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 -وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة ،سورة العلق وهي مكیة �إجماع "
 " وهي تسع عشرة. -رضي هللا عنهما

 في البخاري. ،ا لجابر الذي یرى أن أول ما نزل المدثر في الصحیحخالفً 

  ۱العلق: K L M N O P  Z ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي تسع عشرة آ�ة "
 " هذه السورة أول ما نزل من القرآن في قول معظم المفسر�ن.

 و�دل علیها حدیث بدء الوحي.
فعلمه خمس آ�ات  ،وهو قائم على حراء -صلى هللا علیه وسلم-نزل بها جبر�ل على النبي  "

وقد  ،قاله جابر بن عبد هللا ، ۱المدثر: Z  ~     { | ]وقیل: إن أول ما نزل  ،من هذه السورة
 -وقال علي بن أبي طالب  ،قاله أبو میسرة الهمداني ،وقیل: فاتحة الكتاب أوُل ما نزل ،تقدم

األنعام: Z  ̈© § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ ] :أول ما نزل من القرآن :-رضي هللا عنه

 -صلى هللا علیه وسلم-دئ �ه رسول هللا أول ما بُ  :قالت عائشة ،والصحیح األول ، ۱٥۱

K L M N O P Q R S T U V W X Y  Z ] :فجاءه الملك فقال ،الرؤ�ا الصادقة

صلى هللا -دئ �ه رسول هللا أوُل ما بُ  :وفي الصحیحین عنها قالت .خرجه البخاري   ۳ - ۱العلق: 
فكان ال یرى رؤ�ا إال جاءت مثل فلق  ،النوممن الوحي الرؤ�ا الصادقة في  -علیه وسلم

فكان �خلو �غار حراء یتحنث فیه اللیالي ذوات العدد قبل أن  ،ثم حبب إلیه الخالء ،الصبح
الحق وهو في  هُ ئَ حتى فجِ  ،ثم یرجع إلى خد�جة فیتزود لمثلها ،یرجع إلى أهله و�تزود لذلك

فأخذني فغطني حتى بلغ مني  :قال ،�قارئ ما أنا « :فقال ،اقرأ :فجاءه الملك فقال ،غار حراء
ما أنا �قارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد  :فقلت : اقرأ،ثم أرسلني فقال ،الجهد

 ̂ [    \ ] K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ] :ثم أرسلني فقال

_ ` a b c  Z :الحدیُث �كماله. » ٥ - ۱العلق " 
 الحدیَث.

 الحدیَث �كماله.
 ومثله اآل�ة. ،أكمل الحدیث أو اقرأ الحدیث :�قدرون 

 طالب: ................
 الَجهد والُجهد ضبط بهذا وهذا.

و�ان أبو موسى األشعري �طوف علینا في هذا المسجد مسجد  :وقال أبو رجاء العطاردي "
وعنه أخذت هذه  .فكأني أنظر إلیه بین ثو�ین له أبیضین ،ا فیقرأنا القرآنلقً دنا حِ البصرة فیقعِ 

صلى هللا -ل سورة أنزلها هللا على محمد و�انت أوَّ   ۱العلق: K L M N O P  Z ]السورة 
صلى -أنها أول سورة أنزلت على رسول هللا  -رضي هللا عنها -عائشة روتو  ،-علیه وسلم
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ثم �عدها   ،۱المدثر: Z  ~     { | ]ثم �عدها  ، ۱القلم: ZY [  Z ]ثم �عدها  ،-هللا علیه وسلم

[ B C  Z :أول ما نزل سورة  :وعن الزهري  ،ذ�ره الماوردي ، ۱الضحى[ K L M  Z :العلق

وجعل �علو  -صلى هللا علیه وسلم-فحزن رسول هللا  ، ٥العلق: a b c  Z ̀ ] :إلى قوله  ۱
 " فرجع إلى.. ،إنك نبي هللا :شواهق الجبال فأتاه جبر�ل فقال له

 ،وهذا من بالغات الزهري  ،فصار ما صار ،لمدة ستة أشهر �عني لما انقطع عنه الوحي
 ألنه لیس �موصول. ؛و�عضهم �قدح فیها

 K ۱المدثر: Z  ~     { | ] :فنزل »ادثروني وصبوا علي ماًء �اردً « :فرجع إلى خد�جة وقال "

وهو أن تذ�ر  ،ا �اسم ر�كأي اقرأ ما أنزل إلیك من القرآن مفتتحً  ۱العلق: K L M  Z ]ومعنى 

 " وقیل. ،النصب على الحال ۱العلق: L M  Z ]فمحل الباء من  ،التسمیة في ابتداء �ل سورة
 �عني حال �ونك �سم ر�ك. ،ا�عني مبتدئً 

�قال: فعل �ذا �سم هللا وعلى اسم هللا  ،وقیل: الباء �معنى على أي اقرأ على اسم ر�ك "
 " وعلى..

 تقار�ة.�ل هذا معاني مُ  ،وعلى بر�ة هللا
 وعلى هذا..

 فالمقروء.
فهو  ،اسم ر�ك هو القرآن :وقال قوم ،فالمقروء محذوف أي اقرأ القرآن وافتتحه �سم هللا "

و�ما   ۲۰المؤمنون: C D  Z ] :والباء زائدة �قوله تعالى ،اقرأ �اسم ر�ك أي اسم ر�ك :�قول
 قال:

ــــــــرأن �الســــــــور  ســــــــود المحــــــــاجر ال �ق
 

 ............................. 
أمره أن یبتدئ القرآن  ،أي اذ�ر اسمه ۱العلق: K L M  Z ]وقیل: معنى  ،أي ال �قرأن السور 

أي من دم   ۲العلق: S T U  Z ] .�عني ابن آدم  ۲العلق: Q R  Z ]قوله تعالى:  .�اسم هللا

فذ�ره   ۲العلق: S T U  Z ] :و�ذا جرى فهو المسفوح وقال ،والعلقة الدم الجامد ،جمع علقة
والعلقة قطعة من  ،و�لهم خلقوا من علق �عد النطفة ،ألنه أراد �اإلنسان الجمع ؛بلفظ الجمع
قال  ،تكن علقةت لم فإذا جفّ  ،ألنها تعلق لرطو�تها �ما تمر علیه ؛میت بذلكدم رطب سُ 

 الشاعر:
 تر�نـــــــــــــــــاه �خـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــى ید�ـــــــــــــــــه

 
ـــــــــــوتین  ـــــــــــق ال ـــــــــــه مـــــــــــا عل  �مـــــــــــج علی

 " وخص اإلنسان �الذ�ر تشر�ف. 
 على ید�ه �مج علیه �عني یدفق علیه دم عروق القلب. �عني قتلوه ضر�وا عنقه وخرّ 
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 ا وعاقالً ا سو�� أراد أن یبین قدر نعمته علیه �أن خلقه من علقة مهینة حتى صار �شرً  قیل:و "

 "قوله تعالى..  ۳العلق: V W X Y  Z ]قوله تعالى:  .اممیزً 

[ Q R S T U  Z :ثم �كون  ،ا نطفةإن أحد�م �جمع خلقه في �طن أمه أر�عین یومً «  ۲العلق

} �أن الطور األول  ۲العلق: Q R S T U  Z ]و ،�عني دم ا�عني أر�عین یومً  »علقة مثل ذلك
واالبتداء الفعلي �االنتقال إلى الطور الثاني  ،�أنها لیس �شيء ،ن األولى التي هي النطفةو األر�ع

جیز العلماء إلقاء ولذا �ُ  ،�عني �أنها ما لها حكم ،�عني النطفة قبل أن تنتقل من طور إلى طور
 ،ال، إال إذا خشي على األمفلكن إذا انتقلت إلى الطور الثاني  ،بدواء مباحالنطفة قبل األر�عین 

وال شك أن مثل هذا  ،ومع ذلك في الطور األول قول المالكیة أنه ال �جوز إلقاؤها إال لحاجة
 ،و�رتكب الفاحشة ،حتاج إلیه السیما إذا �ثر التالعب �األنساب �سهل أمور الفواحشالقول �ُ 

 ؛لئال ییسر السبیل لهم ؛مثل هذا یتجه فیه قول المالكیة ،ةفطإذا حبلت ألقوا النف ،و�زني الفجرة
فإذا أفتیت �المنع حسبت  اتحسب حسا�ً  ،ألن هؤالء �حسبون ألف حساب للحمل السیما المرأة 

 ،و�جوز ذلك وال إشكال فیه ،أما إذا �سر لها أنها مجرد ما تحمل تلقي النطفة ،حسابها للجر�مة
 فقول المالكیة متجه. ، شك أنه ییسر الجر�مة لهؤالء المجرمینفمثل هذا ال

 طالب: ................
وعبد العز�ز مال  ،ّلف فیه محمد عزة دروزة في التفسیر الحدیث رتبه على التنز�لالنزول أ
 حو�ش.

 طالب: ................
سنة مطبوع ودروزة �مكن حبّنكة مال حو�ش من سبعین النزول قبل ال  حو�ش رتبه علىّال ال، مُ 

وال شك أنه  ،حبنكة اآلن �طبع جدید �عني ما هو.. هؤالء رتبوه على التنز�ل ،من خمسین سنة
 فال �جوز. ،مخالف لما أجمع علیه الصحا�ة

أي   ۳العلق: W X Y  Z ] :وتم الكالم ثم استأنف فقال ،تأكید  ۳العلق: V  Z ]قوله تعالى:  "
 ؛واألول أشبه �المعنى ،فلم �عجل �عقو�تهم ،�عني الحلیم عن جهل العباد :وقال الكلبي ،الكر�م

أي اقرأ �ا محمد   ۳العلق:  V W Z ]وقیل:  ،بها على �رمه ألنه لما ذ�ر ما تقدم من نعمه دلّ 
 " .واألكرم �معنى المتجاوز عن جهل العباد ،ور�ك �عینك و�فهمك و�ن �نت غیر القارئ 

    \ ] Z ]قوله تعالى:  ؛فیه ثالث مسائل األولى  ٤العلق: Z [ \    ]  Z ]قوله تعالى: " 

]  Z :وروى سعید عن قتادة قال ،م اإلنسان الخط �القلم�عني الخط والكتا�ة أي علّ   ٤العلق: 
فدل على �مال �رمه  ،ولم �صلح عیش ،لوال ذلك لم �قم دین ،القلم نعمة من هللا تعالى عظیمة

ونّبه على فضل  ،لمونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العِ  ،سبحانه �أنه علم عباده ما لم �علموا
نت العلوم وال ُقیِّدت  ،لما فیه من المنافع العظیمة التي ال �حیط بها إال هو ؛علم الكتا�ة وما ُدوِّ
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ولوال هي ما  ،لمنّزلة إال �الكتا�ةوال ضبطت أخبار األولین ومقاالتهم وال �تب هللا ا ،الحكم
ومن تقلیم الظفر وقال �عض  ،ألنه ُ�قَلم أي ُ�قطع ؛قلما وسميَ  ،استقامت أمور الدین والدنیا

 الشعراء المحَدثین �صف القلم:
 فكأنــــــــــــه والحبــــــــــــر �خِضــــــــــــب رأســــــــــــه

 
 "یخ لوصــــــــــــل خر�ــــــــــــدة یتصــــــــــــنعشــــــــــــ 

 �صبغ �السواد. 
ــــــــــــة" ــــــــــــم ال أالحظــــــــــــه �عــــــــــــین جالل  ل
 

 و�ـــــــــــه إلـــــــــــى هللا الصـــــــــــحائف ترفـــــــــــع 
فاكتب نعم « :أأكتب ما أسمع منك من الحدیث؟ قال ،�ا رسول هللا :وعن عبد هللا بن عمر قال 

 ".»فإن هللا علم �القلم
�محمد �شر یتكلم في  ،إنك تكتب عن محمد :قر�شمشر�و له  عبد هللا بن عمرو لما قالحدیث 

 ،حق�اف�هللا ما قلت إال  ،اكتب« :فقال عبد هللا بن عمرو للنبي ما قالوا فقال ،الغضب والرضى
ا غیر ال تكتبوا عني شیئً « :وجاء النهي عن الكتا�ة في حدیث أبي سعید ،»وما نطقت إال �حق

خشیة أن �ختلط  ؛لكن �ان هذا في أول األمر ،»ا سوى القرآن فلیمحهومن �تب عني شیئً  ،القرآن
 :-علیه الصالة والسالم-قال النبي  ،بل أمر �ه ،ثم لما أمنت الفتنة أذن �الكتا�ة ،القرآن �غیره

 ثم أجمع الناس علیها. ،»اكتب« :وقال لعبد هللا بن عمرو ،»شاهاكتبوا ألبي «
أر�عة أشیاء بیده ثم قال لسائر  -عز وجل -خلق هللا  :وروى مجاهد عن ابن عمر قال "

وفیمن علمه �القلم ثالثة  ،-علیه السالم -القلم والعرش وجنة عدن وآدم ،�ن فكان :الحیوان
أنه  :الثاني ،قاله �عب األحبار ،ألنه أول من �تب -علیه السالم -أنه آدم :أحدها ؛أقاو�ل
ألنه ما علم  ؛أنه أدخل �ل من �تب �القلم :الثالث ،قاله الضحاك ،وهو أول من �تب ،إدر�س

و�ّین نعمته علیه في تعلیمه  ،وجمع بذلك نعمته علیه في خلقه ،إال بتعلیم هللا سبحانه
 " للنعمة علیه. استكماالً 

صفة مدح ألناس وصفة ذم آلخر�ن على حسب ما یترتب علیها من  وصفة المدح قد تكون 
نه إ �قال:لئال  -علیه الصالة والسالم-فاألمیة وعدم الكتا�ة مدح بها النبي  ،المصالح والمفاسد

علیه الصالة -فالنبي  ،كتب ونقل �قلمه ما وصله من أخبار األمم الماضیة ومن الكتب السا�قة
�ما  ،فالكتا�ة �النسبة له �مال ،لكن من انتفت فیه هذه المفسدة ، �كتبي ال �قرأ والأمِّ  -والسالم

ألن المخلوق الذي یتكّمل بهذه  ؛-جل وعال -لكن �النسبة هلل  ،أن الوالدة أفضل من العقم وأكمل

 , + * ( ]والخالق لیس �حاجة ال إلى والد وال إلى ولد  ،الوالدة یتكّمل بها من حاجة

-  Z :وهي و�ن �انت �النسبة للمخلوق  ،-جل وعال -صفة عدم الوالدة �مال هلل ف ، ۳اإلخالص
 وقل مثل هذا في الكتا�ة. ا،نقًص 
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لما خلق هللا  :من حدیث أبي هر�رة قال -صلى هللا علیه وسلم-صح عن النبي  :الثانیة "
علیه -وثبت عنه  ،إن رحمتي تغلب غضبي :الخلق �تب في �تا�ه فهو عنده فوق العرش

فهو  ،فكتب ما �كون إلى یوم القیامة ،اكتب :ل ما خلق هللا القلم فقال لهأوّ «أنه قال:  -السالم
 ".»عنده في الذ�ر فوق عرشه

�عني في بدا�ة خلقه للقلم  ،�عني األولیة مقرونة �القول »اكتب :أول ما خلق هللا القلم قال له«
ولذا  ،ح أن أول المخلوقات العرشلكن المرجَّ  ،إن أول المخلوقات القلم :ومنهم من �قول ،قال له

 :-رحمه هللا -�قول ابن القیم
ــــــذي ــــــم ال ــــــي القل ــــــون ف ــــــاس مختلف  والن

 
 كتــــــــــب القضــــــــــاء �ــــــــــه مــــــــــن الــــــــــد�ان 

  
ــــل العــــرش  أو هــــو �عــــده هــــل �ــــان قب

 
ـــــــي العـــــــال الهمـــــــذاني  ـــــــد أب ـــــــوالن عن  ق

  
ــــــــــــه ــــــــــــل ألن  والحــــــــــــق أن العــــــــــــرش قب

 
 الكتا�ــــــــــــــة �ــــــــــــــان ذا أر�ــــــــــــــانقبــــــــــــــل  

أول ما خلق هللا القلم قال له «فاألولیة الموجودة في القلم أولیة نسبیة �النسبة ألمر �الكتا�ة  
أول ما  ،�ذا أول ما تصل مكة اشترِ  :معروف ومستعمل مثل ما تقولاألسلوب وهذا  ،»اكتب

�عد؟  أمأنت وصلت مكة قبل الطائف ف ،ووصل مكة حدیًثا طبع ا�ذا �عني �تا�ً  تصل مكة اشترِ 
قبلها  وصلت أمفهل أنت أول ما وصلت مكة  ،ت على بلدان أخرى قبل مكةر �عد الطائف ومر 

فال  »اكتب :أول ما خلق هللا القلم قال له«وهنا األولیة  ،األولیة مقرونة �شراء الكتابف؟ ًئاشی
 �عني هذا أن أولیة خلقه مطلقة.

 طالب: ................
والعرش ال شك أنه  ،»اكتب :أول ما خلق هللا القلم قال له«لى �ل حال اللفظ الصحیح هذا ع

 قائم قبل خلق القلم.
 طالب: ................

 ؟ماذا
 طالب: ................

 وأدى على فهمه. ،هذا فهم الراوي 
 :�قول -صلى هللا علیه وسلم-وفي الصحیح من حدیث ابن مسعود أنه سمع رسول هللا  "
ا فصورها وخلق سمعها و�صرها �عث هللا إلیها ملكً  ،إذا مر �النطفة ثنتان وأر�عون لیلة«

ثم  ،و�كتب الملك ،فیقضي ر�ك ما شاء ؟أذ�ر أو أنثى �ا ربِّ  :وجلدها ولحمها وعظمها ثم �قول
لیقضي ر�ك ما  ؟�ا رب رزقه :و�كتب الملك ثم �قول ،فیقول ر�ك ما جاء ؟�ا رب أجله :�قول
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 ،»مر �ه وال ینقصفال یز�د على ما أُ  ،ثم �خرج الملك �الصحیفة في یده ،شاء و�كتب الملك

 " .۱۱ - ۱۰االنفطار: O P Q R S T        U  Z ] :وقال تعالى
والمحفوظ في الصحیحین وغیرهما أنه إذا مرت  ،نعم هذه الروا�ة في صحیح مسلم ثنتان وأر�عون 

 ا أر�عة أشهر.علیه األطوار الثالثة لمائة وعشر�ن یومً 
 طالب: ................

 فیها؟ ماذا
 طالب: ................

 .نعم
 طالب: ................

 ما �مكن.
 طالب: ................

 ونفخ الروح لمائة وعشر�ن معروف. اتسعین یومً  ،ین خلق اإلنسانتب االتصو�ر لتسعین یومً 
 طالب: ................

ردة على طَّ مُ فاألحادیث �اقي  أما ،هذا الذي �شكل ،لكن المشكلة هذا الحدیث ثنتان وأر�عون لیلة
 أنها مائة وعشر�ن لیلة.

 طالب: ................
 فیها؟ ماذالما دونها 

 طالب: ................
 ما لها حكم؟ كیف

 طالب: ................
و�ذا إذا تبین  ،وتخرج من العدة ا،فاسً أحكام األم �ونها نِ  ،ال شك أن أحكام األم تبدأ من التصو�ر

 وأحكام الولد من نفخ الروح. ،فیه خلق اإلنسان
 طالب: ................

 ؟ماذا
 طالب: ................

 ما �مكن أن یوفق بینهما. ،ذ ال �مكنهذا الكالم على أن هذا الحدیث شا
 والقلم ،القلم األول الذي خلقه هللا بیده وأمره أن �كتب ؛فاألقالم في األصل ثالثة :قال علماؤنا "

والقلم  ،أقالم المالئكة جعلها هللا �أیدیهم �كتبون بها المقادیر والكوائن واألعالم واألعمال الثاني
وفي الكتا�ة  ،الثالث أقالم الناس جعلها هللا �أیدیهم �كتبون بها �المهم و�صلون بها مآر�هم
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 :قال علماؤنا :الثالثة .�ه اآلدمي خُتصاوالبیان مما  ،والكتا�ة من جملة البیان ،فضائل جمة
 علیه صلى هللا-وأقلُّ العرب معرفة �ه المصطفى  ،كانت العرب أقل الخلق معرفة �الكتاب

 ".-وسلم
 .»وال نكتب« :وفي روا�ة ،»إنا أمة أمیة ال نقرأ وال نحسب« :ولذا جاء في الحدیث الصحیح

ا وقد مضى هذا مبینً  ،لیكون ذلك أثبت لمعجزة لمعجزته وأقوى في حجته ؛صرف عن علمه "
وروى حماد بن سلمة عن الز�یر بن عبد السالم عن أیوب بن عبد هللا  ،في سورة العنكبوت

ال ُتسِكنوا « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :الفهري عن عبد هللا بن مسعود قال
 " قال.. »وال تعلموهن الكتا�ة ،نساءكم الغرف

یتقوتن منها ال نة �عني مه »وعلموهن الغزل وسورة النور« :وجاءت تكملته في �عض الروا�ات
 ،الغزل في بیتها مهنة یدو�ة تتقوت منها ،�الرجال وال رؤ�ة لهم وال رؤ�ة لهن نتقتضي اختالطه

 صار. ماذا انظر ،اآلن لما تعلمن الكتا�ة وزاحمن الرجال انظرلكن 
 طالب: ................
 إذا ترفت المرأة ضاعت وضّیعت. نعم ،الغرف �عني الترف ترف

ا ألن في إسكانهن الغرف تطلعً  ؛ذلك -صلى هللا علیه وسلم-و�نما حذرهم النبي  :قال علماؤنا "
 " وذلك أنهن ال �ملكن أنفسهن حتى. ،ولیس في ذلك تحصین لهن وال تستر ،إلى الرجل

 �عني الغرف المشرفة المرتفعة.
إلى  ةذر�عا فحّذرهم أن �جعلوا لهّن غرفً  ،فتحدث الفتنة والبالء ،حتى �شرفن على الرجل "

لیس للنساء خیر لهن من أال یراهن « :-صلى هللا علیه وسلم-وهو �ما قال رسول هللا  ،الفتنة
 ".»وذلك أنها خلقت من الرجل ،الرجال وال یر�ن الرجال

 �قول في الحدیث هذا؟ لكن ماذا ،المعروف أن هذا من �الم عائشة
 طالب: ................
 خیر ما للمرأة أال ترى الرجال وال یرونها. :هو محفوظ عن عائشة

 طالب: ................
 والذي قبله.

 طالب: ................
 .-رضي هللا عنها -هو معروف عن عائشة

 ،ا لهوجعلت سكنً  ،الشهوة هوالرجل خلقت فی ،فنهمتها في الرجل ،وذلك أنها خلقت من الرجل "
وذلك  ،ا للفتنةو�ذلك تعلیم الكتا�ة ر�ما �انت سببً  ،فغیر مأمون �ل واحد منهما في صاحبه

بصر الشاهد والكتا�ة عیٌن من العیون بها یُ  ،وذلك إذا ُعلِّمت الكتا�ة �تبت إلى من تهوى 
فهو أبلغ  ،وفي ذلك تعبیر عن الضمیر �ما ال ینطق �ه اللسان ،والخط هو آثار یده ،الغائب
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ا أن ینقطع عنهن أسباب الفتنة تحصینً  -لمصلى هللا علیه وس-فأحب رسوله  ،من اللسان
 " لهن وطهارة لقلو�هن.

فراشه وتحت في االتصاالت والشاب والشا�ة وهو ذه األجهزة وهذه اآلالت وههذه  رأواكیف لو 
بین أبو�ه �صنع ما  ،غطائه یرسل و�خاطب من �شاء بین أبو�ه وهم ال �شعرون ماذا �صنع

 .ًئاوهم ال �علمون عنه شی ،شاء�خاطب من � ،و�راسل من �شاء ،�شاء

̀  b a { قوله تعالى:  " علمه  -علیه السالم -قیل: اإلنسان هنا آدم  ٥العلق:  }^ _

  }@ C B A { أسماء �ل شيء حسب ما جاء �ه القرآن في قوله تعالى: 
 ،وذ�ره آدم للمالئكة �ما علمه ،شيء إال وعلم سبحانه آدم اسمه �كل لغة فلم یبقَ  ،٣١البقرة:

وامتثلت  ،وقامت حجة هللا على المالئكة وحجته ،وثبتت نبوءته ،وتبین قدره ،و�ذلك ظهر فضله
ثم  ،وسمعت من عظیم األمر ،ورأت من جالل القدرة ،المالئكة األمر لما رأت من شرف الحال

وقد مضى هذا في سورة البقرة  ،ا عن قوموتناقلوه قومً  ،ا �عد سلفتوارثت ذلك ذر�ته خلفً 
دلیله قوله  ،-صلى هللا علیه وسلم-وقیل: اإلنسان هنا الرسول محمد  ،والحمد هلل ،مستوفىً 

فإن هذا  ،وعلى هذا فالمراد �عّلمك المستقبل  ١١٣النساء:  }ÏÎ Í Ì Ë Ê { تعالى: 

̧  º ¹ « ¼  { لقوله تعالى:  ؛وقیل: هو عام ،ا نزلمن أوائل م ¶ µ
 " . ٧٨النحل:  }½

عّلم اإلنسان �حتمل أن �كون الجنس جنس بني آدم ُعلِّم �ما أودع فیه من  ،و�ل هذا صحیح
�ما في  -علیه الصالة والسالم-و�حتمل أن �كون النبي  ،عقل یهتدي �ه دون سائر المخلوقات

̀  b a { واآل�ة مطا�قة   ،١١٣النساء:  }ÏÎ Í Ì Ë Ê {  :قوله   ٥العلق:  }^ _
أنه �علم ال أنه �علم بذاته  ،مما علمه هللا إ�اه دون غیره -علیه الصالة والسالم-م النبي وعلِّ 

و�حتمل أن   ١١٣النساء:  }ÏÎ Í Ì Ë Ê {  هالغیب ال، ال �علم إال ما علمه هللا إ�ا
 حتمل.فكل هذا مُ  ،�كون آدم �ما تقدم في قصته في أوائل سورة البقرة

 قیل:و  ،إنه نزل في أبي جهل قیل:إلى آخر السورة   ٦العلق:  }g f e d { قوله تعالى: "
ُهللا نبیَّه  فأمر ،عن الصالة -صلى هللا علیه وسلم-نزلت السورة �لها في أبي جهل نهى النبيَّ 

 "وعلى هذا. ،أن �صلي في المسجد و�قرأ �سم الرب -صلى هللا علیه وسلم-

[ K L M  Z :قرأ �سم الرب   ١العلق�[ K L M  Z :عني أمره أن �قرأ هذه السورة.  ١العلق� 
 " وعلى هذا فلیست السورة من أوائل ما نزل. "

 ق المقرر الثابت في الصحیحین وغیرهما أنها أول ما نزل.لكن المحقَّ 
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وُأمر  ،ثم نزلت البقیة في شأن أبي جهل ،و�جوز أن �كون خمس آ�ات من أولها أول ما نزل "
ألن تألیف السور جرى �أمر من  ؛�ضم ذلك إلى أول السورة -صلى هللا علیه وسلم-النبيُّ 

ثم هو  ،آخر ما نزل  ٢٨١البقرة:  }ÐÏ Î Í Ì Ë Ê { أال ترى أن قوله تعالى:  ،هللا
 " مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طو�ل.

 :إذا نزل علیه آ�ات قال -علیه الصالة والسالم-فكان النبي  ،اآل�ات توقیفيال شك أن ترتیب 
�عین مكانها من السورة التي یر�د �تابتها فیه بتوقیف منه  ،اكتبوها في السورة التي یذ�ر فیها �ذا

ولیس  ،فترتیب اآل�ات ال شك أنه توقیفي ،-جل وعال -�أمر من ر�ه  -علیه الصالة والسالم-
 الخالف في ترتیب السور. ،فیه خالف

 طالب: ..................
 ؟ماذا

 طالب: ..................
 تألیف.

 طالب: ..................
 التشا�ه الكالم في.. تألیفها ترتیبها.

ا ولیس قبله شيء أي اإلنسان هنا أبو جهلو  " والطغیان مجاوزة الحد في  ،�ال �معنى حق�

 " . ٧العلق:  }j i {  .العصیان
رأى  ،فكل إنسان رأى أنه استغنى ،ولو نزلت إن صح الخبر في أبي جهل إال أن العبرة �عمومها

 -جل وعال -ع على الناس و�طغى �ماله دون من أغناه هللا في نفسه أنه استغنى ال بد أن یترفَّ 
لمال فیما و�تواضع و�سخر هذا ا -جل وعال -ألن �عض الناس �غنیه هللا  ؛دون رؤ�ة لذلك

لكن اإلنسان الذي  ،هذا في وجوه البر والخیر ال یدخل في و�نفقه ،-جل وعال -یرضي هللا 
�عني عن �ل شيء  ،لیعم �ل شيء استغنى ؛وحذف المفعول ،�طغى هو الذي رأى أنه استغنى

فیه إمام في بلد ما �ثیر  :من الطرائف ،خالص اآلن ما هو �حاجة ،-جل وعال -حتى عن هللا 
والرجل غني له  ،او�كى �ثیرً  ،وصلى �الناس صالة التهجد ،شوع و�ثیر البكاء في الصالةالخ

 :لما خرج الناس من الصالة سأل واحد من الوافدین ،عمائر �ثیرة حول المسجد الذي �صلي فیه
یبكي هذا؟! فاإلنسان إذا رأى نفسه أنه استغنى  لماذاف :وقال ؟لهذا اإلمام :قالوا ؟رئه العمالمن هذ

�ما أن اإلنسان إذا رأى أنه علم وأنه  ،�خالف من أغناه هللا دون رؤ�ة لهذا الغنى ،�طغى حینئذٍ 
 فال یرتاح اإلنسان وال ُیرتاح من شره إال إذا عرف قدر نفسه. ،فهو من أجهل الناس اصار عالمً 
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" } j i{  :وقال ابن عباس في  ،أي ألن رأى نفسه استغنى أي صار ذا مال وثروة  ٧العلق
�ا  :أتاه أبو جهل فقال ،لما نزلت هذه اآل�ة وسمع بها المشر�ون  :روا�ة أبي صالح عنه قال

 " ا لعلنا نأخذ منها فتطغى.فاجعل لنا جبال مكة ذهبً  ،محمد تزعم أنه من استغنى طغى
 فنطغى.

�ا محمد خیِّرهم في  :فقال -علیه السالم -فأتاه جبر�ل :قال ،بع دینكفندع دیننا ونت ،فنطغى "
فعلم  ،سلموا فعلنا بهم �ما فعلنا �أصحاب المائدةفإن لم �ُ  ،فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوه ،ذلك

 " وقیل. ،علیهم عنهم إ�قاءً  فكفَّ  ،أن القوم ال �قبلون ذلك -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
دوا ما قبلوا المائدةعلى خالف بی والقول  ،هذا قول ،ن أهل العلم في أهل المائدة أنهم لما ُهدِّ

 أن المائدة نزلت مع هذا التهدید، مخرج؟  -وهو قول األكثر -الثاني
 طالب: ..................

 ضعفه مشهور. ،معروف نعم

  ٧العلق:  }j i {  :وحذف الالم من قوله ،وقیل: أن رآه استغنى �العشیرة واألنصار واألعوان "
 ؛لم �قل رأى نفسه �ما قیل: قتل نفسه :اءوقال الفرّ  ،كما �قال: إنكم لتطغون إن رأیتم غناكم

فال �قتصر فیه على مفعول  ،ا نحو الظن والحسبانا وخبرً ألن رأى من األفعال التي تر�د اسمً 
 " والعرب تطرح. ،واحد

 تنصب مفعولین. نهاأل
ومتى تظنك  ؟ارأیتني وحسبتني ومتى تراك خارجً  :والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول "

 " أن رآه.. :عن ابن �ثیر وقرأ مجاهد وحمید وقنبلُ  ؟اخارجً 
 أن رأه.

 " وهو االختیار. ،والباقون رآه �مدها ،أن رأه استغنى �قصر الهمزة "
لكن قد �قصر الممدود إلى أن �شبه المقصور مثل  ،ى فیها �عدرأه فیها �عد أقول من حیث المعن

 ولیس المقصود هذا. ،�قصر المد حتى �شبه أمین من األمانة ،أمین في آمین

والرجعى والمرجع  ،أي مرجع من هذا وصفه فنجاز�ه  ٨العلق:  }p o n m { قوله تعالى:  "
 على. "جعى على وزن فُ ا ورُ ا ومرجعً والرجوع مصادر �قال: رجع إلیه رجوعً 

 طالب: ..................
 �عض رواته ما هو �لهم.

 طالب: ..................
 لكن القارئ الثاني والقراء الذین هم غیرهم. ،من السبعة نعم
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العلق: v  Z ] .وهو أبو جهل  ٩العلق:  }t s r { قوله تعالى:  .علىجعى على وزن فُ ورُ  "

ا �صلي ألطأن على إن رأیت محمدً  :فإن أ�ا جهل قال -صلى هللا علیه وسلم-وهو محمد   ١٠
والمعنى أمن  ،وقیل: في الكالم حذف ،ا منهفأنزل هللا هذه اآل�ات تعجبً  ،قاله أبو هر�رة ،عنقه

 " . ١١العلق:  }z } | { { قوله تعالى  .هذا الناهي عن الصالة من العقو�ة
 فیه شيء؟

 طالب: ..................
 ؟ماذا

 طالب: ..................
 مائة.

 طالب: ..................
 لكن خشیة أن تشتبه �المنة أثبتوا معها األلف. ،ال ال، �صالها مائة

 طالب: ..................
 �ش؟ أ�

 طالب: ..................
شر�ت  :أو قلت ،شر�ت من مائه :إذا قلت ،اآلن مائة تشبه مائه ،ال ال، أصلها مائة بدون ألف

أصلها مائة  ؟على التاء في الكتا�ة فیه فرق  نیلترسمها فیه فرق؟ إال النقطتین ال من مائة على
ألن الهمزة سهل  ؛نةإنه �ثر اشتباهها �المنة مِ  :قالوا ،مائة ،میم همزة على �رسي تاء مر�وطة
ا یدخلون �عض وأحیانً  ،فاحتاجوا إلى أن �كتبوها �األلف ،تصحیفها إذا صغرت صارت منة

بالنسبة فال �و  ،ا للرسمأو ألذ�حنه فیه ألف اتباعً   ٢١النمل:  }¾ ¿ { للرسم فقط الحروف 
 للكتا�ة وقواعد الكتا�ة ما لها الزم.

 قوله تعالى..
 طالب: ..................

 بدون ألف؟
 طالب: ..................

وهذا  ،وهذا �صغر ،من أول الخطوط �الیدحروف والسیما المطا�ع انضبطت ال اآلن ألن نعم؛
 ما فیها إشكال.فأما �النسبة لكتا�ات المطا�ع  ،وهذا �ستعجل ،�كبر

أي أرأیت �ا أ�ا جهل إن �ان   ١٢ - ١١العلق: Z  ¤ £ ¢ ¡ ے ~   {            | } z ]قوله تعالى:  "

 ¨     §    ¦ ¥ ]قوله تعالى:  ؟األیس ناهیه عن التقوى والصالة هالكً  ،محمد على هذه الصفة

© ª « ¬  Z :١٤ - ١٣العلق. " 
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السیما إذا �ان من �اب  ،كثیر من الناس �قع في مثل هذا النهي عن أفعال الخیر وهو ال �شعر
ظروف واألب ینهى ولده السیما في  ،شفقة علیه ؛تجد األم تنهى ولدها ،الشفقة على من ینهاه

�أمرانه �معصیة ال قد الدین من �اب الشفقة على ولدهما تجد الو  ه،�خشى فیه على متدّین أو شبه
فاألمر �المعصیة مثل أو أشد من  ،وهكذا ،هذه تجر لك مشاكل ،قصر ثو�ك وال.. ولحیتكتُ 

 النهي عن الطاعة.
 طالب: ..................

 ؟�فعلون  ماذا
 طالب: ..................

 �قول: وغیرهالولد والعامل  اأ� إن حتى ،ا لئال �عطل عملهأحیانً  ،واألب ینهى ال خشیة علیه ،ال
 ؛ل العامل الكافر على المسلم لهذا السببولذلك من الخذالن أن �فضَّ  ،تضیع العمل والال تقفل 

�صوم و  ،المسلم �قفل وقت الصالة :و�قول ا�افرً  ألن �عض الناس �فضل أن �ستقدم عامًال 
لما صارت الدنیا هي الهدف  ،�هللا المستعان ،و�ذا صلى جلس یتسنن ،وتتعطل أعمالنا ،برمضان

 التفت الناس إلى هذه األمور.
 قوله تعالى..
ما �طیع؟ ال  أممن منعته أمه عن الخروج لصالة الفجر خشیة علیه أن ُ�َجّن �طیع  :في البخاري 

 وهي آثمة بذلك. ،�طیعها
 طالب: ..................

 ،ألن النهي عن.. ال، األمر �معصیة یتبع المعصیة والنهي عن الطاعة ترك لهذه الطاعة نعم؛
 فأیهما أعظم فعل المحظور أو ترك المأمور؟ فعل المحظور أعظم من ترك المأمور.

�عني أ�ا جهل �ذب �كتاب   ١٤ - ١٣العلق: ª « ¬ ® ̄ °  Z © ̈     §    ¦ ¥ ]قوله تعالى:  "
ا إذا صلى المعنى أرأیت الذي ینهى عبدً  :اءوقال الفرّ  ،وأعرض عن اإل�مان -عز وجل -هللا 

ثم  !أي فما أعجب هذا ،والناهي مكذب متولٍّ عن الذ�ر ،ى وأمر �التقوى ،وهو على الهد
وقیل: �ل  ،فهو تقر�ر وتو�یخ ،ألم �علم أبو جهل �أن هللا یرى أي یراه و�علم فعله ،و�له :�قول

̄  { و ،واحد من أرأیت بدل من األول ® ¬ « ª{  :قوله تعالى:  .الخبر  ١٤العلق }  ́ ³ ² ±{  

  ١٥العلق:  }¶ { أي لنأخذن   ١٥العلق: µ  Z ]أي أبو جهل عن أذاك �ا محمد   ١٥العلق:
في النار �ما قال  و�طرحُ  ،وتطوى مع قدمیه ،وقیل: لنأخذن بناصیته یوم القیامة ،فلنذلنه

 " فاآل�ة و�ن �انت.  ،٤١الرحمن:  }$ % & {  :تعالى
 نسأل هللا العافیة. ،و�جمع بین قدمیه وناصیته ،ا في عنقهتر�ط وتوثق أقدامه وتوثق أ�ًض 
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�انت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهدید لمن �متنع أو �منع غیره عن  فاآل�ة و�ن "
 " الطاعة.

ومعلوم أن جمیع ما في القرآن مما نزل �أسباب خاصة أن العبرة �عموم لفظه ال �خصوص 
�األمم السا�قة وقصه هللا علینا لیس المراد �ه �النسبة �عد فنائهم لیس المقصود هم  وما حلّ  ،سببه

 فكل من فعل أفعالهم سیحلُّ  ،مضى القوم ولم یرد �ه سوانا :-رضي هللا عنه -كما قال عمر 
 سنن إلهیة ال تتبدل وال تتغیر. ،بهم ما حل بهم

 " وأهل اللغة �قولون. "
أ�امهم أو  واخرأقعنا مع ما نقرؤه في األندلس في إذا نظرنا إلى وا �عني ،اوهذا شيء مخیف جد� 

في �غداد والمشرق قبیل حوادث التتار أو في دمشق قبل أن یدهمها تیمور ورأى ما حل بهم من 
األسباب في لكن إذا نظرت  ،وال �حتمله عقل ،الت والكوارث شيء ال �خطر على البالثُ المَ 

الجزء  على فمن اطلع ،هذه مشابهة ومطا�قة اأ�امناألمة في باب التي تزاولها وجدت األس
والعدو  ،�هللا المستعان ،السادس من نفح الطیب وجد تصرفات �ثیر من أولئك تزاَول اآلن بدقة

و�ذا  ،ما تقول �هللا الیهودي والنصراني أول أرحم من اآلن أو العكس ال، هو هو ،هو العدو
 ماذا ،�اطنة أووحیلهم المكشوفة ما هي �حیل خفیة  ،أرادك وأنت متسبب في عقو�تك هو مدر�ك

أن یذلهم ثم إن  ؟�شأالجامع الكبیر في قرطبة من أجل  قال ال بد أن تلد زوجته في محراب
هرة في لذلك في النجوم الزا  ،لن �قصر عما أرادفو�ن وافقوا  ،امتنعوا أحل بهم ما أراده هللا بهم

من أهل العلم یتفاوض  الما حاصرها تیمور طلب منهم وفدً  ،وثالثة ةائثمانمقصة دمشق سنة 
وفاوض تیمور على عشرة آالف  ،فخرج وفد من أهل العلم وسموا �عضهم من المعروفین ،معهم

ثم لما  ،فجمعوها من الناس وضاقت معا�ش الناس �سببها ،ألف دینار �عني عشرة مالیین
أما دینارنا فهو ثالثة دنانیر  ،هذا الدینار �حسا�كم :حملوها إلى تیمور ووضعوها بین ید�ه قال

�اعوا جمیع  والناس ،حاولوا ما فیه فائدة ا،ثالثین ملیونً  ،من دنانیر�م یر�د ثالثة أضعاف المبلغ
طط دمشق �عني هاتوا الخطط خ :وأحضروا له الثالثین قال ،بدون متاع وأصبحواما �ملكون 

وهذه لك  ،هذه لك �ا فالن :فوزع األحیاء على قواده قال ،وقواده بین ید�ه ،الخارطة لنوقع علیها
ا وضمن أنهم ال �ستطیعون أن �فعلوا شیئً  ،�عد أن أخذ األموال �لها ،وهذه لك �ا فالن ،�ا فالن

فدخلوها وعثوا بها  ،فوزع األحیاء على قواده ،خالص المال عصب الحیاة ،ما عندهم مقاومة
وانتهكوا األعراض  ،وعذبوا من �قي من النساء والذراري  ،وقتلوا جمیع المكلفین من الرجال ،افسادً 

ما فعلوا  انظر ،�هللا المستعان ا،ثم �عد ذلك ما �قي فیها أحرقوه إحراقً  ،شيء ال �حتمله عقل
 ث في �غداد في على أیديوما حد ،ما �خفى علیكم وسترون ببغداد اآلن العراق واآلن سور�ا 

�عني ُوصف بدقة �ان  ،أو دمشق على ید تیمور ،أو األندلس على أیدي النصارى  ،التتار
صرنا اآلن  ،ألن القلوب فیها شيء من الحیاة ؛اإلنسان �قرأ ما �حتمل قراءة مثل هذه األمور
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وتجدون اآلن  ،شبه عاد�ة عندنا انشاهد �أعیننا �عد أن توالت علینا المحن والفتن وصارت أمورً 
أنا ال أنسى  ،وننظر ما �فعل �إخواننا ،األخبار تشاهد وقت األكل وقت الغداء ووقت العشاء

فإذا هي بید مسلم  ید شاة،�هللا أنا قلت ید �جنبه هذه  ،رافع ید مع نصف الصدر شخصمشهد 
 �هللا المستعان. ،اهده اآلنحیة ما استطعنا أن نشاهد ما نش اقلو�ً   هناكاآلن لو أن و  ،سني

سفع بناصیة  �قال:و  ،اا شدیدً �الشيء إذا قبضت علیه وجذبته جذ�ً  عتَ سفَ  :وأهل اللغة �قولون "
 فرسه قال:

 قـــــــــــــــــوم إذا ذ�ـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــیاح.....
 

 .......................... 
 كثر. 

 قــــــــــــوم إذا �ثــــــــــــر الصــــــــــــیاح رأیــــــــــــتهم
 

 مـــــــــن بـــــــــین ملجـــــــــم مهـــــــــره أو ســـــــــافع 
 �ما قال: ،هو مأخوذ من سفعته النار والشمس إذا غیرت وجهه إلى حال تسو�د قیل:و  

 ا فــــــــي معــــــــرَّس مرجــــــــلســــــــعفً أثــــــــافي 
 

 "ونــــــــــــــــــــــــؤا �جــــــــــــــــــــــــذم............... 
 �ش؟أونأٌي، و  

 طالب: ..................
 وُنؤٌي.

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

ـــــؤٌي �جـــــذم الحـــــوض أثلـــــم خاشـــــع   "وُن
 ومنه المرأة سفعاء الخدین التي قامت في خطبة صالة العید. 

عبر بها عن جملة اإلنسان �ما �قال: هذه ناصیة مبار�ة وقد �ُ  ،والناصیة شعر مقدم الرأس "
وخص الناصیة �الذ�ر على عادة العرب فیمن أرادوا إذالله و�هانته  ،إشارة إلى جمیع اإلنسان

 " أخذوا.
 ألنه أشرف ما في اإلنسان.

السفع الجذب �شدة أي لنجرن  :وقال المبرد ،فیمن أرادوا إذالله و�هانته أخذوا بناصیته "
�له متقارب المعنى أي �جمع و  ،وقیل: السفع الضرب أي لنلطمن وجهه ،بناصیته إلى النار

أي   ١٦العلق:  }º ¹ « { :ثم قال على البدل ،إلى جهنم علیه الضرب عند األخذ ثم �جرُّ 
والمخطئ غیر  ،والخاطئ معاقب مأخوذ ،هاخاطئة في فعلِ  ،ناصیة أبي جهل �اذ�ة في قولها

  }- . / { ووصف الناصیة �الكاذ�ة الخاطئة �وصف الوجوه �النظر في قوله تعالى:  ،مأخوذ
 " وقیل: أي صاحبها �اذب خاطئ �ما �قال: نهاره..  ٢٣القیامة:

 والمخطئ غیر متعمد. ،دالخاطئ هو المتعمِّ 
صائم في نهاره ثم  وقیل: أي صاحبها �اذب خاطئ �ما �قال: نهار صائم ولیله قائم أي هو "

 " قائم في لیله.
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فُینسب إلیه ما ُینسب إلى �قیته �ما �سبت  ،ال شك أن الجزء من الشيء �عامل معاملة الكل
ومن  ،فإذا �ان الجزء ال ینفصل فیعامل معاملة الكل ،ك إ�اه �غیر الیدینوقد �كون �سبُ  ،یداك
  �قع؟ �قع الظهار.ال أمه زوجته بید أمه �قع شبّ 

وصف وصفة الناصیة �الخاطئة �ستقیم مع وصف الوجوه �الناظرة إلى  ،أحسن هللا إلیكطالب: 
 ر�ها؟

 الوجوه ُوصفت �أنها ناضرة والنضرة تكون للبدن. ،وهذا قسم ،ال، هذا قسم

  }- . / { لكن  ،وجوه ناضرة �أتي :لو قال  ٢٣القیامة:  }- . / {  :طالب: ال، هو قال
 ؟ ٢٣القیامة:

 النظر عندهم لهم معنى غیر ما عند أهل السنة معروف عند األشاعرة �ختلف.
 طالب: ..................

إلى آخره من  »نضر هللا من سمع مقالتي«ا نّضر هللا وجهً  ،من النضارة أخت الصاد من النضرة
 ار.أما النظر فهو من البصر من اإل�ص ،النضرة والبهاء والحسن

 طالب: ..................
وأنه �ضاف �ما �ضاف إلى الناصیة �ضاف إلى  ،�قارن الناصیة �الوجوه یر�د أنال، هو 

 والناصیة جزء والوجه جزء. ،الوجوه

À  {  .أي أهل مجلسه وعشیرته فیستنصر بهم  ١٧العلق:  }½ ¾ {  :قوله تعالى "

Á{  :قاله  ،َواِحُدُهْم ِزْ�ِنيٌّ  ،أي المالئكة الغالظ الشداد عن ابن عباس وغیره  ١٨العلق
وقیل: هو اسم للجمع  .ِزْ�ِنَیٌة. َوِقیَل: َزَ�اِنيٌّ  :وقال أبو عبیدة .زابن :وقال األخفش .الكسائي

 ،وهو الدفع ،وهو مأخوذ من الز�ن ،رط في �الم العربهم الشُّ  :كاأل�ابیل والعبادید وقال قتادة
 ،ألنهم �عملون �أرجلهم �ما �عملون �أیدیهم ؛وقیل: إنما سموا الز�انیة .ومنه المزابنة في البیع

صلى هللا علیه -وُروي في الخبر أن النبي  :قال -رحمه هللا -حكاه أبو اللیث السمرقندي

 :قال أبو جهل  ١٥العلق: µ ¶ ̧  Z ]لما قرأ هذه السورة و�لغ إلى قوله تعالى:  -وسلم

فلما   ١٧العلق: Z  ¿ ¾ ½ ]فقال هللا تعالى:  :قال ،كأنا أدعو قومي حتى �منعوا عني ر�َّ 
ا یهددني ولكن رأیت عنده فارسً  ،ال :قال ؟ا فقیل له: خشیت منهسمع ذ�ر الز�انیة رجع فزعً 

وفي األخبار أن  .فخشیت منه أن �أكلني ،ومال إلي الفارس ،فما أدري ما الز�انیة ،�الز�انیة
وقیل: إنهم  ،فهم یدفعون الكفار في جهنم ،وأرجلهم في األرض ،الز�انیة رؤوسهم في السماء

قال  ،والعرب تطلق هذا االسم على من اشتد �طشه ،اا وأشدهم �طشً أعظم المالئكة خلقً 
 الشاعر:

مطــــاعیم فــــي القصــــوى مطــــاعین فــــي 
 

 

 ز�انیـــــــــــــة غلـــــــــــــب عظـــــــــــــام حلومهـــــــــــــا 
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 " وعن عكرمة عن..
 الحدیث حدیث السمرقندي.
 طالب: ..................

ا لئن رأیت محمدً  :قال أبو جهل :قال  ١٨العلق:  }Á À { وعن عكرمة عن ابن عباس  "
لو فعل ألخذته المالئكة « :-صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي  ،�صلي ألطأن على عنقه

 :وروى عكرمة عن ابن عباس قال ،هذا حدیث حسن صحیح غر�ب :قال أبو عیسى »اعیانً 
ألم أنهك عن  :فقال ،وهو �صلي عند المقام -صلى هللا علیه وسلم-مر أبو جهل على النبي 

�أي شيء  :فقال أبو جهل -صلى هللا علیه وسلم-محمد؟! فأغلظ له رسول هللا  هذا �ا

 ¾ ½ ] :-عز وجل -فأنزل هللا  ،�هللا إني ألكثر أهل الوادي هذا نادً�ا ،تهددني �ا محمد

¿ À Á    Â  Z :هللا لو دعا ناد�ه ألخذته ز�انیة العذاب  :قال ابن عباس  ١٨ - ١٧العلق�
والنادي في �الم العرب  ،حسن غر�ب صحیح :أخرجه الترمذي �معناه وقال .من ساعته

 والمراد أهل النادي �ما قال جر�ر: ،المجلس الذي ینتدي فیه القوم أي �جتمعون 
 لهـــــــم مجلـــــــس صـــــــهب الســـــــبال أذلـــــــة

 

 ............................ 
 " وقال زهیر.. 

األصل هو مكان  ،مجلس :�قال لهم ،و�طلق على الجالسین ،المجلس هو مكان الجلوس
قرر  ،�ما تقول قرر مجلس الوزراء ،لكنه �ما في القاموس وغیره �طلق على الجالسین ،الجلوس

 الكن �طلق علیهم مجلسً  ،ن الجالسو  هم �قرر الذي ،ي �قررذما هو المجلس ال ،مجلس �ذا
 ا نص علیه في �تب اللغة.ا مأثورً ا معروفً إطالقً 

 وقال زهیر:"
 وفـــــــــیهم مقامـــــــــات حســـــــــان وجـــــــــوههم

 

 ........................ 
 وقال آخر: 

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

 واســــــتب �عــــــدك �ــــــا �لیــــــب المجلــــــس 
 قال زهیر: ،وقد نادیت الرجل أناد�ه إذا جالسته 

 وجـــــــــــار البیـــــــــــت والرجـــــــــــل المنـــــــــــادي
 

 "أمــــــــــــــام الحــــــــــــــي عقــــــــــــــدهما ســــــــــــــواء 
 حدیث الترمذي األول والثاني. 

 طالب: ..................
 طّیب.

 طالب: ..................
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  ١٩العلق:  Ä Å Z ] .أي لیس األمر على ما �ظنه أبو جهل  ١٩العلق: Ã  Z ]قوله تعالى:  "

العلق:  Ç È É Z ] .أي صل هلل  ١٩العلق: Æ  Z ] .أي فیما دعاك إلیه من ترك الصالة

وقیل: المعنى إذا سجدت فاقترب من هللا  ،�الطاعة والعبادة -جل ثناؤه -أي تقرب إلى هللا   ١٩
أقرب ما « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وروى عطاء عن أبي هر�رة قال ،�الدعاء
 ؛و�نما �ان ذلك :قال علماؤنا ،»ا هللالعبد من ر�ه وأحبه إلیه جبهته في األرض ساجدً �كون 

فكلما �عدت �لما  ،وله العزة التي ال مقدار لها ،ألنها نها�ة العبود�ة والذلة وهلل غا�ة العزة
 " وفي الحدیث الصحیح.. ،ودنوت من جواره في داره ،�عدت من صفته قر�ت من جّنته

وجاء  ،وفي مقابل التواضع والذل والخضوع ،یتعلق في هذا الباب من العزة والترفعالسیما فیما 
 �ذا قصمته؟ ،»فمن نازعني فیهما قصمته ،والكبر�اء ردائي ،العظمة إزاري « :في الحدیث

 طالب: ..................
 ال.

 طالب: ..................
 بل ،السیما التي هي �النسبة للمخلوق ممنوع منها -جل وعال -المقصود أن النزاع في صفاته 

هللا �ر�م و�حب من  ،هناك �عض الصفات ال �منع منها المخلوق الصفات المشتر�ة �الكرم مثالً 
 عباده الكرم �عني التشبه بهذه الصفة.

 ،أما الر�وع فعظموا فیه الرب« :قال -صلى هللا علیه وسلم-وفي الحدیث الصحیح أن النبي "
 ولقد أحسن من قال: ،»فإنه قمن أن �ستجاب لكم ،وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء

 "او�ذا تــــــــــــــــذللت الرقــــــــــــــــاب تواضــــــــــــــــعً 
 

 منــــــــــــا إلیــــــــــــك فعزهــــــــــــا فــــــــــــي ذلهـــــــــــــا 
لكن الذل للمخلوق  ،والخضوع له رفعة -جل وعال -أو الذل هلل  -جل وعال -نعم العز هلل  

 �هللا المستعان. ،والخضوع له هذا هو الذل
 وقال ز�د..

 طالب: ..................
 ؟�فعل ماذا

 طالب: ..................
ا لما جاءت العرضة یوم العید �قولون أخذ ساعتین ا �صلي جالسً قالوا هذا واحد منذ عشر�ن عامً 

 :أنت لك عشر�ن تصلي.. قال ،أنت ما تخاف هللا ،فالن ا�ا أ� :و�عرض وقالوا له اواقفً  اأو ثالثً 
 نسأل هللا العافیة. ،تعینه الشیاطین ،عاندري �ُ أالوقت إني ذا رجلي ه یرفعي ذال ما�هللا تدرون 



 
 

 
 
 

١
٩ 
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قوله  .واقترب أنت �ا أ�ا جهل من النار ،ااسجد أنت �ا محمد مصلیً  :وقال ز�د بن أسلم "

 ،هذا من السجود �حتمل أن �كون �معنى السجود في الصالة  ١٩العلق: Æ  Z ] :تعالى
 " قال ابن.. ،و�حتمل أن �كون سجود التالوة في هذه السورة

السجود الرا�ع عشر عند جمهور أهل العلم على خالف بینهم في مواضع �سیرة مثل (ص) 
یرى السجدات الثالث في ل الثالث ما وعند مالك سجود المفّص  ،والسجدة الثانیة من الحج

ومن �عد (ص) وفي الحج اثنتان  ،ومواضعها أر�عة عشر ،والجمهور عندهم أنها سجود ،المفصل
 �قول خمسة عشر.

 طالب: ..................
 المفصل دون سجدة.. هذا مالك. دون  رإحدى عشمعروف  نعم،

 قال ابن العر�ي..
 طالب: ..................

 ؟ماذا
 ............طالب: ......

یراها  ،إن سجود الشكر یبطل الصالة ما �سجدون  :یراها سجدة شكر �الحنابلة و�قول من�هللا 
ما  ،وسجود الشكر ز�ادة في الصالة فیبطلها ،سجدة شكر وسجدة التالوة لیست من عزائم السجود

 وهي من العزائم عندهم. ،�سجد :وغیرهم الشافعیة وغیرهم �قولون  ،�سجدون 
 .................طالب: .

 فأمرها أخف. ،ومرة لم �سجد ،�هللا الرسول مرة سجد
 طالب: ..................

 في (ص)؟
 طالب: ..................

 فتجد الناس إذا وقف اإلمام ور�ع ،هذا �جري على �ثیر من المواضع التي فیها شبه �السجود
 ،ما دري  ،والعكس �عضهم �سجد اإلمام وهو ما سجد ،هةبیشألنها  ؛�عضهم �سجد �ظنها سجدة
�عني ورأینا في المسجد الحرام من هو  ،ألن المسألة ما تبطل الصالة ؛على �ل حال هذه األمور

وهو من  ،ا ما سجدقائمً  �عني على المذهب لما سجد إمام الحرم �سجدة (ص) ظلَّ  ،فقیه �الفعل
ثة ما رأیتهم �سجدون في سجدة (ص) في الحرم خشیة لكن �عد تلك الحاد ،األئمة من أئمة الحرم

 إن شاء هللا. ،واألمر فیه سعة ،من اإلحراج
 طالب: ..................

 و�ستطیع أن �سجد.



 
 

 
 

4åÕj=:ùà—ÿ^J“Ÿ≈ÿ^=ÓáÈã=
 

٢٠ 

 طالب: ..................
 ال، ال بد أن �سجد ما �ستطیع فعله من أر�ان الصالة ال بد من فعله.

 طالب: ..................
وهو أقرب إلى  ،�صیر مثل هیئة القائم نصف قیام �صیر ما فیه ما �منع مثًال نعم، أو هو 

 أو اإما أن �صلي قائمً  ،�عني لیست موجودة ،ثةحدَ ال شك أن الصالة على الكراسي مُ  ،الجلوس
وما عرفت الصالة  ،»افإن لم تستطع فقاعدً  -في حدیث عمران بن الحصین -اصل قائمً « اقاعدً 

 ،ا ما �كون هناك سببوأحیانً  ،ا �كون هناك سببو�ثرت اآلن أحیانً  ،ما �عدعلى الكراسي إال فی
لكن الناس �قلد �عضهم  ،وتحمل أن �سجد و�قف تجد اإلنسان �إمكانه لو ضغط على نفسه قلیالً 

ا إشكاالت في موضع الكرسي هل �قدم أو یؤخر �حیث �صف أمام الناس أو وهناك أ�ًض  ،ا�عًض 
 علیه أشیاء. �ضیق على من خلفه یترتب
 طالب: ..................

 �ه؟ ماذا
 طالب: ..................

 الذي �ستطیع السجود وال �سجد صالته �اطلة.
 طالب: ..................

 رأوا من �سجد على وساد فرموا بها وقالوا بدعة.
 " والظاهر أنه سجود الصالة. :قال ابن العر�ي "

 تالوة.ألنه مالكي ما هو �سجود 

Æ Å Ä Ã  {  :إلى قوله  ١٠ - ٩العلق: r s t    u v w   x y  Z ]لقوله تعالى:  "

Ç{  :لوال ما ثبت في الصحیح من روا�ة مسلم وغیره من األئمة عن أبي هر�رة   ١٩العلق

وفي   ١االنشقاق:  }, - . { في  -صلى هللا علیه وسلم-سجدت مع رسول هللا  :أنه قال

[ K L M N O P  Z :ا على أن المراد سجود التالوة.فكان هذا نص�  ،سجدتین  ١العلق " 
 وسجدة النجم متواترة.

اد بن ز�د عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبیش عن علي بن وقد روى ابن وهب عن حمّ  "

 # " ! ]و ١السجدة: Z  " ! ]عزائم السجود أر�ع  :قال -رضي هللا عنه -أبي طالب 

$ % & '  Z :والنجم و ٢ - ١فصلت[ K L M  Z :وهذا إن  :وقال ابن العر�ي ، ١العلق
ألنه �كون معناه ار�عوا  ؛ا �الر�وعیلزم علیه السجود الثاني من سورة الحج و�ن �ان مقترنً  صحَّ 

و�ان مالك �سجد  :وقد قال ابن نافع ومطرِّف ،واسجدوا في موضع السجود ،في موضع الر�وع

 .وابن وهب یراها من العزائم  ١العلق: K L M  Z ]في خاصة نفسه �خاتمة هذه السورة من 
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و�نا من حدیث مالك بن أنس عن ر�یعة بن أبي عبد الرحمن عن نافع عن ابن وقد رَ  :قلت

صلى هللا -قال رسول هللا   ١العلق: K L M N O P  Z ] :لما أنزل هللا تعالى :عمر قال
فكتبها  ،فأخذ معاذ اللوح والقلم والنون وهي الدواة، »اكتبها �ا معاذ« :لمعاذ -علیه وسلم

سجد اللوح وسجد القلم وسجدت النون   ١٩العلق:  }Ç Æ Å Ä Ã { :فلما بلغ ،معاذ
 سجدتُ  :قال معاذ ،االلهم اغفر �ه ذنبً  ،االلهم احطط �ه وزرً  ،االلهم ارفع �ه ذ�رً  :وهم �قولون 

والحمد هلل على ما فتح  ،ختمت السورة .فسجد -صلى هللا علیه وسلم-وأخبرت رسول هللا 
 " وهلل الحمد والمنة. ،ومنح وأعطى

 تخر�جه؟
 طالب: ..................

السجود سجود التالوة أن الشجرة سجدت لو أن اللوح سجد والقلم والدواة �عني جاء في ذ�ر 
أي السور؟ �هللا إني نسیت هي الحج �مكن  ،وتقدم في سورة ،وسمعت تقول عند الترمذي وغیره

 عد العهد فنسینا.�َ  ..�عید العهد ..أو الم السجدة
 طالب: ..................

 �ش؟ أقبل 
 طالب: ..................

 قبلها أجل في الحج أي نعم.
 : ..................طالب

 ال ال، شجرة محسوسة عندهم.
 طالب: ..................

 .هعند الترمذي هذ
 طالب: ..................

 ین؟أ
 طالب: ..................

حم و  ،عزائم السجود أر�ع الم :قال ..هذا إن صح یلزم منه السجود الثاني في الحج من سورة

وهذا إن صح  ،و�قي االنشقاق  ١العلق: K L M N O P  Z ]والم السجدة والنجم و ،فصلت

 r ] السورةألنه هنا في هذه  ؛ا �الر�وعو�ن �ان مقترنً  ،یلزم منه السجود الثاني من سورة الحج

s t    u v w   x y  Z :قیل:والصالة فیها ر�وع وسجود وقیام وجلوس �ما  ١٠ - ٩العلق  

}È Ç{  :ال یراد �ه السجود داخل  ،نها من عزائم السجودإال یراد �ه على قول   ١٩العلق
فال �عني أنه إذا اقترن السجود �غیره �حمل على ما هو أعم من سجود التالوة، واضح؟  ،الصالة
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ألن  ؛�الم ابن العر�ي األول على أنها لیست من عزائم السجود انظرألنهم استدلوا على أن.. 
�عني  ،اسجد واقترب :قال له -جل وعال -�هللا  ،الذي نهاه عن الصالة ،النهي عن الصالة

لكن إذا  ،و�ن أر�د �الصالة عموم الصالة والنهي عنها ،فال یراد �الصالة ،لمناسبة ما تقدم ،صل
و�نما یراد �ه سجود  ،جاء السجود فال یراد �ه سجود الصالة في مثل هذه الحال اسجد واقترب

h  { وفي سورة الحج  ،ع الصالة التي تشتمل على أكثر من السجودو�ن وجد م ،التالوة
i{  :ال یلزم منه أن �كون سجود الصالة.  ٧٧الحج 
، وصلى هللا وسلم على نبینا وما �طنأن �جنبنا الفتن ما ظهر منها  -جل وعال -نسأل هللا 

 محمد.


