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سورة االنشقاق مكیة في قول الجمیع، وهي خمس وعشرون آ�ة، �سم هللا الرحمن الرحیم  "

 < = > ; : 9 8 7 6  5 4 3 2    1 0 /  . - , ]قوله تعالى: 

? @  Z :قوله تعالى:  ٥ - ١االنشقاق .[ , - .  /  Z :أي انصدعت وتفطرت   ١االنشقاق
�الغمام، والغمام مثل السحاب األبیض، و�ذا روى أبو صالح عن ابن عباس، وروي عن 

قال: تشق من المجرة، وقال: المجرة �اب السماء، وهذا من أشراط  -علیه السالم -علي

أي سمعت وُحقَّ لها أن تسمع، ُروي معناه   ٢االنشقاق: Z  3 2    1 0 ]الساعة وعالماتها. 
ما أذن هللا لشيء «: -صلى هللا علیه وسلم-عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما، ومنه قوله 

 أي ما استمع هللا لشيء قال الشاعر: »كإذنه لنبي یتغنى �القرآن
صــــم إذا ســــمعوا خیــــًرا ذ�ــــرت �ــــه               

. 
                  و�ن ذ�ـــــرت �ســـــوء عنـــــدهم أذنـــــوا  

. 
 أي سمعوا، وقال قعنب بن أم صاحب:

إن �ـــأذنوا ر�بـــة طـــاروا بهـــا فرًحـــا               
. 

                  ومــا همــوا أذنــوا مــن صــالح دفنــوا  
. 

 " وقیل: المعنى.
 ،وأما ذاك فینشرونه ،و�ذا سمعوا الصالح من القول والفعل دفنوه �عني �تموه ،�أذنوا �عني �سمعوا

، إذا نها مرفوعة �فعل محذوف �فسره المذ�ور إذا انشقت السماء انشقتإوالسماء �قول المفسرون 
 :و�عضهم �قول ،و�طردون هذا ،إلى آخره ...إذا �وت الشمس �ورتانفطرت السماء انفطرت، 

�الفعل الذي یلیه أو �كون من  اإما أن �كون مرفوعً  ،إلى الحذف والتقدیر ..،ال داعي إلى التأو�ل
 �اب المبتدأ والخبر.

Z  3 2 ] :وقال الضحاك ،المعنى وحقق هللا علیها االستماع ألمره �االنشقاق :وقیل"

 "فالن محقوق �كذا. :�قال ،ألنه خلقها ؛وحق لها أن تطیع ر�ها ،أطاعت  ٢االنشقاق: 

[ À Á Â Ã Z  :وهو  ،ألنه هو الذي خلقها ؛بلسان المقال طائعین مذعنین نعم  ١١فصلت
 الذي سخرها.

�قال: فالن محقوق �كذا، وطاعة السماء �معنى أنها ال تمتنع مما أراد هللا بها، وال یبعد خلق  "
 " الحیاة فیها حتى تطیع وتجیب، وقال قتادة: حق لها أن تفعل ذلك، ومنه قول َ�ِثْیر.

 .ُ�َثیِّر ُكثیِّر
 " ومنه قول ُ�َثْیر. "

 ُكَثیِّر.

 ُكثیِّر.
 �ثیر.معروف 

 ومنه قول ُ�َثیِّر:  "
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فــــإن تكــــن العتبــــى فــــأهًال ومرحًبــــا               
. 

ــــت   ــــدینا وقل ــــى ل                   وحقــــت لهــــا العتب
. 

صلى هللا -أي �سطت ود�ت جبالها، قال النبي   ٣االنشقاق: Z  7 6 5 4 ]قوله تعالى: 
 " فیه واشتد وامتد واستوى.اْنِثَناِء ؛ ألن األد�م إذا مد زال �ل »تمد مد األد�م«: -علیه وسلم

و�ل  ،�لها مستو�ة ال طلوع وال نزول إذا مدت ،اا وال أمتً وهنا إذا مدت األرض ال ترى فیها عوجً 
 تعرجه. ذهبس ومد شيء فیه تعرج إذا مُ 

لوقوف الخالئق علیها للحساب حتى ال  ؛و�زاد وسعتها �ذا و�ذا :قال ابن عباس وابن مسعود "
وقد مضى في سورة إبراهیم أن  ،لكثرة الخالئق فیها ؛�كون ألحد من البشر إال موضع قدمه

 : 9 8 ] .األرض تبدل �أرض أخرى وهي الساهرة في قول ابن عباس على ما تقدم عنه

; <  Z :ألقت ما في �طنها  :وقال ابن جبیر ،أي أخرجت أمواتها وتخلت عنهم  ٤االنشقاق
ألقت ما في �طنها من �نوزها  :وقیل .وتخلت ممن على ظهرها من األحیاء ،من الموتى

 " وذلك. ،ومعادنها وتخلت منها أي خال جوفها فلیس في �طنها شيء
 یلفظه و�ستفرغه تخلى عنه.خلص اإلنسان مما في جوفه و�طنه ف�عني �ما یت

وذلك یؤذن �عظم األمر، �ما تلقي الحامل ما في �طنها عند الشدة، وقیل: تخلت مما على  "
ظهرها من جبالها و�حارها، وقیل: ألقت ما استودعت وتخلت مما استحفظت؛ ألن هللا تعالى 

أي   ٥االنشقاق: Z  < = ]استودعها عباده أحیاًءا وأمواًتا، واستحفظها بالده ُمزارعة وأقواًتا. 

أي وحق لها أن تسمع أمره، واختلف في جواب إذا؛   ٥االنشقاق: Z  @ ? ]في إلقاء موتاها. 

 ]فقال الفراء: أذنت، والواو زائدة، و�ذلك وألقت قال ابن األنباري: قال �عض المفسر�ن: جواب 

, - .  /  Z :أذنت، وزعم أن الواو مقحمة، وهذا غلط؛ ألن العرب ال تقحم   ١االنشقاق

ومع لّما �قوله   ٧٣الزمر: Z  ± ° ̄ ® ¬ ]الواو إال مع حتى إذا �قوله تعالى: 

معناه نادیناه، والواو ال تقحم مع   ١٠٤ - ١٠٣الصافات: Z  & %   $ # " ! ]تعالى: 
 " غیر هذین، وقیل: الجواب فاء مضمرة.

 :بدلیل اآل�ة التي قبلها  ٧٣الزمر: Z  ± ° ̄ ® ¬ ] اللزومو�قحامها لیس على سبیل 

[ Z [ \ ]  Z :إن وجود الواو هنا دون وجودها في  :و�عضهم �قول ،بدون واو  ٧١الزمر
فلما �انت أبواب الجنة سبعة أبواب النار سبعة  ،اآل�ة األولى أن هذه الواو ما �سمى بواو الثمانیة

و�ضر�ون لها أمثلة في  ،ولما �انت أبواب الجنة ثمانیة دخلت علیها الواو ،ما دخلت علیها الواو

I J K  Z ] ،بدون واو  ٢٢الكهف: E F   G  Z ]عدة أهل الكهف 

إلى آخر   ١١٢التو�ة: Z  " ! ]  ،٢٢الكهف: P Q R  Z ]  ٢٢الكهف: 

إلى غیر ذلك من أمثلة ذ�روها  ،الثامن  ١١٢التو�ة: Z  + * ( ] :اآل�ة قال
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و�نما  ،إنها ال أصل لها في لغة العرب :و�عضهم ینكر هذه الواو و�قول ،�سمونها واو الثمانیة
بدلیل أنها في اآل�ة التي قبلها  ؛على �ل حال إقحامها لیس على سبیل اللزوم ،اوقعت هكذا اتفاقً 

 مع وجود حتى و�ذا.ما أقحمت 
  طالب: ...........

من الز�ادة والقرآن مصون  ،الز�ادة لیس المراد بها الز�ادة من حیث المعنى ،ما فیه شك
تشبیها لها �صلة الموصول التي ال محل لها  ؛صلة :عن ذلك �قوله بر�علكن �عضهم  ،والنقصان

 أما من حیث المعنى ال شك أن لها معنى. یة،عني من الناحیة اإلعراب� ،من اإلعراب
وقیل: الجواب فاء مضمرة، �أنه قال: إذا السماء انشقت، فیا أیها اإلنسان إنك �ادح، وقیل:  "

جوابها ما دل علیه فمالقیه، أي إذا السماء انشقت القى اإلنسان �دحه، وقیل: فیه تقد�م 
 وتأخیر، أي �ا أیها اإلنسان إنك �ادح إلى ر�ك �دًحا فمالقیه إذا السماء انشقت، قال المبرِّد:

، وهو قول الكسائي، أي إذا  ٧االنشقاق: J K L M N   O  Z ]وعنه أ�ًضا الجواب 
السماء انشقت فمن أوتي �تا�ه بیمینه فحكمه �ذا، قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح ما قیل 
فیه وأحسنه، قیل: هو �معنى: اذ�ر إذا السماء انشقت، وقیل: الجواب محذوف؛ لعلم 

ت هذه األشیاء علم المكذبون �البعث ضاللتهم وخسرانهم، وقیل: تقدم المخاطبین �ه أي إذا �ان
 " منهم سؤال عن وقت القیامة، فقیل لهم: إذا ظهرت أشراطها �انت القیامة.

متى تقوم الساعة؟ فجاء  -علیه الصالة والسالم-سأل النبي  فكأن سائالً  ،قل�عني السؤال ما نُ 

 .١االنشقاق: Z  /  . - , ]الجواب 
فقیل لهم: إذا ظهرت أشراطها �انت القیامة، فرأیتم عاقبة تكذیبكم بها، والقرآن �اآل�ة الواحدة  "

قسم،   ١االنشقاق: Z  /  . - , ]في داللة البعض على البعض، وعن الحسن: إن قوله: 
 " والجمهور على خالف قوله من أنه خبر، ولیس �قسم قوله..

 غیر مقرون �أي حرف من حروف القسم.�عني الدلیل على أنه لیس �قسم أنه 

المراد �اإلنسان الجنس أي �ا ابن   ٦االنشقاق:  A B C D   E F G   Z ]قوله تعالى:  "
آدم، و�ذا روى سعید عن قتادة: �ا ابن آدم، إن �دحك لضعیف، فمن استطاع أن �كون �دحه 
في طاعة هللا فلیفعل وال قوة إال �اهلل، وقیل: هو معّین، قال مقاتل: �عني األسود بن عبد 

یها الكافر إنك �ادح، والكدح األسود، و�قال: �عني أبي بن خلف، و�قال: �عني جمیع الكفار، أ
 " في عمل العرب: العمل..

 في �الم.
 قال ابن مقبل: ،العمل والكسب :والكدح في �الم العرب"

ومـــــا الــــــدهر إال تارتـــــان فمنهمــــــا               
. 

                   "أكــدحُ  أمــوت وأخــرى أبتغــي العــیَش  
. 
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�ما  ،و�ل �طلب الرزق  ،و�ل �طلب العیش ،�ل �كدح ،على هذا �كون المراد �اإلنسان الجنس

 �لهم إال من استثني.  ٢ - ١العصر: Z  ' & % $ # " ! ] :في قوله
 وقال آخر: "

ومضــت �شاشــة �ــل عــیش صــالح               
. 

ــــــاة وأنصــــــب   ــــــدح للحی ــــــت أك                   و�قی
. 

 " أي أعمل..
 ا.و�تعب أ�ًض 

  ٦االنشقاق:  E F G   Z ]أي راجع   ٦االنشقاق:  C D   Z ]وروى الضحاك عن ابن عباس  "

 ]أي مالٍق ر�ك وقیل: مالٍق عملك، قال القتبي:   ٦االنشقاق: H I  Z ]أي رجوًعا ال محالة 

C D   Z  :أي عامل ناصب في معیشتك إلى لقاء ر�ك، والمالقاة �معنى اللقاء أي  ٦االنشقاق
 " تلقى ر�ك �عملك، وقیل.

وهي تأتي المفاعلة من طرف  ،وهي هنا من طرف واحد ،فیها أنها من طرفینالمفاعلة األصل 
طارقت النعل  :و�ذلك قولهم ،�مكن ما سافر غیره ،سافر فالن :واحد مثل المسافرة إذا قیل

 و�ن �ان األصل أن المفاعلة من طرفین. ،�لها من طرف واحد ،وعاقبت اللص

J K L M N   O  Z ] :ولهذا قال ،نقضىألن العمل قد ا ؛عملك �تاب أي تالقي :وقیل"

 P Q ] ،وهو المؤمن  ٧االنشقاق: J K L M N   O  Z ] :قوله تعالى  ٧االنشقاق: 

R S T  Z :من  -صلى هللا علیه وسلم-�ذا روي عن رسول هللا  ،ال مناقشة فیه  ٨االنشقاق
 »ذبالقیامة عُ من حوسب یوم « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :حدیث عائشة قالت

 J K L M N   O P Q R S ] :ألیس قد قال هللا ،�ا رسول هللا :فقلت :قالت

T  Z :من نوقش الحساب یوم  ،إنما ذلك العرض ،لیس ذاك الحساب« :فقال  ٨ - ٧االنشقاق
 "أخرجه. ،»بذِّ القیامة عُ 

[ a b c d e   f g  Z :أما من �حاسب فال محالة  ،هو مجرد عرض  ١٨الحاقة
 �عذب.

U V W   X Y  Z ]أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح.  "

أزواجه في الجنة من الحور العین مسروًرا أي مغتبًطا قر�ر العین، و�قال: إنها   ٩االنشقاق: 
نزلت في أبي سلمة بن عبد األسد، وهو أول من هاجر من مكة إلى المدینة، وقیل: إلى أهله 
الذین �انوا له في الدنیا لیخبرهم �خالصه وسالمته، واألول قول قتادة، أي إلى أهله الذین قد 

نزلت في األسود   ١٠االنشقاق: Z [ \ ]        ̂ _ ̀  Z ]له في الجنة. قوله تعالى: أعدهم هللا 
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بن عبد األسد أخي أبي سلمة، قاله ابن عباس، ثم هي عامة في �ل مؤمن و�افر، قال ابن 
 " عباس.

        [ \ ] Z ]�ل �افر  . ٧االنشقاق: J K L M N   O  Z ] ،عامة �عني في �ل مؤمن

^ _ ̀  Z :هذه في الكافر  ،وهذه مثل ما یؤتى الكتاب �شماله یؤتى من وراء ظهره  ١٠االنشقاق
فهل �عطى  ،وأما الفاسق صاحب المنكرات والجرائم والكبائر ،وأما من آمن ،في مقابل المؤمن
 بیمینه أو �شماله؟ 
  طالب: ...........

ى و�نقى من هذه وهذا أمره موقوف حتى �صفَّ  ،والشمال دلیل الهالك ،هو الیمین دلیل النجاة
�عطى �تا�ه  ،أن الفاسق یؤتى �تا�ه -مما لم أره لغیره -ولذا یرى ابن حزم ،الكبائر ومن المظالم

لكن عامة أهل العلم  ،ومعلوم أن وراء الظهر مرتبة متوسطة بین الیمین والشمال ،من وراء ظهره
 ار مثل الشمال.منهم المفسرون وغیرهم یرون أنها في الكف

 " قال ابن عباس. "
  طالب: ...........

 المقصود أنه یؤول هذه اآل�ة حملها على فساق المسلمین.
قال ابن عباس: �مد یده الیمنى لیأخذ �تا�ه فیجذ�ه ملك فیخلع �مینه، فیأخذ �تا�ه �شماله  "

من وراء ظهره، وقال قتادة ومقاتل: �فك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل یده وتخرج من ظهره، 

أي �الهالك، فیقول: �ا و�اله، �ا ثبوراه،   ١١االنشقاق: a b c d  Z ]فیأخذ �تا�ه �ذلك. 

[ e f g  Z :أي و�دخل النار حتى �صلى �حرها، وقرأ الحرمیان وابن عامر   ١٢االنشقاق
 " والكسائي: وُ�صلى �ضم الیاء وفتح الصاد.

 �ش؟وقرأ أ
 الحرمیان.

  طالب: ...........
 �ذا الِحْرِمیان لكن.. ،مضبوطة نعم

  طالب: ...........
 لكن ضبطها. نعم،

  طالب: ...........
 �ش؟أالحرمیان نسبة إلى 
  طالب: ...........

 واالثنان حرمیان. ،والواحد حرمي ،إذا �ان نسبة إلى الحرم اله وجهً  أرى الحرمیان ما  لكن
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  طالب: ...........
 ؟تذ�ر ما قیل ،لكن في النثر ما له ضرورة ،إذا اضطره الشعر إلى ضبط ما فللشعر ضروراته

  طالب: ...........
 فیه؟ ماذالكن لما �حثت.. تذ�ر ما دار ذاك الیوم.. 

  طالب: ...........
 ما �حثت.

  طالب: ...........
 تبحث إن شاء هللا. :أجل أقول ،تبحث نعم

  طالب: ...........
 ،فالواحد حرمي ،إذا �ان نسبة للحرم ،اإلشكال في الضبط ،اإلشكال من یراد بهم لیسال، 

 واالثنان حرمیان.
  ........... طالب:

 نعم �مل نشوف.
 " وُ�صلى �ضم الیاء وفتح الصاد وتشدید الالم. "

 ُ�صّلى.

،  ٣١الحاقة: Ñ Ò Ó Ô  Z ]وُ�صّلى �ضم الیاء وفتح الصاد وتشدید الالم �قوله تعالى:  "

، والباقون: و�صلى �فتح الیاء مخفًفا فعل الزم غیر متعدٍّ  ٩٤الواقعة: Z  ~  { | ]وقوله: 

، وقوله:  ١٢األعلى: Æ Ç  È É  Z ]وقوله:   ،١٦٣الصافات: S T U V W X  Z ]لقوله: 

[ [ \  ] ̂ _  Z :وقراءة ثالثة رواها أ�ان عن عاصم وخارجة عن نافع  ١٦المطففین ،
و�سماعیل المكي عن ابن �ثیر: وُ�ْصلى �ضم الیاء و�سكان الصاد وفتح الالم مخفًفا، �ما ُقرئ: 
وسُیصلون �ضم الیاء، و�ذلك في الغاشیة قد قرئ أ�ًضا: ُتصلى ناًرا، وهما لغتان صلى وأصلي 

قال   ١٣االنشقاق:  l  m Z ]أي في الدنیا   ١٣االنشقاق:  h i        j k  Z ]كقوله: نزل وأنزل. 
ابن ز�د: وصف هللا أهل الجنة �المخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنیا، فأعقبهم �ه النعیم 

 ª   « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ]والسرور في اآلخرة، وقرأ قول هللا تعالى: 

¶ ̧ ¹  Z :قال: ووصف أهل النار �السرور في الدنیا والضحك فیها   ٢٧ - ٢٦الطور

 " .١٤ - ١٣االنشقاق: h i        j k  l  m n    o  Z ]والتفكه فقال: 
في لهوهم وغفلتهم  مأنهم تجده ،هذه الصفة الغالبة على أهل الدنیا وأهل الغفلة عن الدنیا

ولذا  ،معرضین عما أمامهم وما ینبغي أن �حملوه من هم النجاة وهم حسن الخاتمة والعاقبة
جل  -و�كتب ال تحزن مع أن هللا ،�عضهم �كتب �حث الناس على الفرح �الدنیا وعدم الحزن و�ذا
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ال تحزن لمن؟ لمن ُضمنت له النجاة  :�عني ینتبه لهذا قیلت  ٧٦القصص: Z  ±² ° ] :�قول -وعال

[ ̈ © ª « ®¬  Z :³ ±² ° ]أما غیره  ،ممن أّید �الوحي  ٤٠التو�ة ́ µ ¶ ̧   ¹ 

 Z :عني ال �ستصحب  ،ال هذا وال هذا ،في أموره اوعلى اإلنسان أن �كون متوسطً   ٧٦القصص�
و�حدوه خوفه ورجاؤه إلى العمل  ،اا راجیً و�نما �كون خائفً  ،اوال �ستصحب الفرح دائمً  ،االحزن دائمً 
�ما أن الفرح الذي لیس له  ،هذا ما له قیمة فالخوف الذي ال یثمر وال ینتج عمًال  ،لما أمامه

إن هذا  ،میولیس له مبشرات من أعمال صالحة تجعل الفواتح عنوان الخوات ،رصید من الواقع
 عبث وضحك على نفسه قبل أن �ضحك على الناس.

 h i        j k  l  m ] :لنار �السرور في الدنیا والضحك فیها والتفكه فقالووصف أهل ا :قال"

n    o p q r    s  Z :ا فیحاسب ثم یثاب أو �عاقب ا مسرورً أي لن یرجع حی�   ١٤ - ١٣االنشقاق
 قال لبید: ،حار �حور إذا رجع :�قال

المــــرء إال �الشــــهاب وضــــوئه                ومــــا
. 

                   "إذ هـــو ســـاطعا �عـــد �حـــور رمـــادً  
. 

 نسأل هللا العافیة. ،ونعوذ �اهلل من الحور �عد الكور والرجوع إلى الوراء والنكوص
وقال عكرمة وداود بن أبي هند: �حور �لمة �الحبشیة، ومعناها یرجع، و�جوز أن تتفق  "

 " الكلمتان فإنهما �لمة اشتقاق، ومنه الخبر.
 الخبز الخبز.

ومنه الخبز الحواري؛ ألنه یرجع إلى البیاض، وقال ابن عباس: ما �نت أدري ما �حور حتى  "
سمعت أعرابیة تدعو بنیة لها: حوري، أي ارجعي إلي، فالحور في �الم العرب: الرجوع، ومنه 

�عني من الرجوع إلى  »اللهم إني أعوذ �ك من الَحور �عد الكور«: -علیه السالم -قوله
 لز�ادة، و�ذلك الحور �الضم، وفي المثل ُحوٌر في محارة. النقصان �عد ا

 أي نقصان في نقصان، �ضرب للرجل إذا �ان أمره ُیْدِبر، قال الشاعر:
واســـتعجلوا عـــن خفیـــف المضـــغ فـــازدردوا               

. 
                  والـــــذم یبقـــــى وزاد القـــــوم فـــــي حـــــور  

. 
حنة فما أحارت شیًئا أي ما ردت شیًئا من الدقیق، والُحور أ�ًضا االسم من قولك: طحنت الطا

 والحور أ�ًضا الهلكة، قال الراجز:
               .....................................

. 
                  فــــــي بئــــــر الحــــــور ســــــرى وال شــــــعر  

. 
ومعناه من انتشار األمر �عد  »�عد الكون «قال أبو عبیدة: أي بئر حور، و(ال) زائدة، وروي: 

 " فقال: هو الكتبي.. »الَحور �عد الكون «تمامه، وُسئل معمر عن 
 الكنتي أو..

 الكنتي؟
 عند�م؟ ماذا
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  طالب: ...........
فقال: هو الكنتي، فقال له عبد الرزاق: وما الكنتي؟ فقال: الرجل �كون صالًحا ثم یتحول إلى  "

للرجل إذا شاخ �نتي، �أنه نسب إلى قوله: �نت في شبابي رجل َسوء. قال أبو عمرو: �قال 
 كذا، قال:

ــــا                ــــا وأصــــبحت عاجًن فأصــــبحت �نتی�
. 

                  وشـــــر خصـــــال المـــــرء �نـــــت وعـــــاجُن  
. 

عجن الرجل إذا نهض معتمًدا على األرض من الكَبر، وقال ابن األعرابي: الكنتي هو الذي 
و�نت شجاًعا، والكاني هو الذي �قول: �ان لي مال، و�نت أهب، و�ان لي �قول: �نت شا��ا 
 " خیل، و�نت أر�ب.

�ان أبي و�ان أبي و�ان أبي  :إنه �ان �قول :ألنهم �قولون  ؛وصاحب وفیات األعیان ابن خلكان
 ؟ال أمعندك شيء  ،ابن نفسك أنت ..�ان دع �لمة ،و�ان فعل جدي و�ان عمي

  u v w  x ]أي لیس األمر �ما ظن بل �حور إلینا و�رجع.   ١٥االنشقاق: t  Z ]قوله تعالى:  "

y z  Z :قبل أن �خلقه عالًما �أن مرجعه إلیه، وقیل: بلى لیحورن ولیرجعن ثم   ١٥االنشقاق
 " استأنف.

لكن  ،وهي ما لها رصید من اللغة ،ا مما عندناالغر�ب من غرائب األمور ما قاله �عضهم قر�بً 
�قال للرجل إذا شاخ  ون:�قولهم  ،صورة شایب وواضعین ،�قولون �نتاكي یراد بها الشیخ الكبیر

 كنتي.
  طالب: ...........

 �هللا غر�بة �عني من غرائب االتفاق هذه.

من یوم خلقه إلى أن �عثه وقیل: عالًما   ١٥االنشقاق: u v w  x  y z  Z ]ثم استأنف فقال:  "
 " �ما سبق له من الشقاء والسعادة.

 ̄ ® ¬ » ª © ̈ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | } ]قوله تعالى:  "

° ± ² ³ ´ µ ¶  ̧¹ º »  Z :٢١ - ١٦االنشقاق . " 

أي   ١٦االنشقاق: Z  ~ { ]أي فأقسم، و(ال) صلة.   ١٦االنشقاق:  Z | } ]قوله تعالى:  "
 " �الحمرة التي تكون عند مغیب الشمس.

 ،ال نفي القسم ،ألن المراد القسم ؛نها صلة" هذه �قول عنها أهل العلم إال"تقدم في نظائره أن 

     Î Ï ]  ،١٩االنشقاق: ª « ¬  Z © ̈ ] :ومر بنا في مواضع �ثیرة بدلیل الجواب

Ð Ñ  Ò  Z :وأكده  ،لذلك أثبت أنه قسم ،هذا یدل على أن (ال) هذه لیست نافیة  ٧٥الواقعة

سبق أن ذ�رنا أنه  ،إن (ال) هذه صلة :فأهل العلم �قولون  ، ٧٦الواقعة:  Ó Ô   Z ]�إن والالم 
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 :-جل وعال -فألقسم بدون ألف و�قحام األلف في الرسم �ما في قوله :في قراءة الحسن البصري 

[ ¾ ¿   Z  :و�ن �انت غیر موجودة في  ،فیها ألف بین الهمزة والذال في الرسم  ٢١النمل
ال بد من  وحینئذٍ  ،وأنها بـ(ال) الم ألف ،لكن عامة القراءة على خالفها ،هذه قراءة الحسن ،النطق

و�ذا أمكن نفیه في أي موضع ال �مكن  ،التصرف في (ال) هذه إن حملناها على النفي نفینا القسم

ال   ٧٦ - ٧٥الواقعة:  Î Ï     Ð Ñ  Ò Ó Ô   Z ] :نفیه في قوله في سورة الواقعة
ألن هللا أثبته عندما �قول أهل العلم هنا ال صلة �عني هي زائدة من حیث  ؛�مكن نفي القسم

ألن القرآن مصون من الز�ادة والنقصان ال من حیث المعنى وال  ؛ال من حیث المعنى ،اإلعراب
ألن  ؛�عني من شك في ثبوتها فهي مجمع علیها بین القراء ال شك أنه �كفر ،من حیث الثبوت

�ما  ،ولم �كل حفظه إلى أحد من خلقه ،تكفل هللا �حفظه ،القرآن محفوظ من الز�ادة والنقصان

 .٤٤المائدة: a b c d                e  Z ]هم و�ل الیهود والنصارى على حفظ �تب

" [ } ~  Z :أي �الحمرة التي تكون عند مغیب الشمس حتى تأتي صالة العشاء   ١٦االنشقاق
اآلخرة، قال أشهب وعبد هللا بن الحكم و�حیى بن �حیى وغیرهم �ثیر عددهم عن مالك: الشفق 

 " الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة.
 ،هو الشفق :�قولون  نا للحنفیة الذیخالفً  ،وأن المراد �الشفق الحمرة ،قول جمهور أهل العلمهذا 

وجاء  ،لكنه ال یثبت أن الشفق الحمرة ،وجاء في حدیث مرفوع ،هو البیاض الذي یلي الحمرة
 وهو من أهل العر�یة �حتج �قوله. ،ا عن عبد هللا بن عمرأ�ًض 

 وقت المغرب، ووجبت صالة العشاء، وروى ابن وهب قال.فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من  "
" 

ووقت صالة العشاء یبدأ من  ،ألن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغیب الشفق ؛نعم
 ؛ن وقت العشاء �متد إلى طلوع الفجر: إوأما قول الجمهور  اللیل ... مغیب الشفق إلى منتصف

هذا  ،»أخر الصالة حتى �جيء وقت األخرى لیس في النوم تفر�ط إنما التفر�ط فیمن « :لعموم
 ،ا �صالة الصبح فإنها تنتهي قبل مجيء وقت الظهرومخصوص أ�ًض  ،مخصوص بهذا الحدیث

علیه -وأنه أم النبي  ،وأما حدیث إمامة جبر�ل ،فلیخص بهذا ،تنتهي �طلوع الشمس �االتفاق
وفي الیوم الثاني حین ذهب  ،في الیوم األول في أول الوقت �عد مغیب الشفق -الصالة والسالم

وقت صالة العشاء  :قال اثم جاء حدیث عبد هللا بن عمر متأخرً  ،فهذا في أول األمر ،ثلث اللیل
 إلى منتصف اللیل األوسط.

وروى ابن وهب قال: أخبرني غیر واحد عن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبادِة بن  "
 " الصامت.
 وعبادَة.
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شداد بن أوس وأبي هر�رة أن الشفق: الحمرة، و�ه قال مالك بن أنس، وعبادَة بن الصامت و  "
وذ�ر غیر ابن وهب من الصحا�ة عمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنًسا وأ�ا قتادة 
وجابر بن عبد هللا وابن الز�یر، ومن التا�عین سعید بن جبیر وابن المسیب وطاوس وعبد هللا 

الفقهاء األوزاعي ومالك والشافعي وأبو یوسف وأبو ثور وأبو بن دینار والزهري، وقال �ه من 
عبید وأحمد و�سحاق، وقیل: هو البیاض ُروي ذلك عن ابن عباس وأبي هر�رة أ�ًضا وعمر بن 
عبد العز�ز واألوزاعي وأبي حنیفة في إحدى الروایتین عنه، وروى أسد بن عمرو أنه رجع 

واالختیار األول؛ ألن أكثر الصحا�ة والتا�عین عنه، وروي عن ابن عمر أ�ًضا أنه البیاض، 
والفقهاء علیه، وألن شواهد �الم العرب واالشتقاق والسنة تشهد له، قال الفراء: سمعت �عض 

 العرب �قول لثوب علیه مصبوغ �أنه الشفق و�ان أحمر، فهذا شاهد للحمرة، وقال الشاعر: 
ــــــر اللــــــون �محمــــــّر الشــــــفق                وأحم

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

. 
 وقال آخر:

 " قم �ا غالم، أعني قم �ا غالم.
 أعّني.
أعّنــــــــــي غیــــــــــر مرتبــــــــــك علــــــــــى               "

. 
                  الزمــــــــان �كــــــــأس حشــــــــوها شــــــــفق  

. 
الشفق �قیة ضوء الشمس وحمرتها في أول اللیل إلى قر�ب  :وفي الصحاح ،و�قال للغرة الشفق

الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء اآلخرة إذا ذهب  :قال الخلیل ،من العتمة
 ؛شيء شِفق أي ال تماسك له :�قال ،أصل الكلمة من رقة الشيء :ثم قیل ،غاب الشفق :قیل

 "والشفقة االسم من االشتقاق. ،وأشفق علیه أي رق قلبه علیه ،لرقته
 من اإلشفاق.

 " االسم من اإلشفاق، وهو رقة القلب، و�ذلك الشفق. "
 واسم المصدر شفقة. ،افمصدره إشفاقً  ،إذا �ان الفعل أشفق

 قال الشاعر: "
تهـــوى حیـــاتي وأهـــوى موتهـــا شـــفًقا               

. 
ــــــرم   ــــــى الُح ــــــزّال عل                   والمــــــوت أكــــــرم ن

. 
فالشفق �قیة ضوء الشمس وحمرتها، فكأن تلك الرقة عن ضوء الشمس، وزعم الحكماء أن 
البیاض ال �غیب أصًال، وقال الخلیل: صعدت منارة اإلسكندر�ة، فرمقت البیاض، فرأیته یتردد 
من أفق إلى أفق ولم أره �غیب. وقال ابن أبي أو�س: رأیته یتمادى إلى طلوع الفجر. قال 

 " لم یتحدد وقته سقط اعتباره.علماؤنا: فلما 
ألن هذه عبادة  ؛ألنه ال �مكن أن توقت الصالة �شيء غیر ثابت ومعروف عند الخاص والعام

ومن �مین إلى  ،فكونه �علق �شيء یتردد ینتقل من مكان إلى مكان ،مطالب بها جمیع المكلفین
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هذه الصالة في هذا و�فرض علیهم  ،هذا ال �مكن أن یرد �ه شرع �خاطب الناس �لهم ،شمال
 الوقت المحدد.

وفي سنن أبي داود عن النعمان بن �شیر قال: أنا أعلمكم بوقت صالة العشاء اآلخرة �ان  "
�صلیها لسقوط القمر لثالثة، وهذا تحدید ثم الحكم معلق �أول  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 " االسم.

فدل على أن  ،اللیلة الثالثة من �ل شهر ،فقالتحدید والقمر �سقط في اللیلة الثالثة مع مغیب الش
 المراد �ه الشفق األحمر.

ثم الحكم معلق �أول االسم ال �قال فینقض علیكم �الفجر األول، فإنا نقول: الفجر األول ال  "
بّین  -صلى هللا علیه وسلم-یتعلق �ه حكم من إمساك وال.. من صالة وال إمساك ألن النبي 

: ولیس الفجر أن تقول هكذا فرفع یده إلى فوق، ولكن الفجر أن تقول الفجر �قوله وفعله فقال
 " هكذا، و�سطها، وقد مضى بیانه.

والمقصود �ه األول الكاذب الذي �متد في وسط السماء �ذنب  ،المقصود بذلك أنه لیس الفجر
 .و�نتشر في األفق ،ا وشماالً و�نما الفجر الذي ینفجر �مینً  ،السرحان �ما جاء في الخبر

وقد مضى بیانه في آ�ة الصیام من سورة البقرة، فال معنى لإلعادة، وقال مجاهد: الشفق  "

؟ وقال عكرمة: ما �قي من النهار،  ١٧االنشقاق: Z  £ ¢ ¡ ے ]النهار �له، أال تراه قال 
 " والشفق أ�ًضا الرديء من األشیاء، �قال: عطاء مشفَّق أي مقلَّل، قال الُكمیِّت.

 الُكمْیت.بدون �سر 
 قال الُكمْیت: "

ـــــن الملـــــوك تحلَّبـــــت                ـــــك أغـــــرُّ م مل
. 

ـــــــــر مشـــــــــفق   ـــــــــداه غی                   للســـــــــائلین ی
. 

أي جمع وضم ولف، وأصله من سورة السلطان   ١٧االنشقاق: Z  £ ¢ ¡ ے ]قوله تعالى: 
وغضبه، فلوال أنه خرج إلى العباد من �اب الرحمة ما تمالك العباد لمجیئه، ولكن خرج من �اب 

 " الرحمة، فمزج بها، فسكن الخلق إلیه ثم.
وا.  اْبَذَعرُّ

وا والتفُّوا وانقبضوا، ورجع �ل إلى مأواه فسكن فیه من  " وحًشا، وهو قوله  هولهثم اْبَذَعرُّ

 U V  W Z ]أي �اللیل،   ٧٣القصص: M N O P Q   R S T  Z ]تعالى: 

 " أي �النهار على ما تقدم.  ٧٣القصص: 

أي في اللیل   ٧٣القصص: O P Q   R S T  Z ]فیكون من �اب اللف والنشر المرتب 

[ U V  W Z  :عني �النهار. ٧٣القصص� 
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�النهار في تصرفه، هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد  فاللیل �جمع �ضم ما �ان منتشًرا "
 ومقاتل وغیرهم، قال ضابئ بن الحارث البرجمي:

ـــــــــیكم                ـــــــــاكم وشـــــــــوًقا إل ـــــــــإني و�� ف
. 

ــــــه   ــــــم تســــــفه أنامل ــــــاء ل ــــــا�ض م                   كق
. 

�قول: لیس في یده من ذلك شيء �ما أنه لیس في ید القا�ض على الماء شيء، فإذا جلل 
اللیل الجبال واألشجار والبحار واألرض فاجتمعت له فقد وسقها، والوْسق ضمك الشيء �عضه 
إلى �عض، تقول: وسقته أسقه وسًقا، ومنه قیل للطعام الكثیر المجتمع: وْسق، وهو ستون 

 صاًعا، وطعام موسق أي مجموع، و�بل مستوسقة أي مجتمعة، قال الراجز:
       حقائًقـــــــــــــــا         قالئًصـــــــــــــــاإن لنـــــــــــــــا 

. 
ــــــــو �جــــــــدن ســــــــائًقا                     مستوســــــــقات ل

. 
أي وما ساق من شيء إلى حیث �أوي، فالوسق   ١٧االنشقاق: Z  £ ¢ ¡ ]وقال عكرمة: 

 �معنى الطرد، ومنه قیل للطر�دة من اإلبل والغنم والحمر: وسیقة، قال الشاعر:
               ..................................

. 
                  كمــــــا قــــــاف آثــــــار الوســــــیقة قــــــائف  

. 
أي وما جن وستر، وعنه أ�ًضا: وما حمل، و�ل   ١٧االنشقاق: Z  £ ¢ ¡ ]وعن ابن عباس: 

 " شيء حملته فقد وسقته، والعرب تقول: ال أفعله ما وسقت عیني الماء أي حملته..
 ألنه مادام فیه حیاة فعینه فیها. ؛ا�عني ما دمت حی� 

 " ووسقت الناقة تسق وسًقا أي حملت وغلقت رحمها على الماء. "
أما إذا �ان یر�د �العین الجار�ة التي تجري �الماء فهو إذا انقطعت عینه من الماء وذهبت زروعه 

 فیمكن أن �فعل ما تعهد �عدم فعله. ،وثماره �سبب انقطاع الماء
لماء، فهي ناقة واسق، ونون ووسقت الناقة تسق وسًقا أي حملت وأغلقت رحمها على ا "

 وساق مثل نائم ونیام وصاحب وصحاب، قال �شر بن أبي خازم:
ــــــــى                ــــــــن �حــــــــدوهن حت ــــــــظ به أل

. 
                  تبیَّنـــــــت الجبـــــــاُل مـــــــن الوســـــــاق  

. 
ومواسیق أ�ًضا، وأوسقت البعیر حملته حمله، وأوسقت النخلة �ثر حملها، وقال �مان الضحاك 
ومقاتل بن سلیمان: حمل من الظلمة. قال مقاتل: أو حمل من الكواكب. قال القشیري: ومعنى 
حمل ضم وجمع، واللیل �جلل �ظلمته �ل شيء، فإذا جللها فقد وسقها، و�كون هذا القسم 

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 ]لمخلوقات؛ الشتمال اللیل علیها، �قوله تعالى: قسًما �جمیع ا

Z  :٣٩ - ٣٨الحاقة. " 
 �عني �كل شيء.

 وقال ابن جبیر: وما وسق أي وما عمل فیه �عني التهجد واالستغفار �األسحار، قال الشاعر: "
و�وًمــــــا ترانــــــا صــــــالحین وتــــــارة               

. 
                  تقـــــــوم بنـــــــا �الواســـــــق المتلبـــــــب  

. 
 " أي �العامل قوله تعالى...
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  طالب: ..........
 فیه؟ ماذا

  طالب: ..........
 بال شك.

  طالب: ..........
ال، �صیر الوقت للصالتین وقت األولى وقت للصالتین إذا أر�د جمع التقد�م ووقت الثانیة وقت 

فال �خرج وقت الجمع في وقت التأخیر �النسبة للظهر�ن إال  ،للصالتین إذا أر�د جمع التأخیر
 وال �خرج �النسبة للعشاءین إال �منتصف اللیل. ،�غروب الشمس

  طالب: ..........
 ،صالتها وما �جمع إلیها اهذا قول أكثر أهل العلم على أنها إذا طهرت في وقت الثانیة لزمه

الوقت الذي أدر�ها على الخالف في المسألة نها ال تصلي إال فر�ضة إ :ومنهم من �قول
 معروف.

  طالب: ..........
�قدمها  ،والثانیة إلى أول وقتها ،الجمع الصوري عندهم أن یؤخر الصالة األولى إلى آخر وقتها

وال شك أن التوقیت  ،وهي في الحقیقة �ل صالة في وقتها ،في أول وقتها فیصلیهما بوقت واحد
للتخفیف على  ؛ص فیهخِّ والجمع إنما رُ  ،ها أسهل من الجمع الصوري وصالة �ل صالة في وقت

ألن مراقبة أوائل  ؛الجمع الصوري فیه مشقة ،المسافر وعلى من رخص له �الجمع للتخفیف علیه
 وال یتسنى لكل أحد. ،األوقات وأواخرها بدقة فیه صعو�ة على �ثیر من الناس

  ¦ ]أي تم واجتمع واستوى، قال الحسن:   ١٨االنشقاق:  Z §  ¦ ¥ ¤ ]قوله تعالى:  "

§ Z  :أي امتأل واجتمع. وقال ابن عباس: استوى. وقال قتادة استدار. وقال الفراء   ١٨االنشقاق
اتساقه امتالؤه واستواؤه لیالي البدر. وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع، �قال: وسقته 

متسق أي مجتمع على الصالح منتظم، فاتسق، �ما �قال: وصلته فاتصل، و�قال: أمر فالن 

 " .١٩االنشقاق: ª  Z © ̈ ]و�قال: اتسق الشيء إذا تتا�ع. 
 �عني إذا جاءت هذه األشیاء متتا�عة على نسق واحد تكون متسقة.

" [ ̈ © ª « ¬  Z :قرأ أبو عمر وابن مسعود وابن عباس وأبو العالیة   ١٩االنشقاق
 " ومسروق وأبو وائل ومجاهد والنخعي والشعبي وابن �ثیر وحمزة.

 والكسائي.
 والكسائي؟
 والكسائي.
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 وحمزة الكسائي.
 والكسائي.
 والكسائي؟

 ألن حمزة غیر الكسائي.
أي لتر�بن �ا  -علیه وسلمصلى هللا -وحمزة والكسائي: لتر�َبن �فتح الفاء خطاً�ا للنبي  "

محمد حاًال �عد حال، قاله ابن عباس، وقال الشعبي: لتر�َبن �ا محمد سماًء �عد سماء ودرجة 
�عد درجة ورتبة �عد رتبة في القر�ة من هللا تعالى. وقال ابن مسعود: لتر�َبن السماء حاًال �عد 

لطي و�ونها مرة �المهل ومرة حال �عني حاالتها التي وصفها هللا تعالى بها من االنشقاق وا
 " كالدهان، وعن إبراهیم.

والمسند إلیه في قراءة  ،الفرق بین لتر�ُبن ولتر�َبن أن المسند إلى الر�وب في قراءة الضم جمع
ُفصل بین الفعل و�ین نون  ،تر�ُبن :والفرق بینهما أنه على القراءة األولى ،البناء على الفتح مفرد

و�ذا اتصلت نون التو�ید �الفعل المضارع فإنه یبنى على  ،�عرب حینئذٍ التو�ید فال یبنى الفعل 
و�ذا �ان المسند  ،صار الفاصل بین الفعل والنون واو الجماعة او�ذا �ان المسند إلیه جمعً  ،الفتح

و�بنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت �ه نون التو�ید المباشرة  ،فإنه ال فاصل اإلیه مفردً 
 بدون فاصل.

قال: السماء تقلب حاًال �عد   ١٩االنشقاق: ª « ¬  Z © ]وعن إبراهیم، عن عبد األعلى:  "
حال، قال: تكون وردة �الدهان، وتكون �المهل، وقیل: أي لتر�َبن أیها اإلنسان حاًال �عد حال 

 " من �ونك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حی�ا ومیًتا وغنی�ا وفقیًرا، فالخطاب لإلنسان.
و�نتقل بها من طور  ،�أنه جعل هذه الحیاة �مثا�ة المطیة التي �متطیها اإلنسان و�ر�بها �عني

 إلى آخر.
  طالب: ..........

 و�ن؟
  طالب: ..........

 ال، ما فیه أبّي.
  طالب: ..........
 ما فیه أبي هناك.
  طالب: ..........
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أنه عمر �عني مثل ما ذ�رنا في  �قتضي هو الظاهر تقد�مه على ابن مسعود نعمعمر،  ؟قرأ من
هنا ما فیه تقد�مه على ابن  يّ بَ وصوا�ه عمر وأُ  ،ذاك الدرس فیه ابن أبي فالنك الدرس، لكن ذل

م أحد من القراء على الصحا�ة وال في الذ�ر. ،مسعود یدل على أنه عمر  وال �مكن أن �قدَّ

هو اسم للجنس   ٦االنشقاق:  A B C D   Z ]فالخطاب لإلنسان المذ�ور في قوله:  "

�ضم الباء خطاً�ا للناس، واختاره أبو عبید   ١٩االنشقاق: Z  ̈ ]ومعناه الناس، وقرأ الباقون: 
لما ذ�ر قبل  -صلى هللا علیه وسلم-وأبو حاتم، قال: ألن المعنى �الناس أشبه منه �النبي 

هذه اآل�ة، فمن أوتي �تا�ه بیمینه، ومن أوتي �تا�ه �شماله، أي لتر�ُبن حاًال �عد حال من 
 "التكذیب واختالف على األنبیاء. شدائد القیامة، أو لتر�ُبن سنة من �ان قبلكم في 

قلت: و�له مراد، وقد جاءت بذلك أحادیث، فروى أبو نعیم الحافظ، عن جعفر بن محمد بن  "
إن «�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه -علي، عن جابر

أراد خلقه قال للملك:  ، إن هللا ال إله غیره إذا-عز وجل -ابن آدم لفي غفلة عما خلقه هللا
اكتب رزقه وأثره وأجله، واكتب شقی�ا أو سعیًدا، ثم یرتفع ذلك الملك، و�بعث هللا ملًكا آخر 

 ".»فیحفظه حتى یدرك، ثم یبعث هللا ملكین
إذا أراد هللا تصو�ره أو نفخ الروح فیه ُ�عث إلیه  ،إذا أراد ُهللا خلَقه �عني انتقاله من طور إلى طور

 الملك �ما جاء في حدیث ابن مسعود وغیره.
ثم یبعث هللا ملكین �كتبان حسناته وسیئاته، فإذا جاءه الموت ارتفع ذلك الملك، ثم جاءه  "

، فیقبض روحه، فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده، ثم یرتفع -علیه السالم -ملك الموت
 " الموت ثم. ملك

ما  ؟ومن نبیك ؟وما دینك ؟من ر�ك :�ما جاء في الحدیث الصحیح ،ترد الروح إلى الجسد لُیسأل
جاء �الجواب المذ�ور في  اا أو مرتا�ً و�ن �ان منافقً  ،ا أجابتقول في هذا الرجل؟ فإن �ان مؤمنً 

 إلى آخره. ،هاه هاه ال أدري  :األحادیث
  طالب: ..........

 في الجسد تسجل علیه.مادامت الروح 
  طالب: ..........

 ن.ننظر تخر�جه اآلنعم، مادامت الروح في الجسد.. 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه ثم یرتفعان، فإذا قامت الساعة انحط علیه ملك الحسنات وملك  "

السیئات، فأنشطا �تاً�ا معقوًدا في عنقه، ثم حضرا معه واحد سائق واآلخر شهید، ثم قال هللا 

-قال رسول هللا   ٢٢ق: a b c d e f g h i  Z ̀ _ ̂ [ ]عز وجل: 
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ثم قال  »حاًال �عد حال«قال:   ١٩االنشقاق: ª « ¬  Z © ̈ ]: -صلى هللا علیه وسلم
 " فقد اشتمل. »إن قّدامكم أمًرا عظیًما، فاستعینوا �اهلل العظیم«: -صلى هللا علیه وسلم-النبي 

 مخّرج؟ مخّرج؟
  طالب: ..........

لكن یبقى أن القصة أو الحدیث بتفاصیله إذا �ان من روا�ة  ،مثل هذا القدر ال شك في رفعه
عن جعفر بن محمد بن علي  :�قول ... عن جابر �ان ،محمد بن علي الباقرعن  :قال ،جابر

 ؟ جعفيالسمعت.. ما فیه جابر  :قال -رضي هللا عنه -عن جابر
  طالب: ..........

محمد بن علي معروف الباقر عن جعفر  ،ألن سیاق القرطبي له على أنه عن جابر بن عبد هللا
 وهل أدر�ه؟ ،-رضي هللا عنه -عن جابر ،بن محمد بن علي الصادق

  طالب: ..........
 ؟ اأدرك جابرً 

  طالب: ..........
أما  ،-علیه الصالة والسالم-هو الذي یروي عن جابر �ما في حدیث جابر في صفة حج النبي 

أو �كون  ،إما أن �كون عن جعفر بن محمد بن علي عن أبیه عن جابر ا،جعفر لم یدرك جابرً 
 وتراجع الحلیة هو �الحلیة. ،عن أبي جعفر محمد بن علي عن جابر

 طالب: وهل أدرك جابر؟ 
 ؟كیف

 طالب: أدرك جابر؟
علیه -وهو راوي حدیث صفة حج النبي  ،محمد بن علي بن الحسین أدرك ،محمد بن علي الباقر

 ما أدر�ه.فأما جعفر  ،عنه -المالصالة والس
  طالب: ..........

فقد اشتمل هذا الحدیث على أحوال تعتري اإلنسان من حین �خلق إلى حین یبعث: و�له شدة  "
صلى هللا علیه -�عد شدة: حیاة ثم موت: ثم �عث ثم جزاء: وفي �ل حال من هذه شدائد: وقال 

وذراًعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتر�بن سنن من قبلكم شبًرا �شبر «: -وسلم
 " خرجه البخاري. »فمن؟!«:، قالوا: �ا رسول هللا الیهود والنصارى؟ قال »لدخلتموه

 �عني فمن القوم المشار إلیهم إال أولئك.
وأما أقوال المفسر�ن فقال عكرمة: حاًال �عد حال فطیًما �عد رضیع: وشیًخا �عد شباب: قال  "

 الشاعر:
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               لــــه أجــــلُیْنَســــْأ إن كــــذلك المــــرء 
. 

ــق   ــق مــن �عــده طب ــى طب                   �كــرب عل
. 

وعن مكحول: �ل عشر�ن عاًما تجدون أمًرا لم تكونوا علیه، وقال الحسن: أمًرا �عد أمر؛ رخاًء 
�عد شدة، وشدة �عد رخاء، وغًنى �عد فقر، وفقًرا �عد غنى، وصحة �عد سقم، وسقًما �عد 

ال سعید بن جبیر: منزلة �عد منزلة، قوم �انوا في الدنیا متضعین، فارتفعوا في صحة. وق
اآلخرة، وقوم �انوا في الدنیا مترفعین، فاتضعوا في اآلخرة، وقیل: منزلة عن منزلة، وطبًقا عن 

، ومن �ان على فساد دعاه إلى هِ َدَعاُه ِإَلى َصَالح َفْوقطبق، وذلك أن من �ان على صالح 
ه؛ ألن �ل شيء �جري إلى شكله. قال ابن ز�د: ولتصیُرن من طبق الدنیا إلى طبق فساد فوق

اآلخرة. وقال ابن عباس: الشدائد واألهوال الموت ثم البعث ثم العرض، والعرب تقول لمن وقع 
في أمر شدید: وقع في بنات طبق، و�حدى بنات طبق، ومنه قیل للداهیة الشدیدة: أم طبق 

لها من الحیات؛ إذ �قال للحیة: أم طبق لتحو�ها، والطبق في اللغة و�حدى بنات طبق، وأص
 الحال �ما وصفنا، قال األقرع بن حا�س التمیمي:

إني امرؤ قد حلبـت الـدهَر أشـطره               
. 

                  وســــاقني طبــــٌق منــــه إلــــى طبــــق  
. 

الحكماء: من �ان الیوم على حالة وغًدا وهذا أدل دلیل على حدوث العالم و�ثبات الصانع، قالت 
 " على حالة أحرى فلیعلم.

 حالة أخرى.
من �ان الیوم على حالة وغًدا على حالة أخرى فلیعلم أن تدبیره إلى سواه. وقیل ألبي �كر  "

الوراق: ما الدلیل على أن لهذا العالم صانًعا؟ فقال: تحو�ل الحاالت وعجز القوة وضعف 
وطبق من الجراد أي جماعة،  الناسونسخ العز�مة، و�قال: أتانا طبق من  األر�ان وقهر النیة

 :-صلى هللا علیه وسلم-وقول العباس في مدح النبي 
ل.  " تنقَّ
 تنُقل.

ـــــى رحـــــٍم               " ـــــل مـــــن صـــــالب إل تنُق
. 

ــــــــق                     إذا مضــــــــى عــــــــاَلم بــــــــدا طب
. 

ا عظم رقیق �فصل بین والطبق أ�ًض  ،أي قرن من الناس �كون طباق األرض أي ملئها
 "القفاو�ن.

 بین الفقار�ن.
بین الفقار�ن، و�قال: مضى طبق من اللیل وطبق من النهار أي معظم منه، والطبق واحد  "

األطباق، فهو مشترك، وقرئ: لتر�ِبن �كسر الباء على خطاب النفس، ولیر�َبن �الیاء على 
ى أنه صفة لطبق أي طبًقا مجاوًزا لطبق أو لیر�َبن اإلنسان، وعن طبق في محل نصب عل
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حال من الضمیر في لتر�ُبن أي لتر�ُبن طبًقا مجاوز�ن لطبق أو مجاوًزا أو مجاوزة على حسب 
 " القراءة.

 ،الطباق عند أهل الحدیث یذ�رونه في تدو�ن أسماء الرواة عن الشیخ في سماع �تاب معّین
واحد  ،ین حضروا قراءة هذا الكتاب على هذا الشیخفیدونون في الطباق أسماء هؤالء الرواة الذ

یثبت الشیخ في الطباق أن هؤالء �لهم سمعوا هذا الكتاب عنه  وحینئذٍ  نوالبقیة �سمعون ،منهم �قرأ
فیكتبون في الطباق من حضر ال من  ،هذا �سمونه الطباق نو�ذ�ر و�وقع علیه ،�قراءة فالن

ن ُأحضر ممن ال یبلغ سن التمییز فإنه ال �كتبونه وأما م ،فمن بلغ سن التمییز �كتب ،ُأحضر
 في الطباق.

�عني أي شيء �منعهم من اإل�مان �عدما   ٢٠االنشقاق: Z  ² ± ° ̄ ® ]قوله تعالى:  "
 " وضحت لهم اآل�ات وقامت الدالئل؟ وهذا استفهام إنكار.

 الدالالت.
 الدالالت؟

 عندك؟ ماذا
 الدالالت.

�عدما وضحت لهم اآل�ات وقامت الدالالت؟ وهذا استفهام إنكار، وقیل: تعجب أي اعجبوا  "

µ ¶ ̧ ¹ º »  Z ´ ³ ]منهم في ترك اإل�مان مع هذه اآل�ات، قوله تعالى: 

  ١االنشقاق: Z  /  . - , ]أي ال �صلون، وفي الصحیح: إن أ�ا هر�رة قرأ:   ٢١االنشقاق: 
سجد فیها، وقد قال  -صلى هللا علیه وسلم-فسجد فیها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول هللا 

مالك: إنها لیست من عزائم السجود؛ ألن المعنى ال یذعنون وال �طیعون في العمل بواجباته، 
 " قال ابن العر�ي.

ألنه  ؛نها منهوالجمهور على أ ،رأي المالكیة أن سجدات المفصل الثالث لیست من عزائم السجود
 سجد فیها. -علیه الصالة والسالم-ثبت أن النبي 

قال ابن العر�ي: والصحیح أنها منه، وهي روا�ة المدنیین عنه، وقد اعتضد فیها القرآن  "
والسنة، قال ابن العر�ي: لما أممت �الناس تر�ت قراءتها؛ ألني إن سجدت أنكروه، و�ن تر�ُتها 

 " كان تقصیًرا مني.
 ،والسجود سجود التالوة مختلف فیه ،وترك السجود ال شك أنه ملوم ،السجود إن قرأها�عني ترك 

فإذا أراد أال �سجد  ،لكن من أراد أن �سجد فلیقرأ ،وقیل بوجو�ه ،وجماهیر أهل العلم على أنه سنة
 فإنه ال �قرؤها �ما فعل ابن العر�ي.

 " لما أممت �الناس تر�ت قراءتها؛ ألني إن سجدت أنكروه. "
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 هذا معروف عند المالكیة. ،فصلألنهم ال یرون السجود في المُ 
و�ن تر�تها �ان تقصیًرا مني، فاجتنبتها إال إذا صلیت وحدي، وهذا تحقیق وعد الصادق �أن  "

لوال حدثان «لعائشة:  -صلى هللا علیه وسلم-�كون المعروف منكًرا، والمنكر معروًفا، وقد قال 
، ولقد �ان شیخنا أبو �كر الفهري »ولرددته على قواعد إبراهیم قومك �الكفر لهدمت البیت،

یرفع ید�ه عند الر�وع، وعند الرفع منه، وهو مذهب مالك والشافعي، و�فعله الشیعة، فحضر 
عند صالة الظهر، ودخل المسجد  -موضع تدر�سه -عندي یوًما في محرس بن الشواء �الثغر

نا في مؤخره قاعًدا على طاقات البحر أتنسم الر�ح من المحرس المذ�ور، فتقدم إلى الصف، وأ
من شدة الحر، ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئیس البحر وقائده مع نفر من أصحا�ه ینتظر 

 " الصالة، و�تطلع على مراكب تحت المیناء.
 تخت.
 تخت؟

 .نعم
ل أبو ثمنة على مراكب تخت المیناء، فلما رفع الشیخ ید�ه في الر�وع وفي رفع الرأس منه قا "

وأصحا�ه: أال ترون إلى هذا المشرقي �یف دخل مسجدنا، فقوموا إلیه فاقتلوه وارموا �ه إلى 
البحر، فال یراكم أحد، فطار قلبي من بین جوانحي وقلت: سبحان هللا هذا الطرطوشي فقیه 

، وهذا �فعل -صلى هللا علیه وسلم-الوقت، فقالوا لي: ولَم یرفع ید�ه؟ فقلت: �ذلك �ان النبي 
مذهب مالك في روا�ة أهل المدینة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صالته، وقمت 

 " معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغیر وجهي، فأنكره وسألني، فأعلمته فضحك وقال.
 سنة.

 " ومن أین لي أن أقتل. "
 منقبة أن �قتل لتطبیقه السنة.

 على سنة.
 الحد؟!لكن �صل التعصب إلى هذا 

  طالب: ..........
وال یراهم  ،هموا �ه أن �قتلوه و�لقوه في البحر ،هذا قتل ،هذا ما هو �إنكار �الید ،قتل ،ما هو �الید

رفع أصبعه ف�صلي  رأى أحد الناسو�المقابل �عض الحنفیة في المشرق  ،ألنه یرفع ید�ه ؛أحد
نعوذ �اهلل من  ،ءهللا یدفع البال ،تللكن �ل شيء یهون إال الق ،ي �جنبهفكسره الذ ،في التشهد
 نعوذ �اهلل منه. ،التعصب

فضحك وقال: ومن أین لي أن أقتل على سنة؟ فقلت له: وال �حل لك هذا، فإنك بین قوم إن  "
 " قمت بها قاموا علیك، ور�ما ذهب دمك، فقال: دع هذا الكالم، وخذ في غیره.
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لشدة حرصهم  ؛والعامة إذا تغیر علیهم شيء من أمور دینهم ،ال شك الناس أعداء لما �جهلون 
 ،وال �ستوعبون ما ثبت وما لم یثبت ،وهم ال �ستوعبون الخالف بین العلماء ،وتمسكهم في دینهم

ورأوا أن ما عداها یبطل  ،وعلى هذه الجادة التي تلقوها عن شیوخهم ،هم عاشوا على هذه الطر�قة
 بین عامة الناس. وهذا موجود إلى اآلن ،الصالة

  طالب: ..........
 ؟كیف

  طالب: ..........
وهو ما  ،ما هو �طبق بیده ؟ا في صالته �سأل عنهلكن إذا استنكر شیئً  ،ال، العامي فرضه التقلید

 یدري عن شيء؟
  طالب: ..........

ن هذا إ :و�قال ،األمریرفع أمره لوالة  ،التنفیذ لوالة األمر ،ما هو للعامة ؟التنفیذ أرادلكن إذا  نعم،
 ال صارت المسألة فوضى.، و��قول ماذا و�نظریرفع ید�ه 

  طالب: ..........
 تتضرر �سببه. ال، ال �حل لك هذا أن تفعل شیًئا

  طالب: ..........
صار المعروف هذا من حیث  ،و�قعون �من طبقه ،لكن الناس ما �عرفون هذا القول الراجح نعم،

 عندهم. االدلیل برجحانه صار منكرً 
  طالب: ..........

 هو �صور حال الناس في وقته.
  طالب: ..........

 من �اب السیاسة. ،ال، من �اب السیاسة
  طالب: ..........

نما إ ،�ر�د أن �غیر ما عندهمو ما �أتیهم فجأة و�غتة  ،ال، هو اإلنسان �أتي الناس �التدر�ج
ا جاء وصلى في أرأیت لو أن شخًص  ،ثم �عد ذلك �طبق ،اا شافیً ا �افیً و�بین لهم بیانً  ،�التدر�ج

رموه �أنه  ،ثم جاء �قراءة أخرى  ،على القراءة معتادین ،عامة الناس �قراءة القرآن التي ال �ألفونها
 الناس السنة. معلَّ لكن ینبغي أن �ُ  ،و�مكن أن یوقعوا �ه ،ورموه �العظائم ،�حرف القرآن

وما جاء  -صلى هللا علیه وسلم-محمًدا   ٢٢االنشقاق: À  Z ¿     ¾ ½ ¼ ]قوله تعالى:  "
�ه، وقال مقاتل: نزلت في بني عمرو بن عمیر، و�انوا أر�عة، فأسلم اثنان منهم، وقیل: هي 

أي �ما �ضمرونه في أنفسهم من   ٢٣االنشقاق: Á Â Ã Ä  Å  Z ]في جمیع الكفار. 
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التكذیب، �ذا روى الضحاك عن ابن عباس، وقال مجاهد: �كتمون من أفعالهم. وقال ابن ز�د: 
�جمعون من األعمال الصالحة والسیئة، مأخوذ من الوعاء الذي �جمع ما فیه، �قال: أوعیت 

 الزاد والمتاع إذا جعلَته في الوعاء، قال الشاعر:
               الخیــر أ�قــى و�ن طــال الزمــان �ــه

. 
                   والشـــر أخبـــث مـــا أوعیـــت مـــن زاد 

. 
 " ووعاه أي حفظه، تقول: وعیت الحدیث أعَیه وعًیا.

 أعْیه.

 أي موجع في جهنم.  ٢٤االنشقاق:  Æ Ç È É Z ]أعْیه وعًیا، وأذٌن واعیة، وقد تقدم:  "
" 
 �عني حفظها �ما سمع. »اها �ما سمعهاثم أدَّ  ،ا سمع مقالتي فوعاهانضر هللا امرءً «

" [ Æ Ç È É Z  :أي موجع في جهنم على تكذیبهم، أي اجعل ذلك �منزلة   ٢٤االنشقاق

 " .٢٥االنشقاق: Ê Ë Ì ... Z ]الِبشارة 
 نكا�ة بهم. ؛وهنا یبشرون �ما �سوؤهم ،ألن البشارة العادة فیما �سر ؛من �اب النكا�ة بهم

" [ Ê Ë Ì Í Î  Z :استثناء منقطع �أنه قال لكن الذین صّدقوا �شهادة   ٢٥االنشقاق
 "ال إله إال هللا، وأن محمًدا رسول هللا وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائض المفروضة علیهم. أن

 ألن المستثنى لیس من جنس المستثنى منه. ؛نعم هو استثناء منقطع

االنشقاق:  Ñ   Ò Ó Z ]أي ثواب   ٢٥االنشقاق: Ï Ð  Z ]أي أدوا الفرائض المفروضة علیهم.  "

أي غیر منقوص وال مقطوع �قال: مننت الحبل إذا قطعته، وقد تقدم، وسأل نافع بن   ٢٥

 " فقال: غیر مقطوع.  ٢٥االنشقاق:  Ï Ð Ñ   Ò Ó Z ]األزرق ابن عباس عن قوله: 

لكن األكثر على أنه غیر  ،حدأل�عني ال منة فیه   ٢٥االنشقاق:  Ñ   Ò Ó Z ] :منهم �قول
 منقوص وال مقطوع.

 فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعم قد عرفه أخو �شكر، حیث �قول: "
               فتــــــــرى خلفهــــــــن مــــــــن ســــــــرعة

. 
                   الرجـــــــــع منیًنـــــــــا �أنـــــــــه أهبـــــــــاء 

. 
قال المبرد: المنین الغبار؛ ألنها تقطعه وراءها، و�ل ضعیف منین وممنون، وقیل: غیر ممنوع 

االنشقاق: Ê Ë Ì Í Î  Z ]ال ُ�َمنُّ علیهم �ه، وذ�ر ناس من أهل العلم أن قوله: 

و�نما هو �معنى الواو، �أنه قال: والذین آمنوا، وقد مضى في البقرة القول  ،لیس استثناءً   ٢٥
 " فیه، والحمد هلل، تمت سورة االنشقاق.

 


