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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمین ،�سم هللا الرحمن الرحیم
 :-رحمه هللا تعالى -وصحبه، قال اإلمام القرطبي

وفي الترمذي عن ابن عمر  ،وهي تسع وعشرون آ�ة ،سورة التكو�ر مكیة في قول الجمیع "
من سره أن ینظر إلى یوم القیامة �أنه رأي « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال

 - , ] ، و ١االنفطار: Z  $ # " ! ]و ،  ,١التكو�ر: Z  $     # " ! ] :عین فلیقرأ

.  /  Z :سم هللا الرحمن الرحیم. ،هذا حدیث حسن غر�ب :قال ،» ١االنشقاق� " 
 ا..عند أحمد أ�ًض 

  طالب: .............
 طّیب.

  طالب: .............
 ال �قل عن الحسن. ،حسن

تكو�رها  :قال ابن عباس  ١التكو�ر: Z  $     # " ! ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم "
وروي عن ابن عباس  ،وقاله قتادة ومجاهد ،ذهاب ضوئها :وقال الحسن ،إدخالها في العرش

وقال  ،رت مثل تكو�ر العمامة تلف فتمحى�وِّ  :وقال أبو عبیدة ،رتعوِّ  :ا وسعید بن جبیرأ�ًض 
 ،وأصل التكو�ر الجمع :قلت ،وعنه �ورته فتكور أي سقط ،مي بها�ورت رُ  :الر�یع بن خثیم

ثم  ،ر و�محى ضوؤهافهي تكوَّ  ،وجمعهارها أي الثها مأخوذ من �ار العمامة على رأسه �كوِّ 

Z  ) ' & % ] .�ورت نكست :وعن أبي صالح ،�هللا أعلم ،یرمى بها في البحر

قال  ،العقاب إذا انكسرت انصبت �ما تنصبُّ  :وقال أبو عبیدة ،أي تهافتت وتناثرت  ٢التكو�ر: 
 ا:العجاج �صف صقرً 

ـــــدر                ـــــان فضـــــاء فانك أ�صـــــر خر�
. 

                  البـــــازي إذا البـــــازي �ســـــرتقضـــــي  
. 

ال یبقى في « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وروى أبو صالح عن ابن عباس قال
وأصاب  ،حتى �فزع أهل األرض السا�عة مما لقیت ،نجم إال سقط في األرض السماء یومئذٍ 

وذلك أنها قنادیل معلقة  ،تساقطت :وروى الضحاك عن ابن عباس قال ،�عني األرض »العلیا
فإذا جاءت  ،وتلك السالسل �أیدي مالئكة من نور ،بین السماء واألرض �سالسل من نور

وتساقطت  ،فتناثرت تلك الكواكب ،النفخة األولى مات من في األرض ومن في السماوات
حتمل أن �كون انكدارها طمس و�ُ  ،ألنه مات من �ان �مسكها ؛السالسل من أیدي المالئكة



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

انكدرت  :اوعن ابن عباس أ�ًض  ،لظهورها في السماء �ضوئها ؛یت النجوم نجوًماوسمِّ  ،آثارها
 " والمعنى متقارب. ،لزوالها عن أماكنها ؛تغیرت فلم یبق لها ضوء

ا وأ�ًض  ،ألنه ذهب وقت االنتفاع بها ؛ال وجود لهذه المخلوقاتفالمقصود أنه إذا قامت القیامة 
 :و�ستشكل �عضهم الظل الوارد في ،احیوالمخلوقات �لها تفنى ثم تُ  ،دلباألحوال �لها تتغیر وتت

والنور إما من شمس أو من  ،والظل ال �كون �سبب نور ،في ظل عرشه مثالً  ،ال ظل إال ظله
وال یلزم  ،فهناك ظل ،لكن ما ثبت عن هللا وعن رسوله نثبته ،قمر وال شمس وال قمر یوم القیامة

رت ولفت وجمعت وألقي بها في البحر على ما جاء في ألنها �وِّ  ؛أن �كون من ظل الشمس
المقصود أن  ،و�ذلك النجوم انكدرت �معنى أنها سقطت وانتهى وقت االنتفاع بها األخبار،�عض 

تغیر األحوال  ،مثل هذه األمور ال شك أنها تحرك في قلب المسلم إن �ان فیه شيء من الحیاة
و�ن �ان العقل  ،ألن هذا �قرب لك الصورة التي ستحدث ظ؛اتعاثار عبرة و ال بد من أن �كون مَ 

 ،فهذه حوادث ووقائع تقع في ذلك الیوم ،ألنها فوق ما یتصوره العقل ؛ال �طیق وصفها �كمالها
وهو  ،وهو ذهاب الضوء مع �قاء الجرم في الكسوف والخسوف ،او�حصل منها شيء �سیر جد� 

 ؛حر�ة المعتادة �جب أن �كون المسلم منه على وجلألن أي تغیر في ال ؛ا مثار تخو�فأ�ًض 
�ما حصل في �ثیر من وقائع الكسوف  ،قد �صحبه أشیاء ثانیةففإذا عاد  ،ألنه ُ�خشى أال �عود

 :فكیف بها إذا انتهت �لها من الوجود ،ا زالزل وفیضاناتوالخسوف أنه حصل معها أحیانً 
 ؟�هللا المستعان ،الشمس والقمر والنجوم

  .............طالب: 
 ما �منع. ،ثم �عد ذلك تكور ،قد �كون من �اب التوفیق أنه في وقت الحساب الشمس موجودة

  طالب: .............
المانع أن الشمس تستمر حتى ُینتهى من  مالكن  ا،ما فیه ما یدل على أن هناك شمسً  لكن

 حساب الخلق ثم تكّور.

" [ ) * + ,  Z :وهو مثل قوله  ،وسیرت في الهواء ،قلعت من األرض :�عني  ٣التكو�ر

 " .٤٧الكهف:  Z  5 4 3 2 1 0 ]تعالى: 

تسیر �عني تمر مر   ٨٨النمل:  Ò Ó Ô Õ  Ö ×        Ø  ÚÙ Z ] :وفي قوله جل وعال
وهذا معلوم أنه في القیامة ولیس في الدنیا �ما �ستدل �ه من  ،�عني تجري تمشي تسیر ،السحاب

ألنه �یف تسیر الجبال وتمر  ؛ولو �ان في الدنیا ما دل على الدوران ،�ستدل على دوران األرض
هي ثابتة على األرض  إذنما أن تسیر مع األرض فلیس إ ؟مر السحاب واألرض من تحتهم

ألنها إن �انت تدور معها ولیس في ذ�رها خاصیة  ؛وال عالقة لها بدوران األرض ،على �ل حال
 الجبال أرساها. -جل وعال -فاهلل ،و�ذا �انت األرض ثابتة ال تدور ،في هذا الباب
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 وتكون �العهن. ،سائالً  أي رمالً  ا مهیالً فتكون �ثیبً  ،یرها تحولها عن منزلة الحجارةوقیل س
ا مثل السراب الذي لیس وتكون سرا�ً  ،امنثورً  وتكون �العهن وتكون هباءً  ،�عني �الصوف "

 " ا.ا وال أمتً ا ال ترى فیها عوجً ا صفصفً وعادت األرض قاعً  ،�شيء
 �لها مستو�ة. ،لیس فیها طالع ونازل وتضار�س ،وج�عني مستو�ة لیس فیها عِ 

أي النوق الحوامل   ٤التكو�ر: Z  0 / . - ] .والحمد هلل ،وقد تقدم في غیر موضع"
ثم ال یزال  ،الواحدة عشراء أو التي أتى علیها في الحمل عشرة أشهر ،التي في �طونها أوالدها
ومن عادة العرب أن �سموا الشيء �اسمه المتقدم  ،او�عدما تضع أ�ًض  ،ذلك اسمها حتى تضع
ري �سمیه �متقدم هاتوا ُمهري وقر�وا مه :رح�قول الرجل لفرسه وقد قَ  ،و�ن �ان قد جاوز ذلك

 قال عنترة: ،اسمه
هـــــري ومـــــا أطعمتـــــه               ال تـــــذ�ري مُ 

. 
                  ك مثـــل جلـــد األجـــربفیكـــون جلـــدُ  

. 
 ا:وقال أ�ًض 

وحملــت مهـــري وســطها فمضـــاها               
. 

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

وقد تسمى عشراء �عد  ،التي حملها في الشهر العاشرألن األصل في العشار والناقة العشراء 
 وفي هذا �قول الفرزدق: ،ذلك

               كــــــم عمــــــة لــــــك �ــــــا جر�ــــــر وخالــــــة
. 

ــــــي عشــــــاري                    فــــــدعاء قــــــد حلبــــــت عل
. 

 الوالدة.و و�نما تحلب �عد الوضع  ،ما فیها لبن ،العشراء ما تحلب
ولیس �عطلها أهلها إال حال  ،ألنها أعز ما تكون على العرب ؛و�نما خص العشار �الذ�ر "

 " ألن في القیامة ال تكون ناقة عشراء. ؛وهذا على وجه المثل ،القیامة
 ،لعدم وجودها أو لتعطیلها ؛هي ال تعمل على أي حالهاف ،وعدم وجودها نوع من أنوع تعطیلها

 فیشتر�ان في عدم استعمالها.
ولكن أراد �ه المثل أن هول یوم القیامة �حال لو �ان  ،ألن في القیامة ال تكون ناقة عشراء"

وشاهد �عضهم  ،إنهم إذا قاموا من قبورهم :وقیل ،للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه
وا ؤ نفس أموالهم لم �عبم التي �انت أوفیها عشاره ،ورأوا الوحوش والدواب محشورة ،ا�عًض 
وروى  ،ألن مالها وعیشها أكثره من اإلبل ؛وخوطبت العرب �أمر العشار ،ولم یهمهم أمرها ،بها

وقال  ،الشتغالهم �أنفسهم ؛عطلها أهلها  ٤التكو�ر: Z  0 / ] :الضحاك عن ابن عباس
 األعشى:

هــــو الواهــــب المائــــة المصــــطفاة               
. 

                  اعشــــــــارً ا و�مــــــــا إمــــــــام مخاًضــــــــ 
. 

 وقال آخر:
مالــه                ا إذا قــلّ تــرى المــرء مهجــورً 

. 
ـــــتُ   ـــــزارُ  و�ی ـــــه و� ـــــى یهـــــدى ل                   الغن

. 
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ـــزوارَ  ـــع ال ـــا ینف ـــالُ  وم ـــزورهم                م م
. 

                  "حت شــــــول لــــــه وعشــــــارإذا ســــــرِّ  
. 

ا من مال ما نال شیئً  اتلقى التاجر یهدى إلیه و�رجع المهدي خائبً  ،إنما هي فتنة �الدنیا وأهلها
وغیره ال یهدى  ًئا،وهو ما استفاد شی ،ومع ذلك هو مغتبط بهذه الهد�ة وهذه الز�ارة ،هذا التاجر

تدلي علیه  ،والفقیر قد ینفعك ببدنه ،التاجر ما فیه نفع إال من جهة ماله ،وقد �كون أنفع ،إلیه
لكنها الفتنة �الدنیا  ،فال فائدة ،تطلب الغني ما نفعك �شيء من ماله ماأ ،لب منهوتستطیع أن تط

 وأهلها.
 ،ایبدلون من همزة التأنیث واوً  ،ونوق عشار وعشراوات ،وناقتان عشراوان ،ناقة عشراء :�قال "

العشار السحاب �عطل مما �كون فیه وهو  :وقیل ،ا أي صارت عشراءوقد عشرت الناقة تعشیرً 
وقیل األرض  ،سكنالد�ار تعطل فال تُ  :وقیل ،والعرب تشبه السحاب �الحامل ،الماء فال �مطر

 " زرع.التي �عشر زرعها تعطل فال تُ 
 ،ألن الكل ال �حمل إال بتلقیح ؛ووجه الشبه واضح بین السحاب والدا�ة أو ما �مكن أن �حمل

 ،هذه تحمل �الولد ،ثم �عد ذلك تحمل ،ح هذه السحابرسل الر�اح لواقح تلقِّ ی -جل وعال -�هللا
 وهذه تحمل ماء.

 ] .وعلیه من الناس األكثر ،واألول أشهر ،األرض التي �عشر زرعها تعطل فال تزرع :وقیل "

1 2 3 4  Z :وقال  ،والحشر الجمع عن الحسن وقتادة وغیرهما ،أي جمعت  ٥التكو�ر
 ؛وحشر �ل شيء الموت غیر الجن واإلنس ،كرمةرواه عنه عِ  ،حشرها موتها :ابن عباس

 " ا قال..وعن ابن عباس أ�ًض  ،فإنهما یوافیان یوم القیامة
ثم �عد ذلك �عد البعث �حشرون  ،�حشر فیها الناس ،في آخر الزمان تكون الشام أرض المحشر

 في الموقف من أجل الحساب وهكذا.
  طالب: .............

 تكون؟ أین
  طالب: .............

[ q r s t u wv Z  :أرض مبدلة.  ٤٨إبراهیم 
تحشر الوحوش  :قال ابن عباس ،ا قال: �حشر �ل شيء حتى الذ�ابوعن ابن عباس أ�ًض  "

�وني  :ثم �قال لها ،فیقتص للجماء من القرناء ،ا أي تجمع حتى �قتص لبعضها من �عضغدً 
 " فتموت. ،اترا�ً 

 تقدم في آخر سورة النبأ.�عني �ما 
ومضى في سورة  ،وقد بیناه في �تاب التذ�رة مستوفى ،وهذا أصح مما رواه عنه عكرمة "

عني بهذا أنها مع  :وقیل ؟فكیف ببني آدم ،ن الوحوش إذا �انت هذه حالهاأاألنعام �عضه أي 
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قال  ،ذلك الیوما إلى الناس من أهوال نفرتها الیوم من الناس وتنددها في الصحارى تنضم غدً 

 :والعرب تقول ،أي ملئت من الماء  ٦التكو�ر: Z  8 7 6 5 ] .معناه أبي بن �عب
 " سجرت الحوض أسجره.

 وسجرته.
 :وروى الر�یع بن خثیم ،وهو مسجور والمسجور والساجر في اللغة المآلن ،ا إذا مألتهسجرً  "

 " قال ابن أبي زْمَنْین. ،وقاله الكلبي ومقاتل والحسن والضحاك ،سجرت فاضت وملئت
 َزَمِنْین.

وهو ، اا واحدً سجرت حقیقته ملئت فیفیض �عضها إلى �عض فتصیر شیئً  :قال ابن أبي َزَمِنْین "
 " وقیل.. ،معنى قول الحسن

ورأى أن  ،الحق بنا نواسك :مثل ما جاء في قصة �عب لما جاءه خطاب من ملك غسان وقال له
 :و�لحق �الكفار قال ،-علیه الصالة والسالم-ن یترك النبي یر�د أ ،هذا الخطاب من البالء

 هذا الخطاب سجر بها التنور. ،فسّجرت بها التنور
 :وعن الضحاك ومجاهد ،ومالحها على عذبها حتى امتألت ،أوصل عذبها على مالحها :وقیل "

وذلك �أن یرفع هللا الحاجز الذي ذ�ره في قوله  :قال القشیري  ،اا واحدً أي فجرت وصارت �حرً 

فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت میاه البحار فعمت  ، ٢٠الرحمن: Z  3 2 1 0 / ] :تعالى
وعن  ،ا من الحمیم ألهل النارا واحدً صارت �حرً  :وقیل ،اا واحدً وصارت البحار �حرً  ،األرض �لها
وهو من  :قال القشیري  ،تیبس فال یبقى من مائها قطرة :ا وقتادة وابن حیانالحسن أ�ًض 

 ،ط علیه اإل�قاد نشف ما فیه من الرطو�ةو�ذا سلِّ  ،ا إذا أحمیتهسجرت التنور أسجره سجرً 
ا �أن �مأل مكان البحار بتراب ا واحدً وتصیر البحار واألرض �لها �ساطً  وتسیر الجبال حینئذٍ 

�كون تیبس من الماء �عد أن �فیض �عضها  ،متفقة وقد تكون األقوال :وقال النحاس ،الجبال
وقال ابن  ،�هللا أعلم ،�ما ذ�ر القشیري  ثم تسیر الجبال حینئذٍ  :قلت ،افتقلب نارً  ،إلى �عض

ز�د وشمر وعطیة وسفیان ووهب وأبي وعلي بن أبي طالب وابن عباس في روا�ة الضحاك 
ثم  ،لشمس والقمر والنجوم في البحر�كور هللا ا :قال ابن عباس ،اأوقدت فصارت نارً  :عنه

جل  -و�ذا في �عض الحدیث �أمر هللا ،اا فتنفخه حتى �صیر نارً ا دبورً یبعث هللا علیها ر�حً 
الدبور فیسجرها  -جل ثناؤه -ثم یبعث هللا ،الشمس والقمر والنجوم فینتثرون في البحر -ثناؤه

 " قال القشیري. ،ب بها الكفارعذِّ فتلك نار هللا الكبرى التي �ُ  ،انارً 
 ولذا جاء النهي عن ر�و�ه عند هیجانه. ا،جاء ما یدل على أن تحت البحر نارً 

�حتمل أن تكون جهنم في  ،سجرت أوقدت :قیل في تفسیر قول ابن عباس :قال القشیري  "
فصارت  ،رتفإذا انقضت الدنیا سجِّ  ،لقوام الدنیا ؛فهي اآلن غیر مسجورة ،قعور من البحار
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ثم یوقد هللا البحر �له فیصیر  ،و�حتمل أن تكون تحت البحر نار ،ا یدخلها هللا أهلهانارً كلها 
�حر الروم وسط األرض أسفله  :وقال معاو�ة بن سعید ،البحر نار في نار :وفي الخبر ،انارً 

 " بنحاس. آ�ار مطِبقةٌ 
 مطَبقة.

فیكون  ،كون الشمس في البحرت :وقیل ،ا یوم القیامةر نارً أسفله آ�ار مطَبقة بنحاس �سجَّ  "
ثم جمیع ما في هذه اآل�ات �جوز أن �كون في الدنیا قبل یوم  ،ا �حر الشمسالبحر نارً 

فیكون في یوم  ،و�جوز أن �كون یوم القیامة وما �عد هذه اآل�ات ،و�كون من أشراطها ،القیامة
وقال أبي  ،ألنه طبق جهنم ؛ال یتوضأ �ماء البحر :روي عن عبد هللا بن عمرو :قلت ،القیامة

ست آ�ات من قبل یوم القیامة بینما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس و�دت  :بن �عب
فبینما هم �ذلك  ،فبینما هم �ذلك ینظرون إذ تناثرت النجوم وتساقطت ،النجوم فتحیروا ودهشوا

ففزعت  ،اورً منث فتحر�ت واضطر�ت واحترقت فصارت هباءً  ،إذ وقعت الجبال على وجه األرض
وماج �عضها  ،واختلطت الدواب والوحوش والهواّم والطیر ،والجن إلى اإلنس ،اإلنس إلى الجن

نحن  :ثم قالت الجن لإلنس  ٥التكو�ر: Z  4 3 2 1 ] :فذلك قوله تعالى ،في �عض
فبینما هم �ذلك تصدعت األرض  ،فإذا هي نار تأجج ،فانطلقوا إلى البحار ،نأتیكم �الخبر

فبینما هم �ذلك إذ  ،و�لى السماء السا�عة العلیا ،صدعة واحدة إلى األرض السا�عة السفلى
مأخوذ من  ،معنى سجرت هو حمرة مائها حتى تصیر �الدم :وقیل ،جاءتهم ر�ح فأماتتهم

ا عن حالها مرة رً ا إخباوأبو عمرو أ�ًض  ،سِجرت :وقرأ ابن �ثیر ،عین سجراء أي حمراء :قولهم
 " ا عن حالها في تكر�ر ذلك منها مرة �عد أخرى.وقرأ الباقون �التشدید إخبارً  ،واحدة

ال  :وما یروى عن عبد هللا بن عمرو ،التشدید إنما �كون للتكثیر ،ألن التشدید للتكثیر ؛نعم
-وجاء في الحدیث عن النبي  ،هذا الكالم لیس �صحیح ،ألنه طبق جهنم ؛یتوضأ �ماء البحر

وال  ،»هو الطهور ماؤه الحل میتته« :�ما في حدیث أبي هر�رة وغیره -علیه الصالة والسالم
 .-علیه الصالة والسالم-كالم ألحد مع �المه 

صلى هللا -قال النبي  :قال النعمان بن �شیر  ٧التكو�ر: Z  > ; : 9 ]قوله تعالى:  "
 ،�قرن �ل رجل مع �ل قوم �انوا �عملون �عمله :قال »زوجتو�ذا النفوس « :-علیه وسلم

وقال ابن  ،و�قرن الصالح مع الصالح ،�قرن الفاجر مع الفاجر :وقال عمر بن الخطاب
وأصحاب الیمین  ،السا�قون زوج �عني صنف ،ا ثالثةذلك حین �كون الناس أزواجً  :عباس

وقرن  ،نفوس المؤمنین �الحور العینجت زوِّ  :ا قالوعنه أ�ًض  ،وأصحاب الشمال زوج ،زوج
قرن �ل شكل �شكله من أهل الجنة وأهل  :اوعنه أ�ًض  ،الكافر �الشیاطین و�ذلك المنافقون 

 " ز في الطاعة.فیضم المبرِّ  ،النار
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 أزواجهم �عني أشباههم ونظراءهم.و احشروا الذین ظلموا 
  طالب: .............

 والعكس. ،صالحةال، أشباههم ونظراءهم قد تكون الزوجة 
فالتزو�ج  ،وأهل المعصیة إلى مثله ،والمتوسط إلى مثله ،فیضم المبرز في الطاعة إلى مثله "

�ضم  :وقیل ،رنت إلى أشكالها في الجنة والنارو�ذا النفوس قُ  :والمعنى ،أن �قرن الشيء �مثله

È É Ê Ë  Z ] :كل رجل إلى من �ان یلزمه من ملك وسلطان �ما قال تعالى

لیس بتزو�ج  ،ا على أشباه أعمالهمجعلوا أزواجً  :وقال عبد الرحمن بن ز�د ، ٢٢الصافات: 

 È ] :-جل ثناؤه -وقد قال ،والسا�قون زوج ،وأصحاب الشمال زوج ،أصحاب الیمین زوج
É Ê Ë  Z :9 ] :وقال عكرمة ،أي أشكالهم  ٢٢الصافات : ; <  Z :٧التكو�ر  

 ،الیهود �الیهود ؛ألحق �ل امرئ �شیعته :وقال الحسن ،إلیها دتقرنت األرواح �األجساد أي رُ 
ا من دون هللا یلحق �عضهم و�ل من �ان �عبد شیئً  ،والمجوس �المجوس ،والنصارى �النصارى 

�قرن الغاوي �من أغواه من  :وقیل ،والمؤمنون �المؤمنین ،والمنافقون �المنافقین ،ببعض
 " غض.شیطان أو إنسان على جهة البُ 

ولو �ان  ،فتكون العداوة بینهم ،�أنس �ه إال ما �ان من أهل النار ،ه�شبهكل صنف وشبه �أنس 
فیكون أنسه �ه إلى أن یدخل  ،�أنس �ل شبه �شبهه و�حشر معه :أقول ..، .ا في الدنیاأشباهً 
جاء عن �عض الملوك أنه في شدة  ،صاروا أعداء -نسأل هللا العافیة -النار وافإذا دخل ،النار

والفاجر  ،�حشر الصالح مع الفاسق ،نكایته على من یر�د سجنه وأذیته أنه �حشره مع غیر جنسه
�عني �ونهم في السجن ال یتصرفون �یفما  ،وال شك أن هذا عذاب إلى عذاب ،وهكذا ،مع التقي
ال شك أن اإلنسان �ألف من �ان على مثل ما هو علیه  ،�حشرون إلى غیر أصنافهم ،�شاؤون 

�ما في قول  ،واألخیار �أنس �عضهم ببعض ،فاألشرار �أنس �عضهم ببعض ،و شرمن خیر أ
 واألشرار على األشرار. ،فنزل األخیار على األخیار ،نزلنا الكوفة بلیل :القائل

  طالب: .............
 ؟فیه ماذا

  طالب: .............
 .»وما تناكر منها اختلف ،فما تعارف منها ائتلف«نعم نعم.. 

  طالب: .............
 إن شاء هللا.

  طالب: .............
 لمن له الورقة ذي؟ منك هذه منك؟ 
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  طالب: .............
و�قرن  ،�قرن الغاوي �من أغواه من شیطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة :وقیل "

فصارت  ،�أعمالهارنت النفوس قُ  :وقیل ،المطیع �من دعاه إلى الطاعة من األنبیاء والمؤمنین

  ٩ - ٨التكو�ر: A B C D  Z @ ? < = ]قوله تعالى:  .الختصاصها �ه �التزو�ج
طرح علیها من التراب سمیت بذلك لما �ُ  ،الموءودة المقتولة وهي الجار�ة تدفن وهي حیة

 ،أي ال یثقله  ٢٥٥البقرة:  É   Ê   ÌË Z ]ومنه قوله تعالى:  ،ودها أي یثقلها حتى تموتؤ فی
 وقال متمم بن نو�رة:

دة مقبـــــــورة فـــــــي مفـــــــازة               ؤ ومـــــــو 
. 

ــــــــد  ــــــــم تمه                   �آمتهــــــــا موســــــــودة ل
. 

فألحقوا  ،إن المالئكة بنات هللا :إحداهما �انوا �قولون  :لخصلتین ؛و�انوا یدفنون بناتهم أحیاء
وقد مضى  ،السبي واالسترقاقا من و�ما خوفً  ،إما مخافة الحاجة واإلمالق :الثانیة ،البنات �ه

 " في سورة النحل هذا المعنى.
قتل عند العرب مخافة أن �طعم معه وجنس الولد �ُ  ،خشیة العار ؛المعروف أنهم یئدون البنات

 خشیة إمالق.

  ٥٩النحل: W X Y [Z  Z ] :وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى "
حتى افتخر �ه الفرزدق  ،�متنعون من هذا و�منعون منه الشرف منهم وقد �ان ذوو ،ىمستوفً 
 فقال: 

ـــــــا الـــــــذي منـــــــع الوائـــــــدات                ومن
. 

ــــــــــوأد  ــــــــــم ی ــــــــــد فل ــــــــــأحیى الوئی                   ف
. 

وقال  ،سبعین موءودة افجاء اإلسالم وقد أحی ،�ان �شتر�هن من آ�ائهن ،�عني جده صعصعة
ضت على رأسها فإن ولدت حملت حفرت حفرة وتمخَّ  �انت المرأة في الجاهلیة إذا :ابن عباس

 ومنه قول الراجز: ،ا حبستهو�ن ولدت غالمً  ،وردت التراب علیها ،جار�ة رمت بها في الحفرة
ــــــــــوت                ــــــــــدت تم ســــــــــمیتها إذ ول

. 
ـــــــتوالقبـــــــر صـــــــهر ضـــــــامن زمِّ                     ی

. 
 " یق أو قر.والزمیت مثال الفسِّ  ،الزمیت الوقور

 الزَِّمیت. من
یت.  أوقر من الزِّمِّ

 الزَِّمیت.
 أوقر من الزمیت.
كِّ  كِّیت�عني مثل السِّ كِّْیت ، ْیت الساكت والسكوت والسِّ أبلغ في هذا الوصف الذي ال شك أن السِّ

لكنه الغالب  ،�المه �ثیر ،لكنه یتكلم ،والساكت وصف غالب ،هذا ال �كاد ینطق ،هو السكوت
یت والزَِّمیت. ،یت أشد ال �كاد ینطقبینما السكِّ  ،علیه السكوت  ومثله الزِّمِّ
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 " وقال قتادة. ،وما أشد تزمته عن الفراء ،وفالن أزمت القوم أي أوقرهم "
وهو  ،�عني أنه متشدد زمتتمالناس �سمون المتدین المحافظ على دینه الشدید الحرص علیه 

ت إن �ان یراد �ه طاعة هللا وطاعة التزمُّ  ،وهذا لیس �صحیح ،ملزم نفسه �العزائم �االستمرار
و�ن  ،وهذه هي التقوى  ،وهذا هو المطلوب ،رسوله في جمیع المأمورات والمنهیات فهذه صفة مدح

فهذا لن �شاد الدین أحد إال  ،�شدد اإلنسان �ه على نفسه ،على ذلك ازائدً  اكان المراد �ه قدرً 
 غلبه.

  طالب: .............
 متزمت �عني متشدد. :الكالم على االستعمال العرفي قالوا

فعاتبهم هللا على ذلك وتوعدهم  ،�انت الجاهلیة �قتل أحدهم ابنته و�غذو �لبه :وقال قتادة "

Z  @ ? < = ]قال عمر في قوله تعالى:  . ٨التكو�ر: Z  @ ? < = ] :�قوله

 ،�ا رسول هللا :فقال -صلى هللا علیه وسلم-جاء قیس بن عاصم إلى النبي  :قال  ٨التكو�ر: 
�ا  :قال .»فأعتق عن �ل واحدة منهن رقبة« :قال .إني وأدت ثمان بنات �ن لي في الجاهلیة

وقوله تعالى:  .»هد عن �ل واحدة منهن بدنة إن شئتأف« :قال .إني صاحب إبل ،رسول هللا

[ ? @  Z :٨التكو�ر. " 
 تخر�جه..

  طالب: .............
 حسن؟ أم�عني �مجموعها �صیر صحیح 

  طالب: .............
�مكن لعلة أو شذوذ أو شيء قد تكلم على الرجال  ا،ما یلزم أن �كون رجاله ثقات و�كون صحیحً 

 لكن �الشاهد الذي یلیه �صلح لالحتجاج. ،ووثقهم
  طالب: .............

ولذا شرع  ،فالعتق فیه نوع إحیاء ،ثمان بنات فإذا أعتق مادام أمات شيء �طیب النفس أنه وأد
 في �فارة القتل العتق.

�ما �قال للطفل إذا  ،دة سؤال تو�یخ لقاتلهاؤ سؤال المو   ٨التكو�ر: Z  @ ? ]وقوله تعالى:  "
 ،ألنها قتلت �غیر ذنب ؛أراد هللا أن یو�خ قاتلها :وما ذنبك؟! قال الحسن ؟لم ضر�ت :ُضرب

 ]وذ�ر �عض أهل العلم في قوله تعالى:  ،و�انوا �ضر�ونها ،�أي ذنب ضر�ت :وقال ابن أسلم

? @  Z :وهو �قوله :�أنه یر�د �ما �طلب بدم القتیل قال ،طلبت :قال  ٨التكو�ر: [ Ó Ô 
Õ Ö × Z  :فقیل ،فكأنها طلبت منهم ،اأي مطلو�ً   ١٥األحزاب.. " 
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والسؤال ال یتجه إلیها إال على  ،دةؤ فالمطالبة للقاتل ولیس للمو  ،�عني �طالب قاتلها �سبب القتل

التكو�ر: Z  @ ? ]وذ�ر �عض أهل العلم في قوله تعالى:  :قال ،سبیل التو�یخ لقاتلها �ما تقدم

�أنه یر�د �ما �طلب بدم القتیل �عني �طلب فداؤها �ما �طالب فداء القتیل بدیته  ،طلبت :قال  ٨
 أو �االقتصاص منه.

وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن ز�د وأبي  ؟أین أوالد�م :فكأنها طلبت منهم فقیل "
فال �كون له  ،�أي ذنب تقتلني :فتتعلق الجار�ة �أبیها فتقول ،و�ذا الموءودة سألت :صالح
 " قاله ابن عباس. ،عذر

 ألنه قتل وانتهى. ؛�أي ذنب قتْلتني
و�ذا الموءودة  :و�ان �قرأ ،قاله ابن عباس ،فال �كون له عذر ،�أي ذنب قتلتني :فتقول "

صلى هللا علیه -وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي  ،و�ذلك هو مصحف أبي ،سألت
 ".»إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي یوم القیامة متعلق ولدها بثدییها« :قال -وسلم

من هي قراءته  ،�أي ذنب ُقِتْلِت  ،ُقِتْلتِ  و�ذا الموءودة سئلت �أي ذنب :في �عض القراءات �قول
 هذه؟ قراءة من؟

  طالب: .............
 األجهزة تطلع.

  طالب: .............
 ین؟أعلى شيء علق؟ 

  طالب: .............
 ..ي نسأل عنهاتهذه ال ،لكن سئلت �أي ذنب قتْلتِ  ،سألت ُقتلتُ  ،�عني هي التي تسأل

 .حدیث ابن عباس. ،طیب الحدیث
  طالب: .............

إن المرأة التي «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  ،عن ابن عباس ،وروى عكرمة "
وهذه  ،�ا رب هذه أمي :ا بدمائه فیقولا ولدها بثدییها ملطخً تقتل ولدها تأتي یوم القیامة متعلقً 

المائدة: R S T  Z ] :وهو مثل قوله تعالى لعیسى ،والقول األول علیه الجمهور ،»قتلتني

 " فكذلك سؤال الموءودة. ،على جهة التو�یخ والتبكیت لهم  ١١٦
والعرب  ،ولیس هو المقصود ،�علم أن عیسى ما قال للناس هذا الكالم -جل وعال -ألن هللا

 R S ] :حین �سأل عیسى ة،تستعمل مثل هذا األسلوب من �اب إ�اِك أعني واسمعي �ا جار 

T U     V W  Z:ے ~ { ] :قال  ١١٦ المائدة ¡ ¢ £ ¤ Z  :جل  -�هللا  ١١٧المائدة
دة حین تسأل ؤ وهذه المو  ،لكنه من �اب التو�یخ لمن عبد عیسى من دون هللا ،�علم ذلك -وعال
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فهو السؤال في الحقیقة متجه  ،ألن هللا �علم أنها مظلومة ومقتولة �غیر حق ؛لیس المراد سؤالها
 إلى من قتلها.

ألن هذا مما ال �صح  ؛وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها ،دة تو�یخ لوائدهاؤ المو فكذلك سؤال  "
فإذا ظهر أنه ال ذنب لها �ان أعظم في البلیة وظهور الحجة  ،فبأي ذنب �ان ذلك ،إال بذنب

 " وقرئ قّتلت. ،�هللا أعلم ،على قاتلها
ألنه سرق من  ؛فقتله ز�د ،سرق من مال ز�د ،�عني قتل من له ذنب و�ن �ان ال �ستحق القتل

�عني هذا له نوع  ؟ا ال �عرفه ولم یتعرض له �سوء فیقتلههل هو مثل ما لو لقي شخًص  ،ماله
لكن  ،له نوع عذر ،ألن السرقة ال تقتضي القتل ؛ال ال.. عذر غیر مقبول... عذر و�ن �ان 

ال ذنب  ؟ذنب �ان ذلك فبأي ،وهنا �قول ألن هذا مما ال �صح إال بذنب ،الثاني ال عذر له ألبتة
  .و�ن �ان ال ال.. غیر مقبول ،لكن من وجه له ذنب قد �كون نوع عذر ،لها ألبتة

وعلى أن التعذیب  ،وفیه دلیل بّین على أن أطفال المشر�ین ال �عذبون  ،وقرئ قّتلت �التشدید "
 " ستحق إال بذنب.ال �ُ 

والمسألة مبسوطة في آخر طر�ق الهجرتین البن  ،على خالف بین أهل العلم في أطفال الكفار
 القیم �أقوالها وأدلتها.
  طالب: .............

 ن..و البن ، ولنایلحقن �ه البنات.. �قول بنات 
  طالب: .............

یلحقون بناته له  ،ونحن لنا البنون  ،وله البنات ،�قولون مادام المالئكة بنات هللا ،ال، هم �عللون 
 فیقتلونهم.

  طالب: .............
 جاء التنبیه علیه. ،والذ�ور لهم ،المقصود أن الجنس له
  طالب: .............

 هذا تز�یة. ،ما ینبغي
  طالب: .............

 ؟ ماذافي 
  طالب: .............

 الفترة.نهم �ختبرون �أهل إ :منهم من �قول ،�هللا أعلم �ما �انوا عاملین ،المهم أن �المه واضح
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والمراد صحف  ،أي فتحت �عد أن �انت مطو�ة  ١٠التكو�ر: E F G H  Z ] :قوله تعالى "
نشر في یوم وتُ  ،طوى �الموتتُ  ،األعمال التي �تبت المالئكة فیها ما فعل أهلها من خیر وشر

 " فیقف �ل إنسان على صحیفته. ،القیامة
 ،ال تكتب له ال حسنات وال سیئات ،فال �تاب على المكلف ،ألنه انتهى العمل ؛تطوى �الموت

 فتطوى ثم تنشر للحساب.
  طالب: .............

 و�ت لكنها ال تضیع.صحائفه طُ  ،لكن ما تكتب من صحائفه ،تكتب له ،ما هي �صحائفه

 [ \ ] W X Y Z ] :فیعلم ما فیها فیقول ،فیقف �ل إنسان على صحیفته "
^    _ à  Z :إذا �ان یوم القیامة تطایرت الصحف  :وروى مرثد بن وداعة قال  ٤٩الكهف

Z  ® ¬ » ] :فتقع صحیفة المؤمن في یده في جنة عالیة إلى قوله ،من تحت العرش

 º ¹ ] :إلى قوله  ٤٢الواقعة: Z  ± ° ̄ ® ] :وتقع صحیفة الكافر في یده ، ٢٤الحاقة: 

»  Z :صلى هللا علیه وسلم-وروي عن أم سلمة رضي هللا عنها أن رسول هللا  ، ٤٤الواقعة- 
شغل «قال:  ؟فكیف �النساء ،�ا رسول :فقلت ،»�حشر الناس یوم القیامة حفاة عراة« :قال

 ".»الناس �ا أم سلمة
 أوفیضان  أوحر�ق  ؛شيء مذهل عام حدثاآلن لو  ، انظرألن األمر أعظم من ذلك األمر

 ؛ن المرأة في هذه الحالة ال �جوز لها أن تجري إ :هل نقولف ،لئال یدر�هم ؛الناسر�ض و  ،شيء
الناس مشغولون  ،ال ؟لئال ینكشف شيء منها �ما تمنع من الرمل والسعي في المسعى وغیر ذلك

 فكیف �ما �حصل في یوم القیامة. ،�ما هو أعظم من ذلك
نشر الصحف فیها مثاقیل الذر « :قال ؟وما شغلهم :قلت ،»شغل الناس �ا أم سلمة« :قال "

أما  ،وطیة شرتاننوقد مضى في سورة سبحان قول أبي الثوار العدوي هما  ،»ومثاقیل الخردل
حتى إذا �عثت  ،فإذا مت طو�ت ،ل فیها ما شئتفأمِّ  ،ما حییت �ا ابن آدم فصحیفتك المنشورة

 " إذا مات المرء.: وقال مقاتل  ١٤اإلسراء: Z  ¥ ¤ £ ¢ ¡          ے    ~ { ] ،شرتنُ 
 فمن الذي �أخذ �تا�ه من وراء ظهره؟  ،والكافر �شماله ،فالمؤمن �أخذ �تا�ه بیمینه

  طالب: .............
 حكمه حكم الكافر؟  ألیسالمنافق 

  طالب: .............
 �شماله؟ أممن وراء ظهره  :أشد اأیهم

  طالب: .............
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ن الذي ُ�عطى �تا�ه من وراء ظهره هم فساق إ :�الم البن حزم و�قولال، أنا اطلعت على 
 وهذا �الم ما رأیته لغیره.، فساق المسلمین �عني في منزلة بین الیمین والشمال ،المسلمین

 -وعن عمر ،فإذا �ان یوم القیامة نشرت ،إذا مات المرء طو�ت صحیفة عمله :وقال مقاتل "
وقرأ نافع وابن عامر  ،إلیك �ساق األمر �ا ابن آدم :ها قالأنه �ان إذا قرأ -رضي هللا عنه

والباقون �التشدید  ،لقیام الحجة ؛نشرت مخففة على نشرت مرة واحدة و:وعاصم وأبو عمر 
لتكرار ذلك من اإلنسان  :وقیل ،وتبشیر المطیع ،للمبالغة في تقر�ع العاصي ؛على تكرار النشر

الكشط قلع عن شدة   ١١التكو�ر: I J K    L  Z ]قوله تعالى:  .والمالئكة الشهداء علیه
وفي قراءة عبد  ،والقشط لغة فیه ،فالسماء تكشط �ما �كشط الجلد عن الكبش وغیره ،التزاق

ألن العرب ال  ؛سلخته :وال �قال ،ا نزعت جلدهو�شطت البعیر �شطً  ،و�ذا السماء قشطت :هللا
 " تقول في البعیر إال �شطته أو جلدته.

 أو..
 " أو جّلدته. "

 نعم �عني أزلت جلده.
 " والسماء.. ،وانكشط أي ذهب "

وله نظائر ذ�رها البخاري في  ،كشطت وقشطت �الكاف والقاف مثل عود الكست والقسط
 صحیحه في �تاب الطب.

یوم {تطوى �ما قال تعالى:  :وقیل ،الشيء فالسماء تنزع من مكانه �ما ینزع الغطاء عن "

 ]قوله تعالى:  .�هللا أعلم ،قلعت فطو�ت :فكأن المعنى ،نطوي السماء �طي السجل للكتاب}

M N O P  Z :رت سعّ  :لا�ق ،وز�د في إحمائها ،أي أوقدت فأضرمت للكفار  ١٢التكو�ر
 ؛وقرأ نافع وابن ذ�وان ورو�س �التشدید ،التخفیف من السعیر�وقراءة العامة  ،النار وأسعرتها

وفي الترمذي عن أبي  ،سّعرها غضب هللا وخطا�ا بني آدم :قال قتادة ،ألنها أوقدت مرة �عد مرة
ثم  ،أوقد على النار ألف سنة حتى احمّرت« :قال -صلى هللا علیه وسلم-هر�رة عن النبي 

فهي سوداء  ،ثم أوقد علیها ألف سنة حتى اسوّدت ،أوقد علیها ألف سنة حتى ابیّضت
 " ا.وروي موقوفً  »مظلمة

 تخر�جه.
  طالب: .............

 ألن مثل هذا ال �قال �الرأي. ؛الموقوف له حكم الرفع
  طالب: .............

 والباقون �التشدید. ،رتشِ نُ  :قرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو
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  طالب: .............
 .نشرت

  طالب: .............
 للسؤال. الیكون هذا تفسیرً  ؛ال أنا أقول �أي ذنب قتْلتِ 

  طالب: .............
 ال، غیرهن.

إنهم  :قال الحسن ،أي دنت وقر�ت من المتقین  ١٣التكو�ر: Q R  S T  Z ]قوله تعالى:  "
 ،�نت أزلفتزُ  :و�ان عبد الرحمن بن ز�د �قول ،�قر�ون منها ال أنها تزول عن موضعها

ف وتزلّ  ، ٩٠الشعراء: H I   J   K  Z ] :قال هللا تعالى ،والزلفى في �الم العرب القر�ة
 " ب.فالن تقرّ 

والنمام  ،والناثر بنثره ،ف معروف إلى األمراء والوجهاء یتزلفون و�تملقون الشاعر �شعرهوالتزلّ 
ف زلَ والجنة تُ  ،وهذه هي الزلفى ،رجاء صلتهم ؛وهكذا یتقر�ون إلى الوجهاء واألعیان ،بنمیمته

 �عني تقرب.
 طالب: أحسن هللا إلیك...

 واضح. ،ال، الفعل أسند إلیها الجنة أزلفت ما قال أزلف أهلها المقر�ون إلیها
 طالب: .............

فما المانع �أن  ،هذا في النار ،قاد �سبعین ألف زمامجاء �النار تُ �ُ  ؟المانع ما ،نعم هي التي تقرب
 ب الجنة ألهلها.تجل

  طالب: .............
 هذا فهمه على �ل حال.

 :وهذا جواب ،�عني ما عملت من خیر وشر  ١٤التكو�ر: U V W X Y  Z ]قوله تعالى:  "

[ ! " #     $  Z :لهذا أجري الحدیث :-رضي هللا عنه -قال عمر ،وما �عدها  ١التكو�ر، 

 U V W X ] :أنهما قرآها فلما بلغا -رضي هللا عنهما -وروي عن ابن عباس وعمر

Y  Z :جر�ت القصة.لهذا أُ  :قاال  ١٤التكو�ر " 
 كل ما تقدم من أجل تقر�ر هذه المسألة.

 U V W X Y ]و�انت هذه األشیاء   ١التكو�ر: Z  $     # " ! ]فالمعنى على هذا  "

 Z :صلى هللا -قال رسول هللا  :وفي الصحیحین عن عدي بن حاتم قال ،من عملها  ١٤التكو�ر
فینظر أ�من منه فال  ،ما منكم من أحد إال وسیكلمه هللا ما بینه و�ینه ترجمان« :-علیه وسلم

فمن استطاع  ،فتستقبله النار ،و�نظر أشأم منه فال یرى إال ما قدم بین ید�ه ،یرى إال ما قدمه
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قسم   ١التكو�ر: Z  $     # " ! ] :وقال الحسن ،»منكم أن یتقي النار ولو �شق تمرة فلیفعل

والقول  ،إذا نفر ز�د نفر عمرو :�ما �قال  ١٤التكو�ر: U V W X Y  Z ] :وقع على قوله
 " وقال ابن ز�د عن ابن عباس في قوله.. ،األول أصح

 ولیس �قسم. ،هو شرط

 ] :إلى قوله  ١التكو�ر: Z  $     # " ! ]وقال ابن ز�د عن ابن عباس في قوله تعالى:  "

Q R  S T  Z :نا وقد بیَّ  ،وستة في اآلخرة ،ستة في الدنیا ،اثنتا عشرة خصلة  ١٣التكو�ر
 " الستة األولى �قول أبي بن �عب.

 @ ]وجوابها  ، ١الشمس: Z  # " ! ]في األقسام المذ�ورة في سورة  �عني مثل ما جاء

A B C D  Z :جاء الجواب. ا�عد �ضعة عشر قسمً   ٩الشمس 
 محمد... اللهم صل على


