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اﻟسﻼم ﻋﻠیكم ورﺤمﺔ ﷲ و�ر�ﺎﺘﻪ.
�سم ﷲ اﻟرﺤمن اﻟرﺤیم.

اﻟحمد ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﻟمین ،وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ ،ﻗﺎل اﻹﻤﺎم
اﻟﻘرطبﻲ -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ:-

" ﺴورة اﻟﻘیﺎﻤﺔ ﻤكیﺔ ،وﻫﻲ ﺘسﻊ وﺜﻼﺜون آ�ﺔ.
ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z^]\[Z[ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١ :ﻗیﻞ :إن ﻻ ﺼﻠﺔ ،وﺠﺎز" ..

ﻤﺎ ﻓیﻪ �سمﻠﺔ �ﺎ ﺸیﺦ؟
اﻟبسمﻠﺔ..
�ﺎ ﺸیﺦ.

ﻤﺎ ﻓیﻪ �سمﻠﺔ ﻋندك؟

ﺘوﺠد ..ﻟكن
ﻷﻨﻪ..

"�سم ﷲ اﻟرﺤمن اﻟرﺤیم ،ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ^]\[Z[ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١ :ﻗیﻞ :إن ﻻ ﺼﻠﺔ ،وﺠﺎز

وﻗوﻋﻬﺎ ﻓﻲ أول اﻟسورة؛ ﻷن اﻟﻘرآن ﻤتصﻞ �ﻌضﻪ ﺒبﻌض ﻓﻬو ﻓﻲ ﺤكم �ﻼم واﺤد ،وﻟﻬذا ﻗد
ﯿذ�ر اﻟشﻲء ﻓﻲ ﺴورة ،و�جﻲء ﺠوا�ﻪ ﻓﻲ ﺴورة أﺨرى� ،ﻘوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰNMLK [ :

ZSRQPO

اﻟحجر ،٦ :وﺠوا�ﻪ ﻓﻲ ﺴورة أﺨرى:

[_` Zdcbaاﻟﻘﻠم:

 ٢وﻤﻌنﻰ اﻟكﻼم :أﻗسم ﺒیوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،ﻗﺎﻟﻪ اﺒن ﻋبﺎس واﺒن ﺠبیر وأﺒو ﻋبیدة ،وﻤثﻠﻪ ﻗول
اﻟشﺎﻋر:

ﺘـ ـ ـ ـ ـ ــذ�رت ﻟیﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋترﺘنﻲ ﺼـ ـ ـ ـ ـ ــبﺎ�ﺔ

ﻓكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمیم اﻟﻘﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ﻻ ﯿتﻘطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ"

ﻤﻌول �ثیر ﻤن أﻫﻞ اﻟتﻔسیر ﻋﻠﻰ أن )ﻻ( ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا اﻟموﻀﻊ ﺼﻠﺔ ،و�ﻌبرون �ﺎﻟصﻠﺔ ﻋن
ﱠ
اﻟشﻲء اﻟزاﺌد اﻟذي ﻟو ﺤذف ﻤﺎ ﺘﺄﺜر اﻟكﻼم

[  Z Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Íاﻟواﻗﻌﺔ:

 ،٧٦ - ٧٥وﻤنﻬم ﻤن �ﻘول -وﻫذا ﻤﺄﺜور ﻋن اﻟحسن -إن أﺼﻞ اﻟﻌبﺎرة :ﻷﻗسم �ﻌنﻲ ﺘﺄﻛید ﻟﻠﻘسم،
واﻷﻟﻒ ﻫذﻩ ﻤز�دة ﺼورة �مﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ -ﺠﻞ وﻋﻼ Z ¿ ¾ [ :-اﻟنمﻞ ٢١ :ﻓیﻬﺎ أﻟﻒ زاﺌدة،

ﻗﺎﻟوا :ﻫذﻩ ﻤثﻠﻬﺎ وأﺼﻠﻬﺎ :ﻷﻗسم ﺒیوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،ﺒدﻟیﻞ أن ﻟﻪ ﺠوا�ﻪ .وﻓﻲ ﻗوﻟﻪÏ Î Í [ :

 Z ÔÓÒÑÐﻛیﻒ ﺘكون ﻨﺎﻓیﺔ و�ؤ�د ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻟﻘسم ﻋظیم؟ ﻗﺎﻟوا :إن ﻻ ﻫذﻩ ﺼﻠﺔ

ﺴواء ﻗﻠنﺎ :إن ﻻ ﺼﻠﺔ �مﺎ ﻗﺎل ﺠمﻬور اﻟمﻔسر�ن ،أو إذا ﺜبت ﻤﺎ ُﻨﻘﻞ ﻋن اﻟحسن اﻟبصري ،وأﻨﻪ
ﻤتﻠﻘﻰ �ﺎﻟسند اﻟصحیﺢ ،ﻟكنﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻓﻲ ﺸﻲء ﻤن اﻟﻘراءات اﻟمﻌتبرة ﻷﻗسم ﺒدون أﻟﻒ ﻓﻲ اﻟنطق
و�ن وﺠدت ﻓﻲ اﻟرﺴم �مﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ Z ¿ ¾ [ :اﻟنمﻞ� ٢١ :ﻌض اﻟنﺎس �ستشكﻞ �یﻒ ﺘُﻘ أر
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ﻷذ�حنﻪ وﻓیﻬﺎ ﻻ [ ¿ Zاﻟنمﻞ ٢١ :ﻓیﻘوﻟون إن ﻻ ﻫذﻩ ﺼﻠﺔ ،وﻻ ﯿنطق ﺒﻬﺎ ،ﻟكن ﻻ ﻫنﺎ ﻋﻠﻰ

ﻗراءة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘنطق [Z[Z

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،١ :وﻋﻠﻰ ﻗول اﻟحسن :ﻷﻗسم ﺒدون أﻟﻒ ،وﻟكﻞ وﺠﻪ ،ﻟكن

اﻟﻌبرة �مﺎ ﺜبت �ﺎﻟتواﺘر.

" وﺤكﻰ أﺒو اﻟﻠیث اﻟسمرﻗندي :أﺠمﻊ اﻟمﻔسرون أن ﻤﻌنﻰ [Z[Z

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١ :أﻗسم ،واﺨتﻠﻔوا

ﻓﻲ ﺘﻔسیر ﻻ ،ﻗﺎل �ﻌضﻬم :ﻻ ز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟكﻼم ﻟﻠز�نﺔ ،و�جري ﻓﻲ �ﻼم اﻟﻌرب ز�ﺎدة ﻻ �مﺎ ﻗﺎل
ﻓﻲ آ�ﺔ أﺨرى Z%$#"![ :اﻷﻋراف� ١٢ :ﻌنﻲ أن ﺘسجد" .

وﻓﻲ �ﻌضﻬﺎ :ﻤﺎ ﻤنﻌك أن ﺘسجد ،وﻻ ﻫذﻩ زاﺌدة.

" �ﻌنﻲ أن ﺘسجد وﻗﺎل �ﻌضﻬم :ﻻ ﱞ
رد ﻟكﻼﻤﻬم ،ﺤیث أﻨكروا اﻟبﻌث ﻓﻘﺎل :ﻟیس اﻷﻤر �مﺎ زﻋمتم.

ﻗﻠت :وﻫذا ﻗول اﻟﻔراء و�ثیر ﻤن اﻟنحو�ین� ،ﻘوﻟون :ﻻ ﺼﻠﺔ ،وﻻ �جوز أن ﯿبدأ �جحد ﺜم �جﻌﻞ
ﺼﻠﺔ؛ ﻷن ﻫذا ﻟو �ﺎن �ذﻟك ﻟم ُ�ﻌرف ﺨبر ﻓیﻪ ﺠحد ﻤن ﺨبر ﻻ ﺠحد ﻓیﻪ ،وﻟكن اﻟﻘرآن ﺠﺎء
�ﺎﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟذﯿن أﻨكروا اﻟبﻌث واﻟجنﺔ واﻟنﺎر ،ﻓجﺎء اﻹﻗسﺎم �ﺎﻟرد ﻋﻠیﻬم ﻓﻲ �ثیر ﻤن اﻟكﻼم

اﻟمبتدأ ﻤنﻪ وﻏیر اﻟمبتدأ ،وذﻟك �ﻘوﻟﻬم :ﻻ �ﷲ ﻻ أﻓﻌﻞ ،ﻓﻼ ﱞ
رد ﻟكﻼم ﻗد ﻤضﻰ ،وذﻟك �ﻘوﻟك:

ﻗوﻤﺎ أﻨكروﻩ ،وأﻨشد ﻏیر اﻟﻔراء ﻻﻤرئ اﻟﻘیس:
ﻻ �ﷲ إن اﻟﻘیﺎﻤﺔ ﻟحق �ﺄﻨك أﻛذﺒت ً
ﻓــﻼ وأﺒیــك اﺒنــﺔ اﻟﻌــﺎﻤري ﻻ ﯿــدﻋﻲ اﻟﻘــوم"

ﻨﻌم ﻟكن ُﯿ َرّد ﻋﻠﻰ ﻫذا أﻨﻪ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا اﻟمﻘﺎم ﻻ ﺒد ﻤن وﺠود اﻟواو اﻟتﻲ ﻤﻔﺎدﻫﺎ ﻋطﻒ ﺠمﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺠمﻠﺔ ﻻ وأﻗسم� ،ﻌنﻲ ﻨﻔﻲ و�ﺜبﺎت ،اﻟﻠﻬم إﻻ إذا ﻗﻠنﺎ :إن اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻻ ﻻزم؛ ﻟئﻼ ﺘتسﻠط ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
�ﻌدﻩ ﻤن �ﻼم ،ﻓﺈذا ﻗﻠنﺎ :إن اﻟوﻗﻒ ﻻزم ﻓمﺎ ﻓیﻪ أﺤد ﻤن اﻟﻘراء ﻗﺎل ﺒﻠزوم اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻻ ،واﻟواو

ﻫذﻩ �ستحسنﻬﺎ اﻟبﻼﻏیون أﻨﻪ ﻟو وﺼﻞ اﻟكﻼم ﺒدون واو ﻟظن ﻨﻔﻲ ﻤﺎ ُﯿراد إﺜبﺎﺘﻪ ،ﻻ وأﺼﻠحك ﷲ
إن ﻗﻠت :ﻻ أﺼﻠحك ﷲ ،ﻫذا ﻨﻔﻲ ﻟمﺎ ﺘر�د إﺜبﺎﺘﻪ ،ﻫم �ستحبون اﻟواو ﻓﻲ ﻫذا اﻟموﻀﻊ ﻤﻊ أن

اﻟوﻗﻒ اﻟﻼزم �ﻐنﻲ ﻋنﻬﺎ [ZKJIHGFEDC

ﯿوﻨس ٦٥ :ﻫﻞ ﻗوﻟﻬم إن اﻟﻌزة

ﺠمیﻌﺎ؟ ﻻ ﺒد ﻤن اﻟوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻬم ،ﻓﻲ ﺤدﯿث ﻟمﺎ ﺴئﻞ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻋن
ﻪﻠﻟ
ً
ﺸحم اﻟمیتﺔ وأﻨﻪ ﺘدﻫن ﺒﻬﺎ اﻟسﻔن و�ستصبﺢ ﺒﻬﺎ اﻟنﺎس ﻗﺎل» :ﻻ ،ﻫو ﺤرام ﻻ ،ﻫو ﺤرام ،ﻗﺎﺘﻞ ﷲ

اﻟیﻬود ُﻨﻬوا ﻋن ﺸحم اﻟمیتﺔ ﻓجمﻠوﻩ« �ﻌنﻲ أذاﺒوﻩ .ﻓﻘﺎل» :ﻻ« �جب اﻟوﻗﻒ ﻫنﺎ ،وﻻ ﻨحتﺎج ﺤینئذ
إﻟﻰ ز�ﺎدة اﻟواو ،إذا وﻗﻔت ﺜم ﻗﻠت :ﻫو ﺤرام �مﺎ ﻓﻲ اﻟحدﯿث ﻓمﺎ ﻓیﻪ إﺸكﺎل ،ﻓﺈذا وﺼﻠت ﻓﻼ ﺒد
أن ﺘﺄﺘﻲ �ﺎﻟواو ،ﻻ وﻫو ﺤرام ،ﻻ وأﺼﻠحك ﷲ ،ﻻ ووﻓﻘك ﷲ إﻟﻰ آﺨرﻩ ،ﻓﺎﻟمستﻌمﻞ ﻓﻲ اﻟنصوص

ﻫو ﻟزوم اﻟوﻗﻒ ،و�كتﻔﻰ �ﻪ ﻋن اﻟواو اﻟتﻲ �ستحسنﻬﺎ اﻟبﻼﻏیون ﻓﻘﺎل ﻋمر :ﻻ ﺒد أن ﺘﻘﻒ ﻫنﺎ

أﺨزاﻩ ﷲ ﻟمﺎ ﺠﻲء ﺒرﺠﻞ ﻗد ﺸرب ،ﺜم ﺠﻲء �ﻪ ﻓشرب ،ﺜم ﺠﻲء �ﻪ ﻓﻘﺎل ﻋمر :ﻻ ﺒد أن ﺘﻘﻒ
أﺨزاﻩ ﷲ؛ ﻷﻨك ﻟو ﻟم ﺘﻘﻒ �ﺄﻨك ﺘدﻋو ﻋﻠﻰ ﻋمر .اﻟمﻘصود أن ﻤثﻞ ﻫذﻩ ُﯿنتَبﻪ ﻟﻬﺎ ،واﻷﻤثﻠﺔ اﻟتﻲ
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ذ�رﻫﺎ اﻟﻔراء ﺘختﻠﻒ ﻋمﺎ ﻋندﻨﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻌطوﻓﺔ �ﺎﻟواو ﻋطﻒ ﺠمﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠمﻠﺔ ،واﻟذي ﻋندﻨﺎ ﻤﺎ
ﻓیﻪ واو [ Z^]\[Zاﻟﻘیﺎﻤﺔ.١ :

طﺎﻟب.............. :

أﯿن؟ ﻻ ،ﺤرام ﺘصیر؟

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ،ﺤرام .ﻗﺎل اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم» :-ﻻ ،ﻫو ﺤرام«.

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ،أﺼﻞ اﻟواو وﺠودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟنصوص ،ﻤﺎ ﻟﻬﺎ أﺼﻞ ﻋندﻨﺎ ﻓﻲ اﻟنصوص ،اﻟوﻗﻒ اﻟﻼزم ﻫم

�ﻼﻤﺎ ﻋﺎد��ﺎ ﻻ �ﺄﺨذ اﻷﺤكﺎم اﻟتﻲ اﺘّبﻌت ﻓﻲ اﻟنصوص أﺘوا ﺒﻬذﻩ اﻟواو؛ ﻟتز�ﻞ
�ﺎﻋتبﺎر �ﻼﻤﻬم
ً
اﻟﻠبس ،أﻤﺎ اﻟنصوص اﻟمر�وطﺔ �ﺄﺤكﺎم ﺴمﺎع و�ﻼم وأﺤكﺎم أداء ﻓﻬذﻩ أﻤرﻫﺎ �ختﻠﻒ.
" وﻗﺎل ﻏو�ﺔ ﺒن ﺴﻠمﻰ:

أﻻ ﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدت أﻤﺎﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ �ﺎﺤتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل

ﻟتحزﻨنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼ �ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻲ

وﻓﺎﺌدﺘﻬﺎ ﺘو�ید اﻟﻘسم ﻓﻲ اﻟرد ﻗﺎل اﻟﻔراء :وﻤن �ﺎن ﻻ �ﻌرف ﻫذﻩ اﻟجﻬﺔ �ﻘرأ :ﻷﻗسم �ﻐیر أﻟﻒ

ﻛﺄﻨﻬﺎ ﻻم ﺘﺄﻛید دﺨﻠت ﻋﻠﻰ أﻗسم ،وﻫو ﺼواب؛ ﻷن اﻟﻌرب ﺘﻘول :ﻷﻗسم �ﺎﻪﻠﻟ ،وﻫﻲ ﻗراءة

اﻟحسن واﺒن �ثیر واﻟزﻫري واﺒن ﻫرﻤزZ^]\[ .

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١ :أي ﺒیوم �ﻘوم اﻟنﺎس ﻓیﻪ

ﻟر�ﻬم ،وﻪﻠﻟ -ﻋز وﺠﻞ -أن �ﻘسم �مﺎ ﺸﺎءZcba`_[ .

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٢ :ﻻ ﺨﻼف ﻓﻲ

ﺘﻌظیمﺎ ﻟشﺄﻨﻪ ،وﻟم �ﻘسم �ﺎﻟنﻔس ،وﻋﻠﻰ
ﻫذا ﺒین اﻟﻘراء وﻫو أﻨﻪ أﻗسم ﺴبحﺎﻨﻪ ﺒیوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ؛
ً
اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٢ :رد
ﻗراءة اﺒن �ثیر :أﻗسم �ﺎﻷوﻟﻰ ،وﻟم �ﻘسم �ﺎﻟثﺎﻨیﺔ ،وﻗیﻞZcba`_[ :
آﺨر واﺒتداء ﻗسم �ﺎﻟنﻔس اﻟﻠواﻤﺔ ﻗﺎل اﻟثﻌﻠبﻲ :واﻟصحیﺢ أﻨﻪ أﻗسم ﺒﻬمﺎ
ﺠمیﻌﺎ ،وﻤﻌنﻰ [a
ً

Zcb

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٢ :أي ﺒنﻔس اﻟمؤﻤن اﻟذي ﻻ ﺘراﻩ إﻻ ﯿﻠوم ﻨﻔسﻪ �ﻘول :ﻤﺎ أردت �كذا؟ ﻓﻼ ﺘراﻩ

إﻻ وﻫو �ﻌﺎﺘب ﻨﻔسﻪ ،ﻗﺎﻟﻪ اﺒن ﻋبﺎس وﻤجﺎﻫد واﻟحسن وﻏیرﻫم ،ﻗﺎل اﻟحسن :ﻫﻲ �ﷲ ﻨﻔس
اﻟمؤﻤن ﻤﺎ ﯿرى اﻟمؤﻤن إﻻ ﯿﻠوم ﻨﻔسﻪ ،ﻤﺎ أردت �كﻼﻤﻲ؟ ﻤﺎ أردت �ﺄﻛﻠﻲ؟ ﻤﺎ أردت �حدﯿث

ﻨﻔسﻲ؟ واﻟﻔﺎﺠر ﻻ �حﺎﺴب ﻨﻔسﻪ .وﻗﺎل ﻤجﺎﻫد :ﻫﻲ اﻟتﻲ ﺘﻠوم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎت وﺘندم ،ﻓتﻠوم

ﻟم ﻻ ﺘستكثر ﻤنﻪ؟ وﻗیﻞ :إﻨﻬﺎ ذات اﻟﻠوم وﻗیﻞ" ..
ﻟم ﻓﻌﻠت؟ وﻋﻠﻰ اﻟخیر َ
ﻨﻔسﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟشر َ
ﻤحسنﺎ ﺘمنﻰ أن ﻟو ﯿزداد ﻤن
وﻟذا ﺠﺎء ﻓﻲ اﻟحدﯿث أﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن ﻤیت إﻻ و�ستﻌتب ،ﻓﺈن �ﺎن
ً
ﻤسیئﺎ ﺘمنﻰ أن ﻟو ﺘﺎب ﻤن إﺴﺎءﺘﻪ.
إﺤسﺎﻨﻪ ،و�ن �ﺎن
ً
" وﻗیﻞ :إﻨﻬﺎ ﺘﻠوم ﻨﻔسﻬﺎ �مﺎ ﺘﻠوم ﻋﻠیﻪ ﻏیرﻫﺎ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺠوﻩ ﺘكون" ...
ﻫذﻩ.

" ﻓﻌﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺠوﻩ ﺘكون اﻟﻠواﻤﺔ �مﻌنﻰ اﻟﻼﺌمﺔ ،وﻫو ﺼﻔﺔ ﻤدح ،وﻋﻠﻰ ﻫذا" ..
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ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺼیﻐﺔ ﻤبﺎﻟﻐﺔ ﻤن اﻟﻠوم ،واﻟﻼﺌمﺔ اﺴم ﻓﺎﻋﻞ ،واﻟﻠواﻤﺔ أﻛثر ﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﻬﻲ أدﺨﻞ
اﻟﻠواﻤﺔ ّ
ﻓﻲ اﻟوﺼﻒ اﻟمستحب.

" وﻋﻠﻰ ﻫذا �جﻲء ﺒﻬﺎ اﻟﻘسم ﺴﺎﺌ ًﻐﺎ ﺤسًنﺎ ،وﻓﻲ �ﻌض اﻟتﻔسیر إﻨﻪ آدم -ﻋﻠیﻪ اﻟسﻼم -ﻟم
ﻻﺌمﺎ ﻟنﻔسﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌصیتﻪ اﻟتﻲ أُﺨرج ﺒﻬﺎ ﻤن اﻟجنﺔ .وﻗیﻞ :اﻟﻠواﻤﺔ �مﻌنﻰ اﻟمﻠوﻤﺔ
ﯿزل ً
ﻗسمﺎ؛ إذ ﻟیس
اﻟمذﻤوﻤﺔ ،ﻋن اﺒن ﻋبﺎس ً
أ�ضﺎ ﻓﻬﻲ ﺼﻔﺔ ذم ،وﻫو ﻗول ﻤن ﻨﻔﻰ أن �كون ً
ﻟﻠﻌﺎﺼﻲ ﺨطر �ﻘسم �ﻪ ،ﻓﻬﻲ �ثیرة اﻟﻠوم .وﻗﺎل ﻤﻘﺎﺘﻞ :ﻫﻲ ﻨﻔس اﻟكﺎﻓر ﯿﻠوم ﻨﻔسﻪ و�تحسر
ﻓﻲ اﻵﺨرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﱠﻓرط ﻓﻲ ﺠنب ﷲ .وﻗﺎل اﻟﻔراء :ﻟیس ﻤن ﻨﻔس ﻤحسنﺔ أو ﻤسیئﺔ إﻻ وﻫﻲ

ﺘﻠوم ﻨﻔسﻪ ﻓﺎﻟمحسن ﯿﻠوم ﻨﻔسﻪ أن ﻟو �ﺎن ازداد إﺤسﺎًﻨﺎ ،واﻟمسﻲء ﯿﻠوم ﻨﻔسﻪ أﻻ �كون
ارﻋوى ﻋن إﺴﺎءﺘﻪ" .

اﻟسیﺎق �ﻘتضﻲ أﻨﻪ ﻗسم �ﺎﻷﻤر�ن ﺒیوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ و�ﺎﻟنﻔس اﻟﻠواﻤﺔ ،أﻤﺎ اﻟتﻔر�ق ﺒینﻬمﺎ أن اﻷول ﻗسم

واﻟثﺎﻨﻲ ﻟیس �ﻘسم اﻟسیﺎق �ﺄ�ﺎﻩ� ،ﻘول :ﻻ ﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻷول ،وﻨﺎﻓیﺔ ﻓﻲ اﻟثﺎﻨﻲ ،ﻫذا ﺘحكم ،و�ذا
ﻓسرت اﻟﻠواﻤﺔ �مﺎ ُذﻛر أﻨﻬﺎ ﺘﻠوم ﺼﺎﺤبﻬﺎ ﯿﻠوم ﻨﻔسﻪ وﻨﻔسﻪ ﺘﻠوﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟتﻘصیر ،ﻓﻬﻲ ﺤینئذ

ﺘستحق أن ُ�ﻘسم ﺒﻬﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻨﻔس ﻋظیمﺔ� ،ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ� -ﻘسم �مﺎ ﺸﺎء ﻤن ﻋبﺎدﻩ ،وﻤن
اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌظیم ﻫذا اﻟمﻘسم �ﻪ.
رﻓﺎﺘﺎ،
ﺠدﯿدا �ﻌد أن ﺼﺎرت ً
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Zihgfed[ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٣ :ﻓنﻌیدﻫﺎ ﺨﻠًﻘﺎ ً
ﻗﺎل اﻟزﺠﺎج :أﻗسم ﺒیوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ و�ﺎﻟنﻔس اﻟﻠواﻤﺔ؛ ﻟیجمﻊ اﻟﻌظﺎم �ﺎﻟبﻌث ،ﻓﻬذا ﺠواب اﻟﻘسم،
ودل ﻋﻠیﻪ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰgfed [ :
وﻗﺎل اﻟنحﺎس :ﺠواب اﻟﻘسم ﻤحذوف أي ﻟتبﻌثنّ ،

Zih

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٣ :ﻟﻺﺤیﺎء واﻟبﻌث ،واﻹﻨسﺎن ﻫنﺎ اﻟكﺎﻓر اﻟمك ّذب ﻟﻠبﻌث ،اﻵ�ﺔ ﻨزﻟت ﻓﻲ ﻋدي

ﺒن ر�یﻌﺔ ﻗﺎل ﻟﻠنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم :-ﺤدﺜنﻲ ﻋن ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ﻤتﻰ ﺘكون؟ و�یﻒ أﻤرﻫﺎ
وﺤﺎﻟﻬﺎ؟ ﻓﺄﺨبرﻩ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﺒذﻟك ﻓﻘﺎل :ﻟو ﻋﺎﯿنت ذﻟك اﻟیوم ﻟم أﺼدﻗك �ﺎ

ﻤحمد وﻟم أوﻤن �ك أو �جمﻊ ﷲ اﻟﻌظﺎم؟ وﻟﻬذا �ﺎن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -ﻘول:

»اﻟﻠﻬم اﻛﻔنﻲ ﺠﺎري اﻟسوء ﻋدي ﺒن ر�یﻌﺔ واﻷﺨنس ﺒن ُﺸر�ق«".
َﺸر�ق.

"»واﻷﺨنس ﺒن َﺸر�ق« وﻗیﻞ :ﻨزﻟت ﻓﻲ ﻋدو ﷲ أﺒﻲ ﺠﻬﻞ ﺤین أﻨكر اﻟبﻌث �ﻌد اﻟموت وذ�ر

اﻟﻌظﺎم ،واﻟمراد ﻨﻔسﻪ �ﻠﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻌظﺎم ﻗﺎَﻟب اﻟخﻠقZj[ .

Zk

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٤ :وقف ﺤسن ﺜم ﺘبتدئ [

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٤ :ﻗﺎل ﺴیبو�ﻪ :ﻋﻠﻰ ﻤﻌنﻰ ﻨجمﻌﻬﺎ ﻗﺎدر�ن ،ﻓﻘﺎدر�ن ﺤﺎل ﻤن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟمضمر ﻓﻲ

اﻟﻔﻌﻞ اﻟمحذوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذ�رﻨﺎﻩ ﻤن اﻟتﻘدﯿر ،وﻗیﻞ :اﻟمﻌنﻰ ﺒﻠﻰ ﻨﻘدر ﻗﺎدر�ن ،ﻗﺎل اﻟﻔراء :ﻗﺎدر�ن

أ�ضﺎ� :صﻠﺢ
ﻨصب ﻋﻠﻰ اﻟخروج ﻤن ﻨجمﻊ أي ﻨﻘدر وﻨﻘوى ﻗﺎدر�ن ﻋﻠﻰ أﻛثر ﻤن ذﻟك وﻗﺎل ً

ﻨصبﻪ ﻋﻠﻰ اﻟتكر�ر أي ﺒﻼء ﻓﻠیحسبنﺎ ﻗﺎدر�ن ،وﻗیﻞ :اﻟمضمر �نﺎ أي �نﺎ ﻗﺎدر�ن ﻓﻲ اﻻﺒتداء،



=E۰۰۱F=Ô‹_Î—ÿ^=ÓáÈã J:ùà—ÿ^=4åÕj

٦

وﻗد اﻋترف �ﻪ اﻟمشر�ون ،وﻗ أر اﺒن أﺒﻲ ﻋبﻠﺔ واﺒن اﻟسمیﻘﻊ :ﺒﻠﻰ ﻗﺎدرون ﺒتﺄو�ﻞ ﻨحن ﻗﺎدرون
[ Zponmlاﻟﻘیﺎﻤﺔ ٤ :اﻟبنﺎن ﻋند اﻟﻌرب اﻷﺼﺎ�ﻊ واﺤدﻫﺎ ﺒنﺎﻨﺔ ،ﻗﺎل اﻟنﺎ�ﻐﺔ:
�مخض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب رﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص � ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن ﺒنﺎﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ

وﻗﺎل ﻋنترة:

وأن اﻟمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﯿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي إذا ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــنم �ك ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟﻠطﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ �ﻌﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠت ﺒنﺎﻨﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟﻬن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان

�ﻌنﻲ �مجرد ﻤﺎ �مسك اﻟسیﻒ ﺨصمﻪ ﻤیت �ﻘول:
وأن اﻟمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ﯿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي إذا ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

وﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠت ﺒنﺎﻨﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟﻬنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان"

�ﻌنﻲ �ﺎﻟسیﻒ ﻤجرد ﻤﺎ ﺘمسكﻪ اﻷﺼﺎ�ﻊ ﻓﺎﻟموت طوع ﯿدﻩ.
طﺎﻟب........... :

اﻟظﺎﻫر أن اﻟمراد اﻟحﺎل �ﻌنﻲ ﻤنصوب ﻋﻠﻰ اﻟحﺎل� ،ﻌنﻲ ﺤﺎل �وﻨنﺎ ﻗﺎدر�ن� ،ﻌنﻲ ﺒﻠﻰ ﻨجمﻌﻬﺎ

ﻗﺎدر�ن ﺤﺎل ﻤن اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟمضمر ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟمحذوف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ذ�رﻨﺎﻩ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺒﻞ ﻨﻘدر ﻗﺎدر�ن ،ﻗﺎدر�ن
ﻨصب ﻋﻠﻰ اﻟخروج ﻤن ﻨجمﻊ ،ﺒﻞ ﻨﻘدر وﻨﻘوى اﻟخروج �ﻌنﻲ �ﺄﻨﻪ ﻤصدر ﻤن ﻤﻌنﻰ ﻨجمﻊ.

طﺎﻟب.............. :

ﻗﻌودا.
ﻤن ﻨجمﻊ ﻤن ﻤﻌنﺎﻩ ﺠﻠست ً

طﺎﻟب.............. :

ﻷن ﺒﻠﻰ ﻤضمنﺔ ﻫﻞ �حسبنﺎ أو �ظننﺎ ﻗﺎدر�ن أو �ﻌتﻘد أﻨنﺎ ﻗﺎدرون؟
طﺎﻟب.............. :

ﻨصبﻪ ﻋﻠﻰ اﻟتكر�ر إذا �ررت اﻟﻔﻌﻞ أو �ﻌنﻲ �ﺄﻨﻪ ﺘﺄﻛید ﻟمضمون ﻤﺎ ﺘﻘدم ،ﻓیكون
ﺘﺄﻛیدا ﻟﻪ،
ً
واﻟتﺄﻛید ﯿتبﻊ ﻤﺎ ﺘﻘدم.

أ�ضﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ أﺼﻐر اﻟﻌظﺎم ﻓخصﻬﺎ �ﺎﻟذ�ر ،ﻟذﻟك ﻗﺎل اﻟﻘتبﻲ
" ﻓنﱠبﻪ �ﺎﻟبنﺎن ﻋﻠﻰ �ﻘیﺔ اﻷﻋضﺎء و ً
واﻟزﺠﺎج :وزﻋموا أن ﷲ ﻻ ﯿبﻌث اﻟموﺘﻰ وﻻ �ﻘدر ﻋﻠﻰ ﺠمﻊ اﻟﻌظﺎم ﻓﻘﺎل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﺒﻠﻰ ﻗﺎدر�ن
ﻋﻠﻰ أن ﻨﻌید اﻟسﻼﻤیﺎت ﻋﻠﻰ ﺼﻐرﻫﺎ" .

�ﻌنﻲ اﻟمﻔﺎﺼﻞ.

" وﻨؤﻟﻒ ﺒینﻬﺎ ﺤتﻰ ﺘستوي ،وﻤن ﻗدر ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﻬو ﻋﻠﻰ ﺠمﻊ اﻟكبﺎر أﻗدر ،وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس
وﻋﺎﻤﺔ اﻟمﻔسر�ن :اﻟمﻌنﻰ [Zponml

ﺸیئﺎ
اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٤ :أن ﻨجﻌﻞ أﺼﺎ�ﻊ ﯿد�ﻪ ورﺠﻠیﻪ ً

ﺸیئﺎ ،وﻟكنﺎ
اﺤدا �خﻒ اﻟبﻌیر أو �حﺎﻓر اﻟحمﺎر أو �ظﻠﻒ اﻟخنز�ر ،وﻻ �مكنﻪ أن �ﻌمﻞ ﺒﻬﺎ ً
و ً
ﻓرﻗنﺎ أﺼﺎ�ﻌﻪ ﺤتﻰ �ﺄﺨذ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ ﺸﺎء ،و�ﺎن اﻟحسن �ﻘول :ﺠﻌﻞ ﻟك أﺼﺎ�ﻊ ﻓﺄﻨت ﺘبسطﻬن

وﺘﻘبضﻬن ﺒﻬن ،وﻟو ﺸﺎء ﷲ ﻟجمﻌﻬن ﻓﻠم ِ
ﺘتق اﻷرض إﻻ �كﻔیك .وﻗیﻞ :أي ﻨﻘدر أن ﻨﻌید
اﻹﻨسﺎن ﻓﻲ ﻫیئﺔ اﻟبﻬﺎﺌم ،ﻓكیﻒ ﻓﻲ ﺼورﺘﻪ اﻟتﻲ �ﺎن ﻋﻠیﻬﺎ وﻫو �ﻘوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰS R [ :
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اﻟواﻗﻌﺔ ٦١ - ٦٠ :ﻗﻠت :واﻟتﺄو�ﻞ اﻷول أﺸبﻪ

�مسﺎق اﻵ�ﺔ� ،ﷲ أﻋﻠم .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Zvu tsrq[ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٥ :ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس" .

اﻟتﺄو�ﻞ اﻷول اﻟمﻘصود �ﺎﻟبنﺎن اﻷﺼﺎ�ﻊ ،وأﻨﻬﺎ وﻫﻲ أﺼﻐر ﺸﻲء أﺼﻐر ﻤﻔصﻞ ﻓﻲ اﻹﻨسﺎن
اﻟﻘدرة ﻋﻠیﻬﺎ ﻻ ﺸك أﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو أﻋظم ﻤنﻬﺎ أﻗدر.
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZvutsrq[ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٥ :ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس �ﻌنﻲ اﻟكﺎﻓر �كذب �مﺎ أﻤﺎﻤﻪ

ﻤن اﻟبﻌث واﻟحسﺎب ،وﻗﺎﻟﻪ ﻋبد اﻟرﺤمن ﺒن ز�د ،ودﻟیﻠﻪZ{zyxw[ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٦ :أي

�سﺄل ﻤتﻰ �كون ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﻨكﺎر واﻟتكذﯿب ،ﻓﻬو ﻻ �ﻘنﻊ �مﺎ ﻫو ﻓیﻪ ﻤن اﻟتكذﯿب ،وﻟكن �ﺄﺜم
ﻟمﺎ ﺒین ﯿد�ﻪ ،وﻤمﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔجور اﻟتكذﯿب ﻤﺎ ذ�رﻩ اﻟﻘتبﻲ وﻏیرﻩ أن أﻋراﺒ�یﺎ ﻗصد ﻋمر

ﺒن اﻟخطﺎب -رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ -وﺸكﺎ إﻟیﻪ ﻨﻘب إﺒﻠﻪ ودﺒرﻫﺎ ،وﺴﺄﻟﻪ أن �حمﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏیرﻫﺎ ﻓﻠم
�حمﻠﻪ ،ﻓﻘﺎل اﻷﻋراﺒﻲ :أﻗسم �ﺎﻪﻠﻟ أﺒو ﺤﻔص ﻋمر"

ﻨﻘب اﻹﺒﻞ أي ﺤﻔﺎء أﺨﻔﺎﻓﻬﺎ ﻤن �ثرة اﻟمشﻲ ﻋﻠﻰ اﻟحصﻰ ،واﻟ ﱠدﺒر ﻤﻌروف أﻨﻪ داء �صیب اﻹﺒﻞ

ﺘنشﺄ ﻋنﻪ ﺠروح وﻗروح ،إذ �ﻘول إذا ﺒ أر اﻟ ﱠدﺒر ودﺨﻞ ﺼﻔر أو دﺨﻞ ﺼﻔر و� أر اﻟدﺒر ﺤﻠت اﻟﻌمرة

��ﺎ�ﺎ ﻻ ﺸك أن اﻹﺒﻞ اﻟتﻲ ﯿنتﻘﻠون ﻋﻠیﻬﺎ ﻤن
ذﻫﺎ�ﺎ و ً
ﻟمن اﻋتبر؛ ﻷﻨﻪ ﻤن طول اﻟمسیر ﻓﻲ اﻟحﺞ ً
ﻤكﺎن إﻟﻰ ﻤكﺎن �صیبﻬﺎ ﻤﺎ �صیبﻬﺎ ﻤن اﻟجروح واﻟﻘروح ،ﯿنتظرون اﻟمحرم ﻤﺎ �ﻌتمرون ﻓیﻪ ،إﻨمﺎ

ﯿنتظرون إﻟﻰ أن �ﺄﺘﻲ ﺼﻔر وﻗد ارﺘﺎﺤت ﻤن ﻤسیرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟحﺞ؛ ﻷﻨﻬم ﯿرون أن اﻟﻌمرة ﻓﻲ أﺸﻬر

اﻟحﺞ ﻤن أﻓجر اﻟﻔجور.
" ﻓﻘﺎل اﻷﻋراﺒﻲ:

أﻗســــــــم �ــــــــﺎﻪﻠﻟ أﺒــــــــو ﺤﻔــــــــص ﻋمــــــــر

ﻤــــــــﺎ ﻤســــــــﻬﺎ ﻤــــــــن ﻨﻘــــــــب وﻻ َدﺒــــــــر

ﻓﺎﻏﻔر ﻟﻪ اﻟﻠﻬم إن �ﺎن ﻓجر

أ�ضﺎ" .
�ﻌنﻲ إن �ﺎن �ذﺒنﻲ ﻓیمﺎ ذ�رت ،وﻋن اﺒن ﻋبﺎس ً
ﻫو ﺠﺎء ﻟﻌمر -رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ -أن �ﻌطیﻪ ﻤن ﺒیت اﻟمﺎل ﻏیرﻫﺎ ،ﻋمر ﺘﻔﻘدﻫﺎ ﻗﺎل ﻤﺎ ﻓیﻬﺎ ﺸﻲء
ﺤرﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟتﻲ ﺤمﻠﻬﺎ -رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻪ وأرﻀﺎﻩ -واﻵن ﺘجد
ﻤمﺎ ﺘذ�ر ،ﻤﺎ ﻓیﻬﺎ ﺸﻲء؛
ً
ﺸیئﺎ ﻤن اﻷﺜﺎث أو ﻤن اﻟمر�وب أو ﻏیرﻩ �تب ﻟﻠمسؤول وﻏیﱠر
�ﻌض اﻟموظﻔین إذا أراد أن �ﻐیر ً

ﻟﻪ ﻤن ﻏیر ﺘﺄﻤﻞ ،وﻻ ﺸك أن ﻫذا ﻓیﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻟتﻔر�ط ﻓیمﺎ اؤﺘمن ﻋﻠیﻪ اﻹﻨسﺎن ،و�ﻻ ﻟو �ﺎن
�ﻐیر �ﻞ ﺴنﺔ �ﻐیر �ﻞ
اﻟشﻲء
ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻼﺴتﻌمﺎل ،ﻓﻠمﺎذا ُ�ﻐیﱠر �شﻲء ﺠدﯿد ﻗیمتﻪ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺒدل ﻤﺎ ّ
ً
ﻐیر ﺴنو��ﺎ و�ن ﻟم ﯿتﺄﺜر ،ﻫذا ﻻ ﺸك أﻨﻪ إﺴراف ﻻ �جوز
ﺴنتین ،وﻓﻲ �ﻌض اﻟجﻬﺎت اﻷﺜﺎث �ﻠﻪ ُ� ّ

ﻐیر وﺨیر اﻷﻤور
�حﺎل ،و�ﻌض اﻟنﺎس اﻷﺜﺎث ﻋندﻩ ﻤن أول اﻷﻤر إﻟﻰ ﻤنتﻬﺎﻩ ﻤﺎ ﻟﻪ داﻋﻲ ُ� ّ
أوﺴﺎطﻬﺎ ،ﻻ أن ﺘستمر ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﺴمﻞ ٍ
و�ﺎل ﯿتﻌبك ،وﻻ أن ﺘجدد ،ﺘشوف اﻟنﺎس ﺤتﻰ ﻓﻲ

أﺤیﺎﻨﺎ ﻓﻲ اﻟبیوت ﺘجدﻩ ﺴكن ﻓﻲ اﻟبیت ﻋشر ﺴنین ﺨﻼص اﻨتﻬﻰ ،و�ﺈﻤكﺎﻨﻪ
اﻟسیﺎرات ﻫذا ظﺎﻫر
ً
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ﻋشر ﺜﺎﻨیﺔ إذا اﺴتﻌمﻞ اﻟسیﺎرة ﺴنتین ،ﺜﻼﺜًﺎ ﻗﺎل :ﺨﻼص اﻨتﻬت ،و�ﺈﻤكﺎﻨﻪ أن �ستﻌمﻠﻬﺎ
أن �سكن ًا
ﻋشر ﺴنوات ،ﻫذا ﻻ ﺸك أﻨﻪ ﺘرف ،اﻟنصوص ﺠﺎءت ﺒذﻤﻪ ZÉÈÇÆ[ :اﻹﺴراء.١٦ :

أ�ضﺎ� :ﻌجﻞ اﻟمﻌصیﺔ و�سوف اﻟتو�ﺔ ،وﻓﻲ �ﻌض اﻟحدﯿث ﻗﺎل� :ﻘول ﺴوف
" وﻋن اﺒن ﻋبﺎس ً
أﺘوب وﻻ ﯿتوب ،ﻓﻬو ﻗد أﺨﻠﻒ ﻓكذب ،وﻫذا ﻗول ﻤجﺎﻫد واﻟحسن وﻋكرﻤﺔ واﻟسدي وﺴﻌید ﺒن
ﺠبیر �ﻘول :ﺴوف أﺘوب ﺴوف أﺘوب ،ﺤتﻰ �ﺄﺘیﻪ اﻟموت ﻋﻠﻰ ﺸر أﺤواﻟﻪ .وﻗﺎل اﻟضحﺎك :ﻫو

اﻷﻤﻞ �ﻘول :ﺴوف أﻋیش وأﺼیب ﻤن اﻟدﻨیﺎ ،وﻻ ﯿذ�ر اﻟموت .وﻗیﻞ :أي �ﻌزم ﻋﻠﻰ اﻟمﻌصیﺔ

أﺒدا و�ن �ﺎن ﻻ �ﻌیش إﻻ ﻤدة ﻗﻠیﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﻟﻺﻨسﺎن" .
ً
أﺒدا ،اﻟكﺎﻓر ﻓﻲ ﻗ اررة ﻨﻔسﻪ وﻨیتﻪ أﻨﻪ �ستمر ﻋﻠﻰ �ﻔرﻩ ﻟو ﻋﺎش أﺒد اﻟدﻫر،
�ﻌزم اﻟمﻌصیﺔ ً

أ�ضﺎ ﻗد ﯿتصور ذﻟك ،وﻟذا اﺴتحق اﻟكﺎﻓر اﻟخﻠود ﻓﻲ اﻟنﺎر؛ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻨیتﻪ وﻋز�متﻪ أﻨﻪ
واﻟﻌﺎﺼﻲ ً
�ستمر ﻋﻠﻰ �ﻔرﻩ وﻟو ﻋمر ،وﻟذا ﯿندﻓﻊ اﻟسؤال اﻟذي �ﻘول :ﺸخص �ﻔر �ﺎﻪﻠﻟ ﺴبﻌین ﺴنﺔ ،ﻓﻠمﺎذا
ﻻ ُ�ﻌ ّذب ﻫذﻩ اﻟمدة ﺜم �خرج ﻤن اﻟنﺎر؟ �ﻘﺎل :إﻨﻪ ﻓﻲ ﻗ اررة ﻨﻔسﻪ ﻤﺎ ﻋندﻩ اﻟنیﺔ أن �ستﻌتب و�رﺠﻊ
و�توب و�سﻠم ،ﻓﻬو ﻤستمر ﻋﻠﻰ �ﻔرﻩ وﻓﻲ ﻗ اررة ﻨﻔسﻪ أﻨﻪ ﻟو ُﻋ ّمر ﻤﺎ ُﻋ ّمر ﻨوح ﻻﺴتمر ﻋﻠﻰ �ﻔرﻩ

وﻟیس ﻓﻲ �ﺎﻟﻪ أﻨﻪ ﯿتوب ﻓﻲ ﯿوم ﻤن اﻷ�ﺎم ،وﻤﻊ ذﻟك ﻟو �ﺎن ﻓﻲ �ﺎﻟﻪ أﻨﻪ ﯿتوب وﻟم ﺘحصﻞ ﻤنﻪ
ﺘﻠك اﻟتو�ﺔ ﺴوف �ﺎﻟتو�ﺔ إﻟﻰ أن ﻤﺎت ﻻ ﯿنﻔﻌﻪ ﻫذا ﻤثﻞ ﻫذا.

" وﻗیﻞ :اﻟﻬﺎء ﻟیوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،واﻟمﻌنﻰ ﺒﻞ ﯿر�د اﻹﻨسﺎن ﻟیكﻔر �ﺎﻟحق ﺒین ﯿدي ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ،
واﻟﻔجور أﺼﻠﻪ اﻟمیﻞ ﻋن اﻟحق [Z{zyxw

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٦ :أي ﻤتﻰ ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ؟ ﻗوﻟﻪ

ﺘﻌﺎﻟﻰ" ..

ﻤخرج؟ ﻤﺎ ﻓیﻪ ﺘخر�ﺞ؟
وﻓﻲ �ﻌض اﻟحدﯿث �ﻘول :ﺴوف أﺘوب وﻻ ﯿتوبّ ،
طﺎﻟب� :ﻘصد ﻓﻲ �ﻌض ﺤدﯿثﻪ ﻫو...
�ﻌض اﻟحدﯿث.

طﺎﻟب� :ﻌض اﻟكﻼم اﻟمتكﻠم...

ﻓوﻋﺎ إﻟﻰ اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻓیراد �ﻪ ﻤﺎ ﯿتحدث
�ﻌنﻲ اﻟحدﯿث أﻋم ﻤن أن �كون ﻤر ً
�ﻪ.
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ~}|[ :ﮯZ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٧ :ﻗ أر ﻨﺎﻓﻊ وأ�ﺎن ﻋن ﻋﺎﺼم :ﺒرق �ﻔتﺢ اﻟراء ﻤﻌنﺎﻩ ﻟمﻊ

�صرﻩ ﻤن ﺸدة ﺸخوﺼﻪ ،ﻓتراﻩ ﻻ �طرف ،ﻗﺎل ﻤجﺎﻫد وﻏیرﻩ :ﻫذا ﻋند اﻟموت .وﻗﺎل اﻟحسن:

ﻫذا ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ وﻗﺎل :ﻓیﻪ ﻤﻌنﻰ اﻟجواب ﻋمﺎ ﺴﺄل ﻋنﻪ اﻹﻨسﺎن �ﺄﻨﻪ ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ إذا ﺒرق

اﻟبصر وﺨسﻒ اﻟﻘمر ،واﻟبﺎﻗون �ﺎﻟكسر ﻓﻲ ِ
ﺒرق وﻤﻌنﺎﻩ ﺘحیر ﻓﻠم �طرف ،ﻗﺎﻟﻪ أﺒو ﻋمرو

واﻟزﺠﺎج وﻏیرﻫم ،ﻗﺎل ذو اﻟرﻤﺔ:

وﻟـ ـ ـ ـ ـ ــو أن ﻟﻘمـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن اﻟحكـ ـ ـ ـ ـ ــیم ﺘﻌرﻀـ ـ ـ ـ ـ ــت

ﻟﻌینی ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓ ار � ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﯿب ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
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و�ﻬت وﺘحیر ،واﻟﻌرب ﺘﻘول ﻟﻺﻨسﺎن اﻟمتحیر اﻟمبﻬوت
وﻗﺎل اﻟﻔراء واﻟخﻠیﻞ :ﺒرق �ﺎﻟكسر :ﻓزع ُ
ﻗد ﺒرق ﻓﻬو ﺒرق ،وأﻨشد اﻟﻔراء:
ﻓنﻔس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻊ.............

ﻓﺎﻨﻊ ،ﻓنﻔسك ﻓﺎﻨﻊ.

ﻓنﻔس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻊ وﻻ ﺘنﻌن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

اﻟكﻠوم اﻟجروح.
ُ
............................

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

اﻟكﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وﻻ............
وداوي َ
اﻟكﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وﻻ ﺘبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
وداوي ُ

ﺸق ﻋینیﻪ وﻓتحﻬمﺎ ،ﻗﺎﻟﻪ أﺒو
أي ﻻ ﺘﻔزع ﻤن �ثرة اﻟكﻠوم اﻟتﻲ �ك ،وﻗیﻞ :ﺒرق ﯿبرق �ﺎﻟﻔتﺢ ّ
اﻟك ﱠﻼﺒﻲ" ..
ﻋبیدة ،وأﻨشد ﻗول َ
اﻟك َﻼﺒﻲ ِ
ِ
اﻟك َﻼﺒﻲ.
" وأﻨشد ﻗول ِ
اﻟك َﻼﺒﻲ:

اﻏبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
ﻟم ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ أﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻨﻲ اﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ﻋمی ـ ـ ـ ـ ـ ــر ر ً

أﻋطیت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻋیس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬﺎ�ﺎ ﻓب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق

أي ﻓتﺢ ﻋینیﻪ ،وﻗیﻞ :إن �سر اﻟراء وﻓتحﻬﺎ ﻟﻐتﺎن �مﻌنﻰ .ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [¡Z£¢

اﻟﻘیﺎﻤﺔ:

 ٨أي ذﻫب ﻀوؤﻩ ،واﻟخسوف ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ إﻟﻰ اﻨجﻼء �خﻼف اﻵﺨرة ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ �ﻌود ﻀوؤﻩ،
و�حتمﻞ أن �كون �مﻌنﻰ ﻏﺎب ،وﻤنﻪ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﻓخسﻔنﺎ �ﻪ و�دارﻩ اﻷرض ،وﻗ أر اﺒن أﺒﻲ

إﺴحﺎق وﻋیسﻰ واﻷﻋرج :و ُﺨسﻒ اﻟﻘمر �ضم اﻟخﺎء و�سر اﻟسین ﯿدل ﻋﻠیﻪ [§¦¥¤

Z

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٩ :وﻗﺎل أﺒو ﺤﺎﺘم ﻤحمد ﺒن إدر�س :إذا ذﻫب �ﻌضﻪ ﻓﻬو اﻟكسوف ،و�ذا ذﻫب �ﻠﻪ ﻓﻬو

اﻟخسوف ،وﺠمﻊ اﻟشمس" ...

أﺒو ﺤﺎﺘم ﻤحمد ﺒن إدر�س.

طﺎﻟب................... :

داﺌمﺎ �ﻘول :ﻗﺎل أﺒو ﺤﺎﺘم و�سكت ﻤﺎ ﯿبین اﺴمﻪ ،واﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ �تﺎ�ﻪ
ذاك ﻤحمد ﺒن ﺤبﺎن؛ ﻷﻨﻪ ً
أﻨﻪ اﻟسجستﺎﻨﻲ اﻟﻠﻐوي اﻟمشﻬور ،و�ذا أراد اﺒن ﺤبﺎن ﻗﺎل أﺒو ﺤﺎﺘم اﺒن ﺤبﺎن ،وﻫنﺎ أﺒو ﺤﺎﺘم
ﻤحمد ﺒن إدر�س اﻟحنظﻠﻲ اﻟرازي اﻹﻤﺎم اﻟمشﻬور اﻟمحدث اﻟكبیر اﻟمﻌِّﻠﻞ.

"

[Z§¦¥¤

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٩ :أي ﺠمﻊ ﺒینﻬمﺎ ﻓﻲ ذﻫﺎب ﻀوﺌﻬمﺎ ،ﻓﻼ ﻀوء ﻟﻠشمس �مﺎ ﻻ

ﻀوء ﻟﻠﻘمر �ﻌد ﺨسوﻓﻪ ،ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔراء واﻟزﺠﺎج ﻗﺎل اﻟﻔراء :وﻟم �ﻘﻞ ﺠمﻌت؛ ﻷن اﻟمﻌنﻰ ﺠمﻊ

ﺒینﻬمﺎ .وﻗﺎل أﺒو ﻋبیدة :ﻫو ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻠیب اﻟمذ�ر .وﻗﺎل اﻟكسﺎﺌﻲ :ﻫو ﻤحمول ﻋﻠﻰ اﻟمﻌنﻰ �ﺄﻨﻪ
ﻗﺎل اﻟضوآن ﻗﺎل اﻟمبرد :اﻟتﺄﻨیث ﻏیر ﺤﻘیﻘﻲ" .

�ﻌنﻲ إذا �ﺎن اﻟتﺄﻨیث ﻤجﺎز��ﺎ ﺠﺎز ﺘذ�یر اﻟﻔﻌﻞ وﺠﺎز ﺘﺄﻨیثﻪ.
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" وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس واﺒن ﻤسﻌود :ﺠمﻊ ﺒینﻬمﺎ أي ﻗرن ﺒینﻬمﺎ ﻓﻲ طﻠوﻋﻬمﺎ ﻤن اﻟمﻐرب أﺴودﯿن
ﻤكور�ن ﻤظﻠمین ﻤﻘرﻨین �ﺄﻨﻬمﺎ ﺜوران ﻋﻘیران .وﻗد ﻤضﻰ اﻟحدﯿث ﺒﻬذا اﻟمﻌنﻰ ﻓﻲ آﺨر ﺴورة

اﻷﻨﻌﺎم ،وﻓﻲ ﻗراءة ﻋبد ﷲ :وﺠمﻊ ﺒین اﻟشمس واﻟﻘمر .وﻗﺎل ﻋطﺎء ﺒن �سﺎر� :جمﻊ ﺒینﻬمﺎ

ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ﺜم ُ�ﻘذﻓﺎن ﻓﻲ اﻟبحر ﻓیكوﻨﺎن ﻨﺎر ﷲ اﻟكبرى .وﻗﺎل ﻋﻠﻲ واﺒن ﻋبﺎس�ُ :جﻌﻼن ﻓﻲ
ﻋذا�ﺎ
ﻨور اﻟحجب ،وﻗد ُ�جمﻌﺎن ﻓﻲ ﻨﺎر ﺠﻬنم؛ ﻷﻨﻬمﺎ ﻗد ُﻋِبدا ﻤن دون ﷲ ،وﻻ ﺘكون اﻟنﺎر ً

ﻟﻬمﺎ؛ ﻷﻨﻬمﺎ ﺠمﺎد ،و�ﻨمﺎ ُ�ﻔﻌﻞ ذﻟك ﺒﻬمﺎ ز�ﺎدة ﻓﻲ ﺘبكیت اﻟكﺎﻓر�ن وﺤسرﺘﻬم ،وﻓﻲ ﻤسند أﺒﻲ
داود اﻟطیﺎﻟسﻲ ﻋن ﯿز�د اﻟرّﻗﺎﺸﻲ" .

�ﺎﻟتخﻔیﻒ اﻟرَﻗﺎﺸﻲ.

" ﻋن ﯿز�د اﻟرَﻗﺎﺸﻲ ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﯿرﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻗﺎل :ﻗﺎل

رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-إن اﻟشمس واﻟﻘمر ﺜوران ﻋﻘیران ﻓﻲ اﻟنﺎر« وﻗیﻞ :ﻫذا

اﻟجمﻊ أﻨﻬمﺎ �جتمﻌﺎن وﻻ �ﻔترﻗﺎن و�ﻘر�ﺎن ﻤن اﻟنﺎس ﻓیﻠحﻘﻬم اﻟﻌرق؛ ﻟشدة اﻟحر ،ﻓكﺄن

اﻟمﻌنﻰ�ُ :جمﻊ ﺤرﻫمﺎ ﻋﻠیﻬم .وﻗیﻞ�ُ :جمﻊ اﻟشمس واﻟﻘمر ﻓﻼ �كون َﺜ ّم ﺘﻌﺎﻗب ﻟیﻞ وﻻ ﻨﻬﺎر" .
ﷲ اﻟمستﻌﺎن ،اﻟحدﯿث ﻤﺎ ﻓیﻪ ﺸك أن ﻓیﻪ ﯿز�د اﻟرﻗﺎﺸﻲ ،وﻫو ﻀﻌیﻒ ﻋند ﻋﺎﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻟﻪ

ﺸواﻫد أم..؟

طﺎﻟب.............. :
ﻤن اﻟمتﺎ�ﻌﻪ؟

طﺎﻟب.............. :

ﻷن اﻹﺸكﺎل أن ﻀﻌﻔﻪ ﺸدﯿد ،ﯿز�د اﻟرﻗﺎﺸﻲ ﻀﻌﻔﻪ ﺸدﯿد ﻻ ﺘﻔید ﻓیﻪ اﻟمتﺎ�ﻌﺔ.
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ®¬«ª©¨[ :

اﻟمﻬرب؟ ﻗﺎل اﻟشﺎﻋر:

أﯿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟمﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر واﻟكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎش ﺘنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتطﺢ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٠ :أي �ﻘول اﺒن آدم ،و�ﻘﺎل أﺒو ﺠﻬﻞ أﯿن
وأي �ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبش ﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﻋنﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ �ﻔتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺢ

اﺴتحیﺎء ﻤنﻪ .واﻟثﺎﻨﻲ :أﯿن اﻟمﻔر
اﻟمﻔر ﻤن ﷲ؟
ﻗﺎل اﻟمﺎوردي :و�حتمﻞ وﺠﻬین أﺤدﻫمﺎ :أﯿن
ّ
ً
ﺤذر ﻤنﻬﺎ ،و�حتمﻞ ﻫذا ،و�حتمﻞ ﻫذا ،و�حتمﻞ ﻫذا اﻟﻘول ﻤن اﻹﻨسﺎن وﺠﻬین
ﻤن ﺠﻬنم؟ ًا
أﺤدﻫمﺎ أن �كون ﻤن اﻟكﺎﻓر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋرﻀﺔ اﻟﻘیﺎﻤﺔ دون اﻟمؤﻤن؛ ﻟثﻘﺔ اﻟمؤﻤن ﺒبشرى ر�ﻪ.

اﻟثﺎﻨﻲ :أن �كون ﻤن ﻗول اﻟمؤﻤن واﻟكﺎﻓر ﻋند ﻗیﺎم اﻟسﺎﻋﺔ؛ ﻟﻬول ﻤﺎ ﺸﺎﻫدوا ﻤنﻬﺎ ،وﻗراءة
اﻟﻌﺎﻤﺔ :اﻟمﻔر �ﻔتﺢ اﻟﻔﺎء ،واﺨتﺎرﻩ أﺒو ﻋبیدة وأﺒو ﺤﺎﺘم؛ ﻷﻨﻪ ﻤصدر ،وﻗ أر اﺒن ﻋبﺎس وﻤجﺎﻫد

ِ
وﻤصﺢ
واﻟحسن وﻗتﺎدة �كسر اﻟﻔﺎء ﻤﻊ ﻓتﺢ اﻟمیم .ﻗﺎل اﻟكسﺎﺌﻲ :ﻫمﺎ ﻟﻐتﺎن ﻤثﻞ َﻤ َد ّب وﻤ َدب َ
و ِﻤصﺢ .وﻋن اﻟزﻫري �كسر اﻟمیم" ..
صﺢ ﻤ ِدب وﻤ ِ
ﻤِ
صﺢ.
َ
َ
َ
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"ﻤثﻞ ﻤدب ِ
وﻤ ِصﺢ .وﻋن اﻟزﻫري �كسر اﻟمیم وﻓتﺢ اﻟﻔﺎء ،ﻗﺎل اﻟمﻬدوي :ﻤن ﻓتﺢ
ََ
وﻤ َصﺢ َ
وﻤدب َ
َ
اﻟمیم واﻟﻔﺎء ﻤن اﻟمﻔر ﻓﻬو ﻤصدر �مﻌنﻰ اﻟﻔرار ،وﻤن ﻓتﺢ اﻟمیم و�سر اﻟﻔﺎء ﻓﻬو اﻟموﻀﻊ
اﻟذي �ﻔر إﻟیﻪ ،وﻤن �سر اﻟمیم وﻓتﺢ اﻟﻔﺎء ﻓﻬو اﻹﻨسﺎن اﻟجید اﻟﻔرار ،ﻓﺎﻟمﻌنﻰ :أﯿن اﻹﻨسﺎن

اﻟجید اﻟﻔرار وﻟن ﯿنجو ﻤﻊ ذﻟك ﻗﻠت :وﻤنﻪ ﻗول اﻤرئ اﻟﻘیس:
ﻤﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ
ﻤك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻤﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻤﻘب ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﺒر ً

ﯿر�د أﻨﻪ ﺤسن اﻟكر واﻟﻔر ﺠیدﻩZ¯[ .

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

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١١ :أي ﻻ ﻤﻔر ،ﻓكﻼ رد ،وﻫو ﻤن ﻗول ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

ﺜم ﻓسر ﻫذا اﻟرد ﻓﻘﺎل :ﻻ وزر أي ﻻ ﻤﻠجﺄ ﻤن اﻟنﺎر ،و�ﺎن اﺒن ﻤسﻌود �ﻘول :ﻻ ﺤصن .و�ﺎن
اﻟحسن �ﻘول :ﻻ ﺠبﻞ .واﺒن ﻋبﺎس �ﻘول :ﻻ ﻤﻠجﺄ .واﺒن ﺠبیر :ﻻ ﻤحیص وﻻ ﻤنﻌﺔ .واﻟمﻌنﻰ
ﻓﻲ ذﻟك �ﻠﻪ واﺤد ،واﻟوزر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻤﺎ ُﯿﻠجﺄ إﻟیﻪ ﻤن ﺤصن أو ﺠبﻞ أو ﻏیرﻫمﺎ ،ﻗﺎل اﻟشﺎﻋر:
ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اﻟمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ﯿدر�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ واﻟكبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ﻟﻌم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻔت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وزر

ﻗﺎل اﻟسدي� :ﺎﻨوا ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ إذا ﻓزﻋوا ﺘحصنوا ﻓﻲ اﻟجبﺎل ﻓﻘﺎل ﷲ ﻟﻬم :ﻻ وزر �ﻌصمكم ﯿوﻤئذ
ﻤنﻲ .ﻗﺎل طرﻓﺔ:

وﻟﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ﺘﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أﻨنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

أي ﻤﻠجﺄ ﻟﻠخﺎﺌﻒ ،و�روى :وﻗر [Z¸¶µ´³
[ Z é èç æ å

ﻓﺎﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻠوا اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأي وﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــروع وزر
اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٢ :أي اﻟمنتﻬﻰ ،ﻗﺎﻟﻪ ﻗتﺎدة ،ﻨظیرﻩ

اﻟنجم ٤٢ :وﻗﺎل اﺒن ﻤسﻌود :إﻟﻰ ر�ك اﻟمصیر واﻟمرﺠﻊ ،ﻗیﻞ :أي

اﻟمستﻘر ﻓﻲ اﻵﺨرة ،ﺤیث �ﻘرﻩ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ؛ إذ ﻫو اﻟحﺎﻛم ﺒینﻬم .وﻗیﻞ :إن �ﻼ ﻤن ﻗول اﻹﻨسﺎن
ﻟنﻔسﻪ إذا ﻋﻠم أﻨﻪ ﻟیس ﻟﻪ ﻤﻔر ﻗﺎل ﻟنﻔسﻪ Z¸¶µ´³²±°¯[ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ".١٢ - ١١ :

�ﻌنﻲ �ﺎﻨت اﻟحﻘﺎﺌق.

ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتﻌﻠم إذا اﻨجﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻐب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر

أﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس ﺘحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أم ﺤمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر

�ﻌنﻲ اﻹﻨسﺎن �خﺎدع ﻨﻔسﻪ و�منیﻬﺎ وﺘﻠتبس ﻋﻠیﻪ �ﻌض اﻷﻤور ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ ،ﻟكن إذا اﻨكشﻒ اﻟﻐطﺎء
ﻨﻔسﺎ إ�مﺎﻨﻬﺎ ﻟم ﺘكن آﻤنت ﻤن ﻗبﻞ ﺤتﻰ ﻟو اﻋترف أﻨﻪ ﻻ ﻤﻔر ﻤن
ﺘبینت اﻟحﻘﺎﺌق ،وﺤینئذ ﻻ ﯿنﻔﻊ ً
ﷲ إﻻ إﻟیﻪ ،ﻟكن ﻟمﺎذا ﻟم ﯿنتﻔﻊ ﺒﻬذا ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ؟

طﺎﻟب............. :

وزر ﻤﻔر ،واﻹزار ﻤﺎ ﻫو؟

طﺎﻟب............. :

ﻓیﻪ ﻨوع ﻤن اﻟﻔرار؟ ﻓیﻪ ﻤشﺎﺒﻬﺔ ..؟
طﺎﻟب............. :
ﻤﺎ ﻫو؟

طﺎﻟب............. :
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�ﻌنﻲ �مكن أن ﯿﻠجﺄ إﻟیﻪ ﻓﻲ ﺴتر ﻤﺎ ﯿنبﻐﻲ ﺴترﻩ؟
ﻓﺎﺠر �مﺎ ﻗدم وأﺨر أي �مﺎ
ﺒر �ﺎن أو ًا
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ [ Zº¹اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٣ :أي �خبر اﺒن آدم �ا
أﺴﻠﻒ ﻤن ﻋمﻞ ﺴیﺊ أو ﺼﺎﻟﺢ ،أو أﺨر ﻤن ﺴنﺔ ﺴیئﺔ أو ﺼﺎﻟحﺔ �ﻌمﻞ ﺒﻬﺎ �ﻌدﻩ ،ﻗﺎﻟﻪ اﺒن

ﻋبﺎس واﺒن ﻤسﻌود" .

�مﺎ ﻗدم واﻨتﻬﻰ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺤیﺎﺘﻪ أو أﺨر �ﺄن �ﺎن ﻟﻪ أﺜرﻩ �ﻌد وﻓﺎﺘﻪ ،وﻤن ﺴن ﺴنﺔ ﺤسنﺔ ﻓﻠﻪ أﺠرﻫﺎ

وأﺠر ﻤن ﻋمﻞ ﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،وﻤن ﺴن ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺴنﺔ ﺴیئﺔ ﻓﻌﻠیﻪ وزرﻫﺎ ووزر ﻤن ﻋمﻞ
ﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،ﻓﺎﻨظر أﺌمﺔ اﻹﺴﻼم وﻋﻠمﺎء اﻟسنﺔ ﻤﺎ ﻟﻬم ﻤن اﻷﺠور �سبب إﺤیﺎﺌﻬم ﻟﻠسنن
ظر�ﻬم �یﻒ �ﻘ أر اﻟنﺎس �تبﻬم
وﻋمﻠﻬم ﺒﻬﺎ ،واﻗتداء اﻟنﺎس ﺒﻬم ﻓﻲ ذﻟك .واﻨظر رؤوس اﻟمبتدﻋﺔ وﻤن ّ

إﻟﻰ ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ و�تﺄﺜرون ﺒﻬﺎ ،ﻓﻌﻠیﻬم ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷوزار ،ﻨسﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓیﺔ ،إﻟﻰ ﻗیﺎم اﻟسﺎﻋﺔ.

ﻓﺎﺠر [ ¼½¾¿Z
ﺒر �ﺎن أو ًا
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Zº¹ [ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٣ :أي �خبر اﺒن آدم �ا
اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٣ :أي �مﺎ أﺴﻠﻒ ﻤن ﻋمﻞ ﺴیﺊ أو ﺼﺎﻟﺢ أو أﺨر ﻤن ﺴنﺔ ﺴیئﺔ أو ﺼﺎﻟحﺔ ُ�ﻌمﻞ ﺒﻬﺎ

�ﻌدﻩ ،ﻗﺎﻟﻪ اﺒن ﻋبﺎس واﺒن ﻤسﻌود ،وروى ﻤنصور ﻋن ﻤجﺎﻫد ﻗﺎلُ :ﯿنبﺄ �ﺄول ﻋمﻠﻪ وآﺨرﻩ،
أ�ضﺎ :أي �مﺎ ﻗدم ﻤن اﻟمﻌصیﺔ وأﺨر ﻤن اﻟطﺎﻋﺔ ،وﻫو ﻗول
وﻗﺎﻟﻪ اﻟنخﻌﻲ ،وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس ً
ﻗتﺎدة ،وﻗﺎل اﺒن ز�د� :مﺎ ﻗدم :ﻤن أﻤواﻟﻪ ﻟنﻔسﻪ ،وأ ﱠﺨر :ﺨﱠﻠﻒ ﻟﻠورﺜﺔ .وﻗﺎل اﻟضحﺎك :ﯿنبﺄ �مﺎ

ﻗدم ﻤن ﻓرض وأ ّﺨر ﻤن ﻓرض .ﻗﺎل اﻟﻘشیري :وﻫذا اﻹﻨبﺎء �كون ﻓﻲ اﻟﻘیﺎﻤﺔ ﻋند وزن
اﻷﻋمﺎل ،و�جوز أن �كون ﻋند اﻟموت .ﻗﻠت :واﻷول أظﻬر؛ ﻟمﺎ أﺨرﺠﻪ اﺒن ﻤﺎﺠﻪ ﻓﻲ ﺴننﻪ ﻤن
ﺤدﯿث اﻟزﻫري ﺤدﺜنﻲ أﺒو ﻋبد ﷲ اﻷﻏر ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ

ﺼﺎﻟحﺎ
ووﻟدا
ﻋﻠمﺎ ﻋﱠﻠمﻪ وﻨشرﻩً ،
ً
وﺴﻠم» :-إن ﻤمﺎ ﯿﻠحق اﻟمؤﻤن ﻤن ﻋمﻠﻪ وﺤسنﺎﺘﻪ �ﻌد ﻤوﺘﻪ ً
ﻨﻬر أﺠراﻩ ،أو ﺼدﻗﺔ
ﺒیتﺎ ﻻﺒن اﻟسبیﻞ ﺒنﺎﻩ ،أو ًا
ورﺜﻪ ،أو
ﻤسجدا ﺒنﺎﻩ ،أو ً
ً
ﺘر�ﻪ ،أو ﻤصح ًﻔﺎ ّ
أﺨرﺠﻬﺎ ﻤن ﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺼحتﻪ وﺤیﺎﺘﻪ ﺘﻠحﻘﻪ ﻤن �ﻌد ﻤوﺘﻪ«"...
�ﻘول اﻟنﺎظم:

إذا ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــن آدم ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــیس �ج ـ ـ ـ ـ ـ ــري

ﻋﻠیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺨصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻏیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻋشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ﺜم ذ�ر ﻫذﻩ اﻟتﻲ ﺠﺎءت ﻓﻲ اﻟخبر ﻓﻲ ﺤدﯿث أﻨس ،وﻗبﻠﻪ ﺤدﯿث أﺒﻲ ﻫر�رة» :إذا ﻤﺎت اﻹﻨسﺎن
و�ضﺎف ﻋﻠیﻬﺎ اﻟسبﻊ اﻟمﻘصود أﻨﻬﺎ وﺼﻠت �ﺎﻟمجموع إﻟﻰ
اﻨﻘطﻊ ﻋمﻠﻪ إﻻ ﻤن ﺜﻼث« ﻓذ�رﻫﺎُ ،
ﻋشر اﻟحدﯿث اﻷول ﺤدﯿث اﺒن ﻤﺎﺠﻪ ،ﻤﺎذا ﻗﺎل ﻋنﻪ؟

طﺎﻟب............ :

ﻟﻔظﻪ :إذا ﻤﺎت اﻹﻨسﺎن.

طﺎﻟب............ :

واﻟثﺎﻨﻲ ..ﺤدﯿث أﻨس :ﺴبﻊ �جري..
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طﺎﻟب............ :
ِ
ﻛمﻞ.
ّ
وﺨرﺠﻪ أﺒو ﻨﻌیم اﻟحﺎﻓظ �مﻌنﺎﻩ ﻤن ﺤدﯿث ﻗتﺎدة ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺴول ﷲ -
" ﱠ
ﱠ
ي
ﻋﻠمﺎ ،أو
ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» :-ﺴبﻊ �جر أﺠرﻫن ﻟﻠﻌبد �ﻌد ﻤوﺘﻪ وﻫو ﻓﻲ ﻗبرﻩ :ﻤن ﻋﻠم ً
وﻟدا
ﻨخﻼ ،أو ﺒنﻰ
ﻤسجدا ،أو ﱠ
ﺒئرا ،أو ﻏرس ً
ورث ﻤصح ًﻔﺎ ،أو ﺘرك ً
ً
ﻨﻬرا ،أو ﺤﻔر ً
أﺠرى ً
�ستﻐﻔر ﻟﻪ �ﻌد ﻤوﺘﻪ« .ﻓﻘوﻟﻪ� :ﻌد ﻤوﺘﻪ وﻫو ﻓﻲ ﻗبرﻩ ،ﻨص ﻋﻠﻰ أن ذﻟك ﻻ �كون إﻻ ﻋند
اﻟموت ،و�ﻨمﺎ �خبر �جمیﻊ ذﻟك ﻋند وزن ﻋمﻠﻪ ،و�ن �ﺎن ﯿبشر ﺒذﻟك ﻓﻲ ﻗبرﻩ ،ودل ﻋﻠﻰ ﻫذا

أ�ضﺎ ﻗوﻟﻪ اﻟحقZ±°¯®¬«[ :
ً

´Z¹¸¶µ

اﻟﻌنكبوت ،١٣ :وﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ³²[ :

اﻟنحﻞ ٢٥ :وﻫذا ﻻ �كون إﻻ ﻓﻲ اﻵﺨرة �ﻌد وزن اﻷﻋمﺎل� ،ﷲ أﻋﻠم،

ﺴن ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺴن ًﺔ ﺤسنﺔ �ﺎن ﻟﻪ أﺠرﻫﺎ وأﺠر ﻤن ﻋمﻞ ﺒﻬﺎ �ﻌدﻩ ﻤن
وﻓﻲ اﻟصحیﺢ »ﻤن ﱠ
ﺴن ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﺴن ًﺔ ﺴیئﺔ �ﺎن ﻋﻠیﻪ وزرﻫﺎ ووزر ﻤن
ﻏیر أن ﯿنﻘص ﻤن أﺠورﻫم ﺸﻲء ،وﻤن ﱠ
ﻋمﻞ ﺒﻬﺎ �ﻌدﻩ ﻤن ﻏیر أن ﯿنﻘص ﻤن أوزارﻫم ﺸﻲء«.

ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ[ :
ZÅÄÃÂ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ،١٥ - ١٤ :ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÁÀ[ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٤ :ﻗﺎل اﻷﺨﻔش :ﺠﻌﻠﻪ ﻫو اﻟبصیرة �مﺎ ﺘﻘول ﻟﻠرﺠﻞ :أﻨت ﺤجﺔ ﻋﻠﻰ

ﻨﻔسك وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس� :صیرة أي ﺸﺎﻫد ،وﻫو ﺸﻬود ﺠوارﺤﻪ ﻋﻠیﻪ؛ ﯿداﻩ �مﺎ �طش ﺒﻬمﺎ،
ورﺠﻼﻩ �مﺎ ﻤشﻰ ﻋﻠیﻬمﺎ ،وﻋینﺎﻩ �مﺎ أ�صر ﺒﻬمﺎ ،واﻟبصیرة اﻟشﺎﻫد ،وأﻨشد اﻟﻔراء:
ﻛـ ـ ـ ــﺄن ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ ذي اﻟﻌﻘـ ـ ـ ــﻞ ﻋینـ ـ ـ ــﺎ �صـ ـ ـ ــیرة

�مﻘﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﻩ أو ﻤنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎظرﻩ

�حـ ـ ـ ــﺎذر ﺤتـ ـ ـ ــﻰ �حسـ ـ ـ ــب اﻟنـ ـ ـ ــﺎس �ﻠﻬـ ـ ـ ــم

ﻤـ ـ ــن اﻟخـ ـ ــوف ﻻ ﺘخﻔـ ـ ــﻰ ﻋﻠـ ـ ــیﻬم ﺴ ـ ـ ـراﺌرﻩ

ودﻟیﻞ ﻫذا اﻟتﺄو�ﻞ ﻤن اﻟتنز�ﻞ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ}|{zyxwvut[ :

اﻟنور ٢٤ :وﺠﺎء ﺘﺄﻨیث اﻟبصیرة؛ ﻷن اﻟمراد �ﺎﻹﻨسﺎن ﻫﺎﻫنﺎ اﻟجوارح؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺸﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻨﻔس
اﻹﻨسﺎن ،ﻓكﺄﻨﻪ ﻗﺎل :ﺒﻞ اﻟجوارح ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻹﻨسﺎن �صیرة ﻗﺎل :ﻤﻌنﺎﻩ اﻟﻘتبﻲ وﻏیرﻩ وﻨﺎس

�ﻘوﻟون ﻫذﻩ اﻟﻬﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ �صیرة ﻫﻲ اﻟتﻲ �سمیﻬﺎ أﻫﻞ اﻹﻋراب ﻫﺎء اﻟمبﺎﻟﻐﺔ �ﺎﻟﻬﺎء ﻓﻲ

ﻗوﻟﻬم :داﻫیﺔ وﻋﻼﻤﺔ وراو�ﺔ ،وﻫو ﻗول أﺒﻲ ﻋبید ،وﻗیﻞ :اﻟمراد �ﺎﻟبصیرة اﻟكﺎﺘبﺎن اﻟﻠذان �كتبﺎن

ﻤﺎ �كون ﻤنﻪ ﻤن ﺨیر أو ﺸر ﯿدل ﻋﻠیﻪ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÉÈÇÆ[ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٥ :ﻓیمن ﺠﻌﻞ

اﻟمﻌﺎذﯿر اﻟستور ،وﻫو ﻗول اﻟسدي واﻟضحﺎك ،وﻗﺎل �ﻌض أﻫﻞ اﻟتﻔسیر :اﻟمﻌنﻰ ﺒﻞ ﻋﻠﻰ
ﻨﻌتﺎ ﻻﺴم
اﻹﻨسﺎن ﻤن ﻨﻔسﻪ �صیرة أي ﺸﺎﻫد ﻓحذف ﺤرف اﻟجر ،و�جوز أن �كون �صیرة ً
ﻤؤﻨث ،ﻓیكون ﺘﻘدﯿرﻩ :ﺒﻞ اﻹﻨسﺎن ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ ﻋین �صیرة ،وأﻨشد اﻟﻔراء:
ﻋینـ ـ ـ ـﺎ �ص ـ ـ ــیرة
ﻛ ـ ـ ــﺄن ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ذي اﻟﻌﻘ ـ ـ ــﻞ ً

..............................
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وﻗﺎل اﻟحسن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÅÄÃÂÁÀ[ :
ﺠﺎﻫﻞ �ﻌیوب ﻨﻔسﻪZÉÈÇÆ[ .

اﻟیمن ﻤﻌذار ،ﻗﺎﻟﻪ اﻟضحﺎك .وﻗﺎل اﻟشﺎﻋر:

وﻟكنﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنت �من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋﺔ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ� ١٤ :ﻌنﻲ �صیر �ﻌیوب ﻏیرﻩ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٥ :أي وﻟو أرﺨﻰ ﺴتورﻩ ،واﻟستر ﺒﻠﻐﺔ أﻫﻞ
ﻋﻠینـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ وأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ﻓوﻗﻬـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ �ﺎﻟمﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎذر

ﻗﺎل اﻟزﺠﺎج :اﻟمﻌﺎذر اﻟستور ،واﻟواﺤد ﻤﻌذار أي و�ن أرﺨﻰ ﺴترﻩ ﯿر�د أن �خﻔﻲ ﻋمﻠﻪ ﻓنﻔسﻪ

ﺸیئﺎ ﻟكﺎن ﻋﻠیﻪ ﻤن ﻨﻔسﻪ ﻤن �شﻬد ﻋﻠیﻪ
ﺸﺎﻫدة ﻋﻠیﻪ ،وﻗیﻞ :أي وﻟو اﻋتذر ﻓﻘﺎل :ﻟم أﻓﻌﻞ ً
ﻤن ﺠوارﺤﻪ ،ﻓﻬو و�ن اﻋتذر وﺠﺎدل ﻋن ﻨﻔسﻪ ﻓﻌﻠیﻪ ﺸﺎﻫد �كذب ﻋذرﻩ ،ﻗﺎﻟﻪ ﻤجﺎﻫد وﻗتﺎدة

وﺴﻌید ﺒن ﺠبیر وﻋبد اﻟرﺤمن" ..

ﻟﻘرب ﻫذﻩ اﻟجوارح و�وﻨﻬﺎ ﺠزًءا ﻤنﻪ �ﺄﻨﻬﺎ ﺸخص ﯿراﻗبﻪ و�بصر أﻓﻌﺎﻟﻪ� ،ﺄﻨﻪ ﺘجر�د ﻟشخص ﻫو
أﻗرب اﻟنﺎس إﻟیﻪ ﯿبصرﻩ و�راﻗب ﺘصرﻓﺎﺘﻪ ،ﺜم �ﻌد ذﻟك �شﻬد ﻋﻠیﻪ �مﺎ رأى ،ﻓﻬﻲ أﻗرب ﺸﻲء إﻟیﻪ
أ�ﻌﺎﻀﻪ وأﺠزاؤﻩ ﻗد دﻟت اﻟنصوص اﻟﻘطﻌیﺔ أﻨﻬﺎ ﺘشﻬد ﻋﻠیﻪ �مﺎ ﻓﻲ اﻵ�ﺎت اﻟتﻲ ﺘﻘدم ذ�رﻫﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﻤبصرة ﺤﻘیﻘﺔ ،و�ن �ﺎﻨت ﻟیس ﻟﻬﺎ ﻟسﺎن ،وﻟیس ﻟﻬﺎ ﺸﻲء ﻤدرك اﺴتﻘﻼﻻً إﻻ أن ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ-

ﻓﻲ وﻗت اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤثﻞ ﻫذا ﻋندﻤﺎ ﯿنكر �ﻌض أﻋمﺎﻟﻪ وﺘصرﻓﺎﺘﻪ �ختم ﻋﻠﻰ ﻓیﻪ ،ﻓتشﻬد ﻋﻠیﻪ
و�ﻌدا ﻋنكن �نت أداﻓﻊ ،ﻟكن ﻫذا ﻟیس ﺒیدﻩ ،ﻗد ﯿوﺠد ﻤن �شﻬد ﻋﻠیﻪ
ﺠوارﺤﻪ ﻓیﻘول :ﺴحًﻘﺎ ﻟكن ً
ﻤن ﺨﺎرﺠﻪ ،ﻗد ﯿوﺠد ،ﻟكنﻪ ﻓﻲ �ثیر ﻤن اﻷﺤیﺎن �ستخﻔﻲ ﻋن أﻋین اﻟنﺎظر�ن ،ﻓﻼ ﯿوﺠد ﻤﺎ �شﻬد
ﻋﻠیﻪ ،ﻓكﻠﻔت ﺠوارﺤﻪ �ﺎﻟشﻬﺎدة ﻋﻠیﻪ ،ﻓﻬﻲ ﺘبصر ﻤﺎ ﺤصﻞ ﻤنﻪ و�ن ﻟم �كن ﻟﻬﺎ ﻋینﺎن ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ
ﺘبصران إﻻ أﻨﻪ أن ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن �جﻌﻠﻬﺎ ﺘنطق �مﺎ ﻨطﻘت اﻟسموات واﻷرض
ﻤمن �كﻠﻒ ﺒذﻟك ﯿوم اﻟﻘیﺎﻤﺔ.

" ﻗﺎﻟﻪ ﻤجﺎﻫد وﻗتﺎدة وﺴﻌید ﺒن ﺠبیر وﻋبد اﻟرﺤمن ﺒن ز�د وأﺒو اﻟﻌﺎﻟیﺔ وﻋطﺎء واﻟﻔراء واﻟسدي
أ�ضﺎ وﻤﻘﺎﺘﻞ ،ﻗﺎل ﻤﻘﺎﺘﻞ :أي ﻟو أدﻟﻰ �ﻌذر أو ﺤجﺔ ﻟم ﯿنﻔﻌﻪ ذﻟك ،ﻨظیرﻩ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰBA[ :
ً

 ZFEDCﻏﺎﻓر ،٥٢ :وﻗوﻟﻪZwvuts[ :

ﻫذا ﻤﺄﺨوذ ﻤن اﻟﻌذر ،ﻗﺎل اﻟشﺎﻋر:

اﻟمرﺴﻼت ٣٦ :ﻓﺎﻟمﻌﺎذﯿر ﻋﻠﻰ

و��ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎك واﻷﻤـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــذي إن ﺘوﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﻌت

ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردﻩ ﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻗت ﻋﻠیـ ـ ـ ـ ـ ــك اﻟمصـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر

ﻓم ـ ـ ـ ــﺎ ﺤس ـ ـ ـ ــن أن �ﻌ ـ ـ ـ ــذر اﻟم ـ ـ ـ ــرء ﻨﻔس ـ ـ ـ ــﻪ

وﻟ ـ ـ ــیس ﻟ ـ ـ ــﻪ ﻤ ـ ـ ــن ﺴ ـ ـ ــﺎﺌر اﻟن ـ ـ ــﺎس ﻋ ـ ـ ــﺎذر

واﻋتذر رﺠﻞ إﻟﻰ" ..

و�ﻠﻒ �ﻪ ،وﺤینئذ �ﻌذر ﻨﻔسﻪ �ﺄﻨﻪ ﺒذل اﻟسبب
ﻤﺎ أﺤسن أن �ﻌذر اﻟمرء ﻨﻔسﻪ �ﺄن �ﻔﻌﻞ ﻤﺎ أُﻤر �ﻪ ُ
ﻓﻲ ﻨجﺎة ﻨﻔسﻪ ﻓﻌذر ﻨﻔسﻪ ﺒﻬذا اﻟسبب ،ﻟكن ﺴﺎﺌر اﻟنﺎس ﻻ ﯿﻠتﻔت إﻟیﻬم؛ ﻷﻨﻪ ﻻ �مكن إرﻀﺎء
ﺸیئﺎ �خﺎﻟﻒ ﻤﺎ أُﻤر �ﻪ ﺸرًﻋﺎ ﻫذا ﻟن
اﻟجمیﻊ ،وﻻ �مكن إرﻀﺎء ﻤن ﻟﻪ ﻫوى أو ﯿر�د ﻤن اﻹﻨسﺎن ً
�ﻌذر ،وﻤثﻞ ﻫذا ﻻ ﯿنبﻐﻲ أن ﯿﻠتﻔت إﻟیﻪ.
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" واﻋتذر رﺠﻞ إﻟﻰ إﺒراﻫیم اﻟنخﻌﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻗد ﻋذرﺘك ﻏیر ﻤﻌتذر إن اﻟمﻌﺎذﯿر �شو�ﻬﺎ اﻟكذب.
وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس ZÉÈÇÆ[ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٥ :أي ﻟو ﺘجرد ﻤن ﺜیﺎ�ﻪ ،ﺤكﺎﻩ اﻟمﺎوردي" .

�ﻘول أﻨﺎ ﻋذرﺘك أﺨ ًذا �ظﺎﻫر ﻗوﻟك وﺘصد�ًﻘﺎ ﻟك ،و�ﻻ ﻓﺄﻛثر اﻟنﺎس إذا اﻋتذر ﻗد �شوب ﻤﻌﺎذﯿرﻩ
ﺤسﺎ�ﺎ وظﻬرت اﻟنتﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻏیر ﻤرادﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﻗد �ﻌتذر
اﻟكذب ﻻﺴیمﺎ إذا ﻓﻌﻞ ﻓﻌﻼً ﻤﺎ ﺤسب ﻟﻪ
ً

ﻤن ﺼنیﻌﻪ �مﺎ ﻓیﻪ ﺸﻲء ﻤمﺎ �خﺎﻟﻒ اﻟواﻗﻊ ،ﯿر�د أن ﯿتب أر ،وأن ﯿتنصﻞ ﻤمﺎ ﻓﻌﻞ ،وﻫذا �ثیر ﻓﻲ
اﻟنﺎس.

" ﻗﻠت :واﻷظﻬر أﻨﻪ اﻹدﻻء �ﺎﻟحجﺔ واﻻﻋتذار ﻤن اﻟذﻨب ،وﻤنﻪ ﻗول اﻟنﺎ�ﻐﺔ:
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎ إن ذي ﻋ ـ ـ ـ ـ ــذرة إﻻ ﺘك ـ ـ ـ ـ ــن ﻨﻔﻌ ـ ـ ـ ـ ــت

ﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺈن ﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺤبﻬﺎ ﻤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك اﻟنكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

واﻟدﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟكﻔﺎرZ¦¥¤£¢¡[ :
اﻟمنﺎﻓﻘینZ¿¾½¼»º¹¸¶µ[ :

اﻷﻨﻌﺎم ،٢٣ :وﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ

اﻟمجﺎدﻟﺔ ١٨ :وﻓﻲ اﻟصحیﺢ أﻨﻪ �ﻘول� :ﺎ رب

آﻤنت �ك و�كتﺎ�ك و�رﺴوﻟك وﺼﻠیت وﺼمت وﺘصدﻗت و�ثنﻲ �خیر ﻤﺎ اﺴتطﺎع اﻟحدﯿث .وﻗد

ﺘﻘدم ﻓﻲ ﺤم اﻟسجدة وﻏیرﻫﺎ واﻟمﻌﺎذﯿر واﻟمﻌﺎذر ﺠمﻊ ﻤﻌذرة ،و�ﻘﺎل :ﻋذرﺘﻪ ﻓیمﺎ ﺼنﻊ أﻋذرﻩ
ﻋ ْذ ار وﻋ ُذرا ،واﻻﺴم ِ
اﻟمﻌذر" .
ً
ً
اﻟم ْﻌذرة.
َ
اﻟمﻌذر.
واﻻﺴم َ

اﻟمﻌذرة واﻟﻌذرى �ﻌنﻲ اﺴم اﻟمصدر.

" واﻻﺴم اﻟمﻌذرة واﻟﻌذرى ،ﻗﺎل اﻟشﺎﻋر:

إﻨ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺤ ـ ـ ـ ـ ــددت وﻻ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــذرى ﻟمح ـ ـ ـ ـ ــدود

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

و�ذﻟك اﻟﻌذرة وﻫﻲ ﻤثﻞ اﻟر�بﺔ" .

اﻟرﻛبﺔ و ِ
ِّ
اﻟجﻠسﺔ.
اﻟرﻛبﺔ" .
" وﻫﻲ ﻤثﻞ ﱡ

اﻟرﻛبﺔ و ِ
ِّ
اﻟجﻠسﺔ اﺴم ﻫیئﺔ.
اﻟرﻛبﺔ و ِ
" وﻫﻲ ﻤثﻞ ِّ
اﻟجﻠسﺔ ،ﻗﺎل اﻟنﺎ�ﻐﺔ:

ﻫ ـ ـ ـ ــﺎ إن ﺘ ـ ـ ـ ــﺎ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎذرة إﻻ ﺘك ـ ـ ـ ــن ﻨﻔﻌ ـ ـ ـ ــت

ﻓ ـ ـ ـ ــﺈن ﺼ ـ ـ ـ ــﺎﺤبﻬﺎ ﻗ ـ ـ ـ ــد ﺘ ـ ـ ـ ــﺎﻩ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟبﻠ ـ ـ ـ ــد

وﺘضمنت ﻫذﻩ اﻵ�ﺔ ﺨمس ﻤسﺎﺌﻞ؛ اﻷوﻟﻰ :ﻗﺎل اﻟﻘﺎﻀﻲ أﺒو �كر اﺒن اﻟﻌر�ﻲ :ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰÀ[ :

ZÉÈÇÆÅÄÃÂÁ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٥ - ١٤ :ﻓیﻬﺎ دﻟیﻞ ﻋﻠﻰ ﻗبول إﻗرار اﻟمرء ﻋﻠﻰ

ﻨﻔسﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ �شﻬﺎدة ﻤنﻪ ﻋﻠیﻬﺎ؛ ﻗﺎل ﷲ ﺴبحﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻟﻰzyxwvut[ :
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اﻟنور ٢٤ :وﻻ ﺨﻼف ﻓیﻪ؛ ﻷﻨﻪ إﺨبﺎر ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﺘنتﻔﻲ اﻟتﻬمﺔ ﻋنﻪ؛ ﻷن اﻟﻌﺎﻗﻞ

ﻻ �كذب ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ وﻫﻲ اﻟمسﺄﻟﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ وﻗد" ..

واﻹﻗرار ﻫو أﻗوى اﻷدﻟﺔ أﻗوى ﻤن اﻟشﻬﺎدة؛ ﻷن اﻟشﻬﺎدة ﻗد �ﻌتر�ﻬﺎ ﻤﺎ �ﻌتري اﻟشﻬود ﻤن ﺨﻠﻞ

�حول دون ﻗبول ﺸﻬﺎدﺘﻪ ،ﻟكن إذا أﻗر اﻹﻨسﺎن ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ �شﻲء ،ﻓﺈن ﻫذا أﻗوى إذا اﻋترف ﻋﻠﻰ

و� ِرد ﻫنﺎ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻟحدﯿث
ﻨﻔسﻪ �شﻲء ﻓﺈﻨﻪ ﯿؤاﺨذ ﻤﺎدام ﻋﺎﻗﻼًَ ،
ﻗﺎﻟوا� :ﻌرف وﻀﻊ اﻟحدﯿث �ﺈﻗرار واﻀﻌﻪ إذا ﻗﺎل ﻫو اﻟذي وﻀﻊ ﻫذا اﻟحدﯿث و�ذ�ﻪ ﻋﻠﻰ

اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﻗﺎﻟوا :ﻫذا ﯿؤﺨذ �ﻪ ،و�حكم ﻋﻠیﻪ �ﺎﻟضﻌﻒ اﻟمطﻠق اﻟشدﯿد اﻟذي ﻻ
و�حكم ﻋﻠﻰ ﻤرو�ﻪ �ﺎﻟرد ﻤﻊ أن �ﻌضﻬم �ﺎﺒن دﻗیق اﻟﻌید ﯿنﺎﻗش ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا
ﺘُﻘبﻞ ﻤﻌﻪ رواﯿتﻪُ ،
و�ﻘول :ﻗد �ﻘر �ﺄﻨﻪ وﻀﻊ ﺤدﯿثًﺎ وﻫو ﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ ﻟم �ضﻌﻪ ،و�ﻨمﺎ ﯿر�د ﻤن اﻟنﺎس أن ﯿردوا ﻫذا

ﺨصمﺎ �ستدل ﺒﻬذا اﻟحدﯿث
اﻟحدﯿث؛ ﻷن ﻓیﻪ دﻟیﻼً ﻟخصمﻪ ،اﻟخصم ُ�سمون اﻟمخﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟرأي
ً
ﻓیر�د أن �ﻘطﻊ اﻟطر�ق ،ﻓیذ�ر أﻨﻪ ﻫو اﻟذي وﻀﻊ ﻫذا اﻟحدﯿث ،وﻻ ﺸك أن ﻫذا ﻤن �ﺎب اﻟﻌذر

ﻋﺎﻗﻼ ﯿؤاﺨذ �مﺎ ﺘكﻠم �ﻪ ،و�ذا ﺜبت اﻟحدﯿث ﻤن
أﻗبﺢ ﻤن اﻟﻔﻌﻞ ،ﻋذر أﻗبﺢ ﻤن اﻟﻔﻌﻞ ،ﻟكنﻪ ﻤﺎدام ً
ﻏیر طر�ﻘﻪ ﻫب أﻨﻪ ﻟیس ﻟﻪ طر�ق إﻻ ﻤن ﻗبﻠﻪ ﻓﻬذا ُﯿ َرد ﺒﻼ ﺸك ،ﻟكن إذا ﺜبت اﻟحدﯿث اﻟذي
�ستدل �ﻪ اﻟخصوم ﻋﻠﻰ ﺤد ﻤﺎ ،ﻗﺎﻟوا ﻤن ﻏیر طر�ﻘﻪ أﺨذ �ﻪ وﻻ أﻟتﻔت إﻟﻰ إﻗ اررﻩ ﺒوﻀﻌﻪ.

طﺎﻟب............ :
ﻤﺎ ﻫو؟

طﺎﻟب............ :

اﻹﻗرار اﻟمﻘصود �ﻪ ﻋند اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫو اﻹﻗرار اﻟنﻬﺎﺌﻲ.
طﺎﻟب............ :
ﺜم ﻨﻔﺎﻩ.

طﺎﻟب............ :

ﺒنﺎء ﻋﻠﻰ ﻤؤﺜر ﻗد �كون �سبب
ﻨﻌم ،ﻟكن ﻤن ﻏیر ﻤؤﺜر آﺨر؛ ﻷﻨﻪ ﻗد �ﻘر ﺜم ﯿنﻔﻲ أو اﻟﻌكس ً
أﺤیﺎﻨﺎ �ﻘر ﻋند اﻟشرط ﻤثﻼً؛ ﻷﻨﻬم أﻛرﻫوﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا
إﻛراﻩ ،ﻓمثﻞ ﻫذا ﻻ ُﯿﻠتﻔت إﻟیﻪ إذا �ﺎن ﻤكرًﻫﺎ
ً
أﺤیﺎﻨﺎ ﻗد �كون اﻟسبب ﻏیر ﻤﻘبول� ،ﻘر ﺜم �ﻌد ذﻟك
اﻹﻗرار ،ﺜم �ﻌد ذﻟك إذا ﺠﺎء اﻟﻘﺎﻀﻲ ﯿنﻔﻲ ،و ً

ﯿنﻔﻲ؛ ﻷﻨﻪ أُﺨبر �مﺎ ﯿترﺘب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﻗرار ،ﻓﺄراد أن ﯿنﻔﻲ ،اﻟمﻘصود أن ﻫنﺎك ﺘﻔصیﻼت ﻫﻲ
ﻋند اﻟﻘضﺎة ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋندﻨﺎ ،ﻤﺎ أري اﻟشیﺦ؟

طﺎﻟب............. :
ﻨﻌم.

طﺎﻟب� :ﻘبﻞ ﻟو ﺠﺎء ﻓﻲ ﺤق ﷲ -ﻋز وﺠﻞ -ﻟو أﻗر......
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�ﻘبﻞ ﻓﻲ ﺤق ﷲ ،أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤق اﻟمخﻠوق...

طﺎﻟب............. :
ﻤﺎ ﻫو؟

طﺎﻟب............. :

�ﻌنﻲ ﻓﻲ إﺜبﺎت اﻟنسب أو..؟

طﺎﻟب............. :

ﻻ� ،ﻠﻬﺎ ﻋندﻨﺎ ﻤﻘدﻤﺎت ﺸرﻋیﺔ ﻨتﺎﺌجﻬﺎ ﺸرﻋیﺔ ﻤن ﻏیر اﻟتﻔﺎت إﻟﻰ ﻤثﻞ ﻫذا ،واﻹﺸكﺎل أﻨﻪ �مثﻞ
ﻫذا �حصﻞ ﻤصﺎﺌب وﻤشﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟطر�ﻘﺔ اﻟشرﻋیﺔ ﯿثبت اﻟنسب و�ﺎﻟحمض اﻟذي �سموﻨﻪ اﻟنووي

ﻫذا ﯿنﻔﻰ ﻤﺎ �مكن أو اﻟﻌكس ﻻ ﻻ ،ﻗد �كون ﻓﻲ اﻟمسﺄﻟﺔ اﻟتﻲ ﺤكم ﺒﻬﺎ ﺸرًﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘتضﻰ
اﻟمﻘدﻤﺎت اﻟشرﻋیﺔ ﻤﺎ �ﻌﺎرﻀﻬﺎ ﻤمﺎ ﻫو ﻤمﺎ �ﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن ،وﺠﺎء ﻓﻲ ﺤدﯿث اﻟﻠﻌﺎن إن ﺠﺎءت
�ﻪ ﻋﻠﻰ �ذا و�ذا ﻓجﺎءت �ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمكروﻩ ﻓﻘﺎل اﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم» :-ﻟوﻻ

اﻟﻠﻌﺎن ﻟكﺎن ﻟﻲ وﻟﻬﺎ ﺸﺄن« ﺸبﻪ ِّﺒین وﻓﻲ ﻗصﺔ وﻟد اﺒن زﻤﻌﺔ ﻗﺎل :ﻫو ﻟك �ﺎ ﻋبد ﺒن زﻤﻌﺔ؛ ﻷن
ﺸبﻬﺎ �ﻌتبﺔ اﻟمﻘصود أن ﻤﻘدﻤﺎﺘنﺎ اﻟشرﻋیﺔ وﻟو
اﻟوﻟد ﻟﻠﻔراش ،واﺤتجبﻲ ﻤنﻪ �ﺎ ﺴودة؛ ﻷن ﻓیﻪ ً

�ﺎﻟبینﺎت،
ﻛﺎﻨت ﻏیر ﻤطﺎ�ﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟبﺎطن ﻨحن ﻤﺎ ﻟنﺎ ﻨظر ﻓﻲ اﻟبﺎطن ﻟنﺎ اﻟظﺎﻫر ،ﻓنحكم ِّ

وﻗد ﺘكون ﻫذﻩ اﻟبینﺎت ﻤطﺎ�ﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ،وﻗد ﺘكون ﻏیر ﻤطﺎ�ﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ،ﻟكنﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورة اﻟمطﺎﺒق

�ﻌنﻲ إذا ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ وﺠﻪ �ﻘبﻞ ﺸرًﻋﺎ ﻟیس ﻟنﺎ وراء ذﻟك ﺸﻲء ،واﻟرﺴول -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-
ﻗﺎل» :إﻨمﺎ أﻨﺎ �شر أﻗضﻲ ﻋﻠﻰ ﻨحو ﻤﺎ أﺴمﻊ« �ﻘضﻲ ﻋﻠﻰ ﻨحو ﻤﺎ �سمﻊ ﻓیحكم ﺸرًﻋﺎ �مﺎ

ﻫنیئﺎ ﻤر ً�ئﺎ ،ﻟكن إن ﻗضﻰ �حق ﻏیرﻩ ﻓﺈﻨمﺎ �ﻘضیﻬﺎ
ﻗضﻰ �ﻪ اﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻓﺈن ﻗضﻰ �حﻘﻪ ﻓﻠیﺄﻛﻠﻪ ً
�ﻘطﻌﺔ ﻤن ﻨﺎر ﻓﻠیﺄﺨذﻫﺎ أو ﯿدﻋﻬﺎ ،ﻫذﻩ اﻷﻤور اﻟمحدﺜﺔ ﻻ ﺸك أﻨﻬﺎ ﺘتضﺎرب ﻤﻊ ﻤﺎ ُوﻀﻊ
ﻋﻼﻤﺔ ﺸرﻋیﺔ وﺤكم �ﻪ ﺨﻼل اﻟﻌصور اﻟمﺎﻀیﺔ ﻟﻸﻤم ﻤن ﻋﻬدﻩ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -إﻟﻰ

ﯿوﻤنﺎ ﻫذا ،ﻓﺎﻹﺸكﺎل أﻨﻬﺎ ﻗد ﺘثبت واﻟشرع ﯿنﻔﻲ أو اﻟﻌكس ،ﺜم �ﻘﻊ ﻤن ذﻟك ﻤصﺎﺌب و�وارث

وأﻤور ﻻ ﺘحمد ،طیب اﻟشرع أﺜبت �ﺎﻟطرق اﻟشرﻋیﺔ أن ﻓﻼن ﺒن ﻓﻼن ﺜم ﺠﻲء �ﺎﻟحمض اﻟنووي
وﻗﺎﻟوا :ﻻزم ﻨحﻠﻞ ﻟﻬم ﺜم ﻗﺎل :ﻻ ﻤﺎ ﻫو وﻟدك ،اﻟشرع ﻤبنﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘدﻤﺎت ﺼحیحﺔ ﻤﻘررة ﺸرًﻋﺎ

ار ﻓﻲ اﻟﻘذﻓﺔ إذا ﻟم ﯿتم اﻟﻌدد اﻟمطﻠوب �ﺎﻨوا ﺜﻼﺜﺔ،
وﺜﺎﺒتﺔ ،ﻓمﺎ ﯿنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﺸرﻋﻲ ﻤثﻞ ﻤﺎ ﻗﻠنﺎ ﻤرًا
و�ﻠﻬم ﻤن ﺨیﺎر اﻟنﺎس ﻤن اﻟﻌبﺎد اﻟﻌﻠمﺎء اﻷﺘﻘیﺎء رأوﻩ ﯿزﻨﻲ ﺒﻬﺎ �مﺎ ﻻ ﻤجﺎل ﻓیﻪ ﻟﻠشك وﻻ ﻟﻠر�ب،

ﻟكن ﻟنﻘص اﻟﻌدد �صیرون ﺼﺎدﻗین أو �ﺎذﺒین [Z^]\[ZY

اﻟنور ،١٣ :و�ن

ﻛﺎن ﺸﻬﺎدﺘﻬم ﻤطﺎ�ﻘﺔ ﻟﻠواﻗﻊ؛ ﻷﻨﻪ ﻤثﻞ ﻤﺎ ﻗﻠنﺎ ﺴﺎ�ًﻘﺎ ﺴواء �ﺎﻨت �ﺎﻟنﻔﻲ أو اﻹﺜبﺎت ﻋندﻨﺎ ﻫذﻩ
اﻟمﻘدﻤﺎت ﻤﻌتبرة ﺸرًﻋﺎ ﻓنتﺎﺌجﻬﺎ ﺸرﻋیﺔ ،وﻤثﻞ ﻤﺎ ﺤصﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﻼل وﻤﺎ ﻗیﻞ ﺤوﻟﻪ ،ﻨحن ﻟدﯿنﺎ
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ﻤﻘدﻤﺎت» :ﺼوﻤوا ﻟرؤ�تﻪ وأﻓطروا ﻟرؤ�تﻪ« ﺸﻬد ﻤن ﺸﻬد ﻤمن ﺘﻘبﻞ ﺸﻬﺎدﺘﻪ أﻨﻬم أروا اﻟﻬﻼل،
اﻨتﻬﻰ اﻹﺸكﺎل ،ﻟیس ﻟنﺎ ﻨظر ﻏیر ﻫذا ،أﻛثر ﻤن ﻫذا ﻤﺎ ﻋندﻨﺎ.

طﺎﻟب................... :
ﻤﺎذا؟

طﺎﻟب................... :

ﻻ ﻻ ﻻ ﻤسﺄﻟﺔ اﻹﻗرار اﻟتﻲ ذ�رﻫﺎ ﻫذا �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠدﻨیﺎ اﻹﻗرار اﻟذي ذ�رﻩ وأﻨﻪ ﯿؤاﺨذ �ﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ
ﻫذا اﻷﺼﻞ ﻓیﻪ ،ﻟكن �وﻨﻪ �ﻘر ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ �شﻲء ﻓﻲ اﻵﺨرة وﺘنﻔیﻪ اﻟجوارح ﻤثﻞ اﻟدﻋﺎوى

مر و�ﻘول :ﻫذا وﻟدي
اﻟمﻘروﻨﺔ �مﺎ �كذﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ ﻟو ﺠﺎءﻨﺎ ﺸخص ﻤمسك �ﺂﺨر أﻛبر ﻤنﻪ ﻋ ًا
ﻨسبﺎ؟ ﻫذا ﻋمرﻩ أر�ﻌون ،واﻟوﻟد ﻋمرﻩ ﺴتون� ،صدق؟
أﻗر �ﻪ ،ﻫﻞ ﯿﻠحق �ﻪ ً

" اﻟثﺎﻨیﺔ :وﻗد ﻗﺎل ﺴبحﺎﻨﻪ ﻓﻲ �تﺎ�ﻪ اﻟكر�مs r q p o n m l k [ :
 ~} | { z y x w v u tﮯ ¡ § ¦¥ ¤ £ ¢
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اﻟتو�ﺔ ١٠٢ :وﻫو ﻓﻲ اﻵﺜﺎر �ثیر؛ ﻗﺎل اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم:-

»اﻏد �ﺎ أﻨیس ﻋﻠﻰ اﻤرأة ﻫذا ،ﻓﺈن اﻋترﻓت ﻓﺎرﺠمﻬﺎ« ،ﻓﺄﻤﺎ إﻗرار اﻟﻐیر ﻋﻠﻰ اﻟﻐیر ﺒوارث أو
َدﯿن" .

أﻨیسﺎ أن �ﺄﺨذ
واﻟحدﯿث ﻓﻲ اﻟصحیﺢ ﻓﻲ ﻗصﺔ اﻟﻌسیﻒ واﻟنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -أﻤر ً
اﻋتراف اﻟمرأة ،ﻤمﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن ﻫذا ﻤن ﺨصﺎﺌص اﻟرﺠﺎل ،وأﻨﻪ ﻻ ﻤدﺨﻞ ﻟﻠنسﺎء ﻓﻲ ﻫذا ،وأن
ﻤﺎ �طﺎﻟب �ﻪ ﻤن �ون اﻟنسﺎء ﺘصیرن ﻤحﺎﻤیﺎت أو �صیرن ﻋضوات ﻓﻲ اﻟتحﻘیق واﻻدﻋﺎء أو

ﺤتﻰ ﻓﻲ اﻟﻬیئﺎت �ﻞ ﻫذا ﺨﻼف اﻷﺼﻞ اﻟشرﻋﻲ ،ﻫذﻩ اﻷﻤور ﻤن أﻋمﺎل اﻟرﺠﺎل ،وﻻ دﺨﻞ ﻓیﻬﺎ
ﻟﻠنسﺎء »اﻏد �ﺎ أﻨیس إﻟﻰ اﻤرأة ﻫذا« ﻤﺎ ﻗﺎل :اذﻫبﻲ �ﺎ ﻓﻼﻨﺔ و�ﺎ ﻓﻼﻨﺔ ﻤﺎ ﻗﺎل ﻫذا.

" ﻓﺄﻤﺎ إﻗرار اﻟﻐیر ﻋﻠﻰ اﻟﻐیر ﺒوارث أو دﯿن ﻓﻘﺎل ﻤﺎﻟك :اﻷﻤر اﻟمجتمﻊ ﻋﻠیﻪ ﻋندﻨﺎ ﻓﻲ اﻟرﺠﻞ

اﻟنسب ﻻ ﯿثبت �شﻬﺎدة
ﯿﻬﻠك وﻟﻪ ﺒنون ﻓیﻘول أﺤدﻫم :إن أﺒﻲ ﻗد أﻗر أن ﻓﻼ ًﻨﺎ اﺒنﻪ أن ذﻟك
َ
إﻨسﺎن واﺤد ،وﻻ �جوز إﻗرار اﻟذي أﻗر إﻻ ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ ﻓﻲ ﺤصتﻪ ﻤن ﻤﺎل أﺒیﻪ� ،ﻌطﻰ اﻟذي
ﺸﻬد ﻟﻪ ﻗدر اﻟدﯿن اﻟذي �صیبﻪ ﻤن اﻟمﺎل اﻟذي ﻓﻲ ﯿدﻩ ﻗﺎل ﻤﺎﻟك :وﺘﻔسیر ذﻟك" ..

إﻗرار اﻹﻨسﺎن ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ ﻗد �كون ﻤن وراﺌﻪ ﻤصﻠحﺔ ﻟﻪ وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔسﻪ ﻋﻠیﻪ ﻤنﻪ ﻤضرة ﻟﻪ
ﻤصﻠحﺔ ﻤن ﻫذا اﻹﻗرار وﻋﻠیﻪ ﻤضرة ﻓبﻬذا اﻹﻗرار ﯿؤاﺨذ �ﻪ وﻻ ﺘثبت ﻤصﻠحتﻪ �ﻪ إﻻ ﺒبینﺔ أﺨرى

ﺘشﻬد ﻟﻪ ﻷﻨﻪ اﻹﻨسﺎن �صدق ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ وﻻ �صدق ﻟنﻔسﻪ ﻓﻠو ادﻋﻰ ﺸخص أﻨﻪ ﻤن آل اﻟبیت،
ﻨﻘول� :منﻊ ﻤن اﻟز�ﺎة ،وﻻ ُ�ﻌطﻰ ﻤن اﻟخمس�ُ ،منﻊ ﻤن اﻟز�ﺎة؛ ﻷﻨﻪ أﻗر ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ أﻨﻪ ﻤن آل
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اﻟبیت ،وﻫذا ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﺼرف اﻟز�ﺎة ،ﻟكن �وﻨﻪ ﯿدﻋﻲ أﻨﻪ ﻤن أﻫﻞ اﻟبیت ﻟیﺄﺨذ ﻤن اﻟخمس ﻓﻬذﻩ
دﻋوى ﺘحتﺎج إﻟﻰ ﺒینﺔ.

" ﻗﺎل ﻤﺎﻟك :وﺘﻔسیر ذﻟك أن ﯿﻬﻠك اﻟرﺠﻞ و�ترك اﺒنین ،و�ترك ﺴتمﺎﺌﺔ دﯿنﺎر ،ﺜم �شﻬد أﺤدﻫمﺎ

�ﺄن أ�ﺎﻩ اﻟﻬﺎﻟك أﻗر أن ﻓﻼ ًﻨﺎ اﺒنﻪ ﻓیكون ﻋﻠﻰ اﻟذي ﺸﻬد ﻟﻠذي اﺴتحق ﻤﺎﺌﺔ دﯿنﺎر ،وذﻟك
ﻨصﻒ ﻤیراث اﻟمستﻠحق ﻟو ﻟحق" .

�ﻌنﻲ ﻟكﺎن ﻟﻪ ﻤﺎﺌتﺎن واﻻﺒنﺎن اﻷﺼﻠیﺎن ﻟكﻞ واﺤد ﻤﺎﺌتﺎن ﺼﺎروا ﺜﻼﺜﺔ ،اﻟستمﺎﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ
ﺘسﺎوي ﻤﺎﺌتین ،ﻟكن ﻤﺎ �ﻌطﻰ ﻤﺎﺌتین �ﺎﻤﻠﺔ �ﺎﻋتبﺎر أن اﻟثﺎﻨﻲ ﻤﺎ واﻓق أن �ﻌطﻰ إﻻ ﻤﺎﺌﺔ واﺤدة

�ﻘدر ﺤصﺔ اﻟشﺎﻫد ﻤن ﻫذا اﻟمیراث ،ﻓﻠﻪ اﻟنصﻒ ﻟو ﻟم �ﻘر �ﻪ ،ﻓﻠﻪ اﻟنصﻒ ﺜﻼﺜمﺎﺌﺔ وﻟﻠثﺎﻨﻲ
�ﺎﻤﻼ ﺜﻼﺜمﺎﺌﺔ ،وﻫذا �ﺄﺨذ ﻤن ﻨصیبﻪ �ﺎﻋتبﺎرﻫم ﺜﻼﺜﺔ
ﺜﻼﺜمﺎﺌﺔ ،اﻟذي ﻤﻌﻪ ﻗرر �ﺄﺨذ ﻨصیبﻪ
ً
اﻟمَﻘ ّر �ﻪ.
واﻟزاﺌد ُ�ﻌطﻰ ﻫذا ُ
أ�ضﺎ �منزﻟﺔ اﻟمرأة ﺘﻘر
" و�ن أﻗر ﻟﻪ اﻵﺨر أﺨذ اﻟمﺎﺌﺔ اﻷﺨرى ﻓﺎﺴتكمﻞ ﺤﻘﻪ ،وﺜبت ﻨسبﻪ وﻫو ً
�ﺎﻟدﯿن ﻋﻠﻰ أﺒیﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ زوﺠﻬﺎ ،و�نكر ذﻟك اﻟورﺜﺔ ﻓﻌﻠیﻬﺎ أن ﺘدﻓﻊ إﻟﻰ اﻟذي أﻗرت ﻟﻪ ﻗدر

اﻟذي �صیبﻬﺎ ﻤن ذﻟك اﻟدﯿن ﻟو ﺜبت ﻋﻠﻰ اﻟورﺜﺔ �ﻠﻬم ،إن �ﺎﻨت اﻤرأة ﻓورث اﻟثمن دﻓﻌت إﻟﻰ
اﻟﻐر�م ﺜمن دﯿنﻪ ،و�ن �ﺎﻨت اﺒنﺔ ورﺜت اﻟنصﻒ دﻓﻌت إﻟﻰ اﻟﻐر�م ﻨصﻒ دﯿنﻪ ﻋﻠﻰ ﺤسﺎب ﻫذا

ﯿدﻓﻊ إﻟیﻪ ﻤن أﻗر ﻟﻪ ﻤن اﻟنسﺎء .اﻟثﺎﻟثﺔ :ﻻ �صﺢ اﻹﻗرار إﻻ ﻤن ﻤكﻠﻒ ،ﻟكن �شرط أﻻ �كون

ﻤحجور ﻋﻠیﻪ؛ ﻷن اﻟحجر �سﻘط ﻗوﻟﻪ إن �ﺎن ﻟحق ﻨﻔسﻪ ،ﻓﺈن �ﺎن ﻟحق ﻏیرﻩ �ﺎﻟمر�ض �ﺎن
ًا
ﻤنﻪ ﺴﺎﻗط وﻤنﻪ ﺠﺎﺌز ،و�یﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤسﺎﺌﻞ اﻟﻔﻘﻪ" .

و� َثبت ﻫذا ﻓﻲ اﻟمحﺎﻛم� ،ﻌد ذﻟك
اﻵن ﻤن �ﺎب اﻟحیﻞ �ﻌترف �ﻌض اﻟنﺎس أﻨﻪ ﻋﻠیﻪ دﯿن ﻟﻔﻼن ُ
ﻗد ﯿتﻌرض ﻟسجن و�ﻘبﻞ و�سجن ﻤن أﺠﻞ أن �سدد ﻋنﻪ ﻫذا اﻟدﯿن و�ﻘتسمﺎﻨﻪ ِ
اﻟمﻘ ّر واﻟمَﻘ ّر ﻟﻪ
ُ
ُ
ﻓﻼﻨﺎ ﻋﻠیﻪ دﯿن ﻟﻪ ،اﻟمبﻠﻎ اﻟذي
�صیر اﺘﻔﺎًﻗﺎ ﺒینﻬمﺎ ،وﻫو ﻤﺎ ﻓیﻪ دﯿن ،ﻟكن ﻗد �ﻌترف و�ﻘر �ﺄن ً

ﯿتﻔﻘﺎن ﻋﻠیﻪ ﻤﺎﺌﺔ أﻟﻒ ،أو ﻤﺎﺌتﺎ أﻟﻒ ،ﺜم �ﻌد ذﻟك �ظﻬر اﻟصك ،وﻓیﻪ ﺜبوت اﻟدﯿن ،وﻗد ُ�سجن

�سببﻪ ﺜم �ﻌد ذﻟك �ﺄﺘﻲ اﻟنﺎس ﻤن اﻟمحسنین و�سددون ﻫذا اﻟدﯿن ﺜم �ﻘتسمﺎﻨﻪ ،ﻤثﻞ ﻫذا اﻹﻗرار ﻻ

ﺸك أﻨﻪ �حتﺎج إﻟﻰ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟنظر ﻤن اﻟﻘﺎﻀﻲ إذا ﻻﺤت ﻟﻪ ﻋﻼﻤﺎت وظﻬرت اﻟدﻻﺌﻞ ﻋﻠﻰ �ذ�ﻪ

ﯿنبﻐﻲ أن ﻤثﻞ ﻫذا �ش ﱠﻬر �ﻪ ﱠ
و�ﻌزر ،ﻤﺎ �كﻔﻲ أن ﯿرﻓض طﻠبﻪ ،ﻤﺎ �جﻲء ﻤن ﻫذا اﻟنوع �ﺎ ﺸیﺦ.

ﺒﻠﻰ �جﻲء..

�جﻲء و�ثیر اﻟتحﺎﯿﻞ ﻫذا اﻟحین.

" وﻟﻠﻌبد ﺤﺎﻟتﺎن ﻓﻲ اﻹﻗرار إﺤداﻫمﺎ ﻓﻲ اﺒتداﺌﻪ وﻻ ﺨﻼف ﻓیﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻟمتﻘدم ،واﻟثﺎﻨیﺔ ﻓﻲ

اﻨتﻬﺎﺌﻪ ،وذﻟك ﻤثﻞ إﺒﻬﺎم اﻹﻗرار وﻟﻪ ﺼور �ثیرة ،وأم وأﻤﻬﺎﺘﻬﺎ ﺴت اﻟصورة اﻷوﻟﻰ :أن �ﻘول
ﻓسرﻩ ﺒتمرة أو �سرة ﻗبﻞ ﻤنﻪ" .
ﻟﻪ ﻋندي ﺸﻲء ﻗﺎل اﻟشﺎﻓﻌﻲ :ﻟو ﱠ

ﻷﻨﻬﺎ ﺸﻲء ﺘمرة أو اﻟكسرة ﺸﻲء.
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" واﻟذي ﺘﻘتضیﻪ أﺼوﻟنﺎ أﻨﻪ ﻻ �ﻘبﻞ إﻻ ﻓیمﺎ ﻟﻪ ﻗدر ،و�ذا ﻓسرﻩ �ﻪ ﻗبﻞ ﻤنﻪ وﺤﻠﻒ ﻋﻠیﻪ.
ِ
�ﻔسر ﻫذا �خمر أو ﺨنز�ر أو ﻤﺎ ﻻ �كون ﻤﺎﻻً ﻓﻲ اﻟشر�ﻌﺔ ﻟم �ﻘبﻞ �ﺎﺘﻔﺎق
اﻟصورة اﻟثﺎﻨیﺔ أن ّ
اﻟمﻘّر ﻟﻪ .اﻟصورة اﻟثﺎﻟثﺔ :أن �ﻔسرﻩ �مختﻠﻒ ﻓیﻪ ﻤثﻞ ﺠﻠد اﻟمیتﺔ أو ﺴرﻓین.
وﻟو ﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠیﻪ َ

"

ﺴرﻗین.

أو ﺴرﻗین أو �ﻠب.

اﻟسرﻗین واﻟسرﺠین ﻫذا ﻫو ِّ
اﻟز�ﻞ.
ﺴرﻗین أو ﺴرﺠین..

ﺴرﻗین �ﻘﺎل ﻟﻪ اﻟسرﺠین ،اﻟمﻘصود أﻨﻪ اﻟز�ﻞ اﻟذي �شتمﻞ ﻋﻠﻰ اﻟنجﺎﺴﺎت وﻨحوﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟخﻼف

ﻓﻲ ﺠواز ﺒیﻌﻪ �ستﻌمﻠون
وﻤشتمﻼ ﻋﻠﻰ ﻨجﺎﺴﺔ ،ﻓیتنﺎزع أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﺒیﻌﻪ ،وﻤثﻠﻪ
ﺴمﺎدا ﻟﻠزرع،
ً
ً
ﺒیﻊ اﻟكﻠب ﻻﺴیمﺎ اﻟمﻌﻠم وﺠﻠد اﻟمیتﺔ ﻋﻠﻰ اﻟخﻼف ﻓﻲ اﻟﻘول �طﻬﺎرﺘﻪ أو ﻋدم طﻬﺎرﺘﻪ ،ﻫﻞ ُﯿبﺎع
أو ﻻ ﯿبﺎع ،اﻟمﻘصود أن ﻫذﻩ ﻤحﻞ ﺨﻼف ﺒین أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.

" ﻓﺈن اﻟحﺎﻛم �حكم ﻋﻠیﻪ ﻓﻲ ذﻟك �مﺎ ﯿراﻩ ﻤن رد و�ﻤضﺎء" .

ﻨﻌم ﻋﻠﻰ ﺤسب ﻤﺎ ﯿترﺠﺢ ﻋندﻩ إن �ﺎن ﻤﺎل �جوز ﺒیﻌﻪ ﻓیصﺢ اﻹﻗرار �ﻪ ،إذا ﻟم �كن ﻤﺎل ﻻ
�صﺢ ﺒیﻌﻪ ﻓﻼ �صﺢ اﻹﻗرار �ﻪ.

" ﻓﺈن ردﻩ ﻟم �حكم ﻋﻠیﻪ ﺤﺎﻛم آﺨر ﻏیرﻩ �شﻲء؛ ﻷن اﻟحكم ﻗد ﻨﻔذ �ﺈ�طﺎﻟﻪ واﻟحكم �ﺎﺠتﻬﺎد ،وﻻ

ﺸك أن ﻨﻘضﻪ ﺴوف �كون �ﺎﺠتﻬﺎد ،واﻻﺠتﻬﺎد ﻻ ﯿنﻘض �ﺎﺠتﻬﺎد.

وﻗﺎل �ﻌض أﺼحﺎب اﻟشﺎﻓﻌﻲ :ﯿﻠزم اﻟخمر واﻟخنز�ر ،وﻫو ﻗول �ﺎطﻞ .وﻗﺎل أﺒو ﺤنیﻔﺔ :إذا ﻗﺎل
ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺸﻲء ﻟم �ﻘبﻞ ﺘﻔسیرﻩ إﻻ �مكیﻞ أو ﻤوزون؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﯿثبت ﻓﻲ اﻟذﻤﺔ ﺒنﻔسﻪ إﻻ ﻫمﺎ،

إﺠمﺎﻋﺎ .اﻟصورة اﻟرا�ﻌﺔ :إذا ﻗﺎل ﻟﻪ:
وﻫذا ﻀﻌیﻒ ﻓﺈن ﻏیرﻫمﺎ ﯿثبت ﻓﻲ اﻟذﻤﺔ إذا وﺠب ذﻟك
ً
ﻋندي ﻤﺎل ﻗبﻞ ﺘﻔسیرﻩ �مﺎ ﻻ �كون ﻤﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة �ﺎﻟدرﻫم واﻟدرﻫمین ﻤﺎ ﻟم �جﺊ ﻤن ﻗر�نﺔ
اﻟحﺎل ﻤﺎ �حكم ﻋﻠیﻪ �ﺄﻛثر ﻤنﻪ .اﻟصورة اﻟخﺎﻤسﺔ :أن �ﻘول ﻟﻪ :ﻋندي ﻤﺎل �ثیر أو ﻋظیم

ﻓﻘﺎل اﻟشﺎﻓﻌﻲ� :ﻘبﻞ ﻓﻲ اﻟحبﺔ .وﻗﺎل أﺒو ﺤنیﻔﺔ :ﻻ �ﻘبﻞ إﻻ ﻓﻲ ﻨصﺎب اﻟز�ﺎة .وﻗﺎل ﻋﻠمﺎؤﻨﺎ

ﻓﻲ ذﻟك أﻗوا ًﻻ ﻤختﻠﻔﺔ ﻤنﻬﺎ ﻨصﺎب اﻟسرﻗﺔ واﻟز�ﺎة واﻟد�ﺔ ،وأﻗﻠﻪ ﻋندي ﻨصﺎب اﻟسرﻗﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ
ﯿبﺎن ﻋضو اﻟمسﻠم إﻻ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻋظیم" .

ﻨصﺎب اﻟسرﻗﺔ ﺜﻼﺜﺔ دراﻫم أو ر�ﻊ دﯿنﺎر.
طﺎﻟب......... :

ﻤﺎﻻ ،اﻟدرﻫم
اﻟصورة اﻟرا�ﻌﺔ� :مﺎ ﻻ �كون ﻤﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة �ﺎﻟدرﻫم واﻟدرﻫمین ،اﻟنﺎس ﻤﺎ �سموﻨﻬﺎ ً

ﻤﺎﻻ.
واﻟدرﻫمﺎن ﻤﺎ ﺘستحق أن ﺘُسمﻰ ً
طﺎﻟب......... :
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ﻓیﻪ طبﻌﺎت ﺜﺎﻨیﺔ؟
طﺎﻟب......... :
ﻤﺎذا �ﻘول؟

طﺎﻟب......... :

ﻟكن زاﺌدة �ﻘول؟

طﺎﻟب......... :

�مﺎ �كون ﻤﺎﻻ� ..ﻘول زاﺌدة..
ﻨﻌم �ﺎ ﺸیﺦ.

اﻟذي ﻓﻲ أﺤكﺎم اﻟﻘرآن ﻻﺒن اﻟﻌر�ﻲ �مﺎ �كون ﻤﺎﻻً.
�مﺎ �كون ﻤﺎ ًﻻ؟

ﻨﻌم� ،مﺎ �كون اﻟرا�ﻊ اﻟصورة اﻟرا�ﻌﺔ ﻤﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة �ﺎﻟدرﻫم واﻟدرﻫمین �ﻌنﻲ ﻤﺎل ،ﻟكن اﻋتبﺎرﻩ
ﻤﺎﻻ �ﻌنﻲ ﻤسﺄﻟﺔ ﻋرﻓیﺔ� ،ﻌنﻲ ﻗد �كون ﻟﻬﺎ ﺸﺄن ﻓﻲ وﻗت وﻟیس ﻟﻬﺎ ﺸﺄن ﻓﻲ وﻗت.
ً

طﺎﻟب......... :

ﻻ ،ﻗﻞ ..ﻫو ﻤنﻘول ﻤن اﺒن اﻟﻌر�ﻲ ،واﺒن اﻟﻌر�ﻲ ﻟیست ﻤوﺠودة ﻓیﻪ �ﻌنﻲ اﻟطر�ق أن ﺘكتب
�
�تﺎ�ﺎ آﺨر أو
ﻋﻠیﻬﺎ ﺨطﺎ ،وﺘكتب ﻓوق اﻟخط ﻻ� ،ﻌنﻲ ﻻ ﯿوﺠد ﻓﻲ اﻷﺼﻞ اﻟمنﻘول ﻤنﻪ ﺴواء �ﺎن ً
اﻷﺼﻞ اﻟمطبوع ﻋنﻪ ..وﻤن �ﻌجب..
" و�ﻪ ﻗﺎل أﻛثر اﻟحنﻔیﺔ ،وﻤن �ﻌجب ﻓیتﻌجب ﻟﻘول اﻟﻠیث ﺒن ﺴﻌد إﻨﻪ ﻻ �ﻘبﻞ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻤن اﺜنین

ﻫمﺎ ،ﻓﻘیﻞ ﻟﻪ :وﻤن أﯿن ﺘﻘول ذﻟك؟ ﻗﺎل :ﻷن ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎلqpon[ :
وﺴبﻌین در ً
 Zwvutsrاﻟتو�ﺔ ٢٥ :وﻏزواﺘﻪ وﺴرا�ﺎﻩ �ﺎﻨتﺎ اﺜنتین وﺴبﻌین ،وﻫذا ﻻ �صﺢ؛ ﻷﻨﻪ
أﺨرج ﺤنیًنﺎ ﻤنﻬﺎ ،و�ﺎن ﺤﻘﻪ أن �ﻘول �ﻘبﻞ ﻓﻲ أﺤد وﺴبﻌین ،وﻗد ﻗﺎل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰÐÏ[ :

 ZÓÒÑاﻷﺤزاب" .٤١ :

أ�ضﺎ :ﻟمﺎذا ﻻ ﺘكون ﺴبﻌین ﻓیخرج ﺤنین و�خرج أﺤد �ﻌد وﻫكذا ،واﻻﺴتدﻻل
وﻟﻘﺎﺌﻞ أن �ﻘول ً
ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘضیﺔ
�مثﻞ ﻫذﻩ اﻟنصوص ﻋﻠﻰ ﻗضﺎ�ﺎ ﺨﺎﺼﺔ �ستدل ﺒنصوص ﻤﺎ ﺴیﻘت ﻤسﺎًﻗﺎ �

�ﻌینﻬﺎ اﺴتدﻻل �ﺎﻟدﻻﻟﺔ اﻟتبﻌیﺔ ﻻ اﻷﺼﻠیﺔ ،وﻓﻲ اﻻﺴتدﻻل ﺒﻬﺎ ﻨظر ،وﻫنﺎ ﻤن أ�ﻌد اﻷﻤور أن
�ستدل �مثﻞ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻫذا� ،ﻌنﻲ ﻫنﺎك أﻤور أﻗﻞ ﻤنﻬﺎ وأﻗرب ﻤﺎ اﺴتدل ﺒﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﺒﻞ ردوا
ﻋﻠﻰ ﻤن اﺴتدل ﺒﻬﺎ �ﻌنﻲ ﻤثﻞ ﺘﻔﻌﻞ اﻟحﺎﺌض ﻤﺎ �ﻔﻌﻞ اﻟحﺎج ﻗﺎﻟوا :اﻟحﺎﺌض ﺘﻘ أر اﻟﻘرآن؛ ﻷن
اﻟحﺎج �ﻘ أر اﻟﻘرآن ﻫﻞ اﻟنص ﺴیق ﻟﻘراءة اﻟﻘرآن أو ﺴیق ﻤﺎ �ﻔﻌﻠﻪ ﻤن أﻋمﺎل اﻟحﺞ ،ﻫذﻩ ﻟیست
دﻻﻟﺔ أﺼﻠیﺔ ﺴیق اﻟخبر ﻤن أﺠﻠﻬﺎ ،ﻓﻼ �ستدل ﺒﻬﺎ ﻋﻠیﻬﺎ ،وﻤثﻠﻪ اﺴتدﻻل اﻟحنﻔیﺔ ﻋﻠﻰ أن وﻗت

اﻟﻌصر إﻨمﺎ ﯿبدأ ﻤن ﻤصیر ظﻞ اﻟشﻲء ﻤثﻠیﻪ اﺴتدﻻﻻً �حدﯿث »إﻨمﺎ ﻤثﻠكم وﻤثﻞ ﻤن ﻗبﻠكم �مثﻞ
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أﺠیر إﻟﻰ وﻗت اﻟﻌصر ﺒدﯿنﺎر ﺜم
أﺠیر إﻟﻰ ﻤنتصﻒ اﻟنﻬﺎر ﺒدﯿنﺎر ،ﺜم اﺴتﺄﺠر ًا
ﻤن اﺴتﺄﺠر ًا
أﺠر« ،ﻓدل
اﺴتﺄﺠر ﺜﺎﻟثًﺎ إﻟﻰ ﻏروب اﻟشمس ﺒدﯿنﺎر�ن ﻓﻘﺎل أﻫﻞ اﻟكتﺎب :ﻨحن أﻛثر ﻋمﻼً وأﻗﻞ ًا
ﻋﻠﻰ أن وﻗت اﻟظﻬر أطول ﻤن وﻗت اﻟﻌصر ،و�ذا �ﺎن وﻗت اﻟظﻬر أطول ﻤن اﻟﻌصر ﻓﻼ �صیر
إﻻ إذا �ﺎن ﺒدء وﻗت اﻟﻌصر ﻤن ﻤصیر ظﻞ اﻟشﻲء ﻤثﻠیﻪ ،ﻫذا اﻟكﻼم ﻟیس �صحیﺢ ،اﻟخبر ﻤﺎ
ﺴیق ﻟﻬذا �ﻌنﻲ ﻤﺎ �ﻘضﻰ ﺒﻬذا ﻋﻠﻰ اﻟنصوص اﻟمحكمﺔ ﻓﻲ اﻟبﺎب اﻟتﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ أن وﻗت
اﻟﻌصر ﯿبدأ ﻤن ﻤصیر �ﻞ ﺸﻲء ﻤثﻠﻪ ،ووﻗت اﻟظﻬر ﯿنتﻬﻲ ﺒذﻟك ﻤﺎ ﻟم �حضر وﻗت اﻟﻌصر،
اﻟمﻘصود أن ﻫذﻩ اﻻﺴتدﻻﻻت اﻟبﻌیدة اﻟتﻲ ﻻ ﺘخطر ﻋﻠﻰ �ﺎل إﻨمﺎ ﻫﻲ ﻤجرد اﻨﻘداح ﻓﻲ اﻟذﻫن

ﺤكمﺎ ﺸرﻋ�یﺎ ،و�نﻰ ﻋﻠیﻬﺎ ﻫذا اﻟكﻼم ،ﻟیس �صحیﺢ ﻤن
ﻓﻠﻌﻠﻬﺎ ﺨﺎطرة ﻋبرت ﻓﻲ ذﻫنﻪ ﻓﻘررﻫﺎ ً
اﺜنین وﺴبﻌین ﻟو ﺘجمﻊ اﻷﻤﺔ �ﻠﻬﺎ أﻨت ﺘﻘول� :یﻒ اﺴتدل؟ ﻤﺎ ﺘبین ﻟﻪ �یﻒ اﺴتدل ﻋﻠﻰ أن
اﻟمﺎل ﻻ �طرق إﻻ ﻋﻠﻰ اﺜنین وﺴبﻌین ﻓﻘط ﻤن �جﺎوب؟ ﻟو ﺘجمﻊ أﻫﻞ اﻟموﻗﻒ �ﻠﻬم ﻤﺎ �مكن

�جیبون ،إﻨمﺎ ﺨﺎطرة اﻨﻘدﺤت ﻓﻲ ذﻫنﻪ ﻓبنﻰ ﻋﻠیﻬﺎ ﺤكمﻪ ﻫذا ،ﻤﺎ ﻫو �صحیﺢ� ،ﻌنﻲ ﻟو ﻟم ﯿذ�ر

ﺤدﯿث إﻨمﺎ ﻤثﻠكم وﻤثﻞ ﻤن ﻗبﻠكم ،ﻤن �ستدل �ﻪ ﻋﻠﻰ أن وﻗت اﻟﻌصر ﯿبدأ ﻤن ﻤصیر ظﻞ

اﻟشﻲء ﻤثﻠیﻪ؟ ﻤﺎ �مكن أن �خطر ﻋﻠﻰ اﻟبﺎل ،ﻟكنﻬﺎ ﺨﺎطرة اﻨﻘدﺤت ﻓﻲ ذﻫن ﺸخص وأﻗرﻫﺎ،
ِ
ﺘحتمﻞ ﻫذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﺼﻠیﺔ ﻫﻲ اﻟتﻲ
ﻤﻔسرة ﻤحكمﺔ ﻤﺎ
ﻓﺎﺴتدل ﺒﻬﺎ وﺘو�ﻊ ﻋﻠیﻬﺎ ،وﻓیﻪ ﻨصوص ﱠ
�جب أن �ﻌتمد ﻋﻠیﻬﺎ.

طﺎﻟب.............. :

ﻨﻌم ﺴمﻌﻪ و�صرﻩ ﻫﻞ اﻷذﻨﺎن ﻤن اﻟرأس أو ﻤن اﻟوﺠﻪ؟ ﻫﻞ اﻷذﻨﺎن ﻤن اﻟرأس أو ﻤن اﻟوﺠﻪ؟

وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻫﻞ ﺘﻐسﻼن أو ﺘمسحﺎن؟ ﺴجد وﺠﻬﻲ ﻟﻠذي ﺨﻠﻘﻪ وﺼورﻩ وﺸق ﻤنﻪ ﺴمﻌﻪ و�صرﻩ،

أﻀﺎف اﻟسمﻊ إﻟﻰ اﻟوﺠﻪ إ ًذا اﻷذﻨﺎن ﻤن اﻟوﺠﻪ ،ﻻ ﻤن اﻟرأس ﻤﻊ أﻨﻪ ﺠﺎء ﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أﻨﻬمﺎ ﻤن

اﻟرأس ،ﻤمﺎ ﻫو أﺨص ﻤن ﻫذا.

" وﻗد ﻗﺎل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰZÓÒÑÐÏ [ :

' Zاﻟنسﺎء ١١٤ :وﻗﺎل" ..

اﻷﺤزاب ،٤١ :وﻗﺎل&%$#"! [ :

�ثیر �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﺘصیر
�ﻌنﻲ �ﻞ ﻫذﻩ ﺘبﻠﻎ اﺜنین وﺴبﻌین� ،ﻠﻬﺎ ﻻزم ﺘبﻠﻎ اﺜنین وﺴبﻌین ،اذ�روا ﷲ ًا
ﻛثیر إﻻ أن ﺘكون اﺜنین وﺴبﻌین؟! ﻗﺎل» :اﻟثﻠث �ثیر« ،ﻫذﻩ أﻤور ﻏیر ﻤحددة ،ﻟكن ﻟمﺎ �ﺄﺘﻲ
ًا

ﻤﻌین ﻤﺎﺌﺔ ﻤثﻼً ﻓﻲ اﻟتﻬﻠیﻞ أو ﻓﻲ اﻟتسبیﺢ أو ﻤﺎ أﺸبﻪ ذﻟك ﻤﺎﺌﺔ ﻤن �ذا ﻤﺎﺌﺔ
ذ�ر ﻤحدد �ﻌدد ّ
دﺨﻞ ﺤكم ﻓﻲ ﺤكم
ﻤرة ﻫﻞ ﻨﻘول إن ﻤن ذ�ر ﷲ ﺜﻠث ﻫذا اﻟﻌدد واﻟثﻠث �ثیر ذ�ر ﷲ ًا
�ثیر؟ ﻤﺎ ُﯿ َ

أو ﻨص ﻓﻲ ﻨص؛ ﻷن اﻟنص ﻤﺎ ﺴیق ﻟﻬذا ،اﻟثﻠث �ثیر ﻓﻲ �ﺎب اﻟوﺼﺎ�ﺎ ،ﻨﻌم ،ﻟكن ﻓﻲ �ﺎب
اﻷذ�ﺎر ﺜﻠث أ�ش؟ ﻤنﻬم ﻤن �ﻘول إن ﻋﻠﻰ اﻹﻨسﺎن أن ﯿذ�ر ﷲ �ﻘدر دﯿتﻪ اﺜنﺎ ﻋشر أﻟﻒ ﻤرة،
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أﺒدا ،وﻻ
وﻫذا ﻤﺄﺜور ﻋن أﺒﻲ ﻫر�رة ،ﻤﺎذا ﻨﻘول اﻟثﻠث �ثیر أر�ﻌﺔ آﻻف؟! ﻻ ﻤﺎ �صﻠﺢ ﻤثﻞ ﻫذا ً
�مكن أن ُﯿﻠجﺄ إﻟﻰ ﻤثﻞ ﻫذا.

" وﻗﺎلZba`_[ :

اﻷﺤزاب ٦٨ :اﻟصورة اﻟسﺎدﺴﺔ :إذا ﻗﺎل ﻟﻪ ﻋندي ﻋشرة أو ﻤﺎﺌﺔ

أو أﻟﻒ ﻓﺈﻨﻪ �ﻔسرﻫﺎ �مﺎ ﺸﺎء ،و�ﻘبﻞ ﻤنﻪ ،ﻓﺈن ﻗﺎل :أﻟﻒ درﻫم أو ﻤﺎﺌﺔ وﻋبد أو ﻤﺎﺌﺔ وﺨمس

ﻫمﺎ ﻓﺈﻨﻪ �ﻔسر اﻟمبﻬم ،و�ﻘبﻞ ﻤنﻪ" ..
أو ﻤﺎﺌﺔ أو ﻤﺎﺌﺔ وﺨمسون در ً
أو ﻤﺎﺌﺔ ﻓﺈن ﻗﺎل :أﻟﻒ درﻫم أو ﻤﺎﺌﺔ ..ﻤﺎذا ﻋندك؟

" ﻓﺈن ﻗﺎل :أﻟﻒ درﻫم أو ﻤﺎﺌﺔ وﻋبد" .
ﻋبد أﻟﻒ درﻫم أو ﻤﺎﺌﺔ ٍ
ﻤﺎذا أﺘﻰ اﻟﻌبد ﻫنﺎ؟! أو ﻤﺎﺌﺔ ٍ
ﻋبد؛ ﻷﻨﻪ ﻗﺎل :ﻋندي ﻟﻪ ﻤﺎﺌﺔ طیب ﻤﺎﺌﺔ

أ�ش؟ �ﺄن اﻟواو زاﺌدة؛ ﻷﻨﻪ ﻗﺎل :ﻋندي ﻟﻪ ﻤﺎﺌﺔ ،وﻋندي ﻟﻪ أﻟﻒ ،طیب أﻟﻒ �تﺎب أﻟﻒ ر�ﺎل إذا
ﻓسرﻩ �مﺎﺌﺔ �ﺄﻟﻒ درﻫم أو �مﺎﺌﺔ ﻋبد �ﻘبﻞ ﻫذا اﻟتﻔسیر.
ِ
�ﻔسر اﻟمبﻬم و�ﻘبﻞ ﻤنﻪ ،و�ﻪ ﻗﺎل اﻟشﺎﻓﻌﻲ وﻗﺎل" ..
" ﻓﺈﻨﻪ ّ
ﻟكن ﻟو اﺨتﻠﻔوا ﻗﺎل :ﻋندي ﻟﻪ ﻤﺎﺌﺔ ،ﻓﻘیﻞ ِ
ﻟﻠمﻘر :ﻤﺎ ﻤﺎﺌﺔ؟ ﻤﺎﺌﺔ أ�ش؟ ﻗﺎل :درﻫم ﻗﺎل :اﻟمَﻘ ّر ﻟﻪ
ﻻ ،ﻤﺎﺌﺔ دﯿنﺎر اﺨتﻠﻔوا ﻫذا �ﻘول درﻫم وﻫذا �ﻘول ﻤﺎﺌﺔ دﯿنﺎر ،ﻓﺎﻟﻘول ﻗول اﻟمﻘر؛ ﻷﻨﻪ ﻫو اﻟﻐﺎرم.

ﺘﻔسیر �ﻘوﻟﻪ :ﻤﺎﺌﺔ وﺨمسون
ًا
" ﻗﺎل أﺒو ﺤنیﻔﺔ :اﻨﻌطﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟمبﻬم ﻤكیﻼً أو ﻤوزوًﻨﺎ �ﺎن
ﻫمﺎ؛ ﻷن اﻟدرﻫم ﺘﻔسیر ﻟﻠخمسین ،واﻟخمسین ﺘﻔسیر ،وﻗﺎل اﺒن ﺨیران اﻹﺼطخري ﻤن
در ً
أﺼحﺎب اﻟشﺎﻓﻌﻲ :اﻟدرﻫم ﻻ �كون" ..

ﻫو ﯿر�د اﻟدرﻫم ﺘمییز ﻟﻠخمسین ﺘمییز ﻟﻠخمسین ،واﻟخمسون ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﺎﺌﺔ ،واﻟﻌطﻒ �ﻘوﻟون

ﻫمﺎ ﻤﻊ أﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد ﻤﺎ �منﻊ ﻤن أن �كون
ﻫو ﺒنیﺔ اﻟتكرار� ،ﺄﻨﻪ ﻗﺎل :ﻤﺎﺌﺔ درﻫم وﺨمسون در ً
ﻤﻌﺎ؛ ﻷن اﻟﻌطﻒ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا �ﺎﻟكﻠمﺔ اﻟواﺤدة.
اﻟتمییز ﻟﻠمﺎﺌﺔ واﻟخمسین ً
طﺎﻟب............ :
ﻫذا اﻷﺼﻞ.

" وﻗﺎل اﺒن ﺨیران اﻹﺼطخري ﻤن أﺼحﺎب اﻟشﺎﻓﻌﻲ :اﻟدرﻫم ﻻ �كون
ﺘﻔسیر ﻓﻲ اﻟمﺎﺌﺔ
ًا
واﻟخمسین إﻻ ﻟﻠخمسین ﺨﺎﺼﺔ ،و�ﻔسر ﻫو اﻟمﺎﺌﺔ �مﺎ ﺸﺎء" .

ﻫمﺎ ،ﻟكن اﻟمﺎﺌﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ؟ ﻫذا
ﻫمﺎ ﺘﻘول ﺼحیﺢ اﻟخمسون در ً
إذا ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻋندي ﻤﺎﺌﺔ وﺨمسون در ً
ﻤﻘتضﻰ �ﻼم اﺒن ﺨیران ﻫو ﻓسر اﻟخمسین ،ﻟكن ﻤﺎ ﻓسر اﻟمﺎﺌﺔ �ﻘبﻞ ﻤثﻞ ﻫذا اﻟكﻼم؟ ﻫذا اﻟكﻼم
ﻟیس �صحیﺢ ﺤتﻰ ﻋﻠﻰ وﻟو ﻗﻠنﺎ إن اﻟﻌطﻒ ﺒنیﺔ اﻟتكرار ﻟﻘﻠنﺎ اﻷﻤر ﻤﺎ �ختﻠﻒ ﻤﺎﺌﺔ درﻫم
وﺨمسون درﻫم.
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" اﻟمسﺄﻟﺔ اﻟرا�ﻌﺔ :ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÉÈÇÆ[ :
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اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٥ :وﻤﻌنﺎﻩ ﻟو اﻋتذر �ﻌد اﻹﻗرار ﻟم

�ﻘبﻞ ﻤنﻪ وﻗد اﺨتﻠﻒ اﻟﻌﻠمﺎء ﻓیمن رﺠﻊ �ﻌدﻤﺎ أﻗر ﻓﻲ اﻟحدود اﻟتﻲ ﻫﻲ ﺨﺎﻟص ﺤق ﷲ ﻓﻘﺎل
أﻛثرﻫم ﻤنﻬم اﻟشﺎﻓﻌﻲ وأﺒو ﺤنیﻔﺔ �ﻘبﻞ رﺠوﻋﻪ �ﻌد اﻹﻗرار وﻗﺎل �ﻪ" ..

ﯿدل ﻋﻠیﻬﺎ ﻗصﺔ ﻤﺎﻋز »ﻫﻼ ﺘر�تموﻩ؟«.

وﺠﻬﺎ ﺼحیحﺎ
" وﻗﺎل �ﻪ ﻤﺎﻟك ﻓﻲ أﺤد ﻗوﻟیﻪ وﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻘول اﻵﺨر ﻻ �ﻘبﻞ إﻻ أن ﯿذ�ر ﻟرﺠوﻋﻪ ً
واﻟصحیﺢ ﺠواز اﻟرﺠوع ﻤطﻠﻘﺎ ﻟمﺎ روى اﻷﺌمﺔ ﻤنﻬم اﻟبخﺎري وﻤسﻠم أن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ

وﺴﻠم -رد اﻟمﻘر �ﺎﻟزﻨﺎ ﻤ ار ار أو ر�مﺎ" ..

أر�ﻌﺎ ﻤ ار ار أر�ﻌﺎ.

" ﻤ ار ار أر�ﻌﺎ �ﻞ ﻤرة �ﻌرض ﻋنﻪ وﻟمﺎ ﺸﻬد ﻋﻠﻰ ﻨﻔسﻪ أر�ﻊ ﻤرات دﻋﺎﻩ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ

وﺴﻠم -وﻗﺎل »أ�ك ﺠنون؟« ﻗﺎل ﻻ ،ﻗﺎل »أُﺤصنت؟« ﻗﺎل ﻨﻌم وﻓﻲ ﺤدﯿث اﻟبخﺎري »ﻟﻌﻠك ﻗبﻠت
أﺠﺎﻤﻌتﻬﺎ؟«".
أو ﻏمزت أو ﻨظرت« وﻓﻲ اﻟنسﺎﺌﻲ وأﺒﻲ داود ﺤتﻰ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟخﺎﻤسﺔ »
ُ

أﺠﺎﻤﻌتَﻬﺎ.
أﺠﺎﻤﻌتﻬﺎ؟« ﻗﺎل ﻨﻌم ﻗﺎل »ﺤتﻰ ﻏﺎب ذﻟك ﻤنك ﻓﻲ ذﻟك ﻤنﻬﺎ؟« ﻗﺎل ﻨﻌم ﻗﺎل »ﻛمﺎ �ﻐیب
"»
َ
اﻟمر�د ﻓﻲ اﻟمكحﻠﺔ واﻟرﺸﺎء ﻓﻲ اﻟبئر؟« ﻗﺎل ﻨﻌم ﺜم ﻗﺎل »ﻫﻞ ﺘدري ﻤﺎ اﻟزﻨﺎ؟« ﻗﺎل ﻨﻌم أﺘیت

ﻤنﻬﺎ ﺤراﻤﺎ ﻤثﻞ ﻤﺎ �ﺄﺘﻲ اﻟرﺠﻞ ﻤن أﻫﻠﻪ ﺤﻼﻻ ﻗﺎل »ﻓمﺎ ﺘر�د ﻤنﻲ؟« ﻗﺎل أر�د أن ﺘطﻬرﻨﻲ ﻗﺎل

ﻓﺄﻤر �ﻪ ﻓرﺠم ﻗﺎل اﻟترﻤذي وأﺒو داود ﻓﻠمﺎ وﺠد ﻤس اﻟحجﺎرة ّﻓر �شتد ﻓضر�ﻪ رﺠﻞ ﺒﻠحﻲ ﺠمﻞ
وﻀر�ﻪ اﻟنﺎس ﺤتﻰ ﻤﺎت ﻓﻘﺎل اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -ﻫﻼ ﺘكتتموﻩ؟« وﻗﺎل أﺒو داود
واﻟنسﺎﺌﻲ ﻟیثبت" .

ﻟیتثبت.

" ﻟیتثبت رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻓﺄﻤﺎ ﻟترك ﺤد ﻓﻼ وﻫذا �ﻠﻪ طر�ق ﻟﻠرﺠوع وﺘصر�ﺢ

�ﻘبوﻟﻪ وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋﻠیﻪ اﻟسﻼم »ﻟﻌﻠك ﻗبﻠت أو ﻏمزت« إﺸﺎرة إﻟﻰ ﻗول ﻤﺎﻟك إﻨﻪ �ﻘبﻞ رﺠوﻋﻪ إذا
ذ�ر وﺠﻬﺎ اﻟخﺎﻤسﺔ" ..

إذا ذ�ر وﺠﻬﺎ �مكن ﻗبوﻟﻪ ﻟو اﻋترف ﺸخص �ﺄﻨﻪ ﻗتﻞ ﻗتﻞ آﺨر ﺜم �ﻌد ذﻟك ﻗﺎل إﻨمﺎ اﻋترف ﻤن
أﺠﻞ أن �ﻘتﻞ و�رﺘﺎح ﻤن ﻫذﻩ اﻟحیﺎة ﻷﻨﻪ ﻤطﺎﻟب ﺒدﯿون وﻤضیق ﻋﻠیﻪ �سببﻬﺎ وﻫو ﻻ �حتمﻠﻬﺎ وﻻ

�ستطیﻊ وﻓﺎءﻫﺎ و�بﻲ ﯿتخﻠص ﻤن ﻫذﻩ اﻟدﻨیﺎ ﺘسمﻌون ﻗضﺎ�ﺎ اﻻﻨتحﺎر �ثیرة ﻟكن ﻫذا ﻤن ﺼورﻫﺎ

ﻓجﺎء اﻟداﺌن ﻓﺄﺒرأﻫم ﻤن ﻫذا اﻟدﯿن زال ﺴبب ﻤﺎ �سمﻰ �ﺎﻻﻨتحﺎر زال اﻟسبب ﻓصﺎر إﻨسﺎن رﺠﻞ
ﺴوي ﻻ ﯿر�د أن �ﻘتﻞ اﻵن وﻗﺎل أﻨﺎ �ﷲ ﻤﺎ اﻋترﻓت إﻻ ﻤن أ ﺠﻞ أن أرﺘﺎح ﻤن ﻫذﻩ اﻟدﻨیﺎ �سبب

اﻟدﯿن وﺼﺎﺤب اﻟدﯿن ﻋﻔﺎ ﻋنﻪ ﻫذا وﺠﻪ �مكن ﻗبوﻟﻪ إذا �ﺎن ﻫو ﻤطﺎﺒق ﻟﻠواﻗﻊ ﯿنظر ﻓﻲ..
�ستﻘصﻰ ﻓﻲ اﻟﻘضیﺔ ﻓیكون رﺠوع ﻋن إﻗ اررﻩ وﺤینئذ ﻻ ﯿثبت إﻻ ..اﻟحد ﻋﻠیﻪ إﻻ �ﺎﻟبینﺔ.
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طﺎﻟب.............. :

ﻫذا �ﺎﻟنسبﺔ ﻟمن ﺠﺎء ﺘﺎﺌبﺎ �طﻠب اﻟﻔرار اﻟخﻼص ﻤن ﺘبﻌﺔ ﻫذا اﻟذﻨب ﻟكن ﻤن ﺠﻲء �ﻪ �ﺎﻟبینﺔ ﻤﺎ
أﻗر ﺒنﻔسﻪ ﺠﻲء �ﺎﻟبینﺔ ﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻓسﺎد ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﻫو ﺸخص ﻟﻪ ﺴواﺒق ﻫﻞ

ﯿﻠﻘن ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻟتﻠﻘینﺎت اﻹﻤﺎم ﻤﺎﻟك �ﻘول ﻤن ﺴتر ﻤسﻠمﺎ ﺴترﻩ ﷲ ﻓﻲ اﻟدﻨیﺎ واﻵﺨرة ﻫذا �ﺎﻟنسبﺔ
ﻟمن �حصﻞ ﻤنﻪ ﻫﻔوة أو زﻟﺔ وأﻤﺎ ﻤن ﻟﻪ ﺴواﺒق وأﻓسد ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ ﻫﻞ ﯿﻠﻘن ﻤثﻞ ﻫذا؟ إذا �ﺎن
ﺸخص ﯿؤﺘﻰ �ﻪ ﻤن ﻗبﻞ رﺠﺎل اﻟحسبﺔ ﻓﻲ �ﻞ ﺸﻬر ﻤرة أو ﻤرﺘین وﻤﻌﻪ ﺒنت ﻤن ﺒنﺎت اﻟمسﻠمین
أﻓسدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻓسدﻫﺎ و�ﻞ ﺸﻬر ﻤرة أو ﻤرﺘین أو ﺜﻼث ﺜم ﯿﻠﻘن ﻫذا أﺒدا ﻻ ﺒد أن �طبق ﻓﻲ ﺤﻘﻪ
ﺸرع ﷲ ﻟیطﻬر اﻟمجتمﻊ ﻤن ﻤثﻠﻪ واﻻ ﺼﺎرت اﻟمسﺄﻟﺔ إ�ﺎﺤیﺔ.
طﺎﻟب.............. :

ﻻ ،ﻫو إﻗﺎﻤﺔ اﻟحد إﻨمﺎ ﻫو ﻟتطﻬیر اﻟمجتمﻊ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎذورات وﻤن أﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈذا �ﺎﻨت اﻟﻘضﺎ�ﺎ ﻻ

ﺘصﻞ إﻟﻰ أن ﺘكون ظﺎﻫرة �ﻌنﻲ ﺤصﻞ ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم -ﺨمس ﻗضﺎ�ﺎ ﻓﻲ اﻟزﻨﺎ

ﺨمس ﻤﺎ ﺘز�د ﻟكن اﻨظر وﻗتنﺎ اﻟحﺎﻀر ﻨسبﺔ �م واﺤد ﻤن اﻟمسئوﻟین �ﻘول ﻤﺎ ﺘصیر ظﺎﻫرة ﺤتﻰ
ﺘصﻞ إﻟﻰ ﻋشرة �ﺎﻟمﺎﺌﺔ إﻟﻰ ﻋشرة �ﺎﻟمﺎﺌﺔ ﺴبحﺎن ﷲ �ﻌنﻲ ﻤﺎ ﺘصیر ﻓﻲ اﻟمجتمﻊ اﻟﻠﻲ اﻟبﻠد اﻟﻠﻲ

�سكنﻪ ﺨمسﺔ ﻤﻼﯿین �ﺎﻪﻠﻟ ﺘصیر ﺨمسمﺎﺌﺔ أﻟﻒ ﺤﺎﻟﺔ زﻨﺎ ﻋﻠشﺎن ﺘصیر ظﺎﻫرة! أﻋوذ �ﺎﻪﻠﻟ!
اﻟظﻬور واﻟخﻔﺎء أﻤور ﻨسبیﺔ ﻗد �كون ظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺒﻠد ﻏیر �وﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺒﻠد آﺨر.

طﺎﻟب.............. :

ﻻ ﻻ ﻻ وﻻ واﺤد ﻋﺎد اﻟﻘتﻞ أﻤرﻩ أﻤرﻩ أﺸد اﻟمﻘصود اﻟمﻘصود أن ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور ﯿنبﻐﻲ أن �كون

اﻟنظر ﻓیﻬﺎ إﻟﻰ اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗبﻞ اﻟخﺎﺼﺔ اﻟمصﻠحﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺘطﻬیر اﻟمجتمﻌﺎت ﻤن اﻟﻔسﺎد

واﻟذي ُ�خشﻰ ﻤنﻪ و�ﻘرب أن �كون ﺤﺎﺼﻼ ﻤسﺄﻟﺔ �ثرة اﻟخبث اﻟذي ﯿرﺘب ﻋﻠیﻪ اﻟﻬﻼك ﻫﻼك
اﻟجمیﻊ أﻨﻬﻠك وﻓینﺎ اﻟصﺎﻟحون ﻗﺎل »ﻨﻌم ،إذا �ثر اﻟخبث« وﻤن �جﻠس ﻤﻊ اﻹﺨوان أر�ﺎب اﻟحسبﺔ
واﻟﻬیئﺔ �سمﻊ ﺸﻲء ﻻ �خطر ﻋﻠﻰ �ﺎﻟﻪ ﻤﺎ �صدق وﺘجﻲء إﻟینﺎ أﺴئﻠﺔ ﻤن ﻫذا اﻟنوع ﻤن أﻨﺎس
ﺨطر أن ﯿنتحروا ﻤن ﻗضﺎ�ﺎ ﺘحصﻞ ﻟزوﺠﺎﺘﻬم أو ﺘحصﻞ ﻟبنﺎﺘﻬم أو ﻤﺎ أﺸبﻪ ذﻟك �ﻞ ﻫذا �سبب
اﻟتسﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور و�وﺠد ﻤمن ﯿنتسب إﻟﻰ اﻟﻌﻠم وطﻠب اﻟﻌﻠم ﻤن �طﺎﻟب �ﺎﻟستر
اﻟمطﻠق اﻤسكوﻫم وﺤﻘﻘوا ﻤﻌﻬم واطﻠﻘوﻫم اﺴتروا ﻋﻠیﻬم ﻻ ﺘمسكﻪ أﺼﻼ ﺨﻼص ﺨﻠﻬﺎ إ�ﺎﺤیﺔ ﻤﺎ

اﻟﻔﺎﺌدة ﻤن ﺸرع اﻟحدود و�ﻗﺎﻤﺔ اﻟحدود ﻻ ﺒد ﻤن أن ﺘﻘﺎم اﻟحدود اﻟرﺴول -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-
�ﻘول ﻷﺴﺎﻤﺔ »أﺘشﻔﻊ ﻓﻲ ﺤد ﻤن ﺤدود ﷲ؟!« �ﷲ اﻟمستﻌﺎن.

طﺎﻟب.............. :
ﻻ ،ﻫو ﺠﺎء ﻟیطﻬرﻩ.

طﺎﻟب.............. :
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ﻫو اﻟمسﺄﻟﺔ واﻟمرﺠﺢ أﻨﻪ ﻻ ﺒد ﻤن اﻹﻗرار أر�ﻊ ﻤرات واﺤدة ﻤﺎ ﺘكﻔﻲ ﻓﻲ اﻟزﻨﺎ ﻻ ﺒد ﻤن أر�ﻊ
ﻤرات ﻤن ﻫذا اﻟحدﯿث.

طﺎﻟب.............. :

إ�ﻪ ﻓرق ﺒین ﺸخص ﺠﺎي ﺘﺎﯿب وﺨﺎرج ﻤن اﻟذﻨب وﻨﺎدم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤصﻞ وﺠﺎي ﻤسﻠم ﻨﻔسﻪ �ﻘول
دو�م رﻗبتﻲ ﺨﻼص و�ین ﺸخص ﻋثﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻓسﺎدا وﻤﺎ ﻗدر ﻋﻠیﻪ إﻻ �حیﻞ ﻤن أﺠﻞ أن

�كﻒ ﺸرﻩ وﻓسﺎدﻩ ﻓرق ﺒین ﻫذا وﻫذا و�ین أن �كون ﻤرة ﻓﻲ �ﻞ ﺴنﺔ أو ﺴنتین و�ین أن �كون
ﻤﺂت اﻟمرات ﻓﻲ اﻟیوم اﻟواﺤد ﻨسﺄل ﷲ اﻟسﻼﻤﺔ واﻟﻌﺎﻓیﺔ.

طﺎﻟب.............. :

ﻟكن ﻤتﻰ ﯿنﻘطﻊ داﺒر اﻟﻔسﺎد؟ إذا اﺸتﻬر واﻨتشر ﻻ ﺒد ﻤن ﻗطﻊ داﺒرﻩ وﻻ ﺒد ﻤن ﺴﻠوك ﺠمیﻊ
اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟتﻲ ﺘﻌین ﻋﻠﻰ اﻟﻘضﺎء ﻋﻠیﻪ.

طﺎﻟب.............. :

ﻓر ﻟﻌﻞ ﻋندﻩ دﻋوى ﻤﻘبوﻟﺔ �مكن �ﻔسر �ﻐیر ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻷن اﻟرﺠﻞ ﺘﺎﺌب ﻫذا ﺠﺎي ﺘﺎﯿب ﻤتنصﻞ
ﻟمﺎ ّ
ﻤن اﻟذﻨب وﻤن ﺘﺎب ﻤن اﻟذﻨب �من ﻻ ذﻨب ﻟﻪ ﺘﺎﺌب ﺘو�ﺔ ﻨصوح وﻤثﻞ ﻫذا ﻟو ﺠﺎء ﺸخص

ﺤصﻠت ﻤنﻪ ﻫﻔوة واﻻ زﻟﺔ و�سﺄل �ﻘول ﻫﻞ أﺘوب وأﺴتخﻔﻲ ﺒذﻨبﻲ أو أﻗدم ﻨﻔسﻲ ﻟﻠحد ﻻ ﺸك أن

اﻟحدود �ﻔﺎرات وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻌز�مﺔ ﻟكن إذا اﺴتتر �ستر ﷲ ﻫذا أوﻟﻰ.
طﺎﻟب.............. :

ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ﻗصﺔ ﻤﺎﻋز ﻗضیﺔ ﻋین �ﻌتر�ﻬﺎ ﻤﺎ �ﻌتر�ﻬﺎ واﻟﻘواﻋد اﻟمﻘررة ﻤﻌروﻓﺔ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.

" اﻟخﺎﻤسﺔ وﻫذا ﻓﻲ اﻟحر اﻟمﺎﻟك ﻷﻤر ﻨﻔسﻪ ﻓﺄﻤﺎ اﻟﻌبد ﻓﺈن إﻗرارﻩ ﻻ �خﻠو ﻤن أﺤد ﻗسمین إﻤﺎ

أن �ﻘر ﻋﻠﻰ ﺒدﻨﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﯿدﻩ وذﻤتﻪ ﻓﺈن أﻗر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺒدﻨﻪ ﻓیمﺎ ﻓیﻪ ﻋﻘو�ﺔ ﻤن

اﻟﻘتﻞ ﻓمﺎ دوﻨﻪ ﻨﻔذ ذﻟك ﻋﻠیﻪ وﻗﺎل ﻤحمد ﺒن اﻟحسن ﻻ �ﻘبﻞ ذﻟك ﻤنﻪ ﻷن ﺒدﻨﻪ ﻤستﻐرق ﻟحق

ﺴیدﻩ ﻟحق اﻟسید ﻓﻲ إﻗرارﻩ إﺘﻼف وﻓﻲ إﻗرارﻩ إﺘﻼف ﺤﻘوق اﻟسید ﻓﻲ ﺒدﻨﻪ ودﻟیﻠنﺎ ﻗوﻟﻪ -ﺼﻠﻰ

ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم» -ﻤن أﺼﺎب ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎذورات ﺸیئﺎ ﻓﻠیستتر �ستر ﷲ ﻓﺈن ﻤن ﯿبد ﻟنﺎ
ﺼﻔحتﻪ ﻨﻘیم ﻋﻠیﻪ اﻟحد«"..

ﻨﻘم ﻨﻘم.
ﺴم.

ﻨﻘم.

"»ﻓﺈن ﻤن ﯿبد ﻟنﺎ ﺼﻔحتﻪ ﻨﻘم ﻋﻠیﻪ اﻟحد« اﻟمﻌنﻰ أن ﻤحﻞ اﻟﻌﻘو�ﺔ أﺼﻞ اﻟخﻠﻘﺔ وﻫﻲ اﻟدﻤیﺔ

ﻓﻲ اﻵدﻤیﺔ وﻻ ﺤق ﻟﻠسید ﻓیﻬﺎ و�ﻨمﺎ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟوﺼﻒ واﻟتبﻊ وﻫﻲ اﻟمﺎﻟیﺔ اﻟطﺎرﺌﺔ ﻋﻠیﻪ أﻻ ﺘرى
أﻨﻪ ﻟو أﻗر �مﺎل ﻟم �ﻘبﻞ ﺤتﻰ ﻗﺎل أﺒو ﺤنیﻔﺔ إﻨﻪ ﻟو ﻗﺎل ﺴرﻗت ﻫذﻩ اﻟسﻠﻌﺔ أﻨﻪ ﻟم ﺘﻘطﻊ ﯿدﻩ

اﻟمﻘّر ﻟﻪ وﻗﺎل ﻋﻠمﺎؤﻨﺎ اﻟسﻠﻌﺔ ﻟﻠسید و�تبﻊ اﻟﻌبد �ﻘیمﺔ و�تبﻊ اﻟﻌبد �ﻘیمتﻬﺎ إذا ﻋتق
و�ﺄﺨذﻫﺎ َ
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ﻷن ﻤﺎل اﻟﻌبد ﻟﻠسید إﺠمﺎﻋﺎ ﻓﻼ �ﻘبﻞ ﻗوﻟﻪ ﻓیﻪ وﻻ إﻗرارﻩ ﻋﻠیﻪ ﻻﺴیمﺎ وأﺒو ﺤنیﻔﺔ �ﻘول إن
اﻟﻌبد ﻻ ﻤﻠك ﻟﻪ و�صﺢ أن �مﻠك" .
وﻻ �صﺢ..

وﻻ �صﺢ؟
ﻨﻌم.

" وﻻ �صﺢ أن �مﻠك وﻻ وﻻ �مﻠك" ..
ُ� َمﱠﻠك.
�مﻠك وﻻ ُ� َمﱠﻠك وﻨحن إن ﻗﻠنﺎ إﻨﻪ �صﺢ ﺘمﻠكﻪ وﻟكن ﺠمیﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﯿدﻩ ﻟسیدﻩ
" وﻻ �صﺢ أن ْ

�ﺈﺠمﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟین �ﷲ أﻋﻠم" .

�ﻌنﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﺒین أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻫﻞ �مﻠك اﺒتداء أو �مﻠك �ﺎﻟتمﻠیك أو ﻻ �مﻠك ﻤطﻠﻘﺎ اﻟمسﺄﻟﺔ
ﻤﻌروﻓﺔ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZÐÏÎÍÌËÊ[ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٦ :ﻓﻲ اﻟترﻤذي ﻋن ﺴﻌید ﺒن ﺠبیر ﻋن اﺒن

�حرك �ﻪ ﻟسﺎﻨﻪ ﯿر�د
ﻋبﺎس ﻗﺎل �ﺎن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -إذا ﻨزل ﻋﻠیﻪ اﻟﻘرآن ّ
اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٦ :ﻗﺎل ﻓكﺎن �حرك �ﻪ
أن �حﻔظﻪ ﻓﺄﻨزل ﷲ ﺘبﺎرك وﺘﻌﺎﻟﻰ [ZÐÏÎÍÌËÊ

وﺤرك ﺴﻔیﺎن ﺸﻔتیﻪ ﻗﺎل أﺒو ﻋیسﻰ ﻫذا ﺤدﯿث ﺤسن ﺼحیﺢ وﻟﻔظ ﻤسﻠم ﻋن اﺒن ﺠبیر
ﺸﻔتیﻪ ّ
ﻋن اﺒن ﻋبﺎس ﻗﺎل �ﺎن اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -ﻌﺎﻟﺞ ﻤن اﻟتنز�ﻞ ﺸدة �ﺎن �حرك
ﺸﻔتیﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ �ﺎ اﺒن ﻋبﺎس أﻨﺎ أﺤر�ﻬمﺎ �مﺎ �ﺎن رﺴول ﷲ �مﺎ �ﺎن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ

ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -حر�ﻬمﺎ ﻓﻘﺎل ﺴﻌید أﻨﺎ أﺤر�ﻬمﺎ �مﺎ �ﺎن اﺒن ﻋبﺎس �حر�ﻬمﺎ ﻓحرك ﺸﻔتیﻪ ﻓﺄﻨزل
ﷲ ﻋز وﺠﻞ [ZÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٧ - ١٦ :ﻗﺎل ﺠمﻊ ﺠمﻌﻪ

ﻓﻲ ﺼدرك ﺜم ﺘﻘرؤﻩ [ ZÕÔÓÒÑاﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٧ :أي ﻓﺎﺴتمﻊ ﻟﻪ وأﻨصت ﺜم" ..

ﻫذا اﻟحدﯿث ﺤدﯿث اﺒن ﻋبﺎس ﻫذا ﻓﻲ اﻟبخﺎري وﻓﻲ اﻟصحیحین أﺸﺎر إﻟﻰ ﻤسﻠم وﻟم �شیر إﻟﻰ

اﻟبخﺎري ﻷﻨﻪ �مﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم وﻤﻘرر أن أﻫﻞ اﻟمﻐرب ﻋنﺎﯿتﻬم �مسﻠم أﻛثر ﻤن ﻋنﺎﯿتﻬم �ﺎﻟبخﺎري.

" ﻗﺎل ﻓﺎﺴتمﻊ ﻟﻪ وأﻨصت ﺜم إن ﻋﻠینﺎ أن ﺘﻘرأﻩ ﻗﺎل ﻓكﺎن رﺴول ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم-

�ﻌد ذﻟك إذا أﺘﺎﻩ ﺠبر�ﻞ ﻋﻠیﻬمﺎ اﻟسﻼم اﺴتمﻊ و�ذا اﻨطﻠق ﺠبر�ﻞ ﻋﻠیﻪ اﻟسﻼم ﻗرأﻩ اﻟنبﻲ -ﺼﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم� -مﺎ أﻗرأﻩ ﺨرﺠﻪ اﻟبخﺎري أ�ضﺎ وﻨظیر ﻫذﻩ اﻵ�ﺔ ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ' & [ :
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طﻪ ١١٤ :وﻗد ﺘﻘدم وﻗﺎل ﻋﺎﻤر اﻟشﻌبﻲ إﻨمﺎ �ﺎن �ﻌجﻞ

ﺒذ�رﻩ إذا ﻨزل ﻋﻠیﻪ ﻤن ﺤبﻪ ﻟﻪ وﺤﻼوﺘﻪ ﻓﻲ ﻟسﺎﻨﻪ ﻓنﻬﻲ ﻋن ذﻟك ﺤتﻰ �جتمﻊ ﻷﻨﻪ �ﻌضﻪ
ﻤرﺘبط ﺒبﻌض وﻗیﻞ �ﺎن -ﻋﻠیﻪ اﻟسﻼم -إذا ﻨزل ﻋﻠیﻪ وﺤﻲ ﺤرك ﻟسﺎﻨﻪ ﻤﻊ اﻟوﺤﻲ ﻤخﺎﻓﺔ أن
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٢٨

ﯿنسﺎﻩ ﻓنزﻟت [&'()*Z/.-,+

طﻪ ١١٤ :وﻨزل [¨§¦¥

 Zاﻷﻋﻠﻰ ٦ :وﻨزل [ ZÍÌËÊاﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٦ :ﻗﺎﻟﻪ اﺒن ﻋبﺎس وﻗرآﻨﻪ" ..

ﻫذا ﻤن ﻫذا �حصﻞ ﻤمن ﻟیست ﻟد�ﻪ اﻟثﻘﺔ �حﻔظﻪ اﻟرﺴول -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم� -ﺎن �ﻔﻌﻠﻪ ﻤن

ﻀمن ﻟﻪ اﻵن ﻗد ﯿوﺠد ﻤن �حﻔظ وﺘجدﻩ �صنﻊ
اﻟحرص ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻟﻘرآن وﻀبط اﻟﻘرآن ﺤتﻰ ُ
ﻤثﻞ ﻫذا اﻟصنیﻊ ﻻ ﻤﻊ ﻤن ﯿﻠﻘنﻪ إﻨمﺎ ﺘجدﻩ �ستذ�ر ﻤﺎ ﺴیﻘرؤﻩ اﻟﻔﺎﺘحﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤشكﻠﺔ �ﻌنﻲ ﻋند

ﻛثیر ﻤن ﻋند اﻟنﺎس �ﻠﻬم �ﻌنﻲ أﻤرﻫﺎ ﺴﻬﻞ ﻤﺎ �ﻐﻠطون ﻓیﻬﺎ ﻟكن اﻟسورة اﻟتﻲ �ﻘرؤﻫﺎ �ﻌد اﻟﻔﺎﺘحﺔ
�ﻌض ﻤن ﻟیست ﻟد�ﻪ ﺜﻘﺔ �حﻔظﻪ ﺘجدﻩ �ﻘرؤﻫﺎ إذا أﻨﻬﻰ اﻟﻔﺎﺘحﺔ وﺴكت ﻟیتمكن اﻟمﺄﻤوم ﺘسمﻌﻪ

أﺤیﺎﻨﺎ �ﻘ أر ﻟیضمن أﻨﻪ ﺤﻔظ ﻫذا اﻟمﻘطﻊ أو ﻫذﻩ اﻟسورة اﻟﻘصیرة ﻟیﻘرأﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟنﺎس �سمﻊ ﻫذا ﻷن
اﻟمكبرات ﺘنﻘﻞ ﻤثﻞ ﻫذﻩ ﻫذا �ﻠﻪ ﻤن اﻟحرص ﻋﻠﻰ أﻻ �خطﺊ ﻓیمﺎ ﯿر�د ﻗراءﺘﻪ ﻟﻌدم ﺜﻘتﻪ ﻓﻲ
ﺤﻔظﻪ.
"

[ZÕÔ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٧ :أي وﻗراءﺘﻪ ﻋﻠیك واﻟﻘرآن واﻟﻘراءة واﻟﻘرآن ﻓﻲ ﻗول اﻟﻔراء ﻤصدران

وﻗﺎل ﻗتﺎدة [ZÚÙØ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٨ :أي ﻓﺎﺘبﻊ ﺸراﺌﻌﻪ وأﺤكﺎﻤﻪ وﻗوﻟﻪ [ZßÞÝÜÛ

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٩ :أي ﺘﻔسیر ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻤن اﻟحدود واﻟحﻼل واﻟحرام ﻗﺎﻟﻪ ﻗتﺎدة وﻗیﻞ ﺜم إن ﻋﻠینﺎ ﺒیﺎن ﻤﺎ
ﻓیﻪ ﻤن اﻟوﻋد واﻟوﻋید وﺘحﻘیﻘﻬمﺎ وﻗیﻞ أي إن ﻋﻠینﺎ أن ﻨبینﻪ ﺒﻠسﺎﻨك ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ

[! Zاﻟﻘیﺎﻤﺔ:

 ٢٠ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس أي إن أ�ﺎ ﺠﻬﻞ ﻻ ﯿؤﻤن ﺒتﻔسیر اﻟﻘرآن و�یﺎﻨﻪ وﻗیﻞ أي �ﻼ ﻻ �صﻠون وﻻ
ﯿز�ون ﯿر�د �ﻔﺎر ﻤكﺔ ["Z#

 Zاﻟﻘیﺎﻤﺔ" .٢٠ :

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٢٠ :أي ﺒﻞ ﺘحبون �ﺎ �ﻔﺎر �ﺎ �ﻔﺎر أﻫﻞ ﻤكﺔ [%$

ذ�رﻨﺎ ﻓﻲ ﻤنﺎﺴبﺎت �ثیرة أن �ﻼ ﻤن ﺨصﺎﺌص اﻟسور اﻟمكیﺔ وأﻨﻬﺎ ﻻ ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻟنصﻒ اﻷول ﻤن
اﻟﻘرآن.
"

[Z%$

اﻟﻘیﺎﻤﺔ ٢٠ :أي اﻟدار اﻟدﻨیﺎ واﻟحیﺎة ﻓیﻬﺎ وﺘذرون أي ﺘدﻋون اﻵﺨرة واﻟﻌمﻞ ﻟﻬﺎ

وﻓﻲ �ﻌض اﻟتﻔسیر ﻗﺎل اﻵﺨرة اﻟجنﺔ وﻗ أر أﻫﻞ اﻟمدﯿنﺔ واﻟكوﻓیون ﺒﻞ ﺘحبون وﺘذرون �ﺎﻟتﺎء
ﻓیﻬمﺎ ﻋﻠﻰ اﻟخطﺎب واﺨتﺎرﻩ أﺒو ﻋبید ﻗﺎل وﻟوﻻ اﻟكراﻫﺔ ﻟخﻼف ﻫؤﻻء اﻟﻘراء ﻟﻘرأﺘﻬﺎ �ﺎﻟیﺎء ﻟذ�ر

اﻹﻨسﺎن ﻗبﻞ ذﻟك واﻟبﺎﻗون �ﺎﻟیﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخبر وﻫو اﺨتیﺎر أﺒﻲ ﺤﺎﺘم ﻓمن ﻗ أر �ﺎﻟیﺎء �
ﻓردا ﻋﻠﻰ

ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z º ¹ [ :اﻟﻘیﺎﻤﺔ ١٣ :وﻫو �مﻌنﻰ اﻟنﺎس وﻤن ﻗ أر �ﺎﻟتﺎء ﻓﻌﻠﻰ أﻨﻪ واﺠﻬﻬم

�ﺎﻟتﻘر�ﻊ ﻷن ذﻟك أﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟمﻘصود ﻨظیرﻩ [ )*Z10/.-,+

اﻹﻨسﺎن" .٢٧ :

اﻟﻠﻬم ﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ...

