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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

 العرشونو نماثالالدرس 

 [20 :18] زم املتفسري سورة 

ء  } َما ر   السَّ
طِ نْفا انا  بِهِ  م  ه   كا ْعد  وًل  وا ْفع  ِذهِ  إِنَّ  (18) ما ة   ها را

ْذكِ نْ  تا اءا  فاما اذا  شا  إِلا  اَّتَّ

هِ  بِّ بِيًل  را بَّكا  إِنَّ  (11) سا ْعلام   را وم   أانَّكا  يا ق  ثاِي  ِمنْ  أاْدناى تا ل  ْيلِ  ث  ه   اللَّ نِْصفا ثاه   وا ل  ث  ة   وا اِئفا طا  وا

ِذينا  ِمنا  كا  الَّ عا اَّللَّ  ما ر   وا دِّ قا ْيلا  ي  ارا  اللَّ النَّها لِما  وا نْ  أانْ  عا وه   لا ْص  تاابا  ُت  مْ  فا ْيك  لا وا عا ء  اْقرا ا فا  ما

ا  ياَسَّ ْرآنِ  ِمنا  تا لِما  اْلق  ون   أانْ  عا ياك  مْ  سا ْرضا  ِمنْك  ونا  ما ر  آخا ب ونا  وا ْْضِ ونا  اْْلاْرضِ  ِف  يا ْبتاغ   يا

ونا  اَّللَِّ فاْضلِ  ِمنْ  ر  آخا اتِل ونا  وا قا بِيلِ  ِف  ي  وا اَّللَِّ سا ء  اْقرا ا فا ا  ما ياَسَّ وا ِمنْه   تا أاِقيم  ةا  وا لا آت وا الصَّ  وا

اةا  كا وا الزَّ أاْقِرض  ْرًضا اَّللَّا وا نًا قا سا ا حا ما وا وا م  دِّ قا مْ  ت  ِسك  ْير  ِمنْ  ِْلاْنف  وه   خا ِد  وا  اَّللَِّ ِعنْدا  َتا  ه 

ا ْيً أاْعظاما  خا وا أاْجًرا وا اْستاْغِفر  ور   اَّللَّا إِنَّ  اَّللَّا وا ف  ِحيم   غا  {(20) را

ء  } َما ر   السَّ
طِ نْفا  سورة ف وجل عز اَّلل أخرب كَم متصدع منشق يعني ,{بِهِ  م 

ِت } احلاقة قَّ اْنشا ء   وا َما ِهيا  السَّ ِئذر  فا ْوما اِهياة   يا  مشاهد من افهذ ,[11 :احلاقة] {وا

 .القرآن ف ذكرها تكرري التي القيامة يوم

 أي :املفَسين بعض قالف ,(به) :قوله ف الضمي مرجع ف اختلف وقد

 عز باَّلل أي به منفطر :وقيل .لوازمه من إنهف القيامة يوم بسبب أي ,بسببه

 ي رجع حتى مىض فيَم ذكر   له يرد مل ْلنه فيضع القول هذا ولكن  وجل,

  .إليه الضمي

انا } ه   كا ْعد  وًل  وا ْفع    بَم يقينًا ومتتلئ  القلوب, ف اإليَمن يقر هكذا {ما
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 ل اَّلل إن  وجل, عز اَّلل وعد يتخلف أن يمكن لف ,وجل عز اَّلل أخرب

 ْلن  العتقاد, يسمى ما هو واجلزم واليقني القطع وهذا ,امليعاد خيلف

 .واجلزم والربط الشد وهو العقد من مأخوذ العتقاد

ِذهِ  إِنَّ } ة   ها را
ْذكِ نْ  تا اءا  فاما اذا  شا هِ  إِلا  اَّتَّ بِّ بِيًل  را  {سا

 القلوب ت ذكر ذكرها سبق التي املواعظ هذه أو السورة هذه يعني

 هؤوجل  احلديد, يصدأ كَم يصدأ القلب ْلن ؤمنني؛امل تنفع والذكرى  وُتييها,

 .هتواستجاب وتأثره  ورونقه, هباءه له وتعيد القلب تصقل فالذكرى  اَّلل, ذكر

 به يطُت  أغلًفا, قلًبا يصبحو  ,يقسو فإنه  الذكرى, عن ابعيدً  القلب كان إذا أما

 :جل و زع ربنا قال كَم إليه احلق وصول متنع ,وغان ,وران ,وأغشية ,حجب

لَّ } ْل  كا انا  با لا  را ل وهِبِمْ  عا ا ق  ان وا ما ْكِسب ونا  كا  َتد لذلك ,[11 :املطففني] {يا

 إليه تنف ذ حتى كبية صدمة إل حيتاج املواعظ فيه تؤثر ل الشهوات ف الغارق

 ف يسرتسل ول  بالذكرى, قلبه يتعاهد أن إل احلاجة بأمس املرءف الذكرى,

 .يقًضا حًيا ه  قلب لظلي ,الغفلت

نْ } اءا  فاما اذا  شا هِ  إِلا  اَّتَّ بِّ بِيًل  را  الذين اجلربية عل رد اآلية هذه ,{سا

 للعبد يثبت اآلية هذه ف وتعال سبحانه فاَّلل  ومشيئته, العبد فعل ينكرون

  لمخاطب,ل املشيئة إثبات (شاء من) :فقوله  فعًل, للعبد ويثبت  مشيئة,

  يذر, وهبا يأيت هبا حقيقية مشيئة فالعبد .واْلداء لفعلا إثبات (اَّتذ) :وقوله
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ا} وجل عز ربنا قال كَم إليه إسناده ويصدق يصح  حقيقي فعل وله أامَّ نْ  فا  ما

ى أاْعطاى اتَّقا قا  (5) وا دَّ صا ه   (1) بِاحْل ْسناى وا ن ياَسِّ  ى فاسا ا (7) لِْلي َْسا أامَّ نْ  وا  باِخلا  ما

اْستاْغناى با  (8) وا ذَّ كا ه  (1) احْل ْسناىبِ  وا ن ياَسِّ  ى فاسا َْسا  ,[10 -5 :الليل] {لِْلع 

 وكذب واستغنى بخل الذيو العبد هو باحلسنى وصدق واتقى أعطى الذيف

 طاعة من العبد من يبدر ما عل نيمرتب والعقاب الثواب كان وهلذا .العبد هو

 بقدره اَّلل عل حيتج أن ْلحد فليس ,للعبيد بظلم وماربك ,معصية أو

 القدر أخفى هلكن  العباد, من وفرغ املقادير قدر قد سبحانه فإنه  السابق,

 ف جيد يذر وما يأيت فيَم فاإلنسان !ميَس فكل   اعملوا :قالو الرشع وأظهر

 مع بل قهرياً  ول قَسياً  ول صورياً  ليس حقيقي وفعًل  ومشيئةً  إرادة هنفس

 اآلية فهذه  والعقاب, ثوابال عليه اَّلل رتب فلذلك اختيار وحمض إرصار سبق

 لف  .فعله عل جمبور العبد أن يزعمون الذين باجلرب القائلني عل عظيم رد

 ينبغي بل  .بإطلق ,خمي العبد :لايق ول بإطلق مسي العبد :يقال أن ستقيمي

ه  } تعال, لقوله ميَس العبد يقال أن ن ياَسِّ  ى فاسا ه  } و {لِْلي َْسا ن ياَسِّ   فاسا

ىلِلْ  َْسا ل وا) :وسلم عليه اَّلل صل اَّلل رسول وقول .{ع  ل   اْعما ياَسَّ   فاك  لِقا  ملِاا م   خ 

ه   نْ } :وقوله .(1)(لا اءا  فاما اذا  شا هِ  إِلا  اَّتَّ بِّ بِيًل  را  التخيي املراد ليس [11 :املزمل] {سا

 النجاة أراد فمن  ,ْلحد عذر ل أنه املقصود !تتخذ ل شئت وإن اَّتذ شئت إن

ل وا} :تعال اَّلل قول جنس من  ,سبيًل  ربه إل يتخذفل لفكاكوا ا اْعما ه   ِشْئت مْ  ما  إِنَّ

                                                           

 (.2117)قم ومسلم ر, (1111)أخرجه البخاري رقم  (1)
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ل ونا  بَِما  ْعما  تشاؤون ما لكم أبحت أنني املقصود ليس ,[10 :فصلت] {باِصي   تا

نْ } :تعال قوله ومثله  تشاؤون, بَم جمزيون أنتم معناه لكن اءا  فاما ْلي ْؤِمنْ  شا  فا

نْ  ما اءا  وا لْ  شا رْ فا  هذا أن املراد وإنَم الكفر تسويغ مراده ليس [21 :الكهف] {ياْكف 

 مشيئتك عل سيرتتبو َّتتار ما لنفسك فلتخرت كبمقدور كلمها وهذا

  .العقاب وأ الثواب واختيارك

بَّكا  إِنَّ } :قال ثم ْعلام   را وم   أانَّكا  يا ق  ثاِي  ِمن أاْدناى   تا ل  ْيلِ  ث  ه   اللَّ نِْصفا ثاه   وا ل  ث   وا

ة   اِئفا طا نا  وا ِذينا  مِّ كا  الَّ عا  كان الوجوب عل اإلسلم أول ف اْلمر كان ,{ما

 سبحانه اَّلل إن ثم بالقيام, رشعاً  مأمورون املؤمنني من اْلولون السابقون

 وفضله استحبابه أبقى و الليل قيام وجوب عنهم وأسقط عنهم خّفف وتعال

 .به والرتغيب

 دليل يقوم أن إّل  ْلمته خطاب سلموال الصلة عليه للنبي اخلطابو

ا} :تعال قوله ذلك مثال أصولية, قاعده هذهو التخصيص عل اا يا ا  النَّبِيه  أاُّيه  مِل

م   رِّ ا ا ُت  لَّ  ما ْبتاِغي لاكا  اَّللَّ  أاحا اتا  تا ْرضا اِجكا  ما اَّللَّ  أاْزوا ور   وا ف  ِحيم   غا دْ  (1) را ضا  قا  فارا

مْ  اَّللَّ  ك  ةا  لا ِلَّ مْ أاْيَما  ُتا اَّللَّ  نِك  مْ  وا ك  ْولا  للنبي موجه فاخلطاب ,[2 ,1 :التحريم] {ما

 دْ ) :قوله بدليل أمته شمل لكنه ضا  قا مْ  اَّللَّ  فارا ك   عل يدل ما يرد أن إل ,(لا

أاةً } :تعال كقوله لتخصيصا اْمرا ْؤِمناةً  وا باْت  إِنْ  م  ها ا وا ها ادا  إِنْ  لِلنَّبِيِّ  ناْفسا  النَّبِيه  أارا

ا أانْ  ها ْستانْكِحا ةً  يا الِصا ونِ  ِمنْ  لاكا  خا   [50 :اْلحزاب] {امْل ْؤِمننِيا  د 
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لِما } وه   لَّن أان عا ْص  تاابا  ُت  مْ  فا ْيك  لا  ملا به اإليفاء تستطيعوا لن أي {عا

 .عليكم فتاب احلياتيه, العوارض من لكم يعرض

وا}  ء  اْقرا ا فا ا  ما ياَسَّ ْرآنِ  ِمنا  تا  تأيت فالقراءة ل واص أي ,به واملقصود :{اْلق 

لا } :تعال قال كَم القراءة بمعنى تأيت والصلة الصلة بمعنى رْ  وا ها ْ تِكا  َتا لا  بِصا

لا  اافِْت  وا  فسمى هبا ولَّتافت بقراءتك َتهر ل أي [110 :اإلرساء] {هِباا َّت 

  .العكس وهنا ,صلةً  القراءة

لِما } : آدم بني تعرتي التي العوارض ذكر ثم يا  أان عا ون  سا م ك  ْرضا   ِمنك   مَّ

ونا  ر  آخا ب   وا ْْضِ ونا  اْْلاْرضِ  ِف  ونا يا ْبتاغ  ونا   اَّللَِّ فاْضلِ  ِمن يا ر  آخا اتِل ونا  وا قا بِيلِ  ِف  ي   سا

 النبي قال  وقد املرض أحدها آدم بني تعرتي التي عراضلأل نَمذج هذه ,{اَّللَِّ

اإ):  وسلم عليه اَّلل صل ِرضا  ذا , ما ْبد  افا  أاوْ  العا ,سا تِبا  را ه   ك  ا ِمْثل   لا انا  ما ل   كا ْعما  يا

ِقيًَم  ِحيًحا م  , با  كان)  :حصني بن عمران وقال (2)(صا ور   النَّبيَّ  فسألت   الناص 

, عليه اَّلل  صلَّ  لِّ  :فقال وسلَّما  تاستاطِعْ  مل فإنْ  فقاِعًدا, تاستاطِعْ  مل فإنْ  قائًَم, صا

نبر  فعل  وتعال سبحانه اَّلل أن ذلك ومن ار؛اْلعذ أهل من هؤلءف إًذا .( )(.جا

 بني اجلمع وأباح اثنتني, إل الرباعية حطّ ف املسافر عن الصلة خّفف قد

 َّتفيف من هذا كل احلرج, ولعموم وللمطر,  وللسفر,  للمرض, الصلتني

                                                           

 (.2111)أخرجه البخاري رقم ( 2)

, ( 122) رقم , وابن ماجه(1110) رقم , والنسائي(72 ) رقم واللفظ له, والرتمذي( 152)رقم , وأبو داود (1117) رقم خرجه البخاري( )

 (11811) رقم وأمحد
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 ف باجلهاد مشغوًل  يكون أن ذلك من وأرقى  وتيسيه, عباده عل تعال اَّلل

ونا } :تعال َّللا قال كَم اَّلل سبيل ر  آخا اتِل ونا  وا قا بِيلِ  ِف  ي  وا اَّللَِّ سا ء  اْقرا ا فا ا  ما ياَسَّ  تا

 أب أصحاب اآلية هبذه استدل وقد  ,الليل من تيَس ما صلوا يعني .{ِمنْه  

وا} :قال ْلنه ركنًا؛ ليست الفاُتة قراءة أن عل اَّلل رمحهم حنيفة ء  اْقرا ا فا ا  ما ياَسَّ  تا

 يتم ل هذا ولكن .صلته لصحت ءيش بأي قرأ لو :فقالوا  القرآن, أي {ِمنْه  

 عبادة كحديث الفاُتة ركنية عل عليها, املتفق الصحيحة اْلحاديث لوجود

ةم الكمَتابم ) :الصامت بن َ
ُك ُّ َمْن َصىلى ) :وحديث ,(1)(الَ َصاَلَة ملمَْن مَلْ َيْقَرْأ بمَفاِتم

 َ َدا   َصاَلًة َفَلْم َيْقَرْأ فميَها بمَفاِتم
 هذا فيكون  ناقصة, يعني(5)(ةم اْلكمَتابم َفَلاَلُتُه دم

وا} :قوله فمعنى  للقرآن, السنة بيان باب من ء  اْقرا ا فا ا  ما ياَسَّ  مع يعني ,{ِمنْه   تا

  صلة, كل ف ركعة كل ف ركن   الفاُتة قراءة فإن الصلة ف الفاُتة؛ قراءة

 ف الفاُتة قراءة يوجب من فمنهم  ة,خمتلف أقوال هلم املسألة هذه ف والعلَمء

ا صلة, كل ف  ركعة, كل , لكل  جهرية, أو رسية  نفًل, أو فرضا  إماًما  مصلر

 ابن شيخنا اختيار وهو الشافعي مذهب وهذا  منفرًدا, أو مأموًما أو كان

 صلة كل ف  خلفه ملن قراءة اإلمام قراءة أن يرى من ومنهم  اَّلل, رمحه عثيمني

   .واجلهرية الَسية بني يفّرق من ومنهم  احلنابلة, هبمذ وهو

وا} :قال ثم  أاِقيم  ةا  وا لا آت وا الصَّ اةا  وا كا وا الزَّ أاْقِرض  ْرًضا اَّللَّا وا نًا قا سا   ,{حا

                                                           

 (.11 ) رقم ومسلم ,(751) رقم البخاري أخرجه( 1)

 (.1285) اآلثار رقم أخرجه الطحاوي ف رشح معاين (5)
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 .الستقامة وجه عل فعلها أي الصلة وإقامة

آت وا} اةا  وا كا  اَّلل أوجب فيَم ملستحقيها نفوسكم هبا طيبة أدوها أي ,{الزَّ

 مباين أعظم من الشعيتني هاتني أن عل يدل وهذا اْلموال من الزكاة فيه

 تعال اَّلل إن حتى  نفكان,ت كادانت ول بينهَم تعال اَّلل يقرن ودوًما  اإلسلم,

ا} القيِّمة؛ دينا  والتوحيد اإلخلص مع جيعلهَم ما وا وا وا إِلَّ  أ ِمر   اَّللَّا  لِياْعب د 

ْلِِصنيا  ه   خم  اءا  ينا الدِّ  لا نافا وا ح  ِقيم  ي  ةا  وا لا ْؤت وا الصَّ ي  اةا  وا كا لِكا  الزَّ ذا ةِ  ِدين   وا يِّما  {اْلقا

 تأخر وإنَم  مكة, ف وقعت الزكاة فْرضية أن عل أيضا يدل وهو ,[5 :البينة]

 كقول  أخرى, مكية سور ف هذا ونجد  املدينة, إل ومقاديرها أنصبائها بيان

ْيل  } :تعال اَّلل وا كنِيا لِلْ  وا رْشِ ِذينا  (1) م  ْؤت ونا  لا  الَّ اةا  ي  كا   .[7 ,1 :فصلت] {الزَّ

وا} :قال ثم أاْقِرض  ْرًضا اَّللَّا وا نًا قا سا  عبادهل اَّلل من إغراء هذا ,{حا

د, القرض هذا ْلن قراضه؛إل د  سي   للبذل عظيم إغراء ففيه  مضاعًفا, وسي 

 .والنفقة

ا} ما وا وا م  دِّ قا مْ  ت  ِسك  ْير  ِمنْ  ْلْنف  وه   خا ِد  وا  اَّللَِّ ِعنْدا  َتا ا ه  ْيً أاْعظاما  خا  ,{أاْجًرا وا

قّدم ما كل بأن إغراء و طمأنة   هذا ْوما } يضيع؛ ل فإنه العبد هي  ِد   يا له  َتا ا ناْفسر  ك   ما

ِملاْت  ْير  ِمنْ  عا ا خا ً ْْضا  أسيت لف  يشء, اَّلل عند يضيع فل ,[0  :عمران آل] {حم 

 .حفظه قد اَّلل أن ثق  فات, ما عل
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 هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه اهلل

وا} اْستاْغِفر  ور   اَّللَّا إِنَّ  اَّللَّا وا ف  ِحيم   غا نبئ الذي اخلتام هذا أحسن ما ,{را  ي 

 أن لبد العمل ْلن الطاعات؛ ختام ف حتى الستغفار إل اإلنسان حاجة عل

 يكون وهذا  تكميل, إل حيتاج ونقص  ترقيع, إل حيتاج خلل يهيعرت

 استغفر) :قال بالسلم صلته من انفتل إذا املصيل أن نجد وهلذا  بالستغفار,

 :قالف احلج مناسك ف املؤمنني اَّلل ندب وهكذا ,(اَّلل استغفر , اَّلل استغفر اَّلل,

وا ث مَّ } ْيث   ِمنْ  أافِيض  وا النَّاس   أافااضا  حا اْستاْغِفر  ور   اَّللَّا إِنَّ  اَّللَّا وا ف  ِحيم   غا  (111) را

ا إِذا ْيت مْ  فا نا  قاضا مْ ما ك  وا اِسكا ر  اْذك  مْ  اَّللَّا فا ِذْكِرك  مْ  كا ك  اءا دَّ  أاوْ  آبا  النَّاسِ  فاِمنا  ِذْكًرا أاشا

نْ  ول   ما ق  ناا يا بَّ ْنياا ِف  آتِناا را ا الده ما ه   وا ةِ  ِف  لا قر  ِمنْ  اآْلِخرا لا  ,111 :البقرة] { خا

 ,الذنوب فعل من أعم هو ملا مرشوع مغفرته طلب   اَّلل فاستغفار ,[200

 .والتقصي اخللل من العبادة ينوب قد ما يشملف

ور   اَّللَّا  إِنَّ } ف  ِحيم   غا  تضمنا احلسنى اَّلل أسَمء من كريَمن اسَمن ومها ,{را

  .والرمحة املغفرة صفتي

 


