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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 �سم هللا الرحمن الرحیم.
قال اإلمام  ،وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
 سورة القیامة مكیة، وهي تسع وثالثون آ�ة. "

 " قیل: إن ال صلة، وجاز..  ١القیامة: Z [ \ ]  ^  Z ]قوله تعالى:  
 ما فیه �سملة �ا شیخ؟

 البسملة..
 �ا شیخ.

 ما فیه �سملة عندك؟
 توجد.. لكن

 ألنه..

قیل: إن ال صلة، وجاز   ١القیامة: Z [ \ ]  ̂  Z ]له تعالى: قو  ،�سم هللا الرحمن الرحیم"
وقوعها في أول السورة؛ ألن القرآن متصل �عضه ببعض فهو في حكم �الم واحد، ولهذا قد 

 K L M N ]: ىتعال�قوله  ،في سورة أخرى یذ�ر الشيء في سورة، و�جيء جوا�ه 

O P Q R S  Z :وجوا�ه في سورة أخرى  ، ٦الحجر: [ _ ̀ a  b c    d Z  :القلم

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

 تـــــــــــــذ�رت لیلـــــــــــــى فـــــــــــــاعترتني صـــــــــــــبا�ة
 

 "فكــــــــــــــاد صــــــــــــــمیم القلــــــــــــــب ال یتقطــــــــــــــع 
ل �ثیر من أهل التفسیر على أن (ال)   ة عن و�عبرون �الصل ،في مثل هذا الموضع صلةمعوَّ

الواقعة:  Í Î Ï     Ð Ñ  Ò Ó Ô   Z ]الشيء الزائد الذي لو حذف ما تأثر الكالم 

 ،ألقسم �عني تأكید للقسم :ن أصل العبارةإ -وهذا مأثور عن الحسن-ومنهم من �قول  ، ٧٦ - ٧٥

 ،فیها ألف زائدة  ٢١النمل:  Z   ¿ ¾ ]: -جل وعال-واأللف هذه مز�دة صورة �ما في قوله 

     Í Î Ï ] :وفي قوله .بدلیل أن له جوا�ه ،ألقسم بیوم القیامة :هذه مثلها وأصلها :قالوا

Ð Ñ  Ò Ó Ô   Z إن ال هذه صلة  :قالوا ؟كیف تكون نافیة و�ؤ�د على أنه لقسم عظیم
وأنه  ،أو إذا ثبت ما ُنقل عن الحسن البصري  ،جمهور المفسر�ن إن ال صلة �ما قال :سواء قلنا

لكنه ال یوجد في شيء من القراءات المعتبرة ألقسم بدون ألف في النطق  ،متلقى �السند الصحیح

قرأ �عض الناس �ستشكل �یف تُ   ٢١النمل:  Z   ¿ ¾ ] :و�ن وجدت في الرسم �ما في قوله
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لكن ال هنا على  ،وال ینطق بها ،هذه صلةن ال إفیقولون  ٢١النمل:  Z   ¿ ]ألذ�حنه وفیها ال 

لكن  ،ولكل وجه ،ألقسم بدون ألف :وعلى قول الحسن ، ١القیامة: Z [  Z ]قراءة العامة تنطق 
 العبرة �ما ثبت �التواتر.

واختلفوا  ،أقسم  ١القیامة: Z [  Z ]أجمع المفسرون أن معنى  :وحكى أبو اللیث السمرقندي "
و�جري في �الم العرب ز�ادة ال �ما قال  ،ال ز�ادة في الكالم للز�نة :قال �عضهم ،في تفسیر ال

 " �عني أن تسجد. ١٢األعراف: Z  % $ # " ! ] :في آ�ة أخرى 
 وال هذه زائدة. ،ما منعك أن تسجد :وفي �عضها

 .لیس األمر �ما زعمتم :حیث أنكروا البعث فقال ،لكالمهم ال ردٌّ  :�عني أن تسجد وقال �عضهم "
وال �جوز أن یبدأ �جحد ثم �جعل  ،ال صلة :�قولون  ،وهذا قول الفراء و�ثیر من النحو�ین :قلت
ولكن القرآن جاء  ،عرف خبر فیه جحد من خبر ال جحد فیهألن هذا لو �ان �ذلك لم �ُ  ؛صلة

فجاء اإلقسام �الرد علیهم في �ثیر من الكالم  ،�الرد على الذین أنكروا البعث والجنة والنار
 :وذلك �قولك ،لكالم قد مضى فال ردٌّ  ،ال �هللا ال أفعل :وذلك �قولهم ،أ منه وغیر المبتدأالمبتد

 وأنشد غیر الفراء المرئ القیس: ،ا أنكروهال �هللا إن القیامة لحق �أنك أكذبت قومً 
 "فــال وأبیــك ابنــة العــامري ال یــدعي القــوم

  
 

  
على هذا أنه في مثل هذا المقام ال بد من وجود الواو التي مفادها عطف جملة على  دّ رَ لكن یُ  نعم 

لئال تتسلط على ما  ؛ن الوقف على ال الزمإ :اللهم إال إذا قلنا ،�عني نفي و�ثبات ،جملة ال وأقسم
والواو  ،ما فیه أحد من القراء قال بلزوم الوقف على الفإن الوقف الزم  :فإذا قلنا ،�عده من �الم

ال وأصلحك هللا  ،راد إثباتههذه �ستحسنها البالغیون أنه لو وصل الكالم بدون واو لظن نفي ما یُ 
هم �ستحبون الواو في هذا الموضع مع أن  ،هذا نفي لما تر�د إثباته ،أصلحك هللا ال :إن قلت

هل قولهم إن العزة   ٦٥یونس: C D FE G       H I KJ  Z ]وقف الالزم �غني عنها ال
عن  -علیه الصالة والسالم-في حدیث لما سئل النبي  ،ا؟ ال بد من الوقف على قولهمهلل جمیعً 

ال، هو حرام ال، هو حرام، قاتل هللا « :شحم المیتة وأنه تدهن بها السفن و�ستصبح بها الناس قال
وال نحتاج حینئذ  ،�جب الوقف هنا »ال« :فقال .�عني أذابوه »ُنهوا عن شحم المیتة فجملوه الیهود

ال بد ففإذا وصلت  ،ما فیه إشكالفهو حرام �ما في الحدیث  :إلى ز�ادة الواو، إذا وقفت ثم قلت
فالمستعمل في النصوص  ،ال ووفقك هللا إلى آخره ،ال وأصلحك هللا ،ال وهو حرام ،أن تأتي �الواو

و�كتفى �ه عن الواو التي �ستحسنها البالغیون فقال عمر: ال بد أن تقف هنا  ،هو لزوم الوقف
أخزاه هللا لما جيء برجل قد شرب، ثم جيء �ه فشرب، ثم جيء �ه فقال عمر: ال بد أن تقف 

َبه لها، واألمثلة التي عمر. المقصود أن مثل هذه ُینت ؛ ألنك لو لم تقف �أنك تدعو علىأخزاه هللا
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ذ�رها الفراء تختلف عما عندنا؛ ألنها معطوفة �الواو عطف جملة على جملة، والذي عندنا ما 

 .١القیامة: Z [ \ ]  ̂  Z ]فیه واو 
 طالب: ..............
 أین؟ ال، حرام تصیر؟
 طالب: ..............
 .»حرامال، هو «: -علیه الصالة والسالم-ال، حرام. قال النبي 

 طالب: ..............
ال، أصل الواو وجودها في النصوص، ما لها أصل عندنا في النصوص، الوقف الالزم هم 
�اعتبار �المهم �الًما عاد��ا ال �أخذ األحكام التي اّتبعت في النصوص أتوا بهذه الواو؛ لتز�ل 

 أمرها �ختلف. اللبس، أما النصوص المر�وطة �أحكام سماع و�الم وأحكام أداء فهذه
 بن سلمى:وقال غو�ة  "

ــــــــــــــــــــــــادت أمامــــــــــــــــــــــــة �احتمــــــــــــــــــــــــال  أال ن
 

ــــــــــــــالي  ــــــــــــــك مــــــــــــــا أ�  لتحزننــــــــــــــي فــــــــــــــال �
ید القسم في الرد قال الفراء: ومن �ان ال �عرف هذه الجهة �قرأ: ألقسم �غیر ألف وفائدتها تو� 

كأنها الم تأكید دخلت على أقسم، وهو صواب؛ ألن العرب تقول: ألقسم �اهلل، وهي قراءة 

أي بیوم �قوم الناس فیه   ١القیامة: Z  ̂  [ \ ]الحسن وابن �ثیر والزهري وابن هرمز. 

ال خالف في   ٢القیامة: a b  c  Z ̀ _ ]أن �قسم �ما شاء.  -عز وجل -لر�هم، وهلل
هذا بین القراء وهو أنه أقسم سبحانه بیوم القیامة؛ تعظیًما لشأنه، ولم �قسم �النفس، وعلى 

رد   ٢القیامة: a b  c  Z ̀ _ ]قراءة ابن �ثیر: أقسم �األولى، ولم �قسم �الثانیة، وقیل: 

 a ]آخر وابتداء قسم �النفس اللوامة قال الثعلبي: والصحیح أنه أقسم بهما جمیًعا، ومعنى 
b  c  Z :أي بنفس المؤمن الذي ال تراه إال یلوم نفسه �قول: ما أردت �كذا؟ فال تراه   ٢القیامة

هي �هللا نفس إال وهو �عاتب نفسه، قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغیرهم، قال الحسن: 
المؤمن ما یرى المؤمن إال یلوم نفسه، ما أردت �كالمي؟ ما أردت �أكلي؟ ما أردت �حدیث 
نفسي؟ والفاجر ال �حاسب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم، فتلوم 

 " نفسها على الشر لَم فعلت؟ وعلى الخیر لَم ال تستكثر منه؟ وقیل: إنها ذات اللوم وقیل..
من ا تمنى أن لو یزداد فإن �ان محسنً  ،ولذا جاء في الحدیث أنه ما من میت إال و�ستعتب

 ا تمنى أن لو تاب من إساءته.و�ن �ان مسیئً  إحسانه،
 " وقیل: إنها تلوم نفسها �ما تلوم علیه غیرها، فعلى هذا الوجوه تكون... "

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

لم  -علیه السالم-وفي �عض التفسیر إنه آدم  ،اا حسنً القسم سائغً هذا �جيء بها وعلى  "
من الجنة. وقیل: اللوامة �معنى الملومة  یزل الئًما لنفسه على معصیته التي ُأخرج بها

المذمومة، عن ابن عباس أ�ًضا فهي صفة ذم، وهو قول من نفى أن �كون قسًما؛ إذ لیس 
للعاصي خطر �قسم �ه، فهي �ثیرة اللوم. وقال مقاتل: هي نفس الكافر یلوم نفسه و�تحسر 

ط في جنب هللا. وقال الفراء: لیس من نفس  محسنة أو مسیئة إال وهي في اآلخرة على ما فرَّ
تلوم نفسه فالمحسن یلوم نفسه أن لو �ان ازداد إحساًنا، والمسيء یلوم نفسه أال �كون 

 " ارعوى عن إساءته.
السیاق �قتضي أنه قسم �األمر�ن بیوم القیامة و�النفس اللوامة، أما التفر�ق بینهما أن األول قسم 

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

�قسم �ما شاء من عباده، ومن  -جل وعال-تستحق أن ُ�قسم بها؛ ألنها نفس عظیمة، �هللا 
 الداللة على تعظیم هذا المقسم �ه.

فنعیدها خلًقا جدیًدا �عد أن صارت رفاًتا،   ٣القیامة: d e f g h i  Z ]قوله تعالى:  "
قال الزجاج: أقسم بیوم القیامة و�النفس اللوامة؛ لیجمع العظام �البعث، فهذا جواب القسم، 

 d e f g ]وقال النحاس: جواب القسم محذوف أي لتبعثن، ودّل علیه قوله تعالى: 
h i  Z :لإلحیاء والبعث، واإلنسان هنا الكافر المكّذب للبعث، اآل�ة نزلت في عدي   ٣القیامة

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

�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-�جمع هللا العظام؟ ولهذا �ان النبي  محمد ولم أومن �ك أو
 ".»اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ر�یعة واألخنس بن ُشر�ق«

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

 ]وقف حسن ثم تبتدئ   ٤القیامة: j  Z ]العظام، والمراد نفسه �لها؛ ألن العظام قاَلب الخلق. 

k  Z :قال سیبو�ه: على معنى نجمعها قادر�ن، فقادر�ن حال من الفاعل المضمر في   ٤القیامة
الفعل المحذوف على ما ذ�رناه من التقدیر، وقیل: المعنى بلى نقدر قادر�ن، قال الفراء: قادر�ن 
نصب على الخروج من نجمع أي نقدر ونقوى قادر�ن على أكثر من ذلك وقال أ�ًضا: �صلح 

الء فلیحسبنا قادر�ن، وقیل: المضمر �نا أي �نا قادر�ن في االبتداء، نصبه على التكر�ر أي ب
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وقد اعترف �ه المشر�ون، وقرأ ابن أبي عبلة وابن السمیقع: بلى قادرون بتأو�ل نحن قادرون 

[ l m n o    p  Z :قال النا�غة: ،األصا�ع واحدها بنانةالبنان عند العرب   ٤القیامة 
ـــــــــــــــه  �مخضـــــــــــــــب رخـــــــــــــــص �ـــــــــــــــأن بنان

 
 عـــــــــــــنم �كـــــــــــــاد مـــــــــــــن اللطافـــــــــــــة �عقـــــــــــــد 

 وقال عنترة: 
ــــــــــــــدي إذا مــــــــــــــا  وأن المــــــــــــــوت طــــــــــــــوع ی

 
ـــــــــــــــــــــــــدوان   وصـــــــــــــــــــــــــلت بنانهـــــــــــــــــــــــــا �الهن

 �مجرد ما �مسك السیف خصمه میت �قول:�عني  
ــــــــــــــدي إذا مــــــــــــــا  وأن المــــــــــــــوت طــــــــــــــوع ی

 
ــــــــــــــــــــــــدوان   "وصــــــــــــــــــــــــلت بنانهــــــــــــــــــــــــا �الهن

 صا�ع فالموت طوع یده.�عني �السیف مجرد ما تمسكه األ 
 طالب: ...........
الحال �عني منصوب على الحال، �عني حال �وننا قادر�ن، �عني بلى نجمعها الظاهر أن المراد 

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: ..............
 من معناه جلست قعوًدا.من نجمع 

 طالب: ..............
 ألن 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 تأكیًدا له، 

 والتأكید یتبع ما تقدم.
قیة األعضاء وأ�ًضا فإنها أصغر العظام فخصها �الذ�ر، لذلك قال القتبي فنبَّه �البنان على � "

والزجاج: وزعموا أن هللا ال یبعث الموتى وال �قدر على جمع العظام فقال هللا تعالى: بلى قادر�ن 
 " على أن نعید السالمیات على صغرها.

 �عني المفاصل.
جمع الكبار أقدر، وقال ابن عباس ونؤلف بینها حتى تستوي، ومن قدر على هذا فهو على  "

أن نجعل أصا�ع ید�ه ورجلیه شیًئا   ٤القیامة: l m n o    p  Z ]وعامة المفسر�ن: المعنى 
واحًدا �خف البعیر أو �حافر الحمار أو �ظلف الخنز�ر، وال �مكنه أن �عمل بها شیًئا، ولكنا 
فرقنا أصا�عه حتى �أخذ بها ما شاء، و�ان الحسن �قول: جعل لك أصا�ع فأنت تبسطهن 

یل: أي نقدر أن نعید وتقبضهن بهن، ولو شاء هللا لجمعهن فلم تتِق األرض إال �كفیك. وق

 R S ]اإلنسان في هیئة البهائم، فكیف في صورته التي �ان علیها وهو �قوله تعالى: 
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T  U V W X Y Z [ \ ] ̂ _  Z :قلت: والتأو�ل األول أشبه   ٦١ - ٦٠الواقعة

 " قال ابن عباس.  ٥القیامة: q r s t           u v  Z ]�مساق اآل�ة، �هللا أعلم. قوله تعالى: 
التأو�ل األول المقصود �البنان األصا�ع، وأنها وهي أصغر شيء أصغر مفصل في اإلنسان 

 القدرة علیها ال شك أنه على ما هو أعظم منها أقدر.

قال ابن عباس �عني الكافر �كذب �ما أمامه   ٥القیامة: q r s t           u v  Z ]قوله تعالى:  "

أي   ٦القیامة: w x y z  {  Z ]من البعث والحساب، وقاله عبد الرحمن بن ز�د، ودلیله: 
�سأل متى �كون على وجه اإلنكار والتكذیب، فهو ال �قنع �ما هو فیه من التكذیب، ولكن �أثم 

�ره القتبي وغیره أن أعرابی�ا قصد عمر لما بین ید�ه، ومما یدل على أن الفجور التكذیب ما ذ
وشكا إلیه نقب إبله ودبرها، وسأله أن �حمله على غیرها فلم  -رضي هللا عنه-بن الخطاب 

 "�حمله، فقال األعرابي: أقسم �اهلل أبو حفص عمر
بر معروف أنه داء �صیب اإلبل  نقب اإلبل أي حفاء أخفافها من �ثرة المشي على الحصى، والدَّ

بر ودخل صفر أو دخل صفر و�رأ الدبر حلت العمرة  تنشأ عنه جروح وقروح، إذ �قول إذا برأ الدَّ
لمن اعتبر؛ ألنه من طول المسیر في الحج ذهاً�ا و��اً�ا ال شك أن اإلبل التي ینتقلون علیها من 

ان �صیبها ما �صیبها من الجروح والقروح، ینتظرون المحرم ما �عتمرون فیه، إنما مكان إلى مك
ینتظرون إلى أن �أتي صفر وقد ارتاحت من مسیرها إلى الحج؛ ألنهم یرون أن العمرة في أشهر 

 الحج من أفجر الفجور.
 فقال األعرابي: "

ــــــــو حفــــــــص عمــــــــر ــــــــاهلل أب  أقســــــــم �
 

 مــــــــا مســــــــها مــــــــن نقــــــــب وال َدبــــــــر 
 اللهم إن �ان فجر فاغفر له 

 " �عني إن �ان �ذبني فیما ذ�رت، وعن ابن عباس أ�ًضا.
ر تفقدها قال ما فیها شيء عم ،أن �عطیه من بیت المال غیرها -رضي هللا عنه-هو جاء لعمر 

واآلن تجد  -رضي هللا عنه وأرضاه-حرًصا على األمانة التي حملها  ؛ما فیها شيء ،تذ�ر مما
�عض الموظفین إذا أراد أن �غیر شیًئا من األثاث أو من المر�وب أو غیره �تب للمسؤول وغیَّر 
له من غیر تأمل، وال شك أن هذا فیه شيء من التفر�ط فیما اؤتمن علیه اإلنسان، و�ال لو �ان 

فلماذا ُ�غیَّر �شيء جدید قیمته مرتفعة بدل ما �غّیر �ل سنة �غیر �ل  الشيء صالًح لالستعمال،
سنتین، وفي �عض الجهات األثاث �له ُ�غّیر سنو��ا و�ن لم یتأثر، هذا ال شك أنه إسراف ال �جوز 
�حال، و�عض الناس األثاث عنده من أول األمر إلى منتهاه ما له داعي ُ�غّیر وخیر األمور 

ستمر على شيء سمل و�اٍل یتعبك، وال أن تجدد، تشوف الناس حتى في أوساطها، ال أن ت
السیارات هذا ظاهر أحیاًنا في البیوت تجده سكن في البیت عشر سنین خالص انتهى، و�إمكانه 
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أن �سكن عشًرا ثانیة إذا استعمل السیارة سنتین، ثالًثا قال: خالص انتهت، و�إمكانه أن �ستعملها 

 .١٦اإلسراء:  Æ Ç È É    Z ]أنه ترف، النصوص جاءت بذمه:  عشر سنوات، هذا ال شك
�قول سوف  :وفي �عض الحدیث قال ،�عجل المعصیة و�سوف التو�ة :اوعن ابن عباس أ�ًض  "

وسعید بن  وهذا قول مجاهد والحسن وعكرمة والسدي ،فهو قد أخلف فكذب ،أتوب وال یتوب
جبیر �قول: سوف أتوب سوف أتوب، حتى �أتیه الموت على شر أحواله. وقال الضحاك: هو 
األمل �قول: سوف أعیش وأصیب من الدنیا، وال یذ�ر الموت. وقیل: أي �عزم على المعصیة 

 " أبًدا و�ن �ان ال �عیش إال مدة قلیلة، فالهاء على هذه األقوال لإلنسان.
، الكافر في قرارة نفسه ونیته أنه �ستمر على �فره لو عاش أبد الدهر، �عزم المعصیة أبًدا

والعاصي أ�ًضا قد یتصور ذلك، ولذا استحق الكافر الخلود في النار؛ ألنه في نیته وعز�مته أنه 
�ستمر على �فره ولو عمر، ولذا یندفع السؤال الذي �قول: شخص �فر �اهلل سبعین سنة، فلماذا 

دة ثم �خرج من النار؟ �قال: إنه في قرارة نفسه ما عنده النیة أن �ستعتب و�رجع ال ُ�عّذب هذه الم
و�توب و�سلم، فهو مستمر على �فره وفي قرارة نفسه أنه لو ُعّمر ما ُعّمر نوح الستمر على �فره 
ولیس في �اله أنه یتوب في یوم من األ�ام، ومع ذلك لو �ان في �اله أنه یتوب ولم تحصل منه 

 و�ة سوف �التو�ة إلى أن مات ال ینفعه هذا مثل هذا.تلك الت
وقیل: الهاء لیوم القیامة، والمعنى بل یر�د اإلنسان لیكفر �الحق بین یدي یوم القیامة،  "

أي متى یوم القیامة؟ قوله   ٦القیامة: w x y z  {  Z ]والفجور أصله المیل عن الحق 
 " تعالى..

 یتوب، مخّرج؟ ما فیه تخر�ج؟ وفي �عض الحدیث �قول: سوف أتوب وال
 طالب: �قصد في �عض حدیثه هو...

 �عض الحدیث.
 طالب: �عض الكالم المتكلم...

فیراد �ه ما یتحدث  -علیه الصالة والسالم-�عني الحدیث أعم من أن �كون مرفوًعا إلى النبي 
 �ه.

قرأ نافع وأ�ان عن عاصم: برق �فتح الراء معناه لمع   ٧القیامة: Z  ے  ~ { | ]قوله تعالى:  "
�صره من شدة شخوصه، فتراه ال �طرف، قال مجاهد وغیره: هذا عند الموت. وقال الحسن: 
هذا یوم القیامة وقال: فیه معنى الجواب عما سأل عنه اإلنسان �أنه یوم القیامة إذا برق 

ناه تحیر فلم �طرف، قاله أبو عمرو البصر وخسف القمر، والباقون �الكسر في بِرق ومع
 قال ذو الرمة: ،والزجاج وغیرهم

 ولــــــــــــو أن لقمــــــــــــان الحكــــــــــــیم تعرضــــــــــــت
 

ـــــــــــــرق   ـــــــــــــه مـــــــــــــي ســـــــــــــافرا �ـــــــــــــاد یب  لعینی
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والعرب تقول لإلنسان المتحیر المبهوت  ،فزع وُ�هت وتحیر :برق �الكسر :وقال الفراء والخلیل
 وأنشد الفراء: ،قد برق فهو برق 

 فنفســــــــــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــــــــانع.............
 

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

 
 فنفسك فانع. ،فانع

 وال تنعنـــــــــــــــــــــــــــيفنفســـــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــــانع 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وال............   وداوي الَكل
 الُكلوم الجروح. 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وال تب  وداوي الُكل
قاله أبو  ،عینیه وفتحهما برق یبرق �الفتح شقّ قیل: و  ،أي ال تفزع من �ثرة الكلوم التي �ك 

بي..  ،عبیدة  "وأنشد قول الَكالَّ
 الِكَالبي الِكَالبي.

 وأنشد قول الِكَالبي: "
 المــــــــــــــا أتــــــــــــــاني ابــــــــــــــن عمیــــــــــــــر راغًبــــــــــــــ

 
 أعطیتــــــــــــــــه عیســــــــــــــــا صــــــــــــــــها�ا فبــــــــــــــــرق  

القیامة: Z  £   ¢ ¡ ]�سر الراء وفتحها لغتان �معنى. قوله تعالى  إنقیل: و  ،أي فتح عینیه 

أي ذهب ضوؤه، والخسوف في الدنیا إلى انجالء �خالف اآلخرة، فإنه ال �عود ضوؤه،   ٨
و�حتمل أن �كون �معنى غاب، ومنه قوله تعالى: فخسفنا �ه و�داره األرض، وقرأ ابن أبي 

 §     ¦    ¥ ¤ ]إسحاق وعیسى واألعرج: وُخسف القمر �ضم الخاء و�سر السین یدل علیه 
 Z :بو حاتم محمد بن إدر�س: إذا ذهب �عضه فهو الكسوف، و�ذا ذهب �له فهو وقال أ  ٩القیامة

 " الخسوف، وجمع الشمس...
 أبو حاتم محمد بن إدر�س.
 طالب: ...................

محمد بن حبان؛ ألنه دائًما �قول: قال أبو حاتم و�سكت ما یبین اسمه، والغالب في �تا�ه ذاك 
و�ذا أراد ابن حبان قال أبو حاتم ابن حبان، وهنا أبو حاتم أنه السجستاني اللغوي المشهور، 

 محمد بن إدر�س الحنظلي الرازي اإلمام المشهور المحدث الكبیر المعلِّل.

" [ ¤ ¥    ¦     §  Z :أي جمع بینهما في ذهاب ضوئهما، فال ضوء للشمس �ما ال   ٩القیامة
ضوء للقمر �عد خسوفه، قاله الفراء والزجاج قال الفراء: ولم �قل جمعت؛ ألن المعنى جمع 
بینهما. وقال أبو عبیدة: هو على تغلیب المذ�ر. وقال الكسائي: هو محمول على المعنى �أنه 

 " قي.قال الضوآن قال المبرد: التأنیث غیر حقی
 �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 

وجمع بین الشمس والقمر. وقال عطاء بن �سار: �جمع بینهما األنعام، وفي قراءة عبد هللا: 
یوم القیامة ثم ُ�قذفان في البحر فیكونان نار هللا الكبرى. وقال علي وابن عباس: ُ�جعالن في 
نور الحجب، وقد ُ�جمعان في نار جهنم؛ ألنهما قد ُعِبدا من دون هللا، وال تكون النار عذاً�ا 

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

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

وقیل: هذا  »ي النارإن الشمس والقمر ثوران عقیران ف«: -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
الجمع أنهما �جتمعان وال �فترقان و�قر�ان من الناس فیلحقهم العرق؛ لشدة الحر، فكأن 

 " المعنى: ُ�جمع حرهما علیهم. وقیل: ُ�جمع الشمس والقمر فال �كون َثّم تعاقب لیل وال نهار.
مة أهل العلم، له ز�د الرقاشي، وهو ضعیف عند عاالحدیث ما فیه شك أن فیه ی ،هللا المستعان 

 شواهد أم..؟
 طالب: ..............

 من المتا�عه؟
 طالب: ..............

 ألن اإلشكال أن ضعفه شدید، یز�د الرقاشي ضعفه شدید ال تفید فیه المتا�عة.

أي �قول ابن آدم، و�قال أبو جهل أین   ١٠القیامة: ª « ¬       ®  Z   © ̈ ]قوله تعالى:  "
 الشاعر:المهرب؟ قال 

 أیـــــــــــــــــن المفـــــــــــــــــر والكبـــــــــــــــــاش تنـــــــــــــــــتطح
 

 وأي �ــــــــــــــبش حــــــــــــــاد عنهــــــــــــــا �فتضــــــــــــــح 
: و�حتمل وجهین أحدهما: أین المفّر من هللا؟ استحیاًء منه. والثاني: أین المفر قال الماوردي 

هذا، و�حتمل هذا، و�حتمل هذا القول من اإلنسان وجهین من جهنم؟ حذًرا منها، و�حتمل 
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 

دة وأبو حاتم؛ ألنه مصدر، وقرأ ابن عباس ومجاهد العامة: المفر �فتح الفاء، واختاره أبو عبی
والحسن وقتادة �كسر الفاء مع فتح المیم. قال الكسائي: هما لغتان مثل َمَدّب وِمَدب وَمصح 

 " وِمصح. وعن الزهري �كسر المیم..
 َمِصح َمِدب وَمِصح.
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مثل َمَدب وَمِدب وَمَصح وَمِصح. وعن الزهري �كسر المیم وفتح الفاء، قال المهدوي: من فتح "
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 اإلنسان الجید الفرار، فالمعنى: أین اإلنسان 

 ومنه قول امرئ القیس:جید الفرار ولن ینجو مع ذلك قلت: ال
 امكــــــــــــــر مفــــــــــــــر مقبــــــــــــــل مــــــــــــــدبر مًعــــــــــــــ

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

أي ال مفر، فكال رد، وهو من قول هللا تعالى   ١١القیامة: Z  ̄ ]الكر والفر جیده.  یر�د أنه حسن 
ثم فسر هذا الرد فقال: ال وزر أي ال ملجأ من النار، و�ان ابن مسعود �قول: ال حصن. و�ان 
الحسن �قول: ال جبل. وابن عباس �قول: ال ملجأ. وابن جبیر: ال محیص وال منعة. والمعنى 

 الشاعر:من حصن أو جبل أو غیرهما، قال في ذلك �له واحد، والوزر في اللغة ما ُیلجأ إلیه 
 لعمـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــا للفتـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن وزر

 
ــــــــــــــــــر   مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــوت یدر�ــــــــــــــــــه والكب

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

 ولقـــــــــــــــــــــــــد تعلـــــــــــــــــــــــــم �كـــــــــــــــــــــــــر أننـــــــــــــــــــــــــا
 

 فاضـــــــــــــلوا الـــــــــــــرأي وفـــــــــــــي الـــــــــــــروع وزر 
أي المنتهى، قاله قتادة، نظیره   ١٢القیامة: µ ¶      ̧  Z ́ ³ ]، و�روى: وقر أي ملجأ للخائف 

[ å æ ç è    é  Z :وقال ابن مسعود: إلى ر�ك المصیر والمرجع، قیل: أي   ٤٢النجم
المستقر في اآلخرة، حیث �قره هللا تعالى؛ إذ هو الحاكم بینهم. وقیل: إن �ال من قول اإلنسان 

 ".١٢ - ١١القیامة: µ ¶       ̧ Ź  ³ ² ± ° ¯ ]لنفسه إذا علم أنه لیس له مفر قال لنفسه: 
 الحقائق.�عني �انت 

 انجلـــــــــــــــــــــــــى الغبـــــــــــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــتعلم إذا 
 

ــــــــــــــــــــــــــــك أم حمــــــــــــــــــــــــــــار   أفــــــــــــــــــــــــــــرس تحت
نفسه و�منیها وتلتبس علیه �عض األمور في الدنیا، لكن إذا انكشف الغطاء  �عني اإلنسان �خادع 

قبل حتى لو اعترف أنه ال مفر من تبینت الحقائق، وحینئذ ال ینفع نفًسا إ�مانها لم تكن آمنت من 
 هللا إال إلیه، لكن لماذا لم ینتفع بهذا في الدنیا؟

 طالب: .............
 وزر مفر، واإلزار ما هو؟

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

 طالب: .............
 ما هو؟

 طالب: .............
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 ما ینبغي ستره؟�عني �مكن أن یلجأ إلیه في ستر 

أي �ما �ما قدم وأخر ا ا �ان أو فاجرً أي �خبر ابن آدم بر�   ١٣القیامة:  º Z ¹ ]قوله تعالى  "
أسلف من عمل سیئ أو صالح، أو أخر من سنة سیئة أو صالحة �عمل بها �عده، قاله ابن 

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

وأجر من عمل بها إلى یوم القیامة، ومن سن في اإلسالم سنة سیئة فعلیه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى یوم القیامة، فانظر أئمة اإلسالم وعلماء السنة ما لهم من األجور �سبب إحیائهم للسنن 

لمبتدعة ومنّظر�هم �یف �قرأ الناس �تبهم وعملهم بها، واقتداء الناس بهم في ذلك. وانظر رؤوس ا
 إلى یوم القیامة و�تأثرون بها، فعلیهم مثل هذه األوزار، نسأل هللا العافیة، إلى قیام الساعة.

Z  ¿ ¾ ½ ¼ ]أي �خبر ابن آدم بر�ا �ان أو فاجًرا   ١٣القیامة:  º Z ¹ ]قوله تعالى:  "

أي �ما أسلف من عمل سیئ أو صالح أو أخر من سنة سیئة أو صالحة ُ�عمل بها   ١٣القیامة: 
�عده، قاله ابن عباس وابن مسعود، وروى منصور عن مجاهد قال: ُینبأ �أول عمله وآخره، 
وقاله النخعي، وقال ابن عباس أ�ًضا: أي �ما قدم من المعصیة وأخر من الطاعة، وهو قول 

ر: خلَّف للورثة. وقال الضحاك: ینبأ �ما قتادة، وقال ابن ز�د: �ما  قدم: من أمواله لنفسه، وأخَّ
قدم من فرض وأّخر من فرض. قال القشیري: وهذا اإلنباء �كون في القیامة عند وزن 
األعمال، و�جوز أن �كون عند الموت. قلت: واألول أظهر؛ لما أخرجه ابن ماجه في سننه من 

صلى هللا علیه -غر عن أبي هر�رة قال: قال رسول هللا حدیث الزهري حدثني أبو عبد هللا األ
إن مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته �عد موته علًما علَّمه ونشره، وولًدا صالًحا «: -وسلم

أو صدقة تر�ه، أو مصحًفا وّرثه، أو مسجًدا بناه، أو بیًتا البن السبیل بناه، أو نهًرا أجراه، 
 "...»تلحقه من �عد موته أخرجها من ماله في صحته وحیاته

 :�قول الناظم
 إذا مــــــــــــــات ابــــــــــــــن آدم لــــــــــــــیس �جــــــــــــــري 

 
ــــــــــــــــــر عشــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــال غی  علی

إذا مات اإلنسان «التي جاءت في الخبر في حدیث أنس، وقبله حدیث أبي هر�رة: ثم ذ�ر هذه  
فذ�رها، وُ�ضاف علیها السبع المقصود أنها وصلت �المجموع إلى  »إال من ثالثانقطع عمله 

 عشر الحدیث األول حدیث ابن ماجه، ماذا قال عنه؟
 طالب: ............

 لفظه: إذا مات اإلنسان.
 طالب: ............

 والثاني.. حدیث أنس: سبع �جري..
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 طالب: ............
ل.  كمِّ

-وخرَّجه أبو نعیم الحافظ �معناه من حدیث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا  "
سبع �جري أجرهن للعبد �عد موته وهو في قبره: من علَّم علًما، أو «: -صلى هللا علیه وسلم

أجرى نهًرا، أو حفر بئًرا، أو غرس نخًال، أو بنى مسجًدا، أو ورَّث مصحًفا، أو ترك ولًدا 
فقوله: �عد موته وهو في قبره، نص على أن ذلك ال �كون إال عند . »له �عد موته�ستغفر 

الموت، و�نما �خبر �جمیع ذلك عند وزن عمله، و�ن �ان یبشر بذلك في قبره، ودل على هذا 

 ³ ² ]، وقوله تعالى:  ١٣العنكبوت: Z  °± ̄ ® ¬ » ]أ�ًضا قوله الحق: 
 ́µ ¶ ¹̧  Z :وهذا ال �كون إال في اآلخرة �عد وزن األعمال، �هللا أعلم،   ٢٥النحل

من سنَّ في اإلسالم سنًة حسنة �ان له أجرها وأجر من عمل بها �عده من «وفي الصحیح 
غیر أن ینقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في اإلسالم سنًة سیئة �ان علیه وزرها ووزر من 

 .»ءعمل بها �عده من غیر أن ینقص من أوزارهم شي

    À Á ]قوله تعالى:  ، ١٥ - ١٤القیامة: À Á    Â Ã  Ä Å Æ Ç È É  Z ]قوله تعالى: 
Â Ã  Ä Å  Z :أنت حجة على  :جعله هو البصیرة �ما تقول للرجل :قال األخفش  ١٤القیامة

 ،یداه �ما �طش بهما ؛وهو شهود جوارحه علیه ،�صیرة أي شاهد :نفسك وقال ابن عباس
 وأنشد الفراء: ،والبصیرة الشاهد ،وعیناه �ما أ�صر بهما ،ورجاله �ما مشى علیهما

ــــــــى ذي العقــــــــل عینــــــــا �صــــــــیرة  كــــــــأن عل
 

 �مقعــــــــــــــــده أو منظــــــــــــــــر هــــــــــــــــو نــــــــــــــــاظره 
 �حـــــــــاذر حتـــــــــى �حســـــــــب النـــــــــاس �لهـــــــــم 

 
 ال تخفـــــــى علـــــــیهم ســـــــرائرهمـــــــن الخـــــــوف  

t u v w x y z {        | }  Z ]ن التنز�ل قوله تعالى: أو�ل مودلیل هذا الت 

ألنها شاهدة على نفس  ؛ألن المراد �اإلنسان هاهنا الجوارح ؛وجاء تأنیث البصیرة  ٢٤النور: 
معناه القتبي وغیره وناس  :بل الجوارح على نفس اإلنسان �صیرة قال :فكأنه قال ،اإلنسان

�قولون هذه الهاء في قوله �صیرة هي التي �سمیها أهل اإلعراب هاء المبالغة �الهاء في 
المراد �البصیرة الكاتبان اللذان �كتبان  :وقیل ،وهو قول أبي عبید ،داهیة وعالمة وراو�ة :قولهم

فیمن جعل   ١٥القیامة: Æ Ç È É  Z ]ما �كون منه من خیر أو شر یدل علیه قوله تعالى: 
بل على  المعنى :وقال �عض أهل التفسیر ،وهو قول السدي والضحاك ،المعاذیر الستور

ا السم و�جوز أن �كون �صیرة نعتً  ،ف الجران من نفسه �صیرة أي شاهد فحذف حر اإلنس
 وأنشد الفراء: ،�صیرةبل اإلنسان على نفسه عین  :فیكون تقدیره ،مؤنث

ــــــــكــــــــأن علــــــــى ذي العقــــــــل   ا �صــــــــیرةعیًن
 

 .............................. 
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�عني �صیر �عیوب غیره   ١٤القیامة: À Á    Â Ã  Ä Å  Z ] :في قوله تعالى وقال الحسن

والستر بلغة أهل  ،أي ولو أرخى ستوره  ١٥القیامة: Æ Ç È É  Z ] .جاهل �عیوب نفسه
 وقال الشاعر: .الضحاكقاله  ،الیمن معذار

 نت �منــــــــــــــــزل ســــــــــــــــاعةضــــــــــــــــولكنهــــــــــــــــا 
 

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

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

 " وسعید بن جبیر وعبد الرحمن..
�أنه تجر�د لشخص هو  ،الجوارح و�ونها جزًءا منه �أنها شخص یراقبه و�بصر أفعالهلقرب هذه 

فهي أقرب شيء إلیه  ،ثم �عد ذلك �شهد علیه �ما رأى ،أقرب الناس إلیه یبصره و�راقب تصرفاته
فهي  ،أ�عاضه وأجزاؤه قد دلت النصوص القطعیة أنها تشهد علیه �ما في اآل�ات التي تقدم ذ�رها

 -جل وعال-إال أن هللا  ولیس لها شيء مدرك استقالالً  ،و�ن �انت لیس لها لسان ،یقةمبصرة حق
فتشهد علیه  ،في وقت الحاجة إلى مثل هذا عندما ینكر �عض أعماله وتصرفاته �ختم على فیه

قد یوجد من �شهد علیه  ،لكن هذا لیس بیده ،ا عنكن �نت أدافعا لكن و�عدً سحقً  :جوارحه فیقول
فال یوجد ما �شهد  ،لكنه في �ثیر من األحیان �ستخفي عن أعین الناظر�ن ،قد یوجد ،من خارجه

فهي تبصر ما حصل منه و�ن لم �كن لها عینان في الدنیا  ،فكلفت جوارحه �الشهادة علیه ،علیه
قادر على أن �جعلها تنطق �ما نطقت السموات واألرض  -جل وعال-تبصران إال أنه أن هللا 

 وم القیامة.ممن �كلف بذلك ی
قاله مجاهد وقتادة وسعید بن جبیر وعبد الرحمن بن ز�د وأبو العالیة وعطاء والفراء والسدي  "

 A B ]نظیره قوله تعالى:  ،أي لو أدلى �عذر أو حجة لم ینفعه ذلك :قال مقاتل ،ا ومقاتلأ�ًض 

C D FE Z  :وقوله ، ٥٢غافر: [ s t u v w  Z :فالمعاذیر على   ٣٦المرسالت
 قال الشاعر: ،هذا مأخوذ من العذر

 و��ــــــــــــاك واألمــــــــــــر الــــــــــــذي إن توســــــــــــعت
 

 مــــــــــــوارده ضــــــــــــاقت علیــــــــــــك المصــــــــــــادر 
 فمــــــــــا حســــــــــن أن �عــــــــــذر المــــــــــرء نفســــــــــه 

 
ـــــــاس عـــــــاذر  ـــــــه مـــــــن ســـــــائر الن ـــــــیس ل  ول

 " جل إلى..واعتذر ر  
وحینئذ �عذر نفسه �أنه بذل السبب  ،�أن �فعل ما ُأمر �ه وُ�لف �هما أحسن أن �عذر المرء نفسه 

ألنه ال �مكن إرضاء  ؛لكن سائر الناس ال یلتفت إلیهم ،في نجاة نفسه فعذر نفسه بهذا السبب
ا هذا لن �خالف ما ُأمر �ه شرعً  من له هوى أو یر�د من اإلنسان شیًئاوال �مكن إرضاء  ،الجمیع
 ومثل هذا ال ینبغي أن یلتفت إلیه. ،�عذر
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واعتذر رجل إلى إبراهیم النخعي فقال له: قد عذرتك غیر معتذر إن المعاذیر �شو�ها الكذب.  "

 " أي لو تجرد من ثیا�ه، حكاه الماوردي.  ١٥القیامة: Æ Ç È É  Z ]وقال ابن عباس: 
و�ال فأكثر الناس إذا اعتذر قد �شوب معاذیره  ،ا لك�ظاهر قولك وتصد�قً ا �قول أنا عذرتك أخذً 

وظهرت النتائج على غیر مراده فإنه قد �عتذر  اما حسب له حسا�ً  الكذب السیما إذا فعل فعالً 
وهذا �ثیر في  ،وأن یتنصل مما فعل ،یر�د أن یتبرأ ،من صنیعه �ما فیه شيء مما �خالف الواقع

 الناس.
 ومنه قول النا�غة: ،أنه اإلدالء �الحجة واالعتذار من الذنبظهر قلت: واأل "

 هـــــــــــا إن ذي عـــــــــــذرة إال تكـــــــــــن نفعـــــــــــت
 

 فــــــــــــــــإن صــــــــــــــــاحبها مشــــــــــــــــارك النكــــــــــــــــد 
وقوله تعالى في  ، ٢٣األنعام: Z  ¦ ¥       ¤ £ ¢ ¡ ]ى هذا قوله تعالى في الكفار: والدلیل عل 

�ا رب  :وفي الصحیح أنه �قول  ١٨المجادلة: µ ¶      ̧¹ º » ¼     ½ ¿¾  Z ] :المنافقین
و�ثني �خیر ما استطاع الحدیث. وقد آمنت �ك و�كتا�ك و�رسولك وصلیت وصمت وتصدقت 

عذرته فیما صنع أعذره تقدم في حم السجدة وغیرها والمعاذیر والمعاذر جمع معذرة، و�قال: 
 " عْذًرا وعُذًرا، واالسم الِمعذر.

 الَمْعذرة.
 واالسم الَمعذر.

 المعذرة والعذرى �عني اسم المصدر.
 قال الشاعر: ،والعذرى واالسم المعذرة  "

 إنـــــــــــي حـــــــــــددت وال عـــــــــــذرى لمحـــــــــــدود 
 

  .............................. 
 " ي مثل الر�بة.و�ذلك العذرة وه 

 الرِّكبة والِجلسة.
كبة. "  " وهي مثل الرُّ

 الرِّكبة والِجلسة اسم هیئة.
 قال النا�غة: ،والِجلسةوهي مثل الرِّكبة  "

ـــــــــا عـــــــــاذرة إال تكـــــــــن نفعـــــــــت   هـــــــــا إن ت
 

 فـــــــــإن صـــــــــاحبها قـــــــــد تـــــــــاه فـــــــــي البلـــــــــد  
 À ]مسائل؛ األولى: قال القاضي أبو �كر ابن العر�ي: قوله تعالى:  وتضمنت هذه اآل�ة خمس 

Á    Â Ã  Ä Å Æ Ç È É  Z :فیها دلیل على قبول إقرار المرء على   ١٥ - ١٤القیامة

 t u v w x y z ]نفسه؛ ألنها �شهادة منه علیها؛ قال هللا سبحانه وتعالى: 
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{        | }  Z :وال خالف فیه؛ ألنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه؛ ألن العاقل   ٢٤النور
 " ال �كذب على نفسه وهي المسألة الثانیة وقد..

ألن الشهادة قد �عتر�ها ما �عتري الشهود من خلل  ؛األدلة أقوى من الشهادةاإلقرار هو أقوى و 
فإن هذا أقوى إذا اعترف على  ،لكن إذا أقر اإلنسان على نفسه �شيء ،�حول دون قبول شهادته

د هنا ما قاله أهل العلم في الداللة على وضع الحدیث رِ و�َ  ،نفسه �شيء فإنه یؤاخذ مادام عاقالً 
وضع هذا الحدیث و�ذ�ه على  وضع الحدیث �إقرار واضعه إذا قال هو الذي�عرف  :قالوا
و�حكم علیه �الضعف المطلق الشدید الذي ال  ،هذا یؤخذ �ه :قالوا -علیه الصالة والسالم -النبي

حكم على مرو�ه �الرد مع أن �عضهم �ابن دقیق العید یناقش في مثل هذا و�ُ  ،قبل معه روایتهتُ 
و�نما یر�د من الناس أن یردوا هذا  ،ا وهو في الحقیقة لم �ضعهه وضع حدیثً قد �قر �أن :و�قول

�ستدل بهذا الحدیث  اسمون المخالف في الرأي خصمً الخصم �ُ  ،لخصمه ألن فیه دلیالً  ؛الحدیث
وال شك أن هذا من �اب العذر  ،فیذ�ر أنه هو الذي وضع هذا الحدیث ،فیر�د أن �قطع الطر�ق

و�ذا ثبت الحدیث من  ،یؤاخذ �ما تكلم �ه لكنه مادام عاقًال  ،أقبح من الفعلعذر  ،أقبح من الفعل
لكن إذا ثبت الحدیث الذي  ،د بال شكرَ هذا یُ فغیر طر�قه هب أنه لیس له طر�ق إال من قبله 

 لتفت إلى إقراره بوضعه.، قالوا من غیر طر�قه أخذ �ه وال أ�ستدل �ه الخصوم على حد ما
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 اإلقرار المقصود �ه عند القاضي هو اإلقرار النهائي.
 طالب: ............

 ثم نفاه.
 طالب: ............

على مؤثر قد �كون �سبب  ألنه قد �قر ثم ینفي أو العكس بناءً  ؛لكن من غیر مؤثر آخر نعم،
ألنهم أكرهوه على هذا  ؛ا �قر عند الشرط مثالً أحیانً  التفت إلیه إذا �ان مكرهً فمثل هذا ال یُ  ،إكراه 

�قر ثم �عد ذلك  ،ا قد �كون السبب غیر مقبولوأحیانً  ،ثم �عد ذلك إذا جاء القاضي ینفي ،اإلقرار
المقصود أن هناك تفصیالت هي  ،فأراد أن ینفي ،ألنه ُأخبر �ما یترتب على هذا اإلقرار ؛ینفي

 ي الشیخ؟رأ ماعند القضاة ما هي عندنا، 
 طالب: .............

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

 هو؟ ما
 طالب: .............

 ..؟أو�عني في إثبات النسب 
 طالب: .............

واإلشكال أنه �مثل  ،شرعیة من غیر التفات إلى مثل هذاال، �لها عندنا مقدمات شرعیة نتائجها 
ي �سمونه النووي ة الشرعیة یثبت النسب و�الحمض الذهذا �حصل مصائب ومشاكل في الطر�ق

ا على مقتضى هذا ینفى ما �مكن أو العكس ال ال، قد �كون في المسألة التي حكم بها شرعً 
وجاء في حدیث اللعان إن جاءت  ،لى الظنالمقدمات الشرعیة ما �عارضها مما هو مما �غلب ع

لوال « :-علیه الصالة والسالم-�ه على �ذا و�ذا فجاءت �ه على الوجه المكروه فقال النبي 
ألن  ؛هو لك �ا عبد بن زمعة :شبه بیِّن وفي قصة ولد ابن زمعة قال »ناللعان لكان لي ولها شأ

�عتبة المقصود أن مقدماتنا الشرعیة ولو  األن فیه شبهً  ؛واحتجبي منه �ا سودة ،الولد للفراش
 ،فنحكم �البیِّنات ،حن ما لنا نظر في الباطن لنا الظاهرنكانت غیر مطا�قة للواقع في الباطن 
لكنها في صورة المطابق  ،وقد تكون غیر مطا�قة للواقع ،وقد تكون هذه البینات مطا�قة للواقع
 -علیه الصالة والسالم-والرسول  ،وراء ذلك شيءا لیس لنا �عني إذا جاءت على وجه �قبل شرعً 

ا �ما �قضي على نحو ما �سمع فیحكم شرعً  »إنما أنا �شر أقضي على نحو ما أسمع«قال: 
 �قضیهاا لكن إن قضى �حق غیره فإنم ،اا مر�ئً فإن قضى �حقه فلیأكله هنیئً  ،قضى �ه القاضي

ضع وُ  ال شك أنها تتضارب مع ما هذه األمور المحدثة ،قطعة من نار فلیأخذها أو یدعها�
إلى  -علیه الصالة والسالم-عالمة شرعیة وحكم �ه خالل العصور الماضیة لألمم من عهده 

ثم �قع من ذلك مصائب و�وارث  ،فاإلشكال أنها قد تثبت والشرع ینفي أو العكس ،یومنا هذا
طیب الشرع أثبت �الطرق الشرعیة أن فالن بن فالن ثم جيء �الحمض النووي  ،وأمور ال تحمد

ا ة شرعً ر الشرع مبني على مقدمات صحیحة مقر  ،ال ما هو ولدك :الزم نحلل لهم ثم قال :وقالوا
 ،ا في القذفة إذا لم یتم العدد المطلوب �انوا ثالثةفما ینتج عنها شرعي مثل ما قلنا مرارً  ،وثابتة

 ،خیار الناس من العباد العلماء األتقیاء رأوه یزني بها �ما ال مجال فیه للشك وال للر�بو�لهم من 

و�ن  ، ١٣النور: Y Z [ \ ] ̂  Z ]�اذبین  أولكن لنقص العدد �صیرون صادقین 
ا سواء �انت �النفي أو اإلثبات عندنا هذه مثل ما قلنا سا�قً  هألن ؛كان شهادتهم مطا�قة للواقع

لدینا حن ن ،ومثل ما حصل في الهالل وما قیل حوله ،ا فنتائجها شرعیةمعتبرة شرعً المقدمات 
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 ،شهد من شهد ممن تقبل شهادته أنهم رأوا الهالل »صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته« :مقدمات
 أكثر من هذا ما عندنا. ،لیس لنا نظر غیر هذا ،انتهى اإلشكال

 طالب: ...................
 ؟ماذا

 ...................طالب: 
ال ال ال مسألة اإلقرار التي ذ�رها هذا �النسبة للدنیا اإلقرار الذي ذ�ره وأنه یؤاخذ �ه على نفسه 

لكن �ونه �قر على نفسه �شيء في اآلخرة وتنفیه الجوارح مثل الدعاوى  ،هذا األصل فیه
هذا ولدي  :و�قول امرً المقرونة �ما �كذبها في الدنیا لو جاءنا شخص ممسك �آخر أكبر منه ع

 �صدق؟ ،ن ، والولد عمره ستو ن ا؟ هذا عمره أر�عو هل یلحق �ه نسبً  ،أقر �ه

 k l m n o p  q r s ] :وقد قال سبحانه في �تا�ه الكر�م :الثانیة "

t u v w x y z {   | ~} ے ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § 

©¨ ª « ¬ ® ̄ ° ± Z  :ثم قال تعالى  ٨١آل عمران: [ W X Y 
Z [ \ ]  ̂  Z :صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  ؛وهو في اآلثار �ثیر ١٠٢التو�ة-: 

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

ا أن �أخذ أمر أنیسً  -علیه الصالة والسالم-والنبي والحدیث في الصحیح في قصة العسیف 
وأن  ،في هذا ساءللنوأنه ال مدخل  ،مما یدل على أن هذا من خصائص الرجال ،اعتراف المرأة 

ما �طالب �ه من �ون النساء تصیرن محامیات أو �صیرن عضوات في التحقیق واالدعاء أو 
وال دخل فیها  ،هذه األمور من أعمال الرجال ،حتى في الهیئات �ل هذا خالف األصل الشرعي

 �ا فالنة و�ا فالنة ما قال هذا. اذهبي :ما قال »أة هذااغد �ا أنیس إلى امر «للنساء 
فأما إقرار الغیر على الغیر بوارث أو دین فقال مالك: األمر المجتمع علیه عندنا في الرجل  "

یهلك وله بنون فیقول أحدهم: إن أبي قد أقر أن فالًنا ابنه أن ذلك النسَب ال یثبت �شهادة 
أقر إال على نفسه في حصته من مال أبیه، �عطى الذي  إنسان واحد، وال �جوز إقرار الذي

 " شهد له قدر الدین الذي �صیبه من المال الذي في یده قال مالك: وتفسیر ذلك..
إقرار اإلنسان على نفسه قد �كون من ورائه مصلحة له وفي الوقت نفسه علیه منه مضرة له 

�ه وال تثبت مصلحته �ه إال ببینة أخرى مصلحة من هذا اإلقرار وعلیه مضرة فبهذا اإلقرار یؤاخذ 
 ،تشهد له ألنه اإلنسان �صدق على نفسه وال �صدق لنفسه فلو ادعى شخص أنه من آل البیت

ألنه أقر على نفسه أنه من آل  ؛منع من الز�اة�ُ  ،عطى من الخمسوال �ُ  ،�منع من الز�اة :نقول
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هذه فأهل البیت لیأخذ من الخمس  لكن �ونه یدعي أنه من ،وهذا مانع من صرف الز�اة ،البیت
 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 فالًنا ابنه فیكون على الذي شهد للذي استحق مائة دینار، وذلك 

 " نصف میراث المستلحق لو لحق.
األصلیان لكل واحد مائتان صاروا ثالثة، الستمائة على ثالثة ن واالبنا�عني لكان له مائتان 

�عطى إال مائة واحدة  املة �اعتبار أن الثاني ما وافق أنتین �، لكن ما �عطى مائتینتساوي مائ
 صف ثالثمائة وللثانيالنفله  ،�ه �قرله النصف لو لم ف ،�قدر حصة الشاهد من هذا المیراث

وهذا �أخذ من نصیبه �اعتبارهم ثالثة  ،ثالثمائة �أخذ نصیبه �امًال قرر ي معه ثالثمائة، الذ
 .�ه رّ قَ عطى هذا المُ والزائد �ُ 

و�ن أقر له اآلخر أخذ المائة األخرى فاستكمل حقه، وثبت نسبه وهو أ�ًضا �منزلة المرأة تقر  "
فعلیها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر �الدین على أبیها أو على زوجها، و�نكر ذلك الورثة 

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 

 من مكلف، لكن �شرط أال �كون یدفع إلیه من أقر له من النساء. الثالثة: ال �صح اإلقرار إال
محجوًرا علیه؛ ألن الحجر �سقط قوله إن �ان لحق نفسه، فإن �ان لحق غیره �المر�ض �ان 

 " منه ساقط ومنه جائز، و�یانه في مسائل الفقه.
�عد ذلك  ،من �اب الحیل �عترف �عض الناس أنه علیه دین لفالن وُ�ثَبت هذا في المحاكماآلن 

قد یتعرض لسجن و�قبل وُ�سجن من أجل أن ُ�سدد عنه هذا الدین و�قتسمانه المِقّر والمَقّر له 
المبلغ الذي  ،علیه دین له الكن قد �عترف و�قر �أن فالنً  ،وهو ما فیه دین ،بینهما ا�صیر اتفاقً 

سجن وقد �ُ  ،لدینوفیه ثبوت ا ،ثم �عد ذلك �ظهر الصك ،ألف مائتا ، أویتفقان علیه مائة ألف
مثل هذا اإلقرار ال  ،�سببه ثم �عد ذلك �أتي الناس من المحسنین و�سددون هذا الدین ثم �قتسمانه

شك أنه �حتاج إلى دقة في النظر من القاضي إذا الحت له عالمات وظهرت الدالئل على �ذ�ه 
ر  هذا النوع �ا شیخ. من ءما �جي ،ما �كفي أن یرفض طلبه ،ینبغي أن مثل هذا �شهَّر �ه و�عزَّ

 ..ء�جيبلى 
 الحین.ذا و�ثیر التحایل ه ء�جي

وللعبد حالتان في اإلقرار إحداهما في ابتدائه وال خالف فیه على الوجه المتقدم، والثانیة في  "
انتهائه، وذلك مثل إبهام اإلقرار وله صور �ثیرة، وأم وأمهاتها ست الصورة األولى: أن �قول 

ره بتمرة أو �سرة قبل منه.له عندي شيء قال   " الشافعي: لو فسَّ
 ألنها شيء تمرة أو الكسرة شيء.
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والذي تقتضیه أصولنا أنه ال �قبل إال فیما له قدر، و�ذا فسره �ه قبل منه وحلف علیه.  "
ر هذا �خمر أو خنز�ر أو ما ال �كون ماًال في الشر�عة لم �قبل �اتفاق  الصورة الثانیة أن �فسِّ

 علیه المَقّر له. الصورة الثالثة: أن �فسره �مختلف فیه مثل جلد المیتة أو سرفین.ولو ساعده 
" 

 سرقین.
 أو سرقین أو �لب.

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

المقصود أنه الز�ل الذي �شتمل على النجاسات ونحوها على الخالف  ،سرقین �قال له السرجین
ومثله  ،فیتنازع أهل العلم في بیعه ،على نجاسة ومشتمًال  ،للزرع افي جواز بیعه �ستعملون سمادً 

باع هل یُ  ،بیع الكلب السیما المعلم وجلد المیتة على الخالف في القول �طهارته أو عدم طهارته
 د أن هذه محل خالف بین أهل العلم.و المقص ،أو ال یباع

 " فإن الحاكم �حكم علیه في ذلك �ما یراه من رد و�مضاء. "
إذا لم �كن مال ال  ،نعم على حسب ما یترجح عنده إن �ان مال �جوز بیعه فیصح اإلقرار �ه

 �صح بیعه فال �صح اإلقرار �ه.
نفذ �إ�طاله والحكم �اجتهاد، وال فإن رده لم �حكم علیه حاكم آخر غیره �شيء؛ ألن الحكم قد  "

 شك أن نقضه سوف �كون �اجتهاد، واالجتهاد ال ینقض �اجتهاد.
وقال �عض أصحاب الشافعي: یلزم الخمر والخنز�ر، وهو قول �اطل. وقال أبو حنیفة: إذا قال 
له علي شيء لم �قبل تفسیره إال �مكیل أو موزون؛ ألنه ال یثبت في الذمة بنفسه إال هما، 

ذا ضعیف فإن غیرهما یثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماًعا. الصورة الرا�عة: إذا قال له: وه
عندي مال قبل تفسیره �ما ال �كون ماًال 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 

فعي: �قبل في الحبة. وقال أبو حنیفة: ال �قبل إال في نصاب الز�اة. وقال علماؤنا فقال الشا
في ذلك أقواًال مختلفة منها نصاب السرقة والز�اة والد�ة، وأقله عندي نصاب السرقة؛ ألنه ال 

 " یبان عضو المسلم إال في مال عظیم.
 نصاب السرقة ثالثة دراهم أو ر�ع دینار.

 طالب: .........
، الدرهم الناس ما �سمونها ماًال  ،في العادة �الدرهم والدرهمین �ما ال �كون ماالً  :الصورة الرا�عة

 .سمى ماًال ن ما تستحق أن تُ والدرهما
 طالب: .........
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 فیه طبعات ثانیة؟
 طالب: .........

 �قول؟ ماذا
 طالب: .........
 لكن زائدة �قول؟

 طالب: .........
 ..�قول زائدة�ما �كون ماال.. 

 �ا شیخ. نعم
 .الذي في أحكام القرآن البن العر�ي �ما �كون ماالً 

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

 طالب: .........
وابن العر�ي لیست موجودة فیه �عني الطر�ق أن تكتب  ،ال، قل.. هو منقول من ابن العر�ي

آخر أو  اوتكتب فوق الخط ال، �عني ال یوجد في األصل المنقول منه سواء �ان �تا�ً  ا،علیها خط� 
 األصل المطبوع عنه.. ومن �عجب..

و�ه قال أكثر الحنفیة، ومن �عجب فیتعجب لقول اللیث بن سعد إنه ال �قبل في أقل من اثنین  "

 n o p q ]وسبعین درهًما، فقیل له: ومن أین تقول ذلك؟ قال: ألن هللا تعالى قال: 

r ts u wv  Z :وغزواته وسرا�اه �انتا اثنتین وسبعین، وهذا ال �صح؛ ألنه   ٢٥التو�ة

 Ï Ð ]أخرج حنیًنا منها، و�ان حقه أن �قول �قبل في أحد وسبعین، وقد قال هللا تعالى: 
Ñ Ò      Ó  Z :٤١األحزاب. " 

واالستدالل  ،لماذا ال تكون سبعین فیخرج حنین و�خرج أحد �عد وهكذا :اولقائل أن �قول أ�ًض 
ا لهذه القضیة ا خاص� �ستدل بنصوص ما سیقت مساقً  هذه النصوص على قضا�ا خاصةمثل �

وهنا من أ�عد األمور أن  ،وفي االستدالل بها نظر ،�عینها استدالل �الداللة التبعیة ال األصلیة
بل ردوا  ،�عني هناك أمور أقل منها وأقرب ما استدل بها أهل العلم ،�ستدل �مثل هذا على هذا

ألن  ؛الحائض تقرأ القرآن :ستدل بها �عني مثل تفعل الحائض ما �فعل الحاج قالواعلى من ا
هذه لیست  ،الحاج �قرأ القرآن هل النص سیق لقراءة القرآن أو سیق ما �فعله من أعمال الحج

ومثله استدالل الحنفیة على أن وقت  ،فال �ستدل بها علیها ،داللة أصلیة سیق الخبر من أجلها
إنما مثلكم ومثل من قبلكم �مثل «�حدیث  یبدأ من مصیر ظل الشيء مثلیه استدالالً العصر إنما 
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ا إلى وقت العصر بدینار ثم ثم استأجر أجیرً  ،ا إلى منتصف النهار بدینارمن استأجر أجیرً 
فدل  ،»اوأقل أجرً  نحن أكثر عمالً  :ا إلى غروب الشمس بدینار�ن فقال أهل الكتاباستأجر ثالثً 

ال �صیر فو�ذا �ان وقت الظهر أطول من العصر  ،على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر
الخبر ما  ،هذا الكالم لیس �صحیح ،إال إذا �ان بدء وقت العصر من مصیر ظل الشيء مثلیه

سیق لهذا �عني ما �قضى بهذا على النصوص المحكمة في الباب التي تدل على أن وقت 
 ،ووقت الظهر ینتهي بذلك ما لم �حضر وقت العصر ،ر �ل شيء مثلهالعصر یبدأ من مصی

 إنما هي مجرد انقداح في الذهنالمقصود أن هذه االستدالالت البعیدة التي ال تخطر على �ال 
لیس �صحیح من  ،و�نى علیها هذا الكالم ،اا شرعی� خاطرة عبرت في ذهنه فقررها حكمً  فلعلها

ما تبین له �یف استدل على أن  ؟�یف استدل :لها أنت تقوللو تجمع األمة �اثنین وسبعین 
لو تجمع أهل الموقف �لهم ما �مكن  ؟ن �جاوب�طرق إال على اثنین وسبعین فقط مالمال ال 

�عني لو لم یذ�ر  ،ما هو �صحیح ،هذا هإنما خاطرة انقدحت في ذهنه فبنى علیها حكم ،�جیبون 
ل �ه على أن وقت العصر یبدأ من مصیر ظل من �ستد ،حدیث إنما مثلكم ومثل من قبلكم

 ،لكنها خاطرة انقدحت في ذهن شخص وأقرها ،�خطر على البال أن ما �مكن ؟الشيء مثلیه
رة محكمة ما تحتِمل هذه الداللة األصلیة هي التي و  ،فاستدل بها وتو�ع علیها فیه نصوص مفسَّ

 �جب أن �عتمد علیها.

 طالب: ..............
هل األذنان من الرأس أو من الوجه؟  ؟نعم سمعه و�صره هل األذنان من الرأس أو من الوجه 

 ،سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق منه سمعه و�صره ؟وعلى هذا هل تغسالن أو تمسحان
ال من الرأس مع أنه جاء ما یدل على أنهما من  ،أضاف السمع إلى الوجه إًذا األذنان من الوجه

 و أخص من هذا.مما ه ،الرأس

 & % $ #  " ! ] :وقال ، ٤١األحزاب: Ï Ð Ñ Ò      Ó  Z ] :وقد قال هللا تعالى "

'  Z :وقال..  ١١٤النساء " 
ر ا �عني ما تصیاذ�روا هللا �ثیرً  ،�لها الزم تبلغ اثنین وسبعین ،�عني �ل هذه تبلغ اثنین وسبعین

لكن لما �أتي  ،هذه أمور غیر محددة ،»�ثیرالثلث « :كون اثنین وسبعین؟! قالا إال أن تكثیرً 
ك مائة من �ذا مائة في التهلیل أو في التسبیح أو ما أشبه ذل ذ�ر محدد �عدد معّین مائة مثالً 

ما ُیدَخل حكم في حكم  ؟ان من ذ�ر هللا ثلث هذا العدد والثلث �ثیر ذ�ر هللا �ثیرً مرة هل نقول إ
، لكن في �اب نعم ،ثلث �ثیر في �اب الوصا�اال ،ألن النص ما سیق لهذا ؛أو نص في نص

 ،ن على اإلنسان أن یذ�ر هللا �قدر دیته اثنا عشر ألف مرةمنهم من �قول إ�ش؟ األذ�ار ثلث أ
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وال  ،انقول الثلث �ثیر أر�عة آالف؟! ال ما �صلح مثل هذا أبدً  ماذا ،وهذا مأثور عن أبي هر�رة
 �مكن أن ُیلجأ إلى مثل هذا.

الصورة السادسة: إذا قال له عندي عشرة أو مائة   ٦٨األحزاب: a        b  Z ̀ _ ]وقال:  "
أو ألف فإنه �فسرها �ما شاء، و�قبل منه، فإن قال: ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمس 

 " أو مائة أو مائة وخمسون درهًما فإنه �فسر المبهم، و�قبل منه..
 عندك؟ ماذاألف درهم أو مائة..  :أو مائة فإن قال

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

طیب ألف �تاب ألف ر�ال إذا  ،وعندي له ألف ،عندي له مائة :ألنه قال ؛�ش؟ �أن الواو زائدةأ
 فسره �مائة �ألف درهم أو �مائة عبد �قبل هذا التفسیر.

ر المبهم و�قبل منه، و�ه قال الشافعي وقال.. "  " فإنه �فسِّ
المَقّر له  :درهم قال :�ش؟ قال: ما مائة؟ مائة أفقیل للمِقر ،عندي له مائة :لكن لو اختلفوا قال

 .ألنه هو الغارم ؛فالقول قول المقر ،ة دینارل مائقول درهم وهذا �قو ال، مائة دینار اختلفوا هذا �
مائة وخمسون  :ا �قولها �ان تفسیرً أو موزونً  انعطف على العدد المبهم مكیالً  :قال أبو حنیفة "

وقال ابن خیران اإلصطخري من  ،والخمسین تفسیر ،ألن الدرهم تفسیر للخمسین ؛ادرهمً 
 " الدرهم ال �كون.. :أصحاب الشافعي

والعطف �قولون  ،والخمسون معطوفة على المائة ،تمییز للخمسینالدرهم تمییز للخمسین  یر�دهو 
ا مع أنه ال یوجد ما �منع من أن �كون مائة درهم وخمسون درهمً  :�أنه قال ،هو بنیة التكرار

 ألن العطف في مثل هذا �الكلمة الواحدة. ؛التمییز للمائة والخمسین مًعا
 طالب: ............

 هذا األصل.
في المائة ا الدرهم ال �كون تفسیرً  :وقال ابن خیران اإلصطخري من أصحاب الشافعي "

 " والخمسین إال للخمسین خاصة، و�فسر هو المائة �ما شاء.
هي؟ هذا  ماة ا، لكن المائدرهمً ن ا تقول صحیح الخمسو ن درهمً : عندي مائة وخمسو إذا قال له

لكن ما فسر المائة �قبل مثل هذا الكالم؟ هذا الكالم  ،مقتضى �الم ابن خیران هو فسر الخمسین
ا األمر ما �ختلف مائة درهم لیس �صحیح حتى على ولو قلنا إن العطف بنیة التكرار لقلن

 ن درهم.وخمسو 
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ومعناه لو اعتذر �عد اإلقرار لم   ١٥القیامة: Æ Ç È É  Z ]قوله تعالى:  :المسألة الرا�عة "
�قبل منه وقد اختلف العلماء فیمن رجع �عدما أقر في الحدود التي هي خالص حق هللا فقال 

 " منهم الشافعي وأبو حنیفة �قبل رجوعه �عد اإلقرار وقال �ه..أكثرهم 
 .»هال تر�تموه؟«یدل علیها قصة ماعز 

وقال في القول اآلخر ال �قبل إال أن یذ�ر لرجوعه وجًها صحیحا وقال �ه مالك في أحد قولیه  "
صلى هللا علیه -والصحیح جواز الرجوع مطلقا لما روى األئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي 

 " رد المقر �الزنا مرارا أو ر�ما.. -وسلم
 أر�عا مرارا أر�عا.

صلى هللا علیه -رات دعاه النبي مرارا أر�عا �ل مرة �عرض عنه ولما شهد على نفسه أر�ع م "
لعلك قبلت «قال نعم وفي حدیث البخاري  »ُأحصنت؟«قال ال، قال  »أ�ك جنون؟«وقال  -وسلم

 ".»أجامعُتها؟«حتى قال له في الخامسة وفي النسائي وأبي داود  »أو غمزت أو نظرت
 أجامعَتها.

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

قال أر�د أن تطهرني قال  »فما تر�د مني؟«منها حراما مثل ما �أتي الرجل من أهله حالال قال 
د فضر�ه رجل بلحي جمل فأمر �ه فرجم قال الترمذي وأبو داود فلما وجد مس الحجارة فّر �شت

وقال أبو داود  »هال تكتتموه؟« -صلى هللا علیه وسلم-وضر�ه الناس حتى مات فقال النبي 
 " والنسائي لیثبت.

 لیتثبت.
فأما لترك حد فال وهذا �له طر�ق للرجوع وتصر�ح  -صلى هللا علیه وسلم-لیتثبت رسول هللا  "

إشارة إلى قول مالك إنه �قبل رجوعه إذا  »مزتلعلك قبلت أو غ«�قبوله وفي قوله علیه السالم 
 " ذ�ر وجها الخامسة..

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

یتخلص من هذه الدنیا تسمعون قضا�ا االنتحار �ثیرة لكن هذا من صورها �ستطیع وفاءها و�بي 
فجاء الدائن فأبرأهم من هذا الدین زال سبب ما �سمى �االنتحار زال السبب فصار إنسان رجل 
سوي ال یر�د أن �قتل اآلن وقال أنا �هللا ما اعترفت إال من أ جل أن أرتاح من هذه الدنیا �سبب 

عفا عنه هذا وجه �مكن قبوله إذا �ان هو مطابق للواقع ینظر في..  الدین وصاحب الدین
 �ستقصى في القضیة فیكون رجوع عن إقراره وحینئذ ال یثبت إال.. الحد علیه إال �البینة.
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 طالب: ..............
هذا �النسبة لمن جاء تائبا �طلب الفرار الخالص من تبعة هذا الذنب لكن من جيء �ه �البینة ما 

بنفسه جيء �البینة ترتب على ذلك إفساد في المجتمع �عني ما هو شخص له سوابق هل  أقر
یلقن مثل هذه التلقینات اإلمام مالك �قول من ستر مسلما ستره هللا في الدنیا واآلخرة هذا �النسبة 
لمن �حصل منه هفوة أو زلة وأما من له سوابق وأفسد في المجتمع هل یلقن مثل هذا؟ إذا �ان 

یؤتى �ه من قبل رجال الحسبة في �ل شهر مرة أو مرتین ومعه بنت من بنات المسلمین  شخص
أفسدها على أفسدها و�ل شهر مرة أو مرتین أو ثالث ثم یلقن هذا أبدا ال بد أن �طبق في حقه 

 شرع هللا لیطهر المجتمع من مثله واال صارت المسألة إ�احیة.
 طالب: ..............

د إنما هو لتطهیر المجتمع من هذه القاذورات ومن أهلها فإذا �انت القضا�ا ال ال، هو إقامة الح
خمس قضا�ا في الزنا  -علیه الصالة والسالم-تصل إلى أن تكون ظاهرة �عني حصل في عهده 

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

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

 طالب: ..............
 واحد عاد القتل أمره أمره أشد المقصود المقصود أن مثل هذه األمور ینبغي أن �كون ال ال ال وال

النظر فیها إلى المصلحة العامة قبل الخاصة المصلحة العامة وتطهیر المجتمعات من الفساد 
والذي ُ�خشى منه و�قرب أن �كون حاصال مسألة �ثرة الخبث الذي یرتب علیه الهالك هالك 

ومن �جلس مع اإلخوان أر�اب الحسبة  »نعم، إذا �ثر الخبث«فینا الصالحون قال الجمیع أنهلك و 
أسئلة من هذا النوع من أناس  وتجيء إلیناوالهیئة �سمع شيء ال �خطر على �اله ما �صدق 

خطر أن ینتحروا من قضا�ا تحصل لزوجاتهم أو تحصل لبناتهم أو ما أشبه ذلك �ل هذا �سبب 
التساهل في مثل هذه األمور و�وجد ممن ینتسب إلى العلم وطلب العلم من �طالب �الستر 

 ماخلها إ�احیة المطلق امسكوهم وحققوا معهم واطلقوهم استروا علیهم ال تمسكه أصال خالص 
 -علیه الصالة والسالم-من شرع الحدود و�قامة الحدود ال بد من أن تقام الحدود الرسول  الفائدة

 �هللا المستعان. »أتشفع في حد من حدود هللا؟!«�قول ألسامة 
 طالب: ..............
 ال، هو جاء لیطهره.

 طالب: ..............
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قرار أر�ع مرات واحدة ما تكفي في الزنا ال بد من أر�ع هو المسألة والمرجح أنه ال بد من اإل
 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 خالص و�ین شخص عثا في األرض فسادا وما قدر علیه إال �حیل من أجل أن 

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

 طالب: ..............
لكن متى ینقطع دابر الفساد؟ إذا اشتهر وانتشر ال بد من قطع دابره وال بد من سلوك جمیع 

 ضاء علیه.الوسائل التي تعین على الق
 طالب: ..............

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

نفسي للحد ال شك أن حصلت منه هفوة واال زلة و�سأل �قول هل أتوب وأستخفي بذنبي أو أقدم 
 الحدود �فارات وهذه هي العز�مة لكن إذا استتر �ستر هللا 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 ألمر نفسه فأما العبد فإن إقراره ال �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 ال �قبل ذلك منه ألن بدنه مستغرق لحق 

صلى -السید في إقراره إتالف وفي إقراره إتالف حقوق السید في بدنه ودلیلنا قوله  سیده لحق
من أصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر �ستر هللا فإن من یبد لنا « -هللا علیه وسلم

 "..»صفحته نقیم علیه الحد
 نقم نقم.

 سم.
 نقم.

و�ة أصل الخلقة وهي الدمیة المعنى أن محل العق »فإن من یبد لنا صفحته نقم علیه الحد«"
في اآلدمیة وال حق للسید فیها و�نما حقه في الوصف والتبع وهي المالیة الطارئة علیه أال ترى 
أنه لو أقر �مال لم �قبل حتى قال أبو حنیفة إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع یده 

�قیمة و�تبع العبد �قیمتها إذا عتق و�أخذها المَقّر له وقال علماؤنا السلعة للسید و�تبع العبد 
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ألن مال العبد للسید إجماعا فال �قبل قوله فیه وال إقراره علیه السیما وأبو حنیفة �قول إن 
 " العبد ال ملك له و�صح أن �ملك.

 وال �صح..
 وال �صح؟

 نعم.
 " وال �صح أن �ملك وال وال �ملك.. "

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

 " �إجماع على القولین �هللا أعلم.
�عني على خالف بین أهل العلم هل �ملك ابتداء أو �ملك �التملیك أو ال �ملك مطلقا المسألة 

 معروفة عند أهل العلم.

في الترمذي عن سعید بن جبیر عن ابن   ١٦القیامة: Ê Ë Ì Í Î   Ï Ð  Z ]قوله تعالى:  "
إذا نزل علیه القرآن �حّرك �ه لسانه یر�د  -صلى هللا علیه وسلم-عباس قال �ان رسول هللا 

قال فكان �حرك �ه   ١٦القیامة: Ê Ë Ì Í Î   Ï Ð  Z ]أن �حفظه فأنزل هللا تبارك وتعالى 
شفتیه وحّرك سفیان شفتیه قال أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح ولفظ مسلم عن ابن جبیر 

�عالج من التنز�ل شدة �ان �حرك  -صلى هللا علیه وسلم-عن ابن عباس قال �ان النبي 
صلى هللا -شفتیه فقال لي �ا ابن عباس أنا أحر�هما �ما �ان رسول هللا �ما �ان رسول هللا 

�حر�هما فقال سعید أنا أحر�هما �ما �ان ابن عباس �حر�هما فحرك شفتیه فأنزل  -علیه وسلم

قال جمع جمعه   ١٧ - ١٦القیامة: Ê Ë Ì Í Î   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Z ]هللا عز وجل 

 " أي فاستمع له وأنصت ثم..  ١٧القیامة: Ñ Ò Ó Ô Õ  Z ]في صدرك ثم تقرؤه 
في البخاري وفي الصحیحین أشار إلى مسلم ولم �شیر إلى هذا الحدیث حدیث ابن عباس هذا 

 البخاري ألنه �ما هو معلوم ومقرر أن أهل المغرب عنایتهم �مسلم أكثر من عنایتهم �البخاري.
 -صلى هللا علیه وسلم-قال فكان رسول هللا قال فاستمع له وأنصت ثم إن علینا أن تقرأه  "

صلى -�عد ذلك إذا أتاه جبر�ل علیهما السالم استمع و�ذا انطلق جبر�ل علیه السالم قرأه النبي 

 ' & ]�ما أقرأه خرجه البخاري أ�ضا ونظیر هذه اآل�ة قوله تعالى:  -هللا علیه وسلم

( ) * + , - /.  Z :وقد تقدم وقال عامر الشعبي إنما �ان �عجل   ١١٤طه
بذ�ره إذا نزل علیه من حبه له وحالوته في لسانه فنهي عن ذلك حتى �جتمع ألنه �عضه 

إذا نزل علیه وحي حرك لسانه مع الوحي مخافة أن  -علیه السالم-مرتبط ببعض وقیل �ان 
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 ̈ § ¦ ¥ ]ونزل   ١١٤طه: Z  ./ - , + * ( ) ' & ]ینساه فنزلت 

 Z :ونزل   ٦األعلى[ Ê Ë Ì Í  Z :قاله ابن عباس وقرآنه..  ١٦القیامة " 
�ان �فعله من  -علیه الصالة والسالم-هذا من هذا �حصل ممن لیست لد�ه الثقة �حفظه الرسول 

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

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 

ظ هذا المقطع أو هذه السورة القصیرة لیقرأها على الناس �سمع هذا ألن أحیانا �قرأ لیضمن أنه حف
المكبرات تنقل مثل هذه هذا �له من الحرص على أال �خطئ فیما یر�د قراءته لعدم ثقته في 

 حفظه.

" [ Ô Õ  Z :أي وقراءته علیك والقرآن والقراءة والقرآن في قول الفراء مصدران   ١٧القیامة

 Û Ü  Ý Þ ß Z ]أي فاتبع شرائعه وأحكامه وقوله   ١٨القیامة: Ø Ù   Ú  Z ]وقال قتادة 

أي تفسیر ما فیه من الحدود والحالل والحرام قاله قتادة وقیل ثم إن علینا بیان ما   ١٩القیامة: 

القیامة:  Z       ! ]فیه من الوعد والوعید وتحقیقهما وقیل أي إن علینا أن نبینه بلسانك قوله تعالى 

قال ابن عباس أي إن أ�ا جهل ال یؤمن بتفسیر القرآن و�یانه وقیل أي �ال ال �صلون وال   ٢٠

 %     $ ]أي بل تحبون �ا �فار �ا �فار أهل مكة   ٢٠القیامة: Z  # " ]یز�ون یر�د �فار مكة 

 Z :٢٠القیامة. " 
النصف األول من ذ�رنا في مناسبات �ثیرة أن �ال من خصائص السور المكیة وأنها ال توجد في 

 القرآن.

" [ $     %  Z :أي الدار الدنیا والحیاة فیها وتذرون أي تدعون اآلخرة والعمل لها   ٢٠القیامة
وفي �عض التفسیر قال اآلخرة الجنة وقرأ أهل المدینة والكوفیون بل تحبون وتذرون �التاء 
فیهما على الخطاب واختاره أبو عبید قال ولوال الكراهة لخالف هؤالء القراء لقرأتها �الیاء لذ�ر 

ا على اإلنسان قبل ذلك وا لباقون �الیاء على الخبر وهو اختیار أبي حاتم فمن قرأ �الیاء فرد�

وهو �معنى الناس ومن قرأ �التاء فعلى أنه واجههم   ١٣القیامة:  º Z ¹ ]قوله تعالى: 

Z  1 0 / . - , + * ( ]�التقر�ع ألن ذلك أبلغ في المقصود نظیره 

 " .٢٧اإلنسان: 
 ...وصحبهاللهم صل على محمد وعلى آله 


