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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 

 7 65 4 3 2 10 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! ]قوله تعالى:  "

8 9 : ; =< > ? @ A CB D E F G IH J K L M N O P 

RQ S T U V  XW Y Z [ ]\ ̂ _ ` a b c d fe g h i   j  

k l m n o     p q sr t vu w x y z { Z  :٢٠المزمل . 

هذه اآل�ة  ٢٠المزمل:  Z & % $ # " ! ] قوله تعالى: :األولى ؛فیه ثالث عشرة مسألة 

 ،�ما تقدم  ٤ - ٢المزمل: Z  1 0   / . - ,    +      * ( ) ' & % $ ]تفسیر لقوله تعالى: 
 " وهي الناسخة لفرضیة قیام اللیل �ما تقدم.

 0   / . - ,    +      * ( ) ' & % $ ]هذه اآل�ة فیها ز�ادة إ�ضاح لما تقدم في صدر السورة 
1  Z :وهي  ،وفي اآل�ة األخیرة من السورة ز�ادة في اإل�ضاح ،هذه اآل�ة واضحة  ٤ - ٢المزمل

هذا أمر  ؟ ٢المزمل:  Z % $ ]وجه الجملة التي نسخت  ما ،الناسخة لفرضیة قیام اللیل �ما تقدم

[ Y Z [ ]\  Z :الجملة التي نسخت اآل�ة األمر   ٢٠المزمل[ $ % Z  :الجملة من هذه   ٢المزمل

 .٢٠المزمل:  A CB D E F G IH Z @ ? < >= ; : 9 8 7 ]اآل�ة 
 طالب: .............

وأنه رفع حكمه ما فیه شيء إال من  ،ما فیه وضوح للنسخ �التحدید �معنى أنه �شیر إلى ما تقدم

وال یبقى مع التو�ة التي  ،والتو�ة تشمل رفع اإلثم  ،٢٠المزمل: Z  >= ; : 9 8 7 ] :فهم قوله

ومقتضى  ،تقتضي رفع اإلثم  ٢٠المزمل: Z  >= ; ]�عني فهم التو�ة  ،فیها رفع اإلثم إثم �الترك
 رفع اإلثم أال یبقى إثم �الترك.

 طالب: .............
 لكن السیاق یدل على أنه فیه شيء من التخفیف.

 " السمیقع.وتقوم معناه تصلي وأدنى أي أقل، وقرأ ابن  "

 D E F G IH Z ]: -جل وعال-ا �فهم من ذ�ر العذر المقبول ما ذ�ر في قوله وأ�ًض 

J K L M N O P RQ S T U V  XW  Z ]هذا عذر مقبول   ٢٠المزمل: 

 فاآل�ة فیها تخفیف بال شك. ،هؤالء لهم أعذار قد ال یتمكنون معها من قیام اللیل  ٢٠المزمل: 
 طالب: ..................



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

 نعم هذا الكالم أنه مثل ما ذ�رت أن هذه أعذار مقبولة في مثل هذا.
 طالب: ................

 ال ال، هؤالء یتعبون وقد ال یتیسر لهم القیام من النوم.
وقرأ ابن السمیقع وأبو حیوة وهشام عن أهل الشام: ثلثي �إسكان الالم، ونصفه وثلثه  "

المعنى تقوم أدنى من ثلث اللیل ومن نصفه وثلثه،  �الخفض قراءة العامة عطًفا على ثلثي.

 " ..٢٠المزمل: Z  : 9 8 7 ]واختاره أبو عبید وأبو حاتم، �قوله تعالى: 
 لعلها لقوله..

 نعم لقوله..
 لقوله تعلیل.

 �قوله؟ أمعند�م؟ لقوله  ماذا
 طالب: ............

 ما فیه طبعة ثانیة وال شيء؟
 طالب: ............

 التر�ي معكم؟طبعة 
 طالب: ............

 ي �ظهر لقوله ألنها علة.الذ

فكیف �قومون نصفه أو   ٢٠المزمل: Z  : 9 8 7 ]واختاره أبو عبید وأبو حاتم لقوله تعالى:  "
وهم ال �حصونه وقرأ ابن �ثیر والكوفیون ونصَفه وثلَثه �النصب عطفا على أدنى التقدیر  ثلثه

تقوم أدنى من ثلثي اللیل وتقوم نصفه وثلثه قال الفراء: وهو أشبه �الصواب؛ ألنه قال أقل من 
وا الثلثین، ثم ذ�ر نفس القلة ال أقل من القلة، قال القشیري: وعلى هذه القراءة �حتمل أنهم �ان

�صیبون الثلث والنصف؛ لخفة القیام علیهم بذلك القدر، و�انوا یز�دون، وفي الز�ادة إصا�ة 
المقصود، فأما الثلثان فكان یثقل علیهم قیامه فال �صیبونه و�نقصون منه، و�حتمل أنهم أمروا 

 " �قیام نصف اللیل، وُرّخص لهم في الز�ادة والنقصان، فكانوا..
 ینتهون.

 " ینتهون في الز�ادة إلى قر�ب من الثلثین، وفي النصف إلى الثلث.فكانوا  "
وفي  ،عند�م؟ لعل المراد النقص �عني في الز�ادة إلى قر�ب من الثلثین ماذاوفي النقص.. 

فكانوا ینتهون في الز�ادة  ،رخص لهم في الز�ادة والنقصان ،النقص إلى الثلث في مقابل الز�ادة
 ي �ظهر.، هذا الذالنقص إلى الثلث وفي ،إلى قر�ب من الثلثین
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و�حتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث، والز�ادة إلى الثلثین، و�ان فیهم من �في  "
بذلك، وفیهم من یترك ذلك إلى أن ُنسخ عنهم وقال قوم: إنما افترض هللا علیهم الر�ع، و�انوا 

 " ینقصون من الر�ع، وهذا القول تحكم.
لیس في السورة وال في شيء من النصوص ما یدل على هذا  ،ة تدل علیهولیس فیه أي إشار 

 القول.
 الثانیة.

وما جاء في هذه السورة وما في معناه �له یدل على أن القیام محدد �الوقت ال �عدد الر�عات 
ثم �عد ذلك المكلف �ختار األنسب له واألنفع لقلبه من تكثیر عدد الر�عات مع  ،محدد �الوقت

أر�عین ر�عة  ،�عض الناس عنده استعداد �صلي ثالثین ،أو تقلیل العدد مع التطو�لالتخفیف 
فیصلي نصف الكمیة أو ر�ع  ،و�سجد طو�الً  ومنهم من عنده استعداد أن �قف طو�الً  ،خفیفة
ولذا �ختلف أهل العلم في األفضل من  ،فكل �فعل ما یناسبه و�خف علیه و�نتفع �ه قلبه ،الكمیة

 ]ولكل وجهه  ،طول القیام والسجود هل هو أفضل أم تخفیف ذلك مع �ثرة الر�وع والسجود

& ' ( )  Z :ي على نفسك �كثرة أعنّ « ،القنوت طول القیام عند أهل العلم  ٢٣٨البقرة
فالذي �قوم  ،على �ل حال المسألة تحدد �الوقت ،هذا دلیل من یرى القول اآلخر �كثرة ،»السجود

والذي �قوم الر�ع أفضل  ،ثلث اللیل أفضل من الذي �قوم الر�ع �غض النظر عن عدد الر�عات
والسورة من أولها إلى آخرها  ،فالمسألة محددة �الوقت ،وهكذا ،من الذي �قوم أقل من ذلك

ما �ان یز�د في  -الصالة والسالم علیه-أما ما جاء عن حدیث عائشة أنه  ،صر�حة في ذلك
 ،هذا أفضلفرمضان وال في غیره على إحدى عشرة ر�عة ال شك أن من اعتمد الكم مع الكیف 

من قیامه حتى تفطرت  -علیه الصالة والسالم-مع ما ثبت عنه  ةلكن من �عتمد الكم إحدى عشر 
 ة�قوم إحدى عشر  یر�د أنن قدماه ومن قراءته في ر�عة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران م

 ،ثم یوتر بثالث ،ثم �صلي أر�ًعا �ذلك ،فال تسأل عن حسنهن وطولهن ،ار�عة.. �صلي أر�عً 
اآلن �أتي شخص �صلي إحدى عشرة ر�عة في عشر دقائق و�قول  ،وانتهى وتره إلى السحر

 الرسول ما �ان �صلي على هذه الكیفیة. ،ما أصبت السنة :نقول ،أصبت السنة
 ،ن سنة �صلي في اللیل خمسین ر�عةوعشرو عندنا في القر�ة رجل عمره مائة وخمسة  :�قولهذا 

 والضحى خمسین ر�عة.
وفي قبل ر�ع قرن أنه �صلي صالة التهجد وعمره یناهز من المشا�خ تُ  اأنا ذ�رت لكم أن واحدً 

و�قرأ  ،تشجع عمره یناهز المائة و�صلي صالة التهجد خلف شخص قراءته ما ،وأنا أعرفه ،المائة
والقراءة  ،ثم یوتر بثالث ،�عني �قرأ خمسة في التهجد ،من القرآن اهذا اإلمام في �ل تسلیمة جزءً 

المقصود في لیلة من اللیالي سمع اإلمام مؤذًنا یؤذن  ،واللیل قصیر لیالي صیف ،ال تشجع
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اإلمام أنه تأخر  فظن هذا ،وجرت العادة أنه ال یؤذن إال إذا انتهى من الصالة ،األذان األول
المقصود  ،نقص ورقة أو ورقتین احتى أّذن الناس فخفف التسلیمة األخیرة خفف بدل ما �قرأ جزءً 

وقعون تاللزوم �عني �م تأنه لما سّلم أقبل علیه هذا الشیخ الكبیر یلومه �ا عبد هللا یوم جاء وقت 
ا ذاك الحین أحیانً  في ألنهم �انوا �قولون التوقیت ؛لیلا أكثر من ثلث القطعً  ؟الصالة من وقتها

�عني یبقى وقت  ،ست إذا طال اللیل :ا �قولون وأحیانً  ،خمس القیام التوقیت الغرو�ي :�قولون 
واآلن الشاهد موجود عند�م �م ختم العام  ،أر�ع ساعات ،فیصلون ثالث ساعات ،طو�ل من اللیل

وجد في الر�اض من �جعل الختمة في ثالث و� ،مرة ختم في رمضان ةإحدى عشر  ؟الماضي
ي وصاحبنا هذا الذ ،لتراو�ح نصف ساعةوصالته من أذان العشاء إلى السالم من ا ،سنوات

و�فصلون  ،هذا التراو�ح ،من نصف اللیل اوال ینتهي إال قر�بً  ،�الخمیس �صلي �عد أذان العشاء
، �عني لتوسط في األمور مطلوبا .مرة ةو�ختم إحدى عشر  ،نصف ساعة ثم �عودون إلى التهجد

ما  احن في مسجدنا هذا ما لنا �العلم ختمة أبدً نختم فیها القرآن! ن �عض المساجد ما �ُ تمر سنو 
�عض ، ثم �عود من جدید ،ثمانیة عشر �السنة ، أوعشر�ن �قرأال یرجعون من أول �عني  ،عهدناه

وعهدنا الناس إلى وقت قر�ب من ثالث  ،�تذرعون �أنهم یرتلون و  ،المساجد ما �قرأ وال سبعة
 ،وال ر�ع ختمة ،لكن ال ثالث ختمات ا،نعم یهذون القرآن هذ�  ،نهم �انوا یهذون إو�قولون  ،ختمات

�عني لو وزع القرآن على أ�ام الشهر �التساوي �التدبر �الترتیل �الخشوع �التأثیر في الناس بتذ�یر 
�ل ما أعطیتها  ،ما تنتهي إلى حد ،لنفس ما لها نها�ة�ختم لكن ا ،الناس �القرآن �ختم �الراحة

�هللا  ،حتى في الز�ادة تطلب المز�د ،سواء �انت في الز�ادة أو في النقص ،طلبت المز�د

 ،تجد اإلنسان یتثاقل  ٥المزمل: Z  ; : 9 8 7 6 ]المقصود أن �ما في قوله:  ،المستعان
 �صلي صالة ال �كاد �عقل منها شیًئا �اقي �ذا وهو ،راح �ذا ،ومن أول ر�عة وهو �عد �اقي �ذا

 ،و�قف عند �اب المسجد ساعتین ،و�إمكانه �كل �ساطة �خرج من المسجد ،وهو �عد ،من العجلة
ونجلس  ،ونمر البیت ،وحصل هذا أننا نطلع من صالة التراو�ح ،ما عنده مشكلة یتسامر اثالثً 

 یتسامرون ن عند �اب المسجد و�ذا ناس واقفو  ،لمشوارنخرج لثم  ا،ساعة ونصفً  ،عند األهل ساعة
قات عن قیام اللیل وقراءة القرآن واالنتفاع �القرآن ا،وقوفً   ،فال شك أن الجنة حفت �المكاره والمعوِّ

أكل الحالل والعدول  ،المعّوقات �ثیرة ،والرَّان الذي غطى وغلب على القلوب ال شك أنه استحكم
الفضول تجعل القلب  ،الفضول هي التي تسد منافذ القلب ،المحرماتبل إلى  ،عنه إلى الشبهات

وقد �ستعمل فیما  ،تجد اإلنسان وقته �له قیل وقال فیما ینفع وما ال ینفع ،فضول الكالم .ال ینتفع
و�نام  ،�سهر �اللیل ،و�ذا جاء وقت اللزوم نام ،تجد اإلنسان ینام طو�الً  ،فضول النوم .�ضر

ث وال حرج من سهر عند القنوات ،ول النظرا فضوأ�ًض  ،�النهار ال �فتر من و  ،وفي وقتنا حدِّ
فإذا جاء من  ،تجد أذنه صاغیة لكل متحدث ،فضول السماع ،فضول األكل ،شهوات وشبهات
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 نرى أنفسنا إذا دخل علینا واحد ممنونحن  ،ضاقت �ه األرض ذرًعا ا�قرأ علیه آ�ة أو حدیثً 
یر�د  أوو�ذا دخل طالب علم معه �تاب  ،الناس انبسطخفة الظل والظرافة  عندهم شيء �سمونه

تجد  ،هذا نلمسه مثل الشمس في واقعنا ،.. وهذا شيء نحسه من أنفسنا قبل غیرناأو�سأل  أن
إذا أردت أن تقرأ في �الم هللا وفي �الم  ،قرأوقل مثل هذا فیما �ُ  ا،والهازل خفیفً  ،الجاد ثقیًال 

دب إلیك الملل والسأم  ،وح األحادیث أو في التفاسیر أو في العقائد أو فیما ینفعرسول أو في شر 
و�ذا قرأت  ،النوم �أتي ،ست ساعات ،م خمس ساعات، عجزت عن المقاومة، لو أنت نائوالنوم

، واحد �قول بدأت في �تب أدب أو تار�خ أو رحلة أو ذ�ر�ات أو ما أشبه ذلك تطوي الساعات
 ،لكنه سلس ،األنه �الم ما له قیمة أبدً  ؛ثالثة أجزاء ،ما در�ت إال وهو منتهيطه حسین �األ�ام ل

 ،أقول تنقاد النفوس لمثل هذا ،دلمج ،وقرأ حیاتي ألحمد أمین في جلستین ،�عني �مشي معك
في التار�خ وتسترسل أو في األدب فیما ال نفع فیه أو  اواألمر من أ�سر األمور أن تمسك �تا�ً 

لكن  ،ساعتینأو �مسكه و�قرأ له ساعة  یر�د أني هات تفسیر الطبري من الذ لكن ،نفعه أقل
و�ذا بدأت �كتاب  ،ما تقتصر عند حد ،النفس إذا روضت على شيء وعودت علیه تطلب المز�د

ثم تطلب المز�د  ،ثم في الیوم الثالث أكثر ،ثم في الیوم الثاني أكثر ،د تقرأ فیه نصف ساعةاج
و�ذا قرب موعد �قطع القراءة فإنك  ،أ في الیوم عشر ساعات أو أكثرإلى أن تجد نفسك تقر 

 �هللا المستعان. ،فالمقصود أن على اإلنسان أن �أطر نفسه على الجد ،تستثقله

 " أي �علم مقادیر اللیل والنهار.  ٢٠المزمل: Z  65 4 3 2 ]الثانیة: قوله تعالى:  "
وما ذ�رته عن الشیخ  ،ن القر�ة رجل عمره مائة وخمس وعشرو  ي �قول عندهم فيهذا أخونا الذ

تجد الواحد في  ،ما هو البدن ،هذا یدل على أن الذي یتعامل مع هللا هو القلب ،الذي ناهز المائة
 أووتجد الكبیر السن یتحامل على عصا  ،عشر�ن والثالثین �جلس في الصالةالعشر�ن وخمس و 

 ،والتراخي فیه -جل وعال-سألة التساهل فیما أوجب هللا �عني حتى م ،على شيء و�عینه هللا
دخلت مسجد الراجحي و�ان  ،وتجد �عض الناس �جلس ألدنى سبب ،الصالة ال تصح من قعود

والمسجد  ،شیخ �بیر في السن فوق السبعین ،معي �عني دخل من غیر اتفاق ال أعرفه وال �عرفني
إذا �انت الجنائز �عني  ،لقطع المسافة لتصل إلى الصف ؛�حتاج إلى وقت ،كما تعلمون طو�ل

ا ما عهدته وال في هذا دخل المسجد ور�ع اإلمام جرى ذلك الشیخ جر�ً  ،أو ما فیه جنازة مثالً 
لما وقف في الصف جلس �هللا إن هذا ف ،لیدرك الر�عة ؛مثله فعلتالشباب أنا ما أذ�ر أني 

المسألة �عني هل �خفى علیه  ا،جنازة قام وصلى قائمً ت الاءفلما سّلم وج ،االحاصل صلى جالسً 
الرخص  ، لكنأن القیام ر�ن من أر�ان الصالة؟! أو یتذرع �أنه �بیر سن والِكَبر مظنة هذا

�عني ما یدري أن صالته  ،رخص الدین رخص العبادة عند �عض الناس صار ما یهتم وال �كترث
ما  ،ر�ض ،هربثم سلم من الجنازة  أحد شیًئا هو�عدین ما ترك فرصة إلى أن یذ�ر ل ،ال ،�اطلة
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الشباب  ،�هللا المستعان ،أنا ما رأیت أعجب من ذلك المنظر ،سبحان هللا ،هءورا ماأدري 
لكن هل عندنا أئمة �شقون على المأمومین؟ �عني  ،�جلسون إلى أن �قرب اإلمام من الر�وع

صالة الظهر والشاب �قرأ �ل ما  ثلث ساعة ما تنقص ،أدر�نا الناس صالة الظهر ثلث ساعة
اآلن مجزئة  ،لكن اآلن صالة الظهر خمس دقائق ما تز�د ،ما ر�ع اإلمامو �حفظ و�نتهي 

دخلت الحرم لصالة  .اإلنسان�جلس لكن ما فیه ما یدعو إلى أن  ،وصحیحة ومسقطة للطلب
ألنها حقیقة  ؛فإذا �مجموعة أناس علیهم سیما الخیر ما نقدر نوضح أكثر من ذلك ،العصر

 ن واإلمام �صلي.، جالسو معیبة هذه
 طالب: .............

ن و�ل واحد جالسی�عد، �ا ناس مقیم قالوا ما ر�ع  :ال، �صلي الفر�ضة �الر�عة األولى قلت
ي ي إذا �انت نظرتنا لرأس المال الذ�عن ،ب�جنبه �شته وش �صیرون؟ �قولون ما �عد ر�ع مصائ

 �هللا المستعان.  ،�قي لنا ماذاما أدري فهو الدین بهذه المثا�ة 

أي �علم مقادیر اللیل والنهار على   ٢٠المزمل: Z  65 4 3 2 ]الثانیة: قوله تعالى:  "

أي   ٢٠المزمل: Z  : 9 8 7 ]حقائقها وأنتم تعلمون �التحري واالجتهاد الذي �قع فیه الخطأ 
لن تطیقوا معرفة حقائق ذلك والقیام �ه، وقیل: أي لن تطیقوا قیام اللیل، واألول أصح، فإن 

 " قیام اللیل ما فرض �له قط، قال مقاتل وغیره: لما نزلت..
واإلخالص فیه عمل الشيء مع إتقانه واإلخالص فیه  ،اإلحصاء عمل الشيء وفعله مع إتقانه

إن هلل تسعة « ،لیس المراد �ه أن �عده واحد اثنین ثالث أر�عة سبعة »ا �حصیهمن طاف أسبوعً «
إن �ان العد التسعة والتسعین  ،العد سهل ،»ا من أحصاها دخل الجنةا مائة إال واحدً وتسعین اسمً 
فلذا على طالب  ،ها معرفتها وفهم معانیها والعمل �ما تقتضیه، لكن ما معنى إحصائكل �ستطیعه

ألسماء الحسنى لیس المراد أنها تسطر في ورقة وتردد على اختالف في �عضها العلم أن ُ�عنى �ا
 ،إنما المراد فهم معانیها ودعاء هللا بها ،أو تنظم في قصائد وتتلى صباًحا ومساء لیس المراد ذلك

وهناك مصنفات في األسماء  ،اومن أحسن من تكلم علیها ابن القیم في النونیة �الم جمیل جد� 
 قال مقاتل وغیره. ،ن �الم ابن القیم مختصر ونافعلك ،الحسنى

و�ان  ،شق ذلك علیهم  ٤ - ٢المزمل: Z  1 0   / . - ,    +      * ( ) ' & % $ ]لما نزلت  "
فانتفخت  ،مخافة أن �خطئ ؛فیقوم حتى �صبح ،الرجل ال یدري متى نصف اللیل من ثلثه

  ٢٠المزمل: Z  : 9 8 7 ] :فقال تعالى ،وخفف عنهم ،فرحمهم هللا ،وانتقعت ألوانهم ،أقدامهم
ألنكم إن زدتم ثقل علیكم واحتجتم إلى تكلیف  ؛وأن مخففة من الثقیلة أي علم أنكم لن تحصوه

 " و�ن نقصتم شق ذلك علیكم. ،اما لیس فرًض 
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�عني  ،و�ن نقصتم شق على قلو�كم ،كیف �شق �عني إن زدتم ثقل علیكم �عني على أبدانكم
 ال شك أنه �شق علیه. ،ثم ینقص منه اإلنسان إذا تعود شیًئا

أي فعاد علیكم �العفو، وهذا یدل على أنه �ان   ٢٠المزمل: Z  >= ; ]الثالثة: قوله تعالى:  "
فیهم من ترك �عض ما أمر، وقیل: أي فتاب علیكم من فرض القیام إذ عجزتم، وأصل التو�ة 
الرجوع �ما تقدم، فالمعنى رجع لكم من تثقیل إلى تخفیف، ومن عصر إلى �سر، و�نما أمروا 

 65 4 3 2 ]، وقیل: معنى �حفظ األوقات على طر�ق التحري، فخفف عنهم ذلك التحري 

 Z :خلقهما مقدر�ن، �قوله تعالى   ٢٠المزمل�[ ¾ ¿ À   Á  Â Ã Z  :قال ابن   ٢الفرقان
 " العر�ي: تقدیر الخلقة ال یتعلق �ه حكم.

 .-جل وعال-نعم ألنه من فعل هللا 
 " و�نما یر�ط هللا �ه ما �شاء من وظائف التكلیف. "

 فیكون من األحكام الوضعیة. ،سبب لشيء�عني �جعله عالمة على شيء أو 

فیه قوالن: أحدهما: أن المراد نفس   ٢٠المزمل: A CB  Z @ ? < ]الرا�عة: قوله تعالى:  "
القراءة أي فاقرؤوا فیما تصلونه �اللیل ما خف علیكم قال السدي: مائة آ�ة. وقال الحسن: من 
قرأ مائة آ�ة في لیلة لم �حاجه القرآن. وقال �عب: من قرأ في لیلة مائة آ�ة �تب من القانتین. 

من قام �عشر آ�ات لم «: -السالمعلیه -وقال سعید: خمسون آ�ة. قلت: �عب أصح لقوله 
�كتب من الغافلین، ومن قام �مائة آ�ة ُ�تب من القانتین، ومن قام �ألف آ�ة ُ�تب من 

خرَّجه أبو داود الطیالسي في مسنده من حدیث عبد هللا بن عمرو، وقد ذ�رناه في  »المقنطر�ن
 " مقدمة الكتاب، والحمد هلل.

 مخّرج؟
 طالب: ............

 علته.ما ذ�ر 
 طالب: ............

 نعم.
الثاني: القول الثاني: فاقرؤوا ما تیسر منه أي فصلوا ما تیسر علیكم والصالة تسمى قرآًنا  "

أي صالة الفجر، قال ابن العر�ي: وهو األصح؛ ألنه   ٧٨اإلسراء: D FE  Z ]كقوله تعالى: 
عن الصالة أخبر و�لیها یرجع القول، قلت: األول أصح حمًال للخطاب على ظاهر اللفظ، 

 " والقول الثاني مجاز، فإنه من تسمیة الشيء ببعض ما هو من أعماله.
 :-رضي هللا عنه-في حق عثمان �قول الشاعر 

 ضــــــــحوا �أشــــــــمط عنــــــــوان الســــــــجود �ــــــــه
 

 اا وقرآًنـــــــــــــــــ�قطـــــــــــــــــع اللیـــــــــــــــــل تســـــــــــــــــبیحً  
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 الة.ذ�ر وص
 طالب: .............

 �ش؟ في أ
 طالب: .............

 نتائج األفكار في تخر�ج أحادیث األذ�ار. نعم،
 طالب: .............

، ابن حجر �صحح ني أنه ال یرتقي إذا �انت له طرق مفرده �الضعف ال �ع هو إذا حكم على
ن ما فیه ما �منع من قبوله في مثل هذا الباب ال �أس إن شاء هللا، وما �قال �الطرق أو �حسِّ 

لیس أو إن �ان قصده التخر�ج لیس �معنى الروا�ة  ،ذ�ره ابن حجر :خّرجه ابن حجر �قال
طرقه وأسانیده وألفاظه في هذا الكتاب الذي هو  �ه إنما خرجه بذ�رابن حجر في �تا�معنى رواه 

وطبع منه  ،تخر�ج أحادیث األذ�ار هو �تاب أمالي أمالها ابن حجر ؛ ألنمن �تب التخر�ج
 ألنه ناقص ما �ّمله. ؛الموجود

نسخ قیام اللیل   ٢٠المزمل: Y Z [ ]\  Z ]الخامسة: قال �عض العلماء: قوله تعالى:  "

 \[ ] Y Z ]: -عز وجل-ونصفه والنقصان من النصف والز�ادة علیه، ثم احتمل قول هللا 

 Z :معنیین أحدهما: أن �كون فرًضا ثانًیا؛ ألنه أز�ل �ه فرض غیره، واآلخر أن �كون   ٢٠المزمل

 M N O P Q R ]فرًضا منسوًخا أز�ل �غیره �ما أز�ل �ه غیره؛ وذلك لقوله تعالى: 
S T U V W X Y  Z :فاحتمل قوله تعالى:   ٧٩اإلسراء[ M N O P Q R 

 Z :أي یتهجد �غیر الذي ُفرض علیه مما یتیسر منه، قال الشافعي: فكان الواجب   ٧٩اإلسراء
 -صلى هللا علیه وسلم-طلب االستدالل �السنة على أحد المعنیین، فوجدنا سنة رسول هللا 

 " تدل على أال واجب من الصالة إال الخمس.
ح ال �كون أحدهما أرجح من  خالل السیاق أو من نعم إذا احتمل النص معنیین من غیر مرجِّ

ح بنص آخر من القرآن إن تیسر أو من السنة وقد �طلب  ،خالل الثبوت فإنه �طلب المرجِّ
 ،�عني إذا تساوى القوالن أو المعنیان من �ل وجه نحتاج إلى مرجح ولو قشة ،الضعیف للترجیح

نسیت الخبر   ٣النساء: p q r  Z ]ح في تحفة المودود �خبر ضعیف في معنى وابن القیم رجّ 
 لكن یراجع.

السادسة: قال القشیري أبو نصر: والمشهور أن نسخ قیام اللیل �ان في حق األمة، و�قیت  "
، وقیل: نسخ التقدیر �مقدار، و�قي أصل -صلى هللا علیه وسلم-الفر�ضة في حق النبي 

 " الوجوب �قوله تعالى..
 التقدیر �المقدار من الوقت ثلثا اللیل ونصفه وثلثه.
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فالهدي ال بد منه، �ذلك لم �كن بد من صالة   ١٩٦البقرة: ª   « ®¬  Z © ]�قوله تعالى:  "
اللیل، ولكن فوض قدره إلى اختیار المصلي، وعلى هذا فقد قال قوم: فرض قیام اللیل �القلیل 

 " �اٍق، وهو مذهب الحسن، وقال قوم: نسخ..
 وهو من قیام اللیل. ،الحنفیة یرون وجوب الوتر

ولعل الفر�ضة  ،وهو مذهب الشافعي ،فال تجب صالة اللیل أصالً  ،سخ �الكلیةنُ  :وقال قوم "
 هي هذا، وهو قیامه، ومقداره مفوض إلى.. -صلى هللا علیه وسلم-التي �قیت في حق النبي 

" 
 خیرته.

Y Z [ ]\  Z ]ومقداره مفوض إلى خیرته، و�ذا ثبت أن القیام لیس فرًضا، فقوله تعالى:  "

معناه اقرؤوا إن تیسر علیكم ذلك، وصلوا إن شئتم، وصار قوم إلى أن النسخ   ٢٠المزمل: 
أ�ًضا، فما �انت صالة اللیل واجبة علیه،  -صلى هللا علیه وسلم-�الكلیة تقرر في حق النبي 

 " محمول على حقیقة النفل، ومن قال نسخ..  ٧٩اإلسراء: Q R  Z ]وقوله: 

ال  -علیه الصالة والسالم-وجو�ه علیه  يیناف  ٧٩اإلسراء: Q R  Z ] :-جل وعال-لكن هل قوله 
معناها األصلي ما تنافي �عني ز�ادة  ،شك أن النفل غیر الفر�ضة إذا نظرنا إلى معناها األصلي

 وال شك أنه إذا أوجب علیه �ان ز�ادة له على الفرائض. ،نافلة
فننزل �ل حقیقة في  ،واللغو�ة واالصطالحیةومن هنا نعرف أهمیة الفرق بین الحقائق الشرعیة 

هذا  ،عاقب على تر�هثاب على فعله وال �ُ النفل ما یُ  :�قول  ٧٩اإلسراء: Q R  Z ]منزلها ومكانها 

 â ã ä         å æ ç è é Z ] :-جل وعال-االصطالح إًذا ماذا عن المكروه في قوله 

المحرمات التي ذ�رت �ل  ؟عاقب فاعلهتار�ه وال �ُ ثاب هل نقول إنه الذي ال إثم فیه یُ   ٣٨اإلسراء: 
غسل الجمعة «وقل مثل هذا في  ؟نه مكروهإهل نقول  ،ذلك فیها �بائر مجمع على أنها �بائر

 �هللا المستعان. ،ال یلزم أن ننزل علیه الحقیقة االصطالحیة »واجب على �ل محتلم
 طالب: ............

 ،ألنها ثبتت بدلیل ظني ؛واجب ولیست �فر�ضة واجبة :ولون هذا وارد على الحنفیة أنهم �ق نعم،
فرض رسول هللا وأنتم تقولون لیس  :طیب الصحابي �قول ،والفرض ما ثبت بدلیل قطعي

 الفرض والواجب �معنى واحد. ،�عني الواجب هو الفرض ،�فر�ضة
 طالب: .............

 ،الصحابي �قول فرض ،لیس �فر�ضةال ال، هو وارد على �ل حال على الحنفیة الذین �قولون 
فرض و�تب وأوجب  ،ال إشكال فیها أنها واجبةفوأما الوجوب  ،وهم �قولون ال لیست �فر�ضة

 . �معنى كلها
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ومن قال: نسخ المقدار و�قي أصل وجوب قیام اللیل، ثم نسخ، فهذا النسخ الثاني وقع ببیان  "

 / . - ]، وقوله:  ٧٨ اإلسراء:Z  @ ? < = ]مواقیت الصالة �قوله تعالى: 

0 1 2 3  Z :ما في الخبر من..  ١٧الروم " 

وأبدى الزمخشري في  ،�عني لزوالها ٧٨اإلسراء: Z  @ ? < = ]الدلوك هو الزوال 
إن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه  :ا وقالأساس البالغة علة لتسمیة وقت الزوال دلو�ً 

 1 0 / . - ]وأما  ،فیحتاج إلى دلكها هذا في أساس البالغة للزمخشري  ،عینه

2 3  Z :هما صالة طرفي النهار.  ١٧الروم 
 " ما في الخبر من أن الز�ادة على الصلوات الخمس تطوع. "

 :وأخبرنا رسولك أن هللا افترض علیك خمس صلوات في الیوم واللیلة قال :عندما قال األعرابي
فیختلفون في �عض  »ال، إال أن تطوع إال أن تطوع« :قال ؟هل علي غیرها :قال »نعم«

مثل صالة العید وصالة الكسوف والوتر عند الحنفیة وغیرها من الصلوات  ،الصلوات في وجو�ها
 المختلف فیها.

 -والخطاب للنبي  ٧٩اإلسراء: M N O P Q R  Z ]وقیل: وقع النسخ �قوله تعالى:  "
صلى هللا علیه -ولألمة �ما أن فرضیة الصالة و�ن خوطب بها النبي  -صلى هللا علیه وسلم

 " �انت عامة له ولغیره، وقد قیل.  ٢ - ١المزمل:  Z % $ #    " ! ]في قوله تعالى:  -وسلم

علیه -الخطاب موجه للنبي   ١٠٣التو�ة: j k l m  Z ] :-جل وعال-مثل هذا في قوله 
لكن ال �ختص �ه �ل من �قوم مقامه من أولیاء األمور �جب علیهم أن �أخذوا  ،-الصالة والسالم

Z  & % $ #        " ! ] :-جل وعال-قل مثل هذا في قوله  ،الز�وات من الناس

 فعلها الصحا�ة. ،ختسِ ما نُ  -علیه الصالة والسالم-صالة الخوف مشروعة �عده   ١٠٢النساء: 

 D E ]وقد قیل: إن فر�ضة هللا امتدت إلى ما �عد الهجرة وُنِسخت �المدینة؛ لقوله تعالى:  "

F G IH J K L M N O P RQ S T U V  XW  Z :و�نما   ٢٠المزمل

 ]ُفرض القتال �المدینة، فعلى هذا بیان المواقیت جرى �مكة، فقیام اللیل ُنسخ �قوله تعالى: 

M N O P Q R  Z :صلى هللا علیه -وقال ابن عباس: لما قدم رسول هللا   ٧٩اإلسراء

وجوَب صالِة اللیل. السا�عة:   ٢٠المزمل: Z  & % $ # " ! ]نسَخ قوُل هللا تعالى:  -وسلم
 " قوله تعالى..

ینزل هللا إلى « :-صلى هللا علیه وسلم-�قول في روا�ة مسلم عن أبي هر�رة عن رسول هللا 
حین یبقى ثلث اللیل « :وفي الروا�ة الثانیة ،»ل لیلة حین �مضي ثلث اللیل األولالدنیا �السماء 
 :قال القاضي عیاض :قال النووي  »إذا مضى شطر اللیل أو ثلثاه« :وفي روا�ة ،»اآلخر
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وهو الذي تظاهرت علیه  ،كذا قاله شیوخ الحدیث »حین یبقى ثلث اللیل اآلخر«الصحیح روا�ة 
قال  ،و�حتمل أن �كون النزول �المعنى المراد �عد الثلث األول :قال ،ومعناه األخبار بلفظه

 ،أُعلم �أحد األمر�ن في وقت فأخبر �ه -صلى هللا علیه وسلم-و�حتمل أن �كون النبي  :النووي 
وفیه رد لما  ،اوسمع الخبر�ن أبو هر�رة فنقلهما جمیعً  ،م �هعلَ ثم أُعلم �اآلخر في وقت آخر فأَ 

و�یف �ضعفها وقد رواها مسلم في صحیحه  ،أشار إلیه القاضي في تضعیف روا�ة الثلث األول
 آمل التوضیح والترجیح. :�قول ،�إسناد ال مطعن فیه عن الصحابیین أبي سعید وأبي هر�رة

 في أول -علیه الصالة والسالم-وال �منع أن �كون النبي  ،ال شك أن الروا�ات �لها صحیحة
ا و�كون موافقً  ،األمر أن النزول حین �مضي الثلث األول من �اب الترغیب في تطو�ل قیام اللیل

ف عنهم فأخبر �أن فّ ثم لما شق علیهم خُ  ،لما جاء في صدر اآل�ة وفي آخرها من قیام ثلثي اللیل
الناس  ألنه لو أخبر أن النزول في الثلث األول واستمر علیه شق على ؛النزول في الثلث األخیر

�ثیر من الناس من أهل التحري والحرص على العبادة یر�د أن �ستوعب �ل الوقت  ،بال شك
 ،فأخبر �أنه ینزل في الثلثین في الثلث األخیر وفي وقت من األوقات ،وقت النزول فیشق علیه

لعلم ووجهنا هذا �ما قاله جمع من أهل ا ،أخبر عن قیام داود أنه �ان ینام نصف اللیل و�قوم ثلثه
 ،والمراد �الثلث األخیر من غروب الشمس ،أن المراد �النصف في هذا الحدیث من صالة العشاء

 و�هذا تلتئم األدلة.
 طالب: ...............

 معروف.
 طالب: ...............

 ي أذ�ر.نعم هذا الذ

تخفیف  ن سبحانه علةَ اآل�ة بیَّ   ٢٠المزمل:  D E F G IH Z ] :قوله تعالى :السا�عة "
و�شق علیهم أن تفوتهم  ،فإن الخلق منهم المر�ض و�شق علیهم قیام اللیل ،قیام اللیل

فخفف هللا عن الكل  ،والمجاهد �ذلك ،والمسافر في التجارات قد ال �طیق قیام اللیل ،الصالة
 " ألجل هؤالء.

 فالمناسب في حقه العز�مة ال یترخص. ،و�بقى أن من ال عذر له ،ألن الرخص إذا نزلت عمت

مخففة من الثقیلة أي علم أنه سیكون. الثامنة: سوَّى   ٢٠المزمل:  D E F Z ]وأن في  "
هللا تعالى في هذه اآل�ة بین درجة المجاهدین والمكتسبین المال الحالل للنفقة على نفسه 
وعیاله  واإلحسان واإلفضال، فكان هذا دلیًال على أن �سب المال �منزلة الجهاد؛ ألنه جمعه 

 " مع الجهاد في سبیل هللا.
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 ،أما في الفضل فالجهاد شأنه عظیم ا،ته في �ونه عذرً نعم هو �منزل ،ه �منزلة الجهادوال �عني أن
وأال یدع اإلنسان نفسه ومن �مون  ،والتجارة جاء الحث علیها والكسب الطیب ،ذروة سنام اإلسالم

ومنهم من  ،وأطیب المكاسب �ختلف فیها أهل العلم فمنهم من �قول التجارة ،عالة یتكففون الناس
 ،لكن �ل هذا ال �عادل وال �قارب الجهاد في سبیل هللا ،ومنهم من �قول الزراعة ،ول الصناعة�ق

 .انعم هو مثله في �ونه عذرً 
ما من جالب �جلب «: -صلى هللا علیه وسلم-وروى إبراهیم عن علقمة قال: قال رسول هللا  "

، ثم قرأ »هللا منزلة الشهداءطعاًما من بلد إلى بلد فیبیعه �سعر یومه إال �انت منزلته عند 

 J K L M N O P RQ S T U ]: -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

V  XW  Z :٢٠المزمل. " 
 مخّرج؟

 طالب: ...............
 �عني مذ�ور في أضعف األسانید. ،مذ�ور فرقد عن مرة الطیب عن

 طالب: ...............
 نعم.

وقال ابن مسعود: أ�ما رجل جلب شیًئا إلى مدینة من مدائن المسلمین صابًرا محتسًبا فباعه  "

 " .٢٠المزمل: J K L M  Z ]�سعر یومه �ان له عند هللا منزلة الشهداء، وقرأ: 
�عضهم ضرب فیه أمثلة قد ال یتخیلها و  ،اآلن أصحاب التجارات واألموال �صبرون على تجاراتهم

فإذا �سب في هذه  ،أو �عض الناس من أجل الكسب وال شك أن هذا مما تشتهیه النفس ،الناس
 ،البضاعة ثم اشترى دفعة ثانیة و�سب فیها ثم اشترى.. خالص �ستمر و�ستثقل ما �عوقه عنها

صبره هل هو من �اب االحتساب  ،وتمیل إلیه ،وتشتهیه النفس ،فمثل هذا الذي تدفع إلیه النفس
 نعم قد �كون الرجل �سوًال  ،من �اب موافقة النفس ورغبتها؟ هو موافقة النفس ورغبة النفس أم

و�عف من  ،من أجل أن �عف نفسه ؛لكن تدعوه الحاجة إلى الكسب ،إلى الراحة اومخلدً  وملوًال 
 ،هذا �قال إنه �صبر و�حتسب من أجل هؤالء الصبیة أو من أجل هؤالء النسوة ،تحت یده

الرغبة  فهؤالءو�جمعون األموال الطائلة  ،أما الذین �ضر�ون في األسواق ،جلهم�حتسب من أ
 والغر�زة تدفعهم إلى ذلك.

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 �حیث ال یز�د على الناس وال �حتكر حتى یرتفع السوق.
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 طالب: ............
 ؟ماذا

 طالب: ............
ألن �عض الناس عنده  ؟هذا قصدك ألیسا أنه إذا ما زاد ي عرضناها سا�قً الت�عني مثل المسألة 

وأنها تختلف عن  ،؟ ألنه �غري الناس بهذه السلعة، هذا غش للناس لمَ السلعة �مائة و�قول �ألف
حقیقتها أنها ما صارت بهذه القیمة إال أنها شيء من نوع ال تعرفه أنت وال أمثالك �قول بلسان 

 المشتري.الحال �قوله 
 طالب: .............

 ا.هذه عرضناها مرارً 
 طالب: .............

 .اهذا ما هو مبرر ال، لیس مبررً 
 طالب: .............

جاره عشرة ، وال شك أن المحالت تتفاوت محل إوالثلث غبن ،عرف السوق ال تز�د على الثلث
 جاره مائة ألف ال �خسر.آالف ما هو مثل محل إ

 .............طالب: 
 هو لو فعل لو نّزل السعر مشت �سرعة.

 طالب: .............
 ها لغیرك.خلِّ  ،دّور سلعة ثانیة أوإن أعجبك 

 طالب: .............
 شيء تمشي أكثر. أو ال، و�مكن ألف ومائتان إذا �ان محله في حي راقٍ 

 طالب: .............
لكنها  ،ي �الخاطر: �هللا ما هي التقالفسلعة وطلع من محل  اشترى  اهو ما هو سمع شخًص 

ر�ب  :یهمه الثمن لیقال ،فهذا ما تهمه النوعیة ،سمع �الحرف �عني ما هي فر�ة علیه ،غالیة
 .فقط أو أكل �ذا ،أو لبس �ذا ،كذا

 طالب: .............
أنه یوجد من لكن العكس اآلن  ،�ضر بهم �حتسب في ضررهم ال �حتسب في اإلضرار بهم

 ،لإلضرار �ه وطرده من السوق  ؛ثم یتآمرون علیه ،�شارك في �عض السلع في محل بین محالت
 مسكین. ،لكن هو ما یتحمل ،و�تحملون الخسارة ،یبیعون �خسارة ما عندهم مشكلة

 طالب: .............
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من التالعب �أموال  لكنه ،لو تعبوا على األموال ما فعلوها ،األرقام المتمیزة هذا �له من الترف
 هللا.

 طالب: .............
خمسمائة  ،ألف أو �مائتيمعنى أنه �شري رقم جوال �مائة ألف  فماال ال، هذا سفه بال شك و�

 ال تلیق �عاقل. ،هذه حقیقة مرة ؟أر�عات أوخمسات  أو�قال جواله أصفار  لكيا ألف أحیانً 

اآل�ة، وقال ابن عمر: ما خلق هللا موتة أموتها   ٢٠المزمل: J K L M  Z ]وقرأ:  "
�عد الموت في سبیل هللا أحب إليَّ من الموت بین شعبتي رحلي أبتغي من فضل هللا ضارً�ا في 
األرض. وقال طاوس: الساعي على األرملة والمسكین �المجاهد في سبیل هللا. وعن �عض 

�تب إلى و�یله: �ع الطعام یوم تدخل السلف أنه �ان بواسط فجهز سفینة حنطة إلى البصرة و 
 " البصرة.

 بنفس الیوم ال تؤخر.
وال تؤخره إلى غد، فوافق سعة في السعر فقال التجار للو�یل: إن أخرته جمعة ر�حت فیه  "

أضعافه، فأخره جمعة فر�ح فیه أمثاله، فكتب إلى صاحبه بذلك، فكتب إلیه صاحب الطعام: �ا 
مع سالمة دیننا، وقد جنیت علینا جنا�ة، فإذا أتاك �تابي هذا فخذ  هذا إنا �نا قنعنا بر�ح �سیر

المال وتصدق �ه على فقراء البصرة، ولیتني أنجو من االحتكار �فاًفا ال عليَّ وال لي، و�روى 
أن غالًما من أهل مكة �ان مالزًما للمسجد فافتقده ابن عمر، فمشى إلى بیته فقالت أمه: هو 

یه فقال له: �ا بني ما لك وللطعام؟ فهال إبًال، فهال �قًرا، فهال غنًما، إن على طعام له یبیعه فلق
 " صاحب الطعام �حب المحل، وصاحب الماشیة �حب الغیث.

وصاحب الماشیة �حب  ،من أجل أن ترتفع قیمة الطعام ؛صاحب الطعام �حب الجدب والمحل
 ،وجاءت السنة الثانیة ما �اعه ،عنده ة مخزنةشخص عنده سمن من سنة ماضی عَ مِ وسُ  ،الغیث

 ،و�كثر السمن ،ألنه لما رأى البرق و�تبعه المطر یر�ع الناس ؛افرأى البرق قال �لمة قبیحة جد� 
 معناه أن سلعته تكسد.

أي صلوا ما أمكن، فأوجب هللا من صالة   ٢٠المزمل: Y Z [ ]\  Z ]التاسعة: قوله تعالى:  "
اللیل ما تیسر، ثم نسخ ذلك �إ�جاب الصلوات الخمس على ما تقدم، قال ابن العر�ي: وقد قال 
قوم إن فرض قیام اللیل ُسنَّ في ر�عتین من هذه اآل�ة، قاله البخاري وغیره، وعقد �اً�ا ذ�ر فیه 

هو نام ثالث عقد، �ضرب على �ل عقدة �عقد الشیطان على قافیة رأس أحد�م إذا «حدیث: 
مكانها علیك لیل طو�ل فارقد، فإن استیقظ فذ�ر هللا انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن 

وذ�ر . »صلى انحلت عقده �لها فأصبح نشیًطا طیب النفس، و�ال أصبح خبیث النفس �سالن
أما الذي یثلغ رأسه «قال: في الرؤ�ا  -صلى هللا علیه وسلم-حدیث سمرة بن جندب عن النبي 
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، وحدیث عبد هللا بن مسعود »�الحجر فإنه �أخذ القرآن فیرفضه و�نام عن الصالة المكتو�ة
ذلك رجل �ال «رجل ینام اللیل �له فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-قال: ُذِكر عند النبي 

ة على ، فقال ابن العر�ي: فهذه أحادیث مقتضیة حمل مطلق الصال»الشیطان في أذنیه
المكتو�ة، فُیحمل المطلق على المقّید؛ الحتماله له، وتسقط الدعوى ممن عیَّنه لقیام اللیل، 

صلى هللا علیه -وفي الصحیح واللفظ للبخاري قال عبد هللا بن عمرو: وقال لي رسول هللا 
ا ما ، ولو �ان فرًض »�ا عبد هللا ال تكن مثل فالن، �ان �قوم اللیل، فترك قیام اللیل«: -وسلم

علیه، وال أخبر �مثل هذا الخبر عنه، بل �ان یذمه غا�ة  -صلى هللا علیه وسلم-أقره النبي 
صلى هللا علیه -الذم. وفي الصحیح عن عبد هللا بن عمر قال: �ان الرجل في حیاة النبي 

 ، و�نت غالًما شا��ا عزً�ا، و�نت-صلى هللا علیه وسلم-إذا رأى رؤ�ا قصها على النبي  -وسلم
، ورأیت في النوم �أن ملكین -صلى هللا علیه وسلم-أنام في المسجد على عهد رسول هللا 

أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطو�ة �طي البئر، و�ذا لها قرنان، و�ذا فیها ناس قد 
 عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ �اهلل من النار قال: ولقینا ملك آخر فقال لي: لم تَرع فقصصتها.

" 
 ترع �عني لن �حصل لك ما یروعك. لم
نعم «فقال:  -صلى هللا علیه وسلم-فقصصتها على حفصة فقّصتها حفصة على رسول هللا  "

، فكان �عُد ال ینام من اللیل إال قلیًال، فلو �ان ترك »الرجل عبد هللا لو �ان �صلي من اللیل
 القیام معصیة لما قال له الملك: لم ُتَرع، �هللا أعلم.

،  ٢٠المزمل: A CB  Z @ ? < ]شرة: إذا ثبت أن قیام اللیل لیس �فرض، وأن قوله: العا 

[ Y Z [ ]\  Z :محمول على ظاهره من القراءة في الصالة، فاختلف العلماء في   ٢٠المزمل
قدر ما یلزمه أن �قرأ �ه في الصالة؛ فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب ال �جزئ العدول عنها 
وال االقتصار على �عضها. وقدره أبو حنیفة �آ�ة واحدة من أي القرآن �انت، وعنه: ثالث 

 " آ�ات.

فاقرأ ما تیسر معك من « :وفي وحدیث المسيء ، ٢٠المزمل: Y Z [ ]\  Z ] :ا �قولهاحتجاجً 
 .»ال صالة لمن لم �قرأ �فاتحة الكتاب« :والجمهور �ستدلون �حدیث عبادة ،»القرآن

وعنه: ثالث آ�ات؛ ألنها أقل سورة، ذ�ر القول األول الماوردي، والثاني ابن العر�ي،  "
والصحیح ما ذهب إلیه مالك والشافعي على ما بّیناه في سورة الفاتحة أول الكتاب، والحمد 
هلل. وقیل: إن المراد �ه قراءة القرآن في غیر الصالة، قال الماوردي: فعلى هذا �كون مطلق 

محموًال على الوجوب أو على االستحباب دون الوجوب وهذا قول األكثر�ن؛ ألنه لو  هذا األمر
وجب علیه أن �قرأ لوجب علیه أن �حفظه، والثاني: أنه محمول على الوجوب؛ لیقف �قراءته 
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على إعجازه وما فیه من دالئل التوحید و�عث الرسل، وال یلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودالئل 
 " �حفظه. التوحید منه أن

 من المصحف. األن هذا یتم �القراءة نظرً 
وفي قدر ما تضمنه هذا األمر من القراءة  ،ألن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة"

 "ألن هللا تعالى �ّسره على عباده. ؛أحدها جمیع القرآن :خمسة أقوال

[ n o p q   Z  :١٧القمر،  [ Y Z [ ]\  Z :له میسر إًذا �له تلزم قراءته  ٢٠المزمل�، 
 هذا القول األول.

ره على عباده، قاله الضحاك. الثاني: ثلث القرآن، حكاه جو�بر. الثالث:  " ألن هللا تعالى �سَّ
مائتا آ�ة، قاله السدي. الرا�ع: مائة آ�ة، قاله ابن عباس، الخامس: ثالث آ�ات �أقصر سورة، 

�عني   ٢٠المزمل: Z  _ ̂ ]قاله أبو خالد الكناني. الحاد�ة عشرة: قوله تعالى: 
} الواجبة في أموالكم، قاله عكرمة وقتادة، وقال وآتوا الز�اةوهي الخمسة لوقتها، {المفروضة، 

الحارث العكلي: صدقة الفطر؛ ألن ز�اة األموال وجبت �عد ذلك، وقیل صدقة التطوع، وقیل �ل 
 " أفعال الخیر. وقال ابن عباس: طاعة هللا واإلخالص له.

  .على سبیل الوجوب یراد بها المطلو�ةطلقت یراد بها المفروضة لكن الز�اة إذا أُ 
 طالب: ...............

 األمة �لها أهل قرآن.

القرض الحسن: ما ُقصد �ه وجه   ٢٠المزمل: b c d fe  Z ]الثانیة عشرة: قوله تعالى:  "
هللا تعالى خالًصا من المال الطیب. وقد مضى في سورة الحدید بیانه، وقال ز�د بن أسلم: 
القرض الحسن النفقة على األهل. وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة في سبیل هللا. الثالثة 

 " .۲۰المزمل: g h i   j  k l m n  Z ]عشرة: قوله تعالى: 
قق علیه المتصدَ یرون أن المقَرض المنفَ  المتصوفة و�رون أن یده  ،ق علیه أفضل من المتصدِّ
�یف یتم  ،-جل وعال-لماذا؟ ألن ید اآلخذ نائبة عن هللا  ،و�د المنِفق هي السفلى ،هي العلیا

وهذا تبر�ر  ،فیده هي العلیا ،فهو نائب عن هللا �أخذ هذا القرض ،إقراض هللا؟ �إعطاء المسكین
 لكسلهم وخمولهم وتر�هم وتعطیلهم األسباب.

البقرة، وروي عن عمر بن الخطاب   ۲۰المزمل: g h i   j  k l m n  Z ]قوله تعالى:  "
ما یدري  :فجاءه مسكین فأخذه ودفعه إلیه فقال �عضهم ،-ا بلبن�عني تمرً -أنه اتخذ حیًسا 

   g h i ]ل و�أنه تأوَّ  ،لكن رب المسكین یدري ما هو :فقال عمر ،هذا المسكین ما هذا

j  k l m n o     p  Z :ومن الشح والتقصیر. ،فتمأي مما تر�تم وخلَّ   ۲۰المزمل " 
 ؟ما هذا ،أحسن هللا إلیك البقرة
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 �أنها مقحمة. ،ما جرت عادته أن یذ�ر السورة ،هذه ما أدري �أنها مقحمة

" [ q sr  Z :قال أبو هر�رة: الجنة، و�حتمل أن �كون أعظم أجرًا إلعطائه �الحسنة   ۲۰المزمل
 " عشًرا، ونصب خیًرا وأعظم على المفعول الثاني لتجدوه، و(هو) فصل..

 وأعظم معطوف علیه. ،ا هو المفعول الثانيخیرً 
و(هو) فصل عند البصر�ین، وعماد في قول الكوفیین، ال محل له من اإلعراب، وأجًرا تمییز.  "

[ t vu  Z :أي سلوه المغفرة لذنو�كم.   ۲۰المزمل[ w x y  Z :لما �ان قبل التو�ة   ۲۰المزمل

[ z { Z  :لكم �عدها، قاله سعید بن جبیر.  ۲۰المزمل " 
 ختمت السورة.
 هللا المستعان. ،ختمت السورة


