذا.

̈   z y x w } | {] قوله تعالى  " ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

¬ « ª © ® Z  :قوله تعالى:  :األولى ؛فیه أر�ع مسائل ١٠ - ٥اللیل}  y x w

z{ :فروي  ،وقاله عامة المفسر�ن -رضي هللا عنه -�عني أ�ا �كر  :ابن مسعودقال:  ٥اللیل
قال: �ان أبو �كر �عتق على اإلسالم عجائز ونساء قال: عبد هللا بن الز�یر  عن عامر بن

 " ا �منعونك و�قومون معك.جلدً  لو أنك أعتقت رجاالً  ،له أبوه قحافة أي بنيّ قال: ف
 .-رضي هللا عنه وأرضاه -أعتقهم هلل ال للدفاع عنه

أي  ٥اللیل: }y x w {وعن ابن عباس في قوله تعالى:  ،إنما أر�د ما أر�د ،�ا أبتقال: ف "

 " أي.. ٦اللیل: }| { {بذل واتقى أي محارم هللا التي نهى عنها 
ا وقد �كون سببً  ،�عني انطباق اآل�ة على أبي �كر و�طباق المفسر�ن على ذ�ره في تفسیرها

عموم  ٦٧القصص: }¢ £ { ،فالعبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب ،إال أن لفظها أعملنزولها 

 [} | { z y  ~Z  :و�ضده من �خل  ،فله هذا الوعد ییسر للجنة ٦ - ٥اللیل
 نسأل هللا العافیة. ،و�یسر له دخول النار سهلیفواستغنى و�ذب �الحسنى 

وفي  ٧اللیل: }ے ¡ { .أي �الخلف من هللا تعالى على عطائه ٦اللیل: }| { {"
ما من یوم « :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا قال: قال: صحیح مسلم عن أبي هر�رة 
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اللهم  :و�قول اآلخر ،اا خلفً اللهم أعط منفقً  :�صبح العباد فیه إال وملكان ینزالن فیقول أحدهما
قال:  -صلى هللا علیه وسلم-ي الدرداء أن رسول هللا وروي من حدیث أب ،»اا تلفً أعط ممسكً 

 :ما من یوم غر�ت شمسه إال ُ�عث �جنبتها ملكان یناد�ان �سمعهما خلق هللا �لهم إال الثقلین«

 }y x w {فأنزل هللا تعالى في ذلك في القرآن  ،»اا تلفً وأعط ممسكً  ،اا خلفً اللهم أعط منفقً 
أعطى حق هللا  :قتادةقال و  .فأما من أعطى المعسر�ن :أهل التفسیرقال: اآل�ات و  ٥اللیل:

أي بال إله إال  ٦اللیل: }| { { .أعطى الصدق من قلبه :الحسنقال و  .تعالى الذي علیه

! { :دلیله قوله تعالى ،�الجنة :مجاهدقال: و  ،اقاله الضحاك والسلمي وابن عباس أ�ًض  ،هللا

قال و  .هللا الذي وعده أن یثیبه �موعود :قتادةقال: اآل�ة و  ٢٦یونس: }" # $ %&
 ،وهو اختیار الطبري  .�الخلف من عطائه :الحسنقال و  .�الصالة والز�اة والصوم :ز�د بن أسلم

 " إذ �له یرجع إلى الثواب الذي هو الجنة. ،و�له متقارب المعنى ،وتقدم عن ابن عباس
 �له مآله إلى شيء واحد. ،�عني اختالف تنوع ما هو �اختالف تضاد

أي نرشده ألسباب الخیر والصالح حتى �سهل  ٧اللیل: }ے ¡ {قوله تعالى:  :الثانیة "

وفي الصحیحین والترمذي عن  ،للجنة ٨األعلى: }¶ { :ز�د بن أسلمقال و  ،علیه فعلها
فجلس  -صلى هللا علیه وسلم-�نا في جنازة �البقیع فأتى النبي قال:  -رضي هللا عنه -علي

ما من نفس «قال: فرفع رأسه إلى السماء ف ،ومعه عود ینكت �ه في األرض ،وجلسنا معه
فمن �ان من  ،أفال نّتكل على �تابنا ،�ا رسول هللا :القومقال ف »منفوسة إال قد �تب مدخلها

بل «قال:  ؟ومن �ان من أهل الشقاء فإنه �عمل للشقاء ،أهل السعادة فإنه �عمل للسعادة
 ".»�ان من أهل السعادة أما من ..اعملوا فكل میسر

 میسر �عني لما خلق له.
وأما من �ان من أهل الشقاء فإنه  ،أما من �ان من أهل السعادة فإنه ییسر لعمل السعادة«"

~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  z y x w } | {]  :ثم قرأ ،»ییسر لعمل الشقاء

¬ « ª ©  ̈ § ¦ ® Z  :حدیث  :فیهقال هذا لفظ الترمذي و  ١٠ - ٥اللیل
العمل فیما  :فقاال -صلى هللا علیه وسلم-وسأل غالمان شا�ان رسول هللا  ،حسن صحیح

بل فیما « :-علیه السالم-قال أم في شيء �ستأنف؟ ف ،جفت �ه األقالم وجرت �ه المقادیر
اعملوا فكل میسر لعمل الذي « :ففیم العمل؟ قال :قاال ،»جفت �ه األقالم وجرت �ه المقادیر

 " ونعمل. دُّ فاآلن نجِ  :قاال ،»خلق له
 ؟تتعب لماذاعلیك الشقاء  اال شك أن مثل هذا المقام قد �شكل على �عض الناس أنه مادام مكتو�ً 

والسعادة �تبت �مقدمات  ،لكن الشقاوة �تبت �مقدمات وأسباب ؟تتعب لماذامكتوب علیك السعادة 
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و�ن  سیأتون،الد إن �ان مكتوب لك أو  ،تتزوج مَ : للك شخصقال ولو أردت الزواج ثم  ،وأسباب
 لن �أتيمن الزواج؟!  دعناخالص  :تقول ؟؟ توافقله تقولفلن �أتون، فما كان ما �تب لك أوالد 

نعم أصل الدخول برحمة  ،�ما �نتم تعملون  ،وال أنت بداخل الجنة إال �سبب ،األوالد إال �سبب
ه ومشیئته التي ال غالب و�بقى أن �ل شيء تحت إرادة هللا وقدرت ،ومنازلها بتفاضل األعمال ،هللا

 فالحق أبلج. ،وال حجة فیه لقدر�ة وال جبر�ة وال أحد ،األمر بّین وواضح ،فالحمد هلل ،لها وال رادّ 
 ن.ین الغالمیحدیث الشاب ،طالب: أحسن هللا إلیك

 �قول عنه.ماذا حدیث الشابین 
 طالب: ...............

 قلت؟ماذا  نعم،ُ�َشْیر ُ�َشْیر، 
 ...............طالب: 

 وعلى �ل حال معناه ثابت في أحادیث صحیحة.
 طالب: ...............

 ؟ماذا
 طالب: ...............

 من هم؟
 طالب: ...............

 فیه �الم �ثیر ألهل العلم. ،مادام حدیثهم ما هو بثابت

وقد تقدم  ،اأي ظن �ما عنده فلم یبذل خیرً  ٨اللیل: }£ ¤ ¥ ¦ {قوله تعالى:  :الثالثة "
وروى  ،�ما في هذه اآل�ة ،وفي اآلخرة مآله النار ،بیانه وثمرته في الدنیا في سورة آل عمران

سوف أحول بینه و�ین اإل�مان �اهلل قال:  ١٠اللیل: }» ¬ {الضحاك عن ابن عباس 
 {وروى عكرمة عن ابن عباس  .نزلت في أمیة بن خلفقال: وعنه عن ابن عباس  ،و�رسوله

 ،أي �الخلف ٩اللیل: }¨ © { .�خل �ماله واستغنى عن ر�ه :�قول ٨اللیل: }¦£ ¤ ¥ 
قال: و�إسناد عنه آخر  ،�الجنةقال: و�ذب �الحسنى  :وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد

 ،أي للشر ١٠اللیل: }¬ {أي نسهل طر�قه  ٧اللیل: }ے { .�الحسنى أي بال إله إال هللا
فسنعسر علیه أسباب الخیر والصالح حتى �صعب علیه أي قیل: و  .للنار :وعن ابن مسعود

 »اا تلفً ا خلفا وأعط ممسكً اللهم أعط منفقً « :ا ومساءً وقد تقدم أن الملك ینادي صباحً  ،فعلها
 " مسألة. .رواه أبو الدرداء
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أكثر من واحد  :شراح الحدیث في صالة الجمعة وما ورد فیها من التهدید الشدید والوعید قالوا
وال شك أن ترك الجمعة مع ما ورد فیها من هذه النصوص أنه من �اب تیسیر العسرى  :قال

 نسأل هللا العافیة. ..رالنا�عني تسهیل دخول 
 " ثبت بهذه اآل�ة و�قوله. :العلماءقال: مسألة  "

تیسیر العسرى أنه من �اب تیسیر األمر العسیر هذا  :�عض الطالب لما ُ�سأل عن هذه الجملة
 معناه.ماذا ور�طه بهذه اآل�ة  ،مدح؟ ذم بال شكأم ذم؟ والسیاق ذم أم مدح 

̄  °  { :وقوله ،٣البقرة: }2 3 4 { :ثبت بهذه اآل�ة و�قوله " ® ¬

إلى غیر ذلك من اآل�ات أن الجود من مكارم األخالق  ٢٧٤البقرة: }± ² ³
وال البخیل الذي �منع في  ،ولیس الجواد الذي �عطي في غیر موضع العطاء ،والبخل من أرذلها

والبخیل الذي �منع في موضع  ،لكن الجواد الذي �عطي في موضع العطاء ،موضع المنع
ا أو و�ل من استحق �المنع ذم�  ،ا فهو الجوادا وحمدً فكل من استفاد �ما �عطي أجرً  ،العطاء

 " ا وال..ومن لم �ستفد �العطاء أجرً  ،ا فهو البخیلعقا�ً 
ألنه قد ُ�مدح علیه  ؛لكن یبقى أنه الممدوح منه ما ینفعه في اآلخرة ،المسألةنعم هذا األصل في 
لما قارنه من شرك أو ر�اء أو ما أشبه  -جل وعال -وهو ال ینفع عند هللا ،على نوع من الجود

 ذلك.
و�نما هو مسرف  ،ا فلیس �جوادو�نما استوجب �ه ذم�  ،اا وال حمدً ومن لم �ستفد �العطاء أجرً  "

ومن لم  ،وهو من المبذر�ن الذین جعلهم هللا إخوان الشیاطین وأوجب الحْجر علیهم ،مذموم
ا فهو من أهل الرشد الذین �ستحقون القیام ا واستوجب �ه حمدً ا وال ذم� �ستوجب �المنع عقا�ً 

 { :قال ؟�یف :�قول القائل :الفراءقال: الرا�عة  .على أموال غیرهم �حسن تدبیرهم وسداد رأیهم
في الجواب هذا في إجازته �منزلة قال: فی ؟وهل في العسرى تیسیر ١٠اللیل: }» ¬

̧  {: -عز وجل -قوله ¶ µ{ :والبشارة في األصل على المفرح  ٢١آل عمران
 " والسائر.
 والسار.

 على المفرح والسار.
 وهؤالء �ستحقون من �سخر بهم و�تهكم بهم. ،لكن أسلوب التهكم یرد �مثل هذا

فإذا جمع في �المین هذا خیر وهذا شر جاءت  ،األصل على المفرح والساروالبشارة في  "
وهذا  ،فإذا جمع في �المین هذا خیر ،و�ذلك التیسیر في األصل على المفرح ،البشارة فیهما

 " وقوله.. :الفراءقال ا جاء التیسیر فیهما جمیعً  ،شر
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لكن یبقى أن تیسیر العسیر أو تیسیر الشدید �سلب  ،لفظ التیسیر ال شك أنه ممدوح في الجملة
 عنه هذا المعنى.

 وقوله تعالى..

تنافر �سمونه  ١٠اللیل: }» ¬ {تیسیر العسیر  ،قد �كون فیه نوع من التنافر في األلفاظ
و�ل �الم یراد �ضاد �ه فهو  ،لكن هو جاء في أفصح الكالم ،ما فیه تآلف بین الكلمتین الفظی� 

والمنقطع  ،المتصل ما اتصل إسناده :�عني نظیر ذلك ما �قوله أهل المصطلح �قولون  ،منقوض
هذا �قال: ولو اتصل إسناده فال یرون أن  يالتا�عوالمقطوع ما �ضاف إلى  ،ما انقطع إسناده
�قابله الموقوف على  ،ا ما �ضاف إلى التا�عي فمن دونهالمقطوع اصطالحً  ،متصل مقطوع

فما یرون أنك  ،والمقطوع غیر المنقطع ،-علیه الصالة والسالم-إلى النبي والمرفوع  ،الصحابي
�یف متصل  ،�قولون هذا للتنافر اللفظي ،تقول هذا متصل مقطوع و�ن اتصل سنده إلى التا�عي

 مقطوع؟!
 طالب: ...............

 هم �قولون هذا من �اب التنافر اللفظي. ،هو مع انفكاك الجهة ما فیه إشكال
......................... 

 

 أن یــــــــــــدخل المقطــــــــــــوع اولــــــــــــم یــــــــــــرو  
 

 له و�هد�ه.ضأنه ��لوجود التنافر اللفظي  ؛�عني في المتصل
 طالب: ...............

لكن ما یرون التعبیر وأنت في حال  ،ینكشف األمر ،المقصود أنه إذا انفكت الجهة ما فیه إشكال

هذا على  ١٠اللیل: }» ¬ { :نقول ،السعة أن تلجأ إلى �لمتین متنافرتین وتقرن بینهما
 ما ألحد �الم. ،لكن هذا أفصح الكالم ،اصطالحهم تنافر

 طالب: ...............
لكن ما مادام جاء في أفصح  ،فظانلكن المقصود التیسیر والتعسیر لفظان متنافران ل ،هذا الكالم

 �ل القواعد ترد إلیه. ،ما ألحد �المفالكالم 

قد �سرت الغنم إذا ولدت أو تهیأت  :والعرب تقول ،سنهیئه ٧اللیل: }ے {وقوله تعالى:  "
 للوالدة قال:

ـــــــــــــا ـــــــــــــان و�نم ـــــــــــــا ســـــــــــــیدانا یزعم  هم
 

ــــــــــــــا   �ســــــــــــــوداننا أن �ســــــــــــــرت غنماهم
 

́  {قوله تعالى:  ردي الرجل یردى ردى إذا هلك �قال:  ،أي مات ١١اللیل: }¯ ° ± ² ³
 " قال..

سبب من أسباب  ،�عني �ما لو تردى من شاهق أو من جبل أو من جدار أو من شيء فمات
 نسأل هللا العافیة. ،وهنا یتردى في النار ،الهالك
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 طالب: ...............

̀  a{ :�قول -جل وعال -هللا _  ̂ ییسر  -جل وعال -لكن هنا تیسیر هللا ٨فاطر: }[
 بل هو في أفعاله �سعى في ذلك بنفسه. ،و�سهل و�مهد له دخول النار

 قال: 
 ................................  الردى ةصرفت الهوى عنهن من خشی

 
ردي في �قال: ومنه المترد�ة و  ،إذا تردى سقط في جهنم :أبو صالح وز�د بن أسلمقال و  "

وما  ،ما أدري أین ردي أي أین ذهب�قال:  ،جبلر من أو تهوَّ  ،البئر وتردى إذا سقط في بئر
 " ا.ا أي وال �غني عنه ماله شیئً �حتمل أن تكون جحدً 

 �عني تكون نافیة.
 ؟ا معناه التو�یخ أي أّي شيء �غني عنه إذا هلك ووقع في جهنمو�حتمل أن تكون استفهامً  "

}¹  ̧ ى نفالهدى �مع ،لهدى من طر�ق الضاللةأي إن علینا أن نبین طر�ق ا ١٢اللیل: }¶
 " أي على هللا البیان بیان حالله وحرامه.. ،قاله الزجاج ،بیان األحكام

 �عني الداللة على الخیر.
 " قاله قتادة. ،أي بیان حالله وحرامه وطاعته ومعصیته "

}¹  ̧ هدا�ة الداللة  ،�عني هدا�ة الداللة واإلرشاد �خالف هدا�ة التوفیق والقبول ١٢اللیل: }¶
أما هدا�ة التوفیق والقبول فهذه لمن  ،ما ترك ألحد حجة -جل وعال -هللا ،واإلرشاد لكل أحد

 لجنته وطاعته. -جل وعال -اصطفاهم هللا

 :�قول ٩النحل: }> = < ? { :لقوله ؛من سلك الهدى فعلى هللا سبیله :الفراءقال و  "
إن علینا للهدى واإلضالل فتَرك اإلضالل  :معناهقیل: و  ،من أراد هللا فهو على السبیل القاصد

 " .٢٦آل عمران: }lk j { :كقوله

I  {ا و�یده الشر أ�ًض  ٢٦آل عمران: }lk j { �عني من �اب االكتفاء �سمونه اكتفاءً 
K J{ :عني والبرد. ٨١النحل� 

وعن  ،وهي تقي البرد ٨١النحل: }K J I {قال: و�ما  ،و�یده ملكوت �ل شيء "
لآلخرة الجنة  ،و�ن لنا لآلخرة واألولى ،أي إن علینا ثواب هداه الذي هدیناهقیل: ا و الفراء أ�ًض 

وروى أبو صالح  ،أي الدنیا واآلخرة هلل تعالى :و�ذا روى عطاء عن ابن عباس ،واألولى الدنیا

Ï Î Í Ì Ë Ê É {وهو �قوله تعالى:  ،ثواب الدنیا واآلخرةقال: عن ابن عباس 
 Ñ ÐÓÒ{ :قوله  .فمن طلبهما من غیر مالكهما فقد أخطأ الطر�ق ،١٣٤النساء

 " أي تلهب.. ١٤اللیل: }Â Á {أي حذرتكم وخوفتكم  ١٤اللیل: }À {تعالى: 
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ال �ستطیع أن �ملك أحد  -جل وعال -ة األمور �لها بید هللاأزمَّ  ١٣اللیل: }« ¼ ½ ¾ {
جل  -فكل األمور المتعلقة سواء �انت �الدنیا أو �اآلخرة �لها هلل -جل وعال -ذرة دونه قالمث

 و�یده وتصرفه ال �ستطیع أحد أن یتصرف منها �شيء إال �إذنه. ،-وعال

 }! " { .وهي قراءة عبید بن عمیر و�حیى بن �عمر وطلحة بن مصّرف ،وأصله تتلظى "

نبي  ١٦اللیل: }& ' {أي الشقي  ١٥اللیل: }# $ {أي ال �جد صالها وهو حرها  ١٥اللیل:
 " هللا محمد.

جنس الشقي �صلى النار و�ال ف ،نعم لیس المراد األفعل أفعل التفضیل الذي هو أشقى من غیره

�معنى أفعل التفضیل أن من دونه في الشقاء ال یتوعد  ١٥اللیل: }! " # $ { :و�ذا قلنا
لكن  ،ومن دونه في الشقاء ال یدخل في هذا ،شخص الذي هو بلغ الغا�ة في الشقاءالعلیها إال 

 ال یراد بها المفاضلة. ،أفعل التفضیل و�راد بها الوصف :قالوا

أي أعرض  ٨٤یوسف: }̄ { -صلى هللا علیه وسلم-ا نبي هللا محمدً  ١٦اللیل: }& ' {"
 ،هر�رة�ا أ�ا قال: �لٌّ یدخل الجنة إال من أ�اها قال: وروى مكحول عن أبي هر�رة  ،عن اإل�مان

صلى بنا عمر بن عبد العز�ز  :مالكقال و  ،الذي �ذب وتولىقال:  ؟ومن �أبى أن یدخل الجنة

فلم  ،وقع علیه البكاء ١٤اللیل: }Â Á À { :فلما بلغ ١اللیل: }h g f { :المغرب فقرأ

إال من �ان  ١٥اللیل: }# $ { :الفراءقال و  .فتر�ها وقرأ سورة أخرى  ،�قدر یتعداها من البكاء
 ".-جل ثناؤه -ا في علم هللاشقی� 

أما اآلن في حال �ثیر من الناس حتى من ینظر إلیهم  ،وتعي ما تسمع ،قلوب حیة تعي ما تقرأ
نسأل هللا أن  ا،على أنهم من الخاصة أو من طالب العلم أو من أهل العلم ال �حرك فیهم ساكنً 

 ما هنا فرق. ،بین من �قرأ القرآن ومن یتلو األخبار ا�عني ما تجد فرقً  ،�حیي قلو�نا

أمیة بن خلف ونظراؤه الذین  ١٥اللیل: }! " # $ {قال: وروى الضحاك عن ابن عباس  "
 .�ّذب �كتاب هللا وتولى عن طاعة هللا :قتادةقال و  .-صلى هللا علیه وسلم-ا كذبوا محمدً 

ا �ما فُجعل تكذیبً  ،ولكنه قّصر عما أمر �ه من الطاعة ،لم �كن �ذب برد ظاهر :الفراءقال: و 
 " قال. ،لقي فالٌن العدّو فكَذب إذا نكل ورجع عن اتباعه :تقول

�عني حال �ثیر من المسلمین الذین �سمعون ما جاء عن هللا وعن رسوله في وصف الجنة 
 ،ه ما هو مصدقحال �ثیر منهم في اإلعراض �حال المكذب �أن ،ووصف النار والوعد والوعید

 وقد ر�ب هللا فیه العقل ما صارت هذه حاله. امصدقً  �ان �عني لو
إذا لقوا صدقوا القتال  :إن بني نمیر لیس لجدهم مكذو�ة �قول :وسمعت أ�ا ثروان �قولقال:  "

وسمعت  ،هي حق :�قول ٢الواقعة: }c b a { :-جل ثناؤه -و�ذلك قوله ،ولم یرجعوا
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أهل قال هذه اآل�ة التي من أجلها  :سمعت أ�ا إسحاق الزجاج �قول :لم بن الحسن �قولسْ 

 $ ! " #]  :-جل ثناؤه -لقوله ؛فزعموا أنه ال یدخل النار إال �افر ،اإلرجاء �اإلرجاء

) ( ' & % Z  :هذه نار موصوفة �عینها ال  ،ولیس األمر �ما ظنوا ١٦ - ١٥اللیل
فمنها أن المنافقین في الدرك  ،وألهل النار منازل ،�صلى هذه النار إال الذي �ذب وتولى

 -وقال ،ب �ه�هللا سبحانه �لما وعد علیه �جنس من العذاب فجائز أن �عذِّ  ،األسفل من النار

فلو �ان �ل من لم  ٤٨النساء: }z y x w v u t s r } | { ~ے { :-جل ثناؤه

 " و�ان. ،فائدة ٤٨النساء: }z y } | { ~ے { :ك لم �عذَّب لم �كن في قوله�شرِ 
ولو �ان شر�ه ولو  ،وأنه ال ُ�غفر له إذا �ان الشرك أكبر ،نعم فدل على أن �ل مشرك معّذب

و�ال فالصیغة تختص  ،المشر�ین والمنافقین لو �ان دونهم ةتاعُ كانت شقاوته دون غیره من 

! Ã Â Á À ] ن المراد جنس النار إ :لكن ال شك أن هذا غیر مراد إذا قلنا ،�األشقى

# " $ % Z  :و�ذا قلنا نوع خاص من النار �عني جهة من جهاتها أو درك  ١٥ - ١٤اللیل
�ما أن المنافقین في  ،و�بقى لمن دونهم نار أخرى  ،نعم هذا ألشدهم شقاوة :من در�اتها قلنا

 أخرى. وغیرهم من الكفار في نواحٍ  ،الدرك األسفل من النار
اآل�ة واردة في الموازنة بین  :الزمخشري قال ا ال معنى له �المً و�ان و�غفر ما دون ذلك  "

فأر�د أن یبالغ في صفتیهما المتناقضتین  ،حالتي عظیم من المشر�ین وعظیم من المؤمنین
ا األتقى وجعل مختص� قیل: و  ،ا �الصلي �أن النار لم تخلق إال لهاألشقى وجعل مختص� قیل: ف

 " هما أبو جهل أو أمیة.قیل: و  ،�الجنة �أن الجنة لم تخلق إال له
 �عني من تمام المقابلة بین الطائفتین.

 ".-رضي هللا عنه -هما أبو جهل أو أمیة بن خلف وأبو �كر قیل: و  "
 نسأل هللا العافیة. ،رأس المسلمین مع رأس الكفر

أي المتقي الخائف  ١٧اللیل: }+ {ا منها أي �كون �عیدً  ١٧اللیل: }* {قوله تعالى:  "
ثم وصف األتقى  ،ُیَزحَزح عن دخول النار -رضي هللا عنه -هو أبو �كر  :ابن عباسقال 

وال  وال �طلب بذلك ر�اءً  ،اأي �طلب أن �كون عند هللا زاكیً  ١٨اللیل: }- . / 0 { :فقال
 " سمعة.

 .-جل وعال -یؤتي ماله لیتز�ى �عني یتقرب �ماله لتتم تز�یته من هللا
�عض أهل قال ا وجه هللا تعالى و بل یتصدق �ه مبتغیً  ،وال سمعة وال �طلب بذلك ر�اءً  "

 رفة:أراد �قوله األتقى واألشقى أي التقي والشقي �قول طَ  :المعاني
ـــــــــى رجـــــــــاٌل أن أمـــــــــوت و�ن أمـــــــــت  تمن

 

 �أوحـــــــــدفتلـــــــــك ســـــــــبیل لســـــــــت فیهـــــــــا  
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وهو أهون علیه  ،هللا أكبر �معنى �بیر: وتوضع أفعل موضَع فعیل نحو قولهم ،أي واحد ووحید

 " .١٩اللیل: }2 3 4 5 6 7 {قوله تعالى:  .�معنى هّین
 ا أن أفعل یراد بها الوصف ال یراد بها التفضیل.�عني مثل ما ذ�رنا سا�قً 

إنما یبتغي وجه ر�ه  ،أي لیس یتصدق لیجازى على نعمه ١٩اللیل: }2 3 4 5 6 7 {"

فروى عطاء والضحاك عن ابن عباس  ،أي �الجزاء ٢١اللیل: }? @ { .األعلى أي المتعالي
 -صلى هللا علیه وسلم-فمر �ه النبي  أحد، أحد :و�الٌل �قول ،عذب المشر�ون بالالً قال: 

 .»ُ�عّذب في هللا �ا أ�ا �كر إن بالالً « :�كر ألبيقال �عني َهللا تعالى ینجیك ثم  »أحد«قال: ف
من  فانصرف إلى منزله فأخذ رطالً  -صلى هللا علیه وسلم-فعرف أبو �كر الذي یر�د رسول هللا 

قال فاشتراه فأعتقه ف ،نعمقال:  ؟أتبیعني بالالً  :لهقال فمضى �ه إلى أمیة بن خلف ف ،ذهب

أي عند  ١٩اللیل: }2 3 4 { :ه عنده فنزلتما أعتقه أبو �كر إال لیٍد �انت ل :المشر�ون 

 " بل ابتغاء �ما فعل وجه ر�ه. ،أي من ید ومّنة تجزى  ٥٣النحل: }Ï Î { .أبي �كر
 ابتغاًء �عني مفعول ألجله.

 " بل ابتغاًء �ما فعل وجه ر�ه األعلى. "
 لكن لما أضیف في اآل�ة حذف التنو�ن. ،لما ُقطع عن اإلضافة نون 

 بین قوسین على أنها اآل�ة. جعلها
 ال.

 طالب: ...............
 الزم تنّون.فلكن إذا �غیت تقرأ ابتغاًء �ما فعل  ،ما هي من اآل�ة نعم،

 طالب: �أنه سبق...
 .نعم ،سبق

ببردة  اشترى أبو �كر من أمیة وأبي بن خلف بالالً قیل: و  ،ابتغاًء �ما فعل وجه رب األعلى "

بلغني أن أمیة  :بسعید بن المسیِّ قال و  ٤اللیل: }u t s { :فنزلت ،وعشر أواٍق فأعتقه هلل
و�ان  ،نعم أبیعه بنصطاس :فقال ؟أتبیعنیه :له أبو �كرقال ألبي �كر حین قال بن خلف 

 ،او�ان مشر�ً  ،ومواشٍ  ا ألبي �كر صاحب عشرة آالف دینار وغلمان وجوارٍ نصطاس عبدً 
 " فباعه أبو �كر �ه. ،فحمله أبو �كر على اإلسالم على أن �كون له ماله فأبى

 �اعه ببالل. ،�عني ببالل
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2 3 4 ]  :فنزلت ،ما فعل أبو �كر ببالل هذا إال لید �انت لبالل عنده :المشر�ون قال ف "

5 : 9 8 7 6 Z  :فلذلك ُنصبت  ،أي لكن ابتغاء فهو استثناء منقطع ٢٠ - ١٩اللیل
 " ا.ما في الدار أحد إال حمارً  :كقولك

 فیكون المستثنى من غیر جنس المستثنى منه.
و�جوز الرفع وقرأ �حیى بن وثاب إال ابتغاُء وجه ر�ه �الرفع على لغة من �قول �جوز الرفع  "

 وأنشد في اللغتین قول �شر بن أبي خازم: ،في المستثنى
ـــــــیس بهـــــــاأضـــــــحت خـــــــالًء قفـــــــارً   ا ال أن

 

ـــــــــــــــف   إال الجـــــــــــــــآذر والظلمـــــــــــــــان تختل
 

 وقول القائل:
 و�لــــــــــــــــدة لــــــــــــــــیس بهــــــــــــــــا أنــــــــــــــــیس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــیس  ـــــــــــــــــــــــــــــافیر و�ال الع  إال الیع
 

 " وقد تقدم. ،٦٦النساء: }, - . / 10 { :وفي التنز�ل
فإنه  ،و�ذا �ان لیس بتام وال موجب ،فالمستثنى منصوب اموجبً  اال شك أن االستثناء إذا �ان تام� 

 فع.إذا اختل أحد الشرطین رُ  ،لیس �موجبو ألنه لیس بتام  ؛ال إله إال هللاُ  .یرفع
واألعلى من نعت الرب الذي استحق صفات  ،وما �قرب منه ،وجه ر�ه األعلى أي مرضاته "

ألن معنى الكالم ال  ؛له على المعنى مفعوالً  ٢٢الرعد: }M L K {و�جوز أن �كون  ،العلو

أي سوف �عطیه في  ٢١اللیل: }? @ { .وجه ر�ه ال لمكافأة نعمته یؤتي ماله إال ابتغاءَ 
أبو حیان التیمي عن أبیه عن  وروى  ،وذلك أنه �عطیه أضعاف ما أنفق ،رضىالجنة ما ی

م هللا أ�ا �كر زوجني رحِ « :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا قال  :قال -رضي هللا عنه -علي
هل  :له باللقال ولما اشتراه أبو �كر  ،»من ماله ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بالالً 

فأعتقه و�ان عمر بن  ،فذرني وعمل هللا: قال ،بل لعمل هللاقال: اشتر�تني لعملك أو لعمل هللا؟ 
رضي هللا  - �عني بالالً  ،وأعتق سیَدنا ،أبو �كر سیُدنا :�قول -رضي هللا عنه -الخطاب 

 ".-عنه
العتق  ،فرفض بالل ،طلب أبو �كر من بالل أن یؤذن -علیه الصالة والسالم-�عد وفاة النبي 
وأبو  ،من هذا األمر ًئالكن أن ترجو شی ،شيءي ما �قي �عن ،وأجرك على هللا ،أمره نفذ وانتهى

�كر ال یرجو إال ابتغاء وجه ر�ه حتى مثل هذا الطلب ال �كرره وال یلوي علیه �عد أن بّین له 
 بالل أنه أعتقه هلل.

إن السورة نزلت في أبي الدحداح في النخلة التي  :وروي عن ابن عباس :عطاءقال و  "
�أر�عین نخلة  :القشیري عن ابن عباسقال بي عن عطاء و اشتراها �حائط له فیما ذ�ر الثعل

�ان الرجل من �ان لرجل من األنصار نخلة �سقط من بلحها في  :عطاءقال  ،ولم �سم الرجل
-النبي قال: ف -صلى هللا علیه وسلم-فشكا ذلك إلى النبي  ،فیتناوله صبیانه ،دار جاٍر له
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قال: هل فخرج فلقیه أبو الدحداح ف ،فأبى »الجنةتبیعها بنخلة في « :-صلى هللا علیه وسلم
صلى هللا علیه -فأتى أبو الدحداح إلى النبي  ،هي لكقال: حائط له ف ى�حسنتبیعنیها أن لك 

 " وقال.. -وسلم
 وهي نخلة واحدة. ،�مقابل الحائط أي ،�عني �الحائط

هي لك قال: ف ،»نفسي بیدهنعم والذي «قال: مني بنخلة في الجنة  اشترِ  ،�ا رسول هللاقال: و  "

f  { :فنزلت »خذها«قال: جار األنصاري ف -صلى هللا علیه وسلم-فدعا النبي  ،�ا رسول هللا

h g{ :إلى آخر السورة في �ستان أبي الدحداح وصاحب النخلة  ١اللیل} z y x w{ 

�عني  ٧اللیل: }ے ¡ { ،أي �الثواب ٦اللیل: }| { { ،�عني أ�ا الدحداح ٥اللیل:

»  { ،أي �الثواب ٩اللیل: }¨ © { ،�عني األنصاري  ٨اللیل: }£ ¤ ¥ ¦ {نة الج

 " أي مات إلى قوله.. ١١اللیل: }¯ ° ± ² ³́  { ،�عني جهنم ١٠اللیل: }¬
�أتي الجیران  ،یرفضف ،فیطلب منه ،إلى متر من بیته اآلن �عض الناس �حتاج المسجد مثالً 

�ا  ،إال متري  أر�دال، ما  :�قول ،نعطیك عشرة آالف ؟اوى ألفً ا�س ؟وى االمتر �م �س :�قولون له
والمسجد �حتاج إلى توسعة  ،أو تكون أرض ما لها أي میزة �جوار مسجد ،ابن الحالل للمسجد

محروم  ،إال أرضي أر�دال ما  :�قول ،خذ هذه األرض ،و�جواره أرض أفضل منه �قولون له
 الحرمان ما له نها�ة.

 " .١٥یل:الل }! " # $ {إلى قوله  "
 ؟مخرج الحدیث حدیث أبي الدحداح

 طالب: ....................
 ؟ماذا

 طالب: ....................
 لكن قصة أبي الدحداح مع صاحب النخلة لها أصل. ،نزول اآل�ة في أبي �كر

 طالب: ....................
 لها أصل.فأما �غیره  ،بهذا اللفظ

�عني أ�ا  ١٧اللیل: }* + {ا فمات على نفاقه و�ان منافقً  ،و�ان �عني بذلك الخزرجي "

 ١٩اللیل: }2 3 4 5 6 7 { ،في ثمن تلك النخلة ،١٨اللیل: }- . / 0 {الدحداح 

واألكثر أن السورة  ،إذا أدخله هللا الجنة ٢١اللیل: }? @ { ،�كافؤه علیها �عني أ�ا الدحداح
وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد هللا بن  ،-رضي هللا عنه -نزلت في أبي �كر 
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̧   { :وقد ذ�رنا خبرًا آخر ألبي الدحداح في سورة البقرة عند قوله ،الز�یر وغیرهم ¶ µ ´

» º ¹{ :هللا تعالى أعلم. ٢٤٥البقرة� " 
 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه...

 


