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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 �سم هللا الرحمن الرحیم. 
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه، قال اإلمام  ،الحمد هلل رب العالمین

 :-رحمه هللا تعالى -القرطبي
ومدنیة في قول الحسن  ،والضحاك ومقاتلسورة المطففین مكیة في قول ابن مسعود  "

وقال ابن عباس  ،وهي أول سورة نزلت �المدینة :قال مقاتل ،وهي ست وثالثون آ�ة ،وعكرمة

إلى آخرها مكي وقال   ٢٩المطففین: Â Ã Ä  Z ] :آ�ات من قوله ية إال ثمانیمدن :وقتادة
 " نزلت بین مكة والمدینة. :الكلبي وجابر بن ز�د

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،العالمین الحمد هلل رب
 أجمعین، أما �عد:

قال  :فقد نسب المؤلف رحمه هللا تعالى إلى مقاتل القول �أنها مكیة في صدر الكالم ثم قال
 ما هو �ظاهر؟ أمظاهر  ،فمقتضى هذا أن تكون مدنیة ،وهي أول سورة نزلت �المدینة :مقاتل

هي أول سورة نزلت  :قال مقاتل ،في �المه �قول مكیة في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل
 ووه ،لعل السبب في مثل هذا الخالف �حله القول األخیر ،قوله الثاني یناقض األول .�المدینة

نظر إلى وجه  ،مدنیة :ومن قال ،نظر إلى وجه ،مكیة :فمن قال ،أنها نزلت بین مكة والمدینة
هل  ،لكن ماذا عما في أثناء الهجرة ،والمدني ما نزل �عد الهجرة ،المكي ما نزل قبل الهجرة ،آخر

 ولعله هو سبب الخالف في هذه السورة. ،مدني؟ هذا محل النزاع أمهو مكي 

      ª «  ¬ ® ̄ ° ± ² © ̈ § ¦ ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم "

³ ́ µ ¶  Z :روى النسائي عن ابن عباس  :األولى ؛فیه أر�ع مسائل  ٣ - ١المطففین
فأنزل هللا  ،المدینة �انوا من أخبث الناس �یالً  -صلى هللا علیه وسلم-لما قدم النبي  قال:

فهم من أوفى  :قال الفراء ،فأحسنوا الكیل �عد ذلك ، ١المطففین: Z  ̈ § ¦ ]تعالى: 
 " وعن ابن عباس. ،إلى یومهم هذا الناس �یالً 

وهذا  ،-رضي هللا عنهم وأرضاهم -وقد عرف بذلك األنصار ،من �اب المسارعة إلى االمتثال
 یؤ�د أنها نزلت �المدینة.

: -صلى هللا علیه وسلم-ا قال: هي أول سورة نزلت على رسول هللا وعن ابن عباس أ�ًض  "
 " و�ان هذا فیهم �انوا. ،ساعة نزل المدینة

 �عني التطفیف.
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فلما نزلت هذه  ،فإذا �اعوا �خسوا المكیال والمیزان ،اشتروا استوفوا �كیل راجح�انوا إذا  "
نزلت في رجل �عرف �أبي  :وقال قوم ،إلى یومهم هذا فهم أوفى الناس �یالً  ،السورة انتهوا

رضي  -و�عطي �اآلخر، قاله أبو هر�رة ،�ان له صاعان �أخذ �أحدهما ،جهینة واسمه عمرو
 ".-هللا عنه

فالن �كیل للناس �مكیالین  :إذا قیل، ر �األشیاء على األشیاء المعنو�ةن هذا التعبیخذ موأُ 
معناه أنه یتعامل أو هذه الجهة أو المؤسسة تكیل للناس �مكیالین تتعامل مع قوم  ،�مكیالین
 �هللا المستعان. ،وتتعامل مع آخر�ن �آخر ،�مكیال

إنه واد  :وقال ابن عباس ،أي شدة عذاب في اآلخرة  ١المطففین: Z  ¦ ]قوله تعالى:  :الثانیة "

أي   ١المطففین: Z  ̈ § ¦ ]فهو قوله تعالى:  ،في جهنم �سیل فیه صدید أهل النار
وروي عن ابن عمر قال: المطفف الرجل �ستأجر المكیال  ،الذین ینقصون مكاییلهم ومواز�نهم

لتطفیف في الكیل والوزن والوضوء ا :وقال آخرون  ،فوزره علیه ،وهو �علم أنه �حیف في �یله
 " والصالة والحدیث.

 و�ل هذا یراد �ه النقص من هذه األشیاء سواء �انت حسیة أو معنو�ة.
وروي عن سالم بن أبي الجعد  ،لكل شيء وفاء وتطفیف :و�قال :قال مالك :وفي الموطأ "

 ¦ ] :فمن أوفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال هللا عز وجل في ذلك ،قال: الصالة �مكیال
§ ̈  Z :المطفف مأخوذ من الطفیف وهو القلیل :قال أهل اللغة :الثالثة . ١المطففین، 

إنما قیل  :وقال الزجاج ،والمطفف هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في �یل أو وزن 
 ،ألنه ال �كاد �سرق من المكیال والمیزان إال الشيء الطفیف الخفیف ؛للفاعل من هذا مطفف

 ،ما مأل أصباره :وطفاف المكوك وطفافه �الكسر والفتح ،و�نما أخذ من طف الشيء وهو جانبه
 ".»كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملئوه« :وفي الحدیث ،وك وطففهو�ذلك طف المكّ 

 لكن مخّرج الحدیث؟ ،�عني �لكم مجبول على النقص
  طالب: ..................

 �قول؟ ماذا
  طالب: ..................

وأما النقص الذي جبل علیه بنو آدم  ،في إسناده عبد هللا بن لهیعة وهو مضعف عند الجمهور
 فهو معروف.

فلیس ألحد على أحد  ،�عضكم من �عض قر�ب :والمعنى ،وهو أن �قرب أن �متلئ فال �فعل "
طفافه  ءو�ناء طفاف إذا بلغ المل ،والطفاف والطفافة �الضم ما فوق المكیال ،ضل إال �التقوى ف

�قال:  ،وهو أال تمأله إلى أصباره أي جوانبه ،والتطفیف نقص المكیال ،أطففت :تقول منه
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صلى هللا علیه -وقول ابن عمر حین ذ�ر النبي  ،أدهقت الكأس إلى أصبارها أي إلى رأسها
فسبقت الناس حتى طفف بي الفرس مسجد بني زر�ق  ا یومئذٍ �نت فارسً  :الخیل سبق -وسلم

ر في الكیل والوزن خِس ف هو الذي �ُ المطفِّ  :الرا�عة .�عني وثب بي ،حتى �اد �ساوي المسجد
 " وروى ابن القاسم عن.. ،وال یوفي حسب ما بّیناه

في  ،في الوقت ،في المذروع ،في المعدود ،في الكیل والوزن  ؛المعنى أعم من ذلك في �ل شيء
 في �ل شيء. ،العمل

فقال: ال تطفف وال تخلب   ١المطففین: Z  ̈ § ¦ ] :وروى ابن القاسم عن مالك أنه قرأ "
وقال عبد الملك بن  ،ا حتى إذا استوفى أرسل یدك وال تمسكولكن أرسل وصب علیه صب� 

 " عن مسح. -صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا  :الماجشون 
لكن في �اب  ،ألن الناس �فعلون  ؛اتر�ه وال تمسك ز�ادة ،�عني إذا استوفى الصاع أرسل یدك
 يمشتري فال، �مسك الصاع حیث �ستوفلكن إذا �ان هو ال ،البیع إذا �ان هو البائع �مدح بذلك

لكن في الشراء في  ،هذا طیب في البیع ،ن ما زاد على الصاعافتمسك الید ،رفع ید�ه وزاد
 االستیفاء ال �جوز.

قال:  »إن البر�ة في رأسه«عن مسح الطُّفاف وقال:  -صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا  "
 " ا �الحدید.و�لغني أن �یل فرعون �ان مسحً 

إذا ارتفع إلى وسطه  ،ومعلوم أنه إذا امتأل الصاع ا،�عني ما یز�د على الصاع �مسح مسحً 
 أشیاء.

قال: أي من الناس � :قال الفراء  ٢المطففین:  ª «  ¬ ® ̄ ° Z © ]تعالى:  قوله"
أي إذا  :وقال الزجاج ،اكتلت ما علیك أي أخذت ما علیكقال: و� ،اكتلت منك أي استوفیت منك

و�ذا أوفوا أو  ،الذین إذا استوفوا أخذوا الز�ادة :والمعنى ،اكتالوا من الناس استوفوا علیهم الكیل
 "على �معنى عند. :قال الطبري  ،فال یرضون للناس ما یرضون ألنفسهم ،وزنوا لغیرهم نقصوا

[ «  ¬ ®  Z :عني عند الناس.  ٢المطففین� 
  طالب: ..................

فإذا �اع ونقص  ،وقد ینقص ،وقد یرجح قلیًال  ،یلو �مكن �كون لسان المیزان مستوٍ نفس الشيء الك
 و�ذا اشترى ووفى وزاد هذا نفس التطفیف. ،�جوزال ف

  طالب: ..................
 ؟كیف

  طالب: ..................
 نعم.
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  طالب: ..................
 ،و�ز�د في حال الشراء ،المقصود أنه ال ینقص في حال البیع ،ى حقك وز�ادةالمانع إذا وفّ  ما

و�ذا  ،إذا وضعت تفاحة أو برتقالة رجح فمثالً  ،كبیرةواإلشكال في �عض الموزونات ذات القطع ال
البائع ما �مكن  ،لكن الناس یتسامحون في مثل هذا أو ذاك،هذا ال بد إما هذا  ،ارتفع رفعتها

یزن  ،ا في عمري ولم أر له نظیرً  ا،ورأیت واحدً  ،ولو صارت على حسا�ه ایز�د واحدً  ه،قصنی
لك �ضع  ا،مساو�ً �كون  �ي ا،ثانیً  انوعً  ووضع ةبرتقال رفع المیزان ثم إذا رجح ،التفاح والبرتقال

هذه ف تر�د،وأنت ما  قلیًال،تصیر أصغر  المهم م،حبة طماط أوحبة خیار  ،مما یوزن  أي نوع ثانٍ 
 مشاحة.

  طالب: ..................
هذا  ،�عطیك أقل من حقك ،تطیعه تر�دوأنت ما  ،ما هو منزل المیزان ،المقصود أنه ما �خسر

 نسأل هللا العافیة. ،شح
  طالب: ..................

 ال یز�د وال ینقص. ،الحق یرضي الناس �لهمفو�ال  ،إرشاد هذا نعم،استحباب 

قوله تعالى:  :األولى ؛فیه مسألتان  ٣المطففین: µ ¶  Z ́ ³      ² ± ]قوله تعالى:  "

[ ± ²      ³ ́  Z :فتعدى الفعل ،فحذفت الالم ،أي �الوا لهم أو وزنوا لهم  ٣المطففین، 
 " فنصب ومثله..
 .او�ال فاألصل أن فیه خافًض  ،ا على نزع الخافضفیكون منصو�ً 

 " وأمرتك �ه وأمرتكه. ،ومثله نصحتك ونصحت لك "
و�عض األفعال ال  ،ومرة �ذا ،مرة �ذا ،و�تعدى �الحرف ،�عني �عض األفعال یتعدى بنفسه

 ى �ه الفعل ینتصب ما �عده.فإذا نزع الحرف الخافض المعدّ  ،یتعدى إال �الحرف
إذا صدر الناس أتینا التاجر  :وسمعت أعرابیة تقول :قال الفراء ،قاله األخفش والفراء "

 ،وهو من �الم أهل الحجاز ومن جاورهم من قیس ،فیكیلون المد والمدین إلى الموسم المقبل
ومن الناس من  :قال "،هم"ال �جوز الوقف على �الوا ووزنوا حتى تصل �ه  :الزجاج قال

 " �جعل.
 ،منفصًال  او�ین أن �كون ضمیرً  ،متصًال  ا�عني فرق بین أن �كون هم في الموضعین ضمیرً 

 ضمیر منفصل هذا ال �جوز. "همـ "�الوا ثم تأتي ب ،وزنوهم متصل ،كالوهم متصل
من  سقال: ومن النا "،هم"ال �جوز الوقف على �الوا ووزنوا حتى تصل �ه  :قال الزجاج "

هو قول  ،ألنها حرف واحد ؛واألول االختیار ،ا و�جیز الوقف على �الوا ووزنوا�جعلها تو�یدً 
و�بتدئ  ،و�ان عیسى بن عمر �جعلها حرفین و�قف على �الوا ووزنوا :قال أبو عبید ،الكسائي
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واالختیار أن �كونا �لمة  :قال أبو عبید ،اقراءة حمزة �ذلك أ�ًض هم �خسرون قال: وأحسب 
 " وذلك أنهم �تبوهما �غیر ألف.، إحداهما الخط ،واحدة من جهتین

 �عد واو الجماعة. تكون  لوجد بین الواو والهاء ألف التي منفصًال  ا�عني لو �انت ضمیرً 
�لتك ووزنتك �معنى �لت قال: واألخرى أنه � ،ولو �انتا مقطوعتین لكانتا �الوا ووزنوا �األلف"

و�ذلك  ،صدتك وصدت لك و�سبتك و�سبت لكقال: وهو �الم عر�ي �ما � ،لك ووزنت لك

 :والعرب تقول ،أي ینقصون   ٣المطففین: µ ¶  Z ]: قوله .ونحو ذلك ،شر�تك ونصحتك
 :تقدیره ،وهم في موضع نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس ،أخسرت المیزان وخسرته

أن یراد �الوا لهم أو وزنوا لهم  :أحدهما ؛وفیه وجهان ،و�ذا �الوا الناس أو وزنوهم �خسرون 
 فحذف الجاّر وأوصل الفعل �ما قال:

               ا وعســـــاقالً ولقـــــد جنیتـــــك أكمـــــؤً 
. 

ــــر  ــــات األو� ــــك عــــن بن                   "ولقــــد نهیت
. 

النوع  او�نات األو�ر هذ ،و�ذلك العساقل ،وهي من أطیب أنواعها ،اجنیت لك أكمؤً  :األصل
 وهو نوع رديء من الكمأة. ،هااوالتراب یدخل في ثنا� ،الرديء

 ،همقاموالوجه اآلخر أن �كون على حذف المضاف و�قامة المضاف إلیه  ،أراد جنیت لك "
إنكم معاشر األعاجم  :-رضي هللا عنه -وعن ابن عباس ،والمضاف هو المكیل والموزون 

ألنهم �انوا �جمعون  ؛وخص األعاجم ،المكیال والمیزان :ولیتم أمر�ن بهما هلك من �ان قبلكم
 ،وأهل المدینة �كیلون  ،�ان أهل مكة یزنون  ،و�انوا مفرقین في الحرمین ،االكیل والوزن جمیعً 

 " قراءة الثانیة.وعلى ال
هل هذا الطعام مكیل أو موزون رجع في الكیل إلى عرف  :ولذلك إذا اختلف العرف في بلد ما

 یرجع إلى بلده في الحرمین. ،هل هذا النوع مما �كال في المدینة أو یوزن عند أهل مكة ،المدینة
أي و�ذا �الوا للناس أو وزنوا لهم فهم  ،أي موضع رفع �االبتداءهم  :وعلى القراءة الثانیة "

و�نما �انت تستقیم لو �ان �عدها  ،لیس لها خبر ،ألنه تكون األولى ملغاة ؛وال �صح ،�خسرون 
صلى هللا علیه -قال النبي  :قال ابن عباس :الثانیة .و�ذا �الوهم ینقصون أو وزنوهم �خسرون 

 ".-وسلم
قد �كتفى �خبر الثاني عن خبر  ،ألنه لیس لها خبر ؛ألنه تكون األولى ملغاة ؛وال �صح ،ما یلزم
 ،أنت �ما عندك راضٍ  ،دل علیه خبر الثاني ،ونحن �ما عندنا راضون  ،أنت �ما عندك ،األول

 فیستدل �الثاني على األول و�حذف. ،ونحن �ما عندنا راضون 
ما نقض قوم  ؛خمس �خمس«: -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :قال ابن عباس :الثانیة "

وما ظهرت  ،فیهم الفقر وال حكموا �غیر ما أنزل هللا إال فشا ،العهد إال سلط هللا علیهم عدوهم
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وال  ،وما طففوا الكیل إال منعوا النبات وأخذوا �السنین ،الفاحشة فیهم إال ظهر فیهم الطاعون 
 " ومالك.. ،جه أبو �كر البزار �معناهخرَّ  »منعوا الز�اة إال حبس هللا عنهم المطر

 ابن ماجه عندك؟
  طالب: ..................

 غیره.
  طالب: ..................

وهنا اقتصر على  ،لكن هنا اقتصر على البزار ،معروف أنه عند ابن ماجه معروف نعم،
 ل.�قول؟ �مِّ  ماذا ،ما أدري و�هللا ،الدیلمي

  طالب: ..................
 ما.. ،ما هو من أهل الحدیث ،ال
وقد ذ�رناه في �تاب  ،ا من حدیث ابن عمرومالك بن أنس أ�ًض  ،جه أبو �كر البزار �معناهخرَّ  "

جبلین من  :دخلت على جار لي قد نزل �ه الموت فجعل �قول :وقال مالك بن دینار ،التذ�رة
 "ما تقول؟ أتهجر؟! :فقلت ،جبلین من نار ،نار

 �عني أتهذي؟!
فقمت فجعلت أضرب  ،وأكتال �اآلخر ،ن أكیل �أحدهمامكیاال  �ان لي ،قال: �ا أ�ا �حیى "

 ،ا�لما ضر�ُت أحدهما �اآلخر ازداد عظمً  ،أحدهما �اآلخر حتى �سرتهما فقال: �ا أ�ا �حیى
 " فمات من وجعه.
وطرف الحبل را�طه  ،فیه جزار یبیع اللحم �المیزان ورا�ط �فة المیزان �حبل ،نسأل هللا العافیة

و�ل  ،نسأل هللا العافیة ،نسأل هللا العافیة ،�حیث إذا وضع قطعة جر الحبل برجله ،�أصبع رجله
للبیت وجده أقل  فإذا ذهبثالثة  أو إذا اشترى اإلنسان �یلو�ن ،نسأل هللا العافیة ،ثم و�ل له ،له

هذا  ،هذا شر أنواع التطفیف ،�جر الحبل اثالثً  أو ومجرد ما �ضع له قطعتین ،من النصف
 نسأل هللا العافیة. ،رى و�مكن أن یدافع اإلنسان عن نفسه أسهلالتطفیف الذي یُ  ،رى  یُ تطفیف ال

فإن ابنك �ّیال أو وزان فقال:  :قیل له ،أشهد على �یال أو وزان أنه في النار :وقال عكرمة "
 " وسمعت أعرابیة تقول.. :قال األصمعي ،أشهد أنه في النار

أما األعیان  ،وجاء الوعید علیه �النار ،نعم قد �كون الفعل فعل أهل النار ،الشهادة �النار
هللا  هو مستحق لهذا العقاب إن لم �عفُ  ،هذا تحت المشیئة ،الحكم علیهم �النارفواألشخاص 

 عنه.
ممن مروءته في رؤوس المكاییل  ةوسمعت أعرابیة تقول: ال تلتمس المروء :قال األصمعي "

رضي  -مر علي :وقال عبد خیر -رضي هللا عنه -وروي ذلك عن علي ،�نوال ألسنة المواز 
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ثم قال: أقم الوزن �القسط  ،وقال: أرجح فأكفأ المیزان ،على رجل وهو یزن الزعفران -هللا عنه
 " و�فضل الواجب من النفل. ،لیعتادها ؛�أنه أمره �التسو�ة أوالً  ،ثم أرجح �عد ذلك ما شئت
 �عني الزائد ُ�فصل عن الواجب. ،نفللعلها �فصل الواجب من ال

 طالب: أو �فضل �جعله فاضل النفل.
�ظهر أنه �فصل  والذي ،التر�یب �أبى هذا لكن ،منه �كون النفل فضًال  ،�عني من �اب الفضل

 ثم یز�ده ما شاء. ،�عطیه حقه �الدقة ،الواجب عن النفل
الكیل  اتق هللا وأوفِ  :�ان ابن عمر �مر �البائع فیقول :وقال نافع ،و�فصل الواجب من النفل "

فإن المطففین یوم القیامة یوقفون حتى إن العرق لیلجمهم إلى أنصاف  ،والوزن �القسط
إلى  -صلى هللا علیه وسلم-وقد خرج النبي  ،وقد روي أن أ�ا هر�رة قد قدم المدینة ،آذانهم
 ،فوجدناه في صالة الصبح :قال أبو هر�رةواستخلف على المدینة سباع بن عرفطة ف ،خیبر

Z  ̈ § ¦ ] :وقرأ في الر�عة الثانیة ، ١مر�م: Z  " ! ] :فقرأ في الر�عة

�ان له مكیاالن إذا اكتال اكتال  ،و�ل ألبي فالن :فأقول في صالتي :قال أبو هر�رة ، ١المطففین: 
 " و�ذا �ال �ال �الناقص. ،�الوافي

و�ل ألعوان  ،و�ل للظلمة :مثل خطیب �خطب و�قول ،األشخاص�عني تنز�ل النصوص على 
 إنه ،قم �ا فالن :قال واحد من الحاضر�ن شیخ �بیر السن ،مةلو�ل للظقال: فكان إذا  ،الظلمة
 .هللا المستعان ،و�ل لفالن ،و�ل لفالن :في صالته �قول -رضي هللا عنه -أبو هر�رةف ،�عنیك

لكن الحكم على هذا الشخص �عینه  ،تنزل على أشخاص ،تنزل على هوى وفراغتالنصوص ما 
 ، مخّرج؟ -جل وعال -لمشیئة هللا ،بهذا الوعید ال شك أنه خاضع للمشیئة

  طالب: ..................
 �حدث نفسه. نعم،

  طالب: ..................
 یدعي متشبع هذا. ،یزعم هذا

  طالب: ..................
 ،وى عشرة آالفاهذه الناقة تس: قولمدین لز�د �عشرة آالف ثم �أتي فی أن هذاال، هو أنت تقصد 

 ..�الكادعشرة  �صلون في الحقیقة لو جمعوهما و  ،وأنا أز�دك هذه الشاة ،هذه تفي حقك
  طالب: ..................

 ؟ماذا
  طالب: ..................

 ا أنه أوفاه وزاده.لكنه ادعى �اذ�ً  ًئا،هو المقصود أنه ما نقص من حقه شیال، 
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  طالب: ..................
 نعم ما �جوز مثل هذا.

  طالب: ..................
 لكن یبقى أنه �مدح �ما لم �فعل. ،إن شاء هللا سهل ،هذا وفاه حقه

إنكار وتعجیب عظیم من حالهم في االجتراء على   ٤المطففین: º  Z ¹ ̧ ]قوله تعالى:  "
 " .انون تخمینً وال �خمِّ  ،�أنهم ال �خطرون التطفیف ببالهم ،التطفیف

 « º ¹ ̧ ] .�أن األمر �قصد �ه غیرهم ،وال �قصدهم �شيء ،�عني �أن األمر ما �عنیهم
¼  Z :مثل ما یتصور �عض  ،�عني �أن التطفیف هذا ما له أي أثر في حیاتهم  ٤المطففین

الناس حینما �قرأ قصص السا�قین ومخالفات السا�قین وما نزل بهم من عقو�ات �قول �أن األمر 
 لكنه لو ارتكب ما ارتكبوا عوقب �ما عوقبوا �ه. ،�عنیهال 

أي أال یوقن أولئك ولو  ،والظن هنا �معنى الیقین ،إنهم مبعوثون فمسؤولون عما �فعلون  "
الظن �معنى التردد أي إن �انوا ال �ستیقنون �البعث  :وقیل ،في الكیل والوزن أ�قنوا ما نقصوا 

 " فهال ظنوه حتى یتدبروا و�بحثوا عنه و�أخذوا �األحوط.
�ه  او�جب علیك أن تقف لو �ان مقطوعً  ،�عني لو �ان البعث غیر مقطوع �ه ینبغي أن تقف

 هما �كفي الظن �مثل هذ فإنه ،فكیف وهو مقطوع �ه مجزوم �ه ،من �اب االحتیاط لنفسك

فالظن هنا  ،ال بد من الجزم  ٤٦البقرة: Z  ° ̄ ® ¬ » ] ،والظن �معنى الیقین ،األبواب
 �معنى الیقین.

 Á Â Ã Ä Å Æ ]قوله تعالى:  .وهو یوم القیامة ،و�أخذوا �األحوط لیوم عظیم شأنه "
Z  :مبعوثون "فعل مضمر دل علیه  "یومَ "العامل في  :األولى ؛فیه أر�ع مسائل  ٦المطففین،" 

 ،من یوم في لیوم عظیم و�جوز أن �كون بدالً  ،والمعنى یبعثون یوم �قوم الناس لرب العالمین
هو منصوب  :وقیل ،ألنه أضیف إلى غیر متمكن ؛هو في موضع خفض :وقیل ،وهو مبني

 ،فوا إلى االسمفإن أضا ،فتنصب یوم ،و�قال: أقم إلى یوَم �خرج فالن ،على الظرف أي في یوم
في الكالم تقد�م وتأخیر التقدیر إنه  :وقیل ،أقم إلى یوم خروج فالن :�خفضون و�قولون  فحینئذٍ 

 " مبعوثون یوم �قوم الناس لرب العالمین لیوم عظیم.
و�ال فالقاعدة أنه إذا أضیف لجملة صدرها معرب أنه  ،هو ال شك أنه منصوب �فعل مضمر

و�ذا  ،فاألصل أن �عرب ،�عني صدرها معرب ،یوم �قوم ،هذا یوم ینفع ،هذا یوُم ینفع هللا ،�عرب
ال شك أنه منصوب لكن �فعل  هنا »أمهكیوَم ولدته « ،أضیف إلى جملة صدرها مبني بني

 مضمر.
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قد سمعت ما قال هللا تعالى في  :ا قال لهوعن عبد الملك بن مروان أن أعرابی�  :الثانیة "
فما ظنك  ،أراد بذلك أن المطففین قد توجه علیهم هذا الوعید العظیم الذي سمعت �ه ،المطففین

 " بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمین بال �یل وال وزن.
یتمكن  ،هذا ال شك أنه على خطر عظیمفمن یتمكن من األموال العامة وال رقیب علیه  ،نعم

ن و المصر� ،ومن دون تدقیق ،حساب ومن دون  ،�أخذ من بیت المال من دون وصل ،�غیر رقیب
 ب �عّود.. ئالمال السا :�قولون 
 السرقة. طالب:

 .نعم
  طالب: ..................

هذه  تیابتلولذلك �یف  ،ي ما أحد �حاسبهذالمسؤول ال ،ما علیهم رقیب وال شيء مثله نیلذال نعم
لإلنسان أنه  -جل وعال -ومن عصمة هللا ،نسأل هللا العفو والعافیة ؟األموال الطائلة إال �مثل هذا

 ،وال یتمكن من شيء ال �حاسب علیه ا،بً ئسا ًئاشی �جدما  ،أحسن له أنه ما �قدر لكن ،ال �قدر
 النفس تحتاج إلى جهاد عظیم.فو�ال 

وقیام الناس فیه هلل  ،ووصف الیوم �العظیم ،و�لمة الظن ،وفي هذا اإلنكار والتعجیب "
 العالمین بیان بلیغ لعظم الذنب. " ربب ووصف ذاته ،خاضعین

  طالب: ..................
 تفاقم اإلثم.

 " وتفاقم اإلثم في التطفیف. "
 �عني ز�ادته نعم وعظمه.

والعدل في  ،والعمل على التسو�ة ،وترك القیام �القسط ،وفیما �ان في مثل حاله من الحیف "
یوم  :و�ل للمطففین حتى بلغ :قرأ ابن عمر :الثالثة .بل في �ل قول وعمل ،كل أخذ وعطاء

-سمعت النبي  :فبكى حتى سقط وامتنع من قراءة ما �عده ثم قال ،�قوم الناس لرب العالمین

في یوم �ان مقداره   ٦المطففین:  Á Â Ã Ä Å Æ Z ]« :�قول -صلى هللا علیه وسلم
ومنهم من یبلغ  ،ومنهم من یبلغ ر�بتیه ،فمنهم من یبلغ العرق �عبیه ،خمسین ألف سنة

حتى إن أحدهم لیغیب لیغیب في رشحه  ،ومنهم من یبلغ أذنیه ،ومنهم من یبلغ صدره ،حقو�ه
قال:  ،وروى ناس عن ابن عباس قال: �قومون مقدار ثالثمائة سنة ،»كما �غیب الضفدع

صلى -عن النبي  ،وروي عن عبد هللا بن عمر ،و�هون على المؤمنین قدر صالتهم الفر�ضة
 ،عن ابن عمر ،عن نافع ،وروى مالك ،»�قومون ألف عام في الظلة« :قال -هللا علیه وسلم

حتى إن   ٦المطففین:  Á Â Ã Ä Å Æ Z ]« :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 
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 :-صلى هللا علیه وسلم-ا عن النبي وعنه أ�ًض  ،»أحدهم لیقوم في رشحه إلى أنصاف أذنیه
كیف « :لبشیر الغفاري  -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وقال أبو هر�رة ،»مائة سنة�قوم «

وال  ،ال �أتیهم فیه خبر ،أنت صانع في یوم �قوم الناس فیه مقدار ثالثمائة سنة لرب العالمین
ا من حدیث أبي سعید قد ذ�رناه مرفوعً  :قلت .المستعان هللا :قال �شیر ،»؟یؤمر فیه �أمر

علیه  ف عن المؤمن حتى �كون أخفّ إنه لیخفّ «: -صلى هللا علیه وسلم-النبي  الخدري عن
 " عباس.ابن وعن  }،سأل سائل{في  ،»من صالة المكتو�ة �صلیها في الدنیا

 تخر�ج األحادیث.
  طالب: ..................

 ي قبل أبي هر�رة.ذین؟ الأ
  طالب: ..................

حتى قول  ،هذا اضطراب ال شك حدیث أبي هر�رة ،وهذا مائة ،تقدم ألف :أقول ،ي تقدم ألفذال
�عني حتى یوجد  ،إنما �كتب لالستشهاد واالعتضاد ،حتج �هال یلزم أن �ُ  ،كتب حدیثه�ُ  :أبي حاتم

 .، نعم�صلح ،ما یدل على أن ضعفه لیس �شدید ،ما �شهد له
  طالب: ..................

 ف عند أهل العلم.دراج بن أبي السمح هذا مضع
إن ذلك المقام على  :وقیل ،یهون على المؤمنین قدر صالتهم الفر�ضة :وعن ابن عباس "

 & % $ # " ! ] :والدلیل على هذا من الكتاب قوله الحق ،المؤمن �زوال الشمس
' ( ) * +  Z :0 / . - , ]ثم وصفهم فقال:   ٦٢یونس  Z

 -جبر�ل :المراد �الناس :وقیل ،آمین ،جعلنا هللا منهم �فضله و�رمه وجوده ومّنه  ٦٣یونس: 
 ،لما ذ�رنا من األخبار في ذلك ؛عدوفیه �ُ  ،�قوم لرب العالمین، قاله ابن جبیر -علیه السالم

وحسبك �ما في صحیح مسلم والبخاري والترمذي من حدیث ابن عمر عن  ،وهي صحیحة ثابتة

�قوم أحدهم في  :قال  ٦المطففین:  Á Â Ã Ä Å Æ Z ]« -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
في اآلخرة �حقوق  :وقیل ،هذا القیام یوم �قومون من قبورهم :ثم قیل »رشحه إلى نصف أذنیه

 " یز�د. :وقیل ،عباده في اآلخرة
 وقال.

 " وقال یز�د الرَّشك. "
 الرِّشك.

 " �قومون بین ید�ه للقضاء. :وقال یز�د الرِّشك "
 ..؟ �ا أ�ا عبد هللا قال الرِّشك
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  طالب: ..................
 طو�ل اللحیة.

 " القیامة هلل رب العالمین سبحانه حقیر. :الرا�عة "
 اهذ حكا�ات،مثل هذا  ،لكن هللا أعلم ،عقرب في لحیته ضاع كر في �عض �تب التراجم أنهذُ 

األد�اء الذین  حكا�اتلكن الظاهر أنه من  ،طو�ل اللحیة ،الرشك �بیر اللحیة ،ما قالواهو 
 هذا من سفههم. ،العقلخفة �قرنون طول اللحیة �

  طالب: ..................
 ؟ماذا

  طالب: ..................
 ذ�ر؟  ماذا

  ..................طالب: 
 ؟�خللما أ ؟ما یتوضأأ ،لكن ،�قولون هذا نعم،

  طالب: ..................
 ا،فوضع على رجله حبرً  ،�صلي وال یتوضأإنه ما  :قیل لبعضهم ،�عني مثل ما اختبروا اآلمدي

لحبر ال لكن فیه أنواع من ا ،لو هو یتوضأ �ان راح :قالوا ،ما یتغیر فوجدوهوجاء �عد ثالثة أ�ام 
 �هللا أعلم �صحة القصة. ،سیما الصیني هذا.. مثل البو�ة

  طالب: ..................
 ،تعرف قراءته من خلفه �اضطراب لحیته -علیه الصالة والسالم-ال، النبي  ،ما یلتفت له ،ال

فجاءه  ،و�الفعل في عقله شيء ،فیه واحد طو�ل اللحیة ،یذ�رون في �تب األدب أشیاء �ثیرة

 " ! ]قال: ما هذه اللحیة الطو�لة قال: شخص قصیر اللحیة و�دعي أنه عاقل وحكیم 

# $ % '& ( )  Z :و�شیر إلیه   ٥٨األعراف[ *               +     , .-  Z :٥٨األعراف. 
فأما قیام الناس  ،القیام هلل رب العالمین سبحانه حقیر �اإلضافة إلى عظمته وحقه :الرا�عة "

-وقد روي أن النبي  ،ومنهم من منعه ،فمنهم من أجازه ،فاختلف فیه الناس ،�عضهم لبعض
وقام طلحة لكعب بن مالك یوم  ،قام إلى جعفر بن أبي طالب واعتقنه -صلى هللا علیه وسلم

 :لألنصار حین طلع علیه سعد بن معاذ -صلى هللا علیه وسلم-وقول النبي  ،تیب علیه
فلیتبوأ مقعده من  ،امن سره أن یتمثل له الناس قیامً « :اوقال أ�ًض  ،»موا إلى سید�مقو «

و�ن �ان  ،فإن انتظر ذلك واعتقده لنفسه فهو ممنوع ،وذلك یرجع إلى حال الرجل ونیته ،»النار
 ،خاصة عند األسباب �القدوم من السفر ونحوه�فإنه جائز و  ،على طر�ق البشاشة والوصلة

 " خر سورة یوسف شيء من هذا.وقد مضى في آ
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الذي �قوم إذا �ان من �اب تقدیر من �ستحق  ،هناك فرق بین من �قوم و�ین من �قام له ،نعم
له مطلوب �األب والكبیر ذي الشیبة المسلم  القیامف ،التقدیر في عرف الشرع وفي میزان الشرع

مثل هذا �ستحق  ،أثر طیب ،أو له أثر في مجتمعه ،من له أثر في اإلسالم ،والعالم والعابد
ا إن أحب أن یتمثل الناس له قیامً  ،لكن �المقابل ذلك الشخص الذي �قام له ،التقدیر والقیام

لكن هل سیدهم  ،»قوموا إلى سید�م« :فكل له من خطاب الشرع ما �خصه ،فالوعید معروف
 �حب أن �قوموا له؟ هنا المشكلة.

  طالب: ..................
 ..هذا. فقطما هو �حب  ،هذا �حب ،أعوذ �اهلل هذا ،هذا �بر

  طالب: ..................
 إ�ه هللا المستعان.

  طالب: ..................
من التآلف والمودة أن �حتفي اإلنسان و  ،احترام اآلخر�ن وزرع المحبة والمودة في قلو�هم طیب

 لكن �المقابل الثاني مخاطب �النصوص األخرى. ،�أخیه و�قدره و�حترمه
  طالب: ..................

 لكن یبقى أال یبقى في النفوس شيء. ،على �ل األمر سهل
  طالب: ..................

من القیام إذا �ان �ستحق  اوال �منع من مثل هذا أبدً  ،وله مصنف في الباب ،ابن رجب له �الم
ألن  ؛تجدهم �حتفون بهذا الفاسق ،مواز�ن الناس اختلفتف ،الناس اآلن أما فاسق �قوم له ،القیام

 ألنه ما عنده شيء. ؛و�تر�ون هذا الفقیه العابد الزاهد ،عنده شيء من حطام الدنیا
  طالب: ..................

ما  ،لكن �قوم له �عني من أجله ،هذا ممنوع ،ال، الممنوع أن �قوم علیه �ما تفعل فارس والروم
 إن شاء هللا. ،یه إشكالف

  طالب: ..................
ما فیه  ،لكن �قوم له من �اب االحترام ،»قوموا إلى سید�م« :ي فیه النصذهذا ال ،�قوم إلیه

 إشكال إن شاء هللا.

�ال  :قال قوم من أهل العلم �العر�یة  ٧المطففین: Z  ' & % $    # " ! ]قوله تعالى:  "
 ،أي لیس األمر على ما هم علیه من تطفیف الكیل والمیزان أو تكذیب �اآلخرة ،ردع وتنبیه

وقال   ٧المطففین:  Z $    # " ]ثم استأنف فقال:  ،فهي �لمة ردع وزجر ،فلیرتدعوا عن ذلك
فعلى هذا الوقف  ؟أال تصدقون  :�ال قال :وروى ناس عن ابن عباس ،ا�ال �معنى حق�  :الحسن
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إن  :وروى ناس عن ابن عباس قال .إن أعمال الفجار :وفي تفسیر مقاتل ،لرب العالمین
سجین صخرة تحت  :وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد قال .أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجین

ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعید بن  ،األرض السا�عة تقلب فیجعل �تاب الفجار تحتها
ا قال: وعن �عب أ�ًض  .اح الكفار تحت خد إبلیستحتها أرو  :قال �عب ،جبیر ومقاتل و�عب

لقى أنفس الكفار سجین صخرة سوداء تحت األرض السا�عة مكتوب فیها اسم �ل شیطان تُ 
حجر أسود تحت  :وقال �حیى بن سالم .سجین تحت خد إبلیس :وقال سعید بن جبیر .عندها

وفیها  ،لسا�عة السفلىهي األرض ا :وقال عطاء الخراساني .األرض �كتب فیه أرواح الكفار
فال  ،وعن ابن عباس قال: إن الكافر �حضره الموت وتحضره رسل هللا .إبلیس وذر�ته

فإذا جاءت  ،حتى تجيء ساعته ،�ستطیعون لبغض هللا له و�غضهم إ�اه أي یؤخروه وال �عجلوه
ثم  ،فأروه ما شاء هللا أن یروه من الشر ،قبضوا نفسه ورفعوه إلى مالئكة العذاب ،ساعته

وعن  .فأثبتوا فیها �تا�ه ،وهي آخر سلطان إبلیس ،هبطوا �ه إلى األرض السا�عة وهي سجین
فتأبى  ،صعد بها إلى السماءبضت �ُ كعب األحبار في هذه اآل�ة قال: إن روح الفاجر إذا قُ 

فتدخل في سبع أراضین  ،فتأبى األرض أن تقبلها ،ثم یهبط بها إلى األرض ،السماء أن تقبلها
رق  إبلیسفیخرج لها من سجین من تحت خد  ،وهو خد إبلیس ،ینتهى بها إلى سجینحتى 
هو ضرب مثل  :وقیل ،السا�عة سجین في األرض :وقال الحسن .فیوضع تحت خد إبلیس فیرقم

المعنى عملهم تحت  :قال مجاهد ،و�شارة إلى أن هللا تعالى یرد أعمالهم التي ظنوا أنها تنفعهم
 " وقال.. ،األرض السا�عة ال �صعد منها شيء

أكثر هذه األخبار واآلثار المرو�ة من طر�ق �عب وغیره متلقاة من �تب بني إسرائیل ومن 
 شيء؟ أوعلیها عند�م  تكلموا ،لذا فیها ما ینكر ،مرو�اتهم

  طالب: ...........
 .، نعمي �ظهرذهذا ال نعم،

وهو  ،سجین جب في جهنم« :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي وروى أبو هر�رة  "
وقال  ،هي در�ة في األرض السفلى :وقال أنس .»إنه جب مغطى« :وقال في الفلق .»مفتوح
 :وقال عكرمة ،»سجین أسفل األرض السا�عة« :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :أنس

وقال أبو عبیدة واألخفش  ،الحضیضقد زلق � :سجین خسار وضالل �قولهم لمن سقط قدره
 " لفي سجین لفي حبس وضیق شدید. :والزجاج

 ،د الضیق والحبسمن أجل أن �شت ؛لكن ُضعِّف وشدد وز�د في حروفه ،أصله سجن ،كأنه سجن
یل  معروف أن ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة المعنى. ،فعِّ

یل من السجن " �ر :�ما �قول ،ِفعِّ یق وِشرِّ  قال ابن مقبل: ،ِفسِّ
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ــة �ضــر�ون البــیض ضــاحیة                ورفق
. 

                  اا تواصــت �ــه األ�طــال ســجینً ضــر�ً  
. 

أو ألنه ُ�َحل من اإلعراض  ،على خساسة منزلتهم جعل ذلك دلیالً  ،والمعنى �تابهم في حبس
 " عنه واإل�عاد له محل الزجر والهوان.

 َ�ُحل.
فأبدلت  ،أصله سجیل :وقیل ،اإلعراض عنه واإل�عاد له محل الزجر والهوانأو ألنه َ�ُحل من  "

وسجیل في السماء  ،سجین في األرض السافلة :وقال ز�د بن أسلم ،وقد تقدم ذلك ،االالم نونً 
 " سجین موضع في الساقلین.. أو في السافلین، في السافلین..؟ :قال القشیري  ،الدنیا

 في السافلین نعم.
 .بل �كون في ذلك الموضع �المسجون  ،السافلین یدفن فیه �تاب هؤالء فال �ظهرموضع في  "

 .�شهده المقر�ون  :ولهذا قال في �تاب األبرار ،وهذا دلیل على خبث أعمالهم وتحقیر هللا إ�اها

[ ( ) * +    ,  Z :ثم فسره  ،أي لیس ذلك مما �نت تعلمه �ا محمد أنت وال قومك  ٨المطففین

وقال  ،محىنسى وال �ُ أي مكتوب �الرقم في الثوب ال یُ   ٩المطففین: Z  / .    - ]له فقال: 
 :وقال الضحاك ،نقص منهم أحدوال یُ  ،زاد فیه أحدال یُ  ُرِقَم َلُهْم ِ�َشرٍّ مرقوم أي مكتوب  :قتادة

 " مرقوم..
سواء �تاب األبرار أو  ،�عني �أنه �تب وطوي وختم علیه الختم �حیث ال یزاد فیه وال ینقص

 كتاب الفجار.
 الكتا�ة قال: :وأصل الرقم ،مختوم بلغة حمیر :مرقوم :وقال الضحاك "

ســـأرقم فـــي المـــاء القـــراح إلـــیكم               
. 

                  علــــى �عــــد�م إن �ــــان للمــــاء راقــــم 
. 

�ما ال  ،اما یدل على أن لفظ سجین لیس عر�ی�   ٨المطففین: Z  ,    + * ( ) ]ولیس في قوله: 

بل هو تعظیم  ، ٣ - ١القارعة: Z  5 4 3 2 1 0 / . - , ] :یدل في قوله
 " ألمر سجین.

ما أدراك ما  ،هذا شيء ما تدري عنه ،ال ألنه ال یدري ما معناها ،نعم التكرار هنا للتعظیم
وأنه  ،�عني أن هذا لیس في لغة العربال  ؟وما تدري ما القارعة ؟ما تدري ما سجین ؟سجین

 لكن من �اب التهو�ل من أمره وتعظیم شأنه �كرر. ،معروف
  طالب: ...........

إلى آخر ما هو  ،ففي السنة ،فإن لم یوجد ،أن القرآن �فسر �القرآن علیهاألصل أن المعول 
 معروف عند أهل العلم.

  طالب: ...........

[ -    . /  Z :لكن  ، ٩المطففین[ -    . /  Z :حتاج إلى تفسیر.  ٩المطففین� 
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 " أنه لیس.. -والحمد هلل -وقد مضى في مقدمة الكتاب "
وأثبت �عض أهل العلم  ،القرآن األصل أنه بلسان عر�ي مبین ،�عني وجود غیر العر�ي في القرآن

مع  ،هذه ألفاظ لیست عر�یة :قالوا ،و�ستبرق  ،ومشكاة ،ناشئة اللیل :غیر عر�یة اأن هناك ألفاظً 
وأنه ال یوجد تراكیب  ،أسماء ،أعالم أعجمیة ،أنهم �جمعون على أن القرآن فیه أعالم غیر عر�یة

نها إ :منهم من �قول ،الخالف في وجود ألفاظ مفردة �غیر العر�یة ،هذا محل إجماع ،�غیر العر�یة
ا مما تكلمت �ه الشعوب واتفقت نهإ :ومنهم من �قول ،غیر موجودة :ومنهم من �قول ،موجودة

ومن أثبت أن  ا،فال �خرجه بذلك عن �ونه عر�ی�  ،علیه اللغات �عني عند العرب وعند العجم
ا ال تخرج اللغة إلى لغة وجود �لمات �سیرة جد�  :هناك �لمات في القرآن أعجمیة معدودة �قولون 

 أخرى.

  2 1 0 ]أنه لیس في القرآن غیر عر�ي  -والحمد هلل -وقد مضى في مقدمة الكتاب "
3  Z :5 4 ]ن تعالى أمرهم فقال: ثم بیَّ  ،أي شدة عذاب یوم القیامة للمكذبین  ١٠المطففین 

6     7   8 Z  :9 ] .أي بیوم الحساب والجزاء والفصل بین العباد  ١١المطففین : ; < =   > 
?   @  Z :على الخلق في معاملته إ�اهم. أي فاجر جائر جائز عن الحق معتدٍ   ١٢المطففین " 

 ،جاز �ذا ،جاز القنطرة ،جاز النهرقال: إذا جاز وعبر �عني وانتهى تعدى � جائز �عني متعدٍ 
 �عني تعداها وعبرها.

وقیل هذا في  ،وهو أثیم في ترك أمر هللا ،معتٍد على الخلق في معاملته إ�اهم وعلى نفسه "

المطففین: A B      C D E F G  H  Z ]لقوله تعالى:  ؛رائهماظالولید بن المغیرة وأبي جهل ون

إذا " :ماك وأشهب العقیلي والسلميوقراءة أبي حیوة وأبي ِس  ،بتاءین "تتلى" :وقراءة العامة  ١٣
واحدها أسطورة  ،وأساطیر األولین أحادیثهم وأ�اطیلهم التي �تبوها وزخرفوها ،�الیاء "یتلى

 " وقد تقدم. ،و�سطارة
 ما ال حقیقة له.أساطیر فی :ا ما �قالو�ثیرً  ،�عني ما �تبوه وسطروه عن أسالفهم

�ال ردع وزجر أي لیس هو   ١٤المطففین: JI LK M N O P Q       R S  Z ]قوله تعالى:  "
في الترمذي عن أبي هر�رة  :وقیل ،ا ران على قلو�هممعناها حق�  :وقال الحسن ،أساطیر األولین
كتت في قلبه نكتة إن العبد إذا أخطأ خطیئة نُ «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن رسول هللا 

فإن عاد ز�د فیها حتى تعلو على قلبه  ،صقل قلبه ،فإذا هو نزع واستغفر هللا وتاب ،سوداء

قال: هذا . »  ١٤المطففین: JI LK M N O P Q       R S  Z ] :وهو الران الذي ذ�ر هللا في �تا�ه
قال  ،هو الذنب على الذنب حتى �سوّد القلب :و�ذا قال المفسرون  ،حدیث حسن صحیح

حتى  ،ثم یذنب الذنب فیحیط الذنب �قلبه ،هو الرجل یذنب الذنب فیحیط الذنب �قلبه :مجاهد
 " غشى الذنوُب قلبه.تُ 
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 ُتَغشي.

ي الذنوُب قلبه "    k l m ] :هي مثل اآل�ة التي في سورة البقرة :قال مجاهد ،حتى ُتغشِّ
n Z  :فأحاطت  ،�ثرت المعاصي منهم والذنوب :ونحوه عن الفراء قال: �قول ،اآل�ة  ٨١البقرة
فإذا  ،ورفع �فه ،ا قال: القلب مثل الكهفوروي عن مجاهد أ�ًض  ،فذلك الر�ن علیها ،�قلو�هم

 " أذنب العبد الذنب انقبض وضم إصبعه.. لعلها مثل الكف.
 أعد.

 مثل الكف.
 وروي عن مجاهد.

 القلب مثل..قال: 
 مثل الكهف.

 أو الكف.
ثم أذنب  ،فإذا أذنب انقبض قلیالً  ،فیه فجوة مثل الكهف ،عند�م؟ �عني فیه شيء ، ماذاأو الكف

 نسأل هللا العافیة. ا،�صیر غلفً  ،حتى �صیر ما یدخله شيء ،انقبض قلیالً 
فإذا أذنب  ،وضم إصبعه ،فإذا أذنب العبد الذنب انقبض ،ورفع �فه ،قال: القلب مثل الكهف "

قال: و�انوا یرون أن  ،حتى �طبع على قلبه ،الذنب انقبض وضم أخرى حتى ضم أصا�عه �لها

 -ومثله عن حذ�فة  ،١٤المطففین: JI LK M N O P Q       R S  Z ] :ثم قرأ ،�نذلك هو الرَّ 
 ،إن العبد إذا أذنب صار في قلبه �وخزة اإلبرة :وقال �كر بن عبد هللا ،سواء -رضي هللا عنه

ال  ،ثم إذا �ثرت الذنوب صار القلب �المنخل أو �الغر�ال ،ا صار �ذلكثم صار إذا أذنب ثانیً 
 " وال یثبت فیه صالح. ،ا�عي خیرً 

نسأل هللا  ًئا،شیثم وضعت فیه ماء ما �مسك  ،مثل الغر�ال ،إذا صار مثل المنخل ًئاما �مسك شی
 العافیة.

صلى هللا علیه -نا في البقرة القول في هذا المعنى �األخبار الثابتة عن رسول هللا وقد بیّ  "
عن  ،عن موسى بن عبد الرحمن ،وقد روى عبد الغني بن سعید ،فال معنى إلعادتها ،-وسلم

عن ابن  ،عن الضحاك ،عن مقاتل ،وعن موسى ،عن ابن عباس ،عن عطاء ،ابن جر�ج
وهو  ،ا هللا أعلم �صحته قال: هو الران الذي �كون على الفخذین والساق والقدمعباس شیئً 

وهذا مما ال  ،الران الخاطر الذي �خطر �قلب الرجل :في الحرب قال: وقال آخرون الذي یلبس 
 " فأما عامة أهل التفسیر. ،فاهلل أعلم ،�ضمن عهدة صحته

�هللا  ،فیورث الغفلة والصد عن ذ�ر هللا ،الران هو الغطاء والغشاء الذي �غشى القلب و�غطیه
 المستعان.
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�قال: ران  ،و�ذلك أهل اللغة علیه ،مضى ذ�ره قبل هذا فأما عامة أهل التفسیر فعلى ما قد "

       JI LK M N O P Q ]في قوله:  :ا أي غلب قال أبو عبیدةا ور�ونً یر�ن ر�نً  ،على قلبه ذنبه

R S  Z :ل ما غلبك وعالك فقد ران �ك ورانك وران  :وقال أبو عبید ،أي غلب  ١٤المطففین�
 وقال الشاعر:  ،علیك

و�ـم ران مـن ذنــب علـى قلـب فــاجر               
. 

                  فتــاب مــن الــذنب الــذي ران وانجلــى 
. 

ومنه قول عمر في  ،وران علیه النعاس إذا غطاه ،ورانت الخمر على عقله أي غلبت
 " و�ان یّدان. ،أي غلبته الدیون  ،فأصبح قد ر�ن �ه :في األسیفع أسیفع جهینة ..األسیقع
 ،ومثل هذا الغشاء الذي �غشي القلب و�غطیه فیورث الغفلة ،حاطت �ه مثل هذا الغطاء�عني أ

 مثل الطبع. ،نعوذ �اهلل ،وال �خرج منه خیر ،�حیث ال �صل إلیه خیر
 ا فقال:شرب حتى غلبه الشراب سكرً  ومنه قول أبي ز�ید �صف رجالً  "

ـــــــــ                ــــــــه ال ــــــــت � ــــــــا رآه ران ــــــــم لم ث
. 

ــــــــــاء   ــــــــــه �اتق ــــــــــخمر وأن ال تر�ن                   ـ
. 

قد أران القوم فهم مر�نون إذا  :وقال األموي  ،فقوله: رانت �ه الخمر أي غلبت على عقله وقلبه
قال أبو  .وهذا من األمر الذي أتاهم مما �غلبهم فال �ستطیعون احتماله ،هلكت مواشیهم وهزلت

وقال أبو معاذ  ،قع فیما ال �ستطیع الخروج منه وال قبل لها إذا و �ن �الرجل ر�نً �قال: قد رِ  :ز�د
 " النحوي.

فعدوه محیط �ه  ،القلب إذا غطاه الر�ن وأحاط �ه من �ل وجه ،�عني أحاط �ه عدوه من �ل وجه
 أعوذ �اهلل. ،وهو الشیطان

وهذا  ،والطبع أن �طبع على القلب ،�ن أن �سود القلب من الذنوبالرَّ  :وقال أبو معاذ النحوي  "
�غشي القلب �الغیم  ،الر�ن هو �الصدأ :اجقال الزجّ  ،واإلقفال أشد من الطبع ،أشد من الر�ن

والغین شجر ملتف الواحدة غیناء أي خضراء  ،الرقیق ومثله الغین �قال: غین على قلبه غطي
 " كثیرة الورق ملتفة األغصان.

و�ني ألستغفر هللا وأتوب إلیه في  ،قلبيإنه لیغان على « :-علیه الصالة والسالم-جاء عن النبي 
ال  -علیه الصالة والسالم-وال شك أن المتعلق �ه  ،»سبعین مرة« :وفي روا�ة ،»الیوم مائة مرة

ومع ذلك �ستغفر من هذا الر�ن أو من هذا  ،ف �ه أو أمر �هلِّ ما �ُ ل إلى حد أن �غفل ع�ص
 ،منهم من طبع على قلبه ،ألن هذه األمور متفاوتة من شخص إلى آخر ؛االغین و�ن �ان �سیرً 

 والشيء الیسیر ال ینفك منه أحد. ،وسجال �عني فیه حیاة ..ومنهم ،ومنهم من ختم على قلبه

M N O  Z ]وذ�ر الثعلبي عن ابن عباس  ،نه إحاطة الذنب �القلوبإاء وقد تقدم قول الفرَّ "

وقرأ حمزة والكسائي  ،إن شاء هللا ،وهذا هو الصحیح عنه ،أي غطى علیها  ١٤المطففین: 
 ،ألن فاء الفعل الراء وعینه األلف منقلبة من �اء ؛ران �اإلمالة :واألعمش وأبو �كر والمفضل
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مثل �ال  ،الفتح "لَ عَ فَ "ألن �اب فاء الفعل في  ؛ومن فتح فعلى األصل ،فحسنت اإلمالة لذلك

M  Z ]ثم یبتدئ  ، ١٤المطففین: LK  Z ]ووقف حفص  ،واختاره أبو عبید وأبو حاتم ،و�اع ونحوه

 "قوله تعالى. ،ن الالم ال للسكتا یبیّ وقفً   ١٤المطففین: 

[ LK M  Z :ماذان الوقف هنا مستحب لماذا؟ ألنه لو أدغمت الراء �الالم إ :قالوا  ١٤المطففین 
 ؟�صیر

  طالب: ...........
 لئال یتوهم مثل هذا فیوقف. :قالوا ،بران تثنیة بر ،نعم

أي یوم   ١٥المطففین: V W  Z ]ا إنهم �عني الكفار أي حق�   ١٥المطففین:  T U     Z ]قوله تعالى:  "

بل إنهم عن  ،�ال ردع وزجر أي لیس �ما �قولون  :وقیل  ١٥المطففین: Y Z  Z ]القیامة 
یرى في  -عز وجل -في هذه اآل�ة دلیل على أن هللا :قال الزجاج ،لمحجو�ون  ر�هم یومئذٍ 

 " القیامة.
 -فهم یرونه ،فالمؤمنون ال �مكن أن �عاقبوا �مثل هذا العقاب ،عقو�ة لهم ؛جب الكفارألنه إذا حُ 
 األحادیث الصحیحة متواترة.و  ،وجاءت بذلك األدلة ،-جل وعال

-جل ثناؤه -وقال ،الكفار �أنهم �حجبون ت منزلة وال خسّ  ،ولوال ذلك ما �ان لهذه اآل�ة فائدة "

: [ ) *  +  , -    . /      0  Z :أن المؤمنین ینظرون  -جل ثناؤه -فأعلم هللا  ٢٣ - ٢٢القیامة
لما حجب أعداءه  :وقال مالك بن أنس في هذه اآل�ة ،وأعلم أن الكفار محجو�ون عنه ،إلیه

ا ا �السخط دخل على أن قومً لما حجب قومً  :وقال الشافعي .فلم یروه تجلى ألولیائه حتى رأوه
أما �هللا لو لم یوقن محمد بن إدر�س أنه یرى ر�ه في المعاد لما عبده  :یرونه �الرضى ثم قال

لما حجبهم في الدنیا عن نور توحیده حجبهم في اآلخرة  :وقال الحسین بن الفضل .في الدنیا

أي عن �رامته ورحمته   ١٥المطففین: Y Z  Z ]وقال مجاهد في قوله تعالى:  .عن رؤ�ته
وعلى  ،ولهم عذاب ألیم ،وال یز�یهم ،هو أن هللا ال ینظر إلیهم برحمته :وقال قتادة .ممنوعون 

 " وأنهم محجو�ون عن رؤ�ته فال یرونه. ،األول الجمهور
 نعم الرؤ�ة خاصة �المؤمنین.

" [ [ \  ] ̂ _  Z :أي مالزموها ومحترقون فیها غیر خارجین منها  ١٦المطففین، [ a 

b c d e f  Z :و  ،٥٦النساء[ < = > ? @ Z  :و�قال  ٩٧اإلسراء: 
 " أي تقول.. :ثم �قال لهم ،الجحیم الباب الرا�ع من النار

 لها سبعة أبواب نعوذ �اهلل.

تكذبون رسل هللا في الدنیا.   ١٧المطففین: b c d         e f g  Z ] :أي تقول لهم خزنة جهنم "
" 
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 اللهم صل على محمد...
  طالب: ...........
 لكن ال في جهة. ،رى أنه یُ  ،لكن لهم نظر في �یفیتها ،وال ینفونها ،ال، ما هم �أولونها

 طالب: ....... هل هي رؤ�ة غیر رؤ�ة المؤمنین؟

 ال، لیست رؤ�ة تلذذ..
 ییك.هللا �ح ،امرحبً ، هال هال ،وعلیكم السالم

 طالب: لیست رؤ�ة تلذذ..
 أعظم ما یتنعم �ه المؤمنون الرؤ�ة.


