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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 
روى أبو الزاهر�ُة عن أبي  ،وهي إحدى وخمسون آ�ة ،سورة الحاقة مكیة في قول الجمیع“

 "هر�رة قال..
 الزاهر�ِة..

من قرأ إحدى « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :روى أبو الزاهر�ِة عن أبي هر�رة قال“
ا یوم القیامة من ومن قرأها �انت له نورً  ،عشرة آ�ة من سورة الحاقة ُأجیر من فتنة الدجال

 ”.»قدمهفوق رأسه إلى 
 قال عنه؟ ماذا

 طالب: ..............
ضعت في فضائل السور ال یثبت منها إال الشيء وجل األحادیث التي وُ  ،الحدیث ال یثبت

وقد ُوضع في فضائلها سورة سورة أحادیث موضوعة ترّغب الناس في قراءة القرآن على  ،الیسیر
وهو  ،او�زعم أنه �حسن صنعً  ،وهذا جرم عظیم افتیات و�ذب على هللا ورسوله ،حد زعم واضعها

 نسأل هللا العافیة. ،من شر الناس

ألن األمور تحقق  ؛میت بذلكسُ  ،یر�د القیامة  ٢ - ١الحاقة: Z  ¤    £ ¢ ¡     ے ]قوله تعالى: “
 ”�أنه جعلها من �اب لیِل نائم لیُل نائم. ،قاله الطبري  ،فیها
 نائم. لیلٌ 

 ”كأنه جعلها من �اب لیٌل نائم.“
ووقوع األشیاء في القیامة وقوع األشیاء التي هي حق وحقیقة  ،إنما �قع فیه النوم ،والنوم لیس للیل

 إنما تحق فیها �ما أن اللیل ُینام فیه.
 ”سمیت بذلك.. :وقیل ،ألنها تكون من غیر شك ؛میت حاقةسُ  :وقیل“

 بل النقیض.�عني من �اب الحق الذي ال �ق
ألن  ؛میت بذلكسُ  :وقیل ،وأحقت ألقوام النار ،ألنها أحقت ألقوام الجنة ؛سمیت بذلك :وقیل“

 ”ا �جزع عمله.فیها �صیر �ل إنسان حقیقً 
 .ا �ها �ه وخلیقً �عني جدیرً 

ألنها تحق �ل  ؛فالقیامة حاقة ،حاققته فحققته أحقه أي غالبته فغلبته :�قال :وقال األزهري “
 ”محاق في دین هللا �الباطل.
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 �عني تغلب �ل مخاصم.
فإذا غلبه  ،وادعى �ل واحد منهما الحق ،وحاقه أي خاصمه :وفي الصحاح ،أي �ل مخاصم“

 ”إنه لترك الحقاق. :و�قال في الرجل إذا خاصم في صغار األشیاء ،حقه :قیل
 لنزق إنه لنزق الحقاق.

 ”إنه لنزق الحقاق.“
�حاقق �عني �ستقصي ما له من صغیر و�بیر �عني في توافه األشیاء تجده ما عنده مشكلة 

أماكن الخصومات عند القضاء عند أدنى شيء هذا نزق عند و�خاصم و�ستدعي خصمه إلى 
 لعرب.ا
 ،واالحتقاق االختصام ،والتحاق التخاصم ،ما له فیه حق وال ِحقاق أي خصومة :و�قال“

ُة َواْلَحقُّ َثَالُث ُلَغاٍت ِ�َمْعًنى.َواْلَحاقَُّة َوا وتقول  .الحاقة یوم الحق :وقال الكسائي والمؤرج ْلَحقَّ
والخبر المبتدأ الثاني وخبره  ،والحاقة األولى ُرفع �االبتداء ،العرب لما عرف الحقة مني هرب

 ”وهو ما الحاقة.
والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ  ،خبره :والحاقة ،مبتدأ :وما الحاقة ما ،الحاقة مبتدأ

 األول.
 :واللفظ استفهام معناه التعظیم والتفخیم لشأنها �ما تقول ؟ألن معناها ما هي ؛وهو ما الحاقة“

أي شيء أعلمك ما  :ا أياستفهام أ�ًض  ؟وما أدراك ما الحاقة ،ز�د ما ز�د على التعظیم لشأنه
ا ولكن �الصفة فقیل تفخیمً  ،ا �القیامة�ان عالمً  -یه وسلمصلى هللا عل-والنبي  ؟ذلك الیوم

 ”وقال �حیى.. ،�أنك لست تعلمها إذ لم تعاینها ؟وما أدراك ما هي :لشأنها
لكن لما  ،�علمها من �علم هذه النصوص ،جاءت أوصاف یوم القیامة في الكتاب وصحیح السنة

ولذا  ،وما تشتمل علیه من أهوال وعظائم ،علمه بها النظري ال �عطیه العلم التفصیلي لم یرها فإن

 ے ~  { | ] ، ٣ - ١القارعة: Z  5 4 3 2 1 0 / . - , ]ُفخمت 

¡  Z :٣٤النازعات ، [ È É Ê Ë  Z :لعظم هولها وما جاء  ؛�ل هذه من أسمائها  ٣٣عبس
 ؛لكنه ال �عطي التصور الكامل ،من التصور ًئا�عطي شی او�ن �ان حق�  ،من النصوص في بیانها

عد وسمعنا من أوصاف الجنة وما أُ  ،لعظم هولها ؛ألنه لیس في الدنیا مما في اآلخرة إال األسماء
ء �انت من أهوال هناك أمور ال تخطر على قلب �شر سوا ،لكن الحقائق تختلف ،ألهل الجنة
 ألهل الجنة فیها. عدّ ألهل النار فیها وما أُ  عدَّ القیامة وما أُ 

و�ل  ،فقد أدراه إ�اه وعّلمه ،وما أدراك :بلغني أن �ل شيء في القرآن :وقال �حیى بن سّالم“
وما  :�ل شيء قال فیه :وقال سفیان بن عیینة .فهو مما لم �علمه ،وما یدر�ك :شيء قال

 ”ر �ه.خبَ فإنه لم �ُ  ،وما یدر�ك :و�ل شيء قال فیه ،ر �هفإنه ُأخبِ  ،أدراك
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لكن  ،�عني أعلمه بها و�أوصافها وما �كون فیها  ٣الحاقة: Z  © ̈ § ¦ ¥ ]وهنا ما أدراك 
 ألنه لم �علمه بوقتها. ؛االساعة وما یدر�ك لعلة الساعة تكون قر�بً 

والقارعة القیامة  ،ب �القیامةذ�ر من �ذّ   ٤الحاقة: ª  « ¬ ® ̄  Z ] :قوله تعالى“
 ”ألنها تقرع الناس �أهوالها. ؛میت بذلكسُ 

 �عني تقرع القلوب �أهوالها.
لواذعه وقوارص ونعوذ �اهلل من قوارع فالن و  ،أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده :�قال“

وقوارع القرآن اآل�ات التي �قرؤها اإلنسان إذا فزع  ،هي الكلمة المؤذ�ةو  ،لسانه جمع قارصة
القارعة مأخوذة من القرعة  :وقیل ،كرسي �أنها تقرع الشیطانمن الجن أو اإلنس نحو آ�ة ال

عنى �القارعة العذاب الذي نزل بهم في الدنیا  :وقیل ،قاله المبرِّد ،في رفع قوم وحط آخر�ن
ر فیما بین الشام جْ و�انت منازلهم �الحِ  ،وثمود قوم صالح ،و�ان نبیهم �خوفهم بذلك فیكذبونه

و�انت  ،وأما عاد فقوم هود ،ا�ً رْ و�انوا عُ  ،وهو وادي القرى  :قال محمد بن إسحاق ،والحجاز
 ”واألحقاف.. ،منازلهم �األحقاف

وهو مكان معروف  ،وهي في وادي القرى �عني في العال هناك ،مازالت آثار قوم صالح موجودة
مع أننا نهینا أن ندخل مثل هذه  ،والناس قد یرتاده �عضهم للسیاحة ،ومحدد ومسور �أسالك

 الد�ار د�ار أقوام معذبین إال �اكین أو متباكین.
واألحقاف الرمل بین عمان إلى حضرموت  ،وأما عاد فقوم هود و�انت منازلهم �األحقاف“

 ° ]وقد تقدم قوله تعالى:  ،ذ�ره محمد بن إسحاق ،ا ذوي خلق و�سطة�ً والیمن �له و�انوا عرْ 

± ² ³   ́  Z :فیه إضمار أي �الفعلة الطاغیة وقال قتادة أي �الصیحة   ٥الحاقة

القمر: Z  8 7 6 5 ] :الطاغیة أي المجاوزة للحد أي لحد الصیحات من الهول �ما قال

٣١.” 
 غیر مصروف؟ أمهذا مصروف  ،وأما ثمود

 طالب: غیر مصروف.

 » ª ]صالح وهود ال شك أنها مصروفة  ..اي منعه من الصرف؟ هنا �قول �انوا عر�ً ذال ما

¬ ®  °¯  Z :٦٥األعراف  [ ¦ § ¨ ª©  Z :لكن ثمود. ،مصروفة  ٧٣األعراف 
 طالب: ..............

 عجمة وهم عرب؟ العلمیة موجودة. كیف تكون 
 طالب: ..............

 ا.�ً رْ و�انوا عُ  :�قول
 طالب: ..............
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ولو �ان  ،فیه العلل المانعة من الصرف �منع من الصرف االسم و�ن �ان لعر�ي إذا اجتمعت
وهنا عند  ،منع من الصرف للعلمیة والتأنیثومع ذلك �ُ  ،أعجمي؟ عر�ي أم، فاطمة عر�ي اعر�ی� 

�عني ما  ،صرفعند إرادة القوم تُ  ،منع من الصرفوالقبیلة مؤنثة عند إرادة القبیلة تُ  ،إرادة القبیلة
 وهو ممنوع للعلمیة والتأنیث. ،القبیلةوهنا فیه  ،هو مؤنث القوم

 طالب: ..............
 ال، �لها على إرادة القبیلة.

 ،والطغیان مجاوزة الحد  ٣١القمر: Z  = >    ; : 9 8 7 6 5 ] :كما قال“

وقال  .�الطاغیة �الصاعقة :وقال الكلبي ،أي جاوز الحد  ١١الحاقة: Z  2 1 0 / ]: ومنه
فهي مصدر �الكاذ�ة والعاقبة والعافیة أي أهلكوا  ،�الطغیان :وقال الحسن .�الذنوب :مجاهد

هلكوا فیكون على هذا أُ  ،قاله ابن ز�د ،إن الطاغیة عاقر الناقة :وقیل ،�طغیانهم و�فرهم
 ”�الطاغیة.

 هلكوا �ه �عني �سببه.أُ 
ألنهم  ؛الجمیع و�نما هلك ،او�ان واحدً  ،أي أهلكوا �ما أقدم علیه طاغیتهم من عقر الناقة“

 ”وقیل له طاغیة. ،وهؤ رضوا �فعله ومال

 Ã Ä Å   Æ Ç È É ]وهكذا شأن العقو�ات إذا نزلت عمت الصالح والطالح 
ËÊ  Z :وهذا �جعل المسؤولیة  ،بعث الناس على نیاتهمثم یُ  ،العقو�ة إذا نزلت عمت  ٢٥األنفال

فإذا تر�وا الظالم ولم  ،علیه من المسؤولیة �حسب قدرته وطاقته لٌّ و� ،كبیرة على جمیع الناس
 �أخذوا على یده عمهم هللا وعاجلهم �العقو�ة.

 ”فالن راو�ة الشعر وداعیة.. :طاغیة �ما �قال :وقیل له“
 داهیة.

 ”ا�ة.وداهیة وعالمة ونسّ “
 فتكون الهاء للمبالغة هذه.

 ،أي �اردة تحرق ببردها �إحراق النار  ٦الحاقة: µ ¶ ̧ ¹ º  Z ]قوله تعالى: “
 :وقال مجاهد ،إنها الشدیدة الصوت :وقیل ،قاله الضحاك ،مأخوذة من الصر وهو البرد

 ”الشدیدة السموم عاتیة أي عتت على..
 ،ومع البرد الشدید ال شك أنها أبلغ في األذى والتأثیر ،نعم الصر البرد إذا اجتمع الر�ح

 ،منع أن تكون �اردة شدیدة البرودة ولها صوتوال �ُ  ،والصرصر من الصر�ر وهو التصو�ت
و�ذا اجتمع مع الر�ح حرارة شدیدة أحرقت  ،وأما �النسبة للسموم فهو الحرارة ،فیجتمع فیها األمران
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 ،طاق�ُ وسواء �انت حارة شدیدة الحرارة أو �اردة شدیدة البرودة �لها أمور من عذاب هللا الذي ال 
 ولم �قم له هؤالء مع شدة �أسهم وعظم خلقهم.

 عاتیة..
 طالب: ..............

 وهنا یراد القبیلة. ،و�ذا أر�د القبیلة منع من الصرف ،إذا أراد القوم صرف نعم،
 طالب: ..............
 ما أر�د، أر�د القبیلة.

 طالب: ..............
ا مثل تأنیث الفعل ا وتمنع أحیانً یواجهك ألفاظ تصرف أحیانً  لكن ما أر�د هنا، أر�د القبیلة �ثیر ما

 :وتقول ،وهو مذ�ر ،ألن واحدهم رجل ؛قام الرجال :إذا قلت ،وقامت الرجال ،قام الرجال :تقول
 ا لتمشیة السیاق.فمثل هذا �سلك إذً  ،تر�د جماعتهم ،قامت الرجال

 طالب: ..............
 منهي عنها.مواضع العذاب ومواضع الخسف �لها 

 طالب: ..............
 هذا األصل في الفروع. ،ألنهم مخاطبون  ؛منع منه غیرهمنع منه المسلم �ُ ما �ُ 

 ،عاتیة أي عتت على خزانها فلم تطعهم ولم �طیقوها من شدة َهبو�ها غضبت لغضب هللا“
روى سفیان الثوري عن موسى بن المسیب عن شهر بن  ،عتت على عاد فقهرتهم :وقیل
ما أرسل هللا من نسمة « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :شب عن ابن عباس قالحو 

فإن الماء یوم نوح  ،إال یوم عاد و�وم نوح ،وال قطرة من ماء إال �مكیال ،من ر�ح إال �مكیال

 ، ١١الحاقة: Z  6   5 4 3 2 1 0 / ] :ثم قرأ ،ان فلم �كن لهم علیه سبیلزّ طغى على الخُ 

 º ¹ ] :فلم �كن لهم علیها سبیل ثم قرأ ،والر�ح لما �ان یوم عاد عتت على الخزان

» ¼  Z :٦الحاقة « [ ½ ¾ Z  :والتسخیر استعمال  ،أي أرسلها وسلطها علیهم  ٧الحاقة

 ”.٧الحاقة: À  Z ¿ ]الشيء �االقتدار 
أما التسخیر فهو أشد  ،ومع القدرة غیر التامة �قال له أمر ،مع القدرة التامة علیه �قال له تسخیر

 مع لزوم التمثیل واالمتثال. ،من مجرد األمر
 طالب: ..............

 �قول عنه؟ ماذاففیه شهر بن حوشب وضعفه ظاهر، نعم  ،هو ظاهر ضعفه
 طالب: ..............



 
 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

ألن مثل هذا ال �قال  ؛من بني إسرائیلى ا �قال له حكم الرفع أو متلقً على �ل حال لو �ان موقوفً 
 ف عند الجمهور.ضعّ وهو مُ  ،لكن الخبر ضعیف �ما قلنا فیه شهر بن حوشب ،�الرأي

“[ ¿ À Á Â Ã  Z :عن ابن عباس وابن  ،أي متتا�عة ال تفتر وال تنقطع  ٧الحاقة
ألنه �كوى  ؛الحسوم اتباع من حسم الداء إذا �وي صاحبه :وقال الفراء ،مسعود وغیرهما

 ”ثم یتا�ع ذلك علیه. ،�المكواة
 ؛لئال ینزف جرحه فیموت ؛نعم مثل حسم القطع إذا قطع السارق حسمت یده �الز�ت أو �الدهن

 و�منع جر�ان الدم. ،ألن الحسم �سد أطراف العروق 
 قال عبد العز�ز بن زرارة الكالبي:“

ـــــــــــــــــــــنهم زمـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــین بی ـــــــــــــــــــــّرق ب  فف
 

 تتـــــــــــــــــــــا�ع فیـــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــوام حســـــــــــــــــــــوم 
 حسست الشيء.. :هو من قولك :وقال المبرد 

 حسمت.
 ؛سامحُ  :و�قال للسیف ،الحسم االستئصال :وقیل ،حسمت الشيء إذا قطعته وفصلته عن غیره
 وقال الشاعر: ،ألنه �حسم العدو عما یر�ده من بلوغ عداوته

 ا �ـــــــــــــــهحســـــــــــــــام إذا قمـــــــــــــــت معتضـــــــــــــــدً 
 

 كفـــــى العـــــوذ منـــــه البـــــدء لـــــیس �معضـــــد 
 ”والمعنى.. 

 مجرد ما یبدأ ینحسم الموضوع. ،ود ثانیةما فیه عَ  ،�عني �مجرد البدء ینتهي الموضوع
 :قال ابن ز�د ،فهي القاطعة �عذاب االستئصال ،والمعنى أنها حسمتهم أي قطعتهم وأذهبتهم“

 ”ا.منهم أحدً  بقِ حسمتهم فلم تُ 
 احسم الموضوع �عني أنهه على أي وجه �ان. :مثل ما �قال

ألنها بدأت طلوع الشمس من أول یوم  ؛وعنه أنها حسمت اللیالي واأل�ام حتى استوعبتها“
هذه لیالي الحسوم  :و�قال ،الحسوم الشؤم :وقال اللیث ،الشمس من آخر یوم وانقطعت غروب

دلیله  ،مشائیم :وقال عكرمة والر�یع بن أنس ،وقاله في الصحاح ،أي تحسم الخیر عن أهلها

ا أي حسمت الخیر عن حسومً  :وقال عطیة العوفي ، ١٦فصلت: z { |  Z ]قوله تعالى: 
قاله  ،غداة یوم الجمعة :وقیل ،قاله السدي ،غداة یوم األحد :واخُتلف في أولها فقیل ،أهلها

 :قال وهب ،قاله �حیى بن سّالم ووهب بن منبه ،غداة یوم األر�عاء :وقیل ،الر�یع بن أنس
و�ان أولها یوم  ،وهذه األ�ام هي التي تسمیها العرب أ�ام العجوز ذات برد ور�ح شدیدة

ا من عاد دخلت سرً�ا فتبعتها ألن عجوزً  ؛إلى العجوزوُنسبت  ،األر�عاء وآخرها یوم األر�عاء
وهي  ،ألنها وقعت في عجز الشتاء ؛سمیت أ�ام العجوز :وقیل ،الر�ح فقتلتها في الیوم الثامن
 ”في آذار من شهر السر�انیین.
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 من أشهر.
وهو ابن  ،وفیها �قول الشاعر ،ولها أساٍم مشهورة ،وهي في آذار من أشهر السر�انیین“

 أحمر:
 كســـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــتاء �ســـــــــــــــــــبعة غـــــــــــــــــــر

 
 أ�ـــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــهلتنا مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــهر 

 فـــــــــــــــإذا انقضـــــــــــــــت أ�امهـــــــــــــــا ومضـــــــــــــــت 
 

 ِصـــــــــــــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــــــــــع...... 
 " 

 �ش؟أَصن 
" 

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

 ِصــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــنبر مــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــو�ر 
 و�ـــــــــــــــــــــــــــــــآمر وأخیـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر 

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

 صن صّنبر أو ِصّنبر مثل سّنور. 
...................... 

 
 صــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــّنبر مــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــو�ر 

ــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر  ــــــــــــــــــــــــــــــآمر وأخی  و�
 

 ومعلـــــــــــــــــــــــــــل و�مطفـــــــــــــــــــــــــــئ الجمـــــــــــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــ   ا عجــــــــــــــــــالً ذهــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــتاء مولًی

 
 وأتــــــــــــــــــــت �واقــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــــر 

 �م عددها؟ �قول: ،نعم هذه األ�ام الحسوم ،�عني من الحر إذا انتهى الشتاء جاء الحر 
 كســـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــتاء �ســـــــــــــــــــبعة غـــــــــــــــــــر

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

 " 
 غبر.

 �الباء؟  رِ بْ غُ 
 والسكون دلیل علیها.  ،غبر ،نعم الباء ساقطة رِ بْ غُ 

 ،واألكثر على أنه األر�عاء ،مرتینهؤالء أهلكوا في هذه األ�ام الثمانیة التي تكرر فیها یوم واحد 
في إحدى الغزوات في حدیث جابر وغیره یوم  -علیه الصالة والسالم-ولذا لما دعا النبي 

 ،فُأجیبثم دعا یوم األر�عاء بین الصالتین  ،جیبما أُ فثم دعا یوم الثالثاء  ،ما ُأجیبفاالثنین 
وعند غیرهما من األئمة ومصحح  ،وهذا مخّرج عند اإلمام أحمد والبخاري في األدب المفرد

 ا.أ�ًض 
 طالب: ..............

فمن أهل العلم من  ،أجیب یوم األر�عاء ؟..مذ�ورة هي ؟موجودة هيأ�هللا إني ما أذ�ره اآلن 
ن في هذا الوقت ساعة إجا�ة بین الصالتین الظهر والعصر من یوم األر�عاء من �ل إ�قول 



 
 

 
 
 

٩  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٩ 

ا فدعا في األولى ثم دعا في الثانیة ثم أجیب نه �ان إذا دعا دعا ثالثً إومنهم من �قول  ،أسبوع
 .-علیه الصالة والسالم-في الثالثة 

 طالب: ..............
 وعلى �ل حال فالجواب إجابته یوم األر�عاء بین الصالتین. ،ي �ظهر أنه �لها بین الصالتینذال
ا أي أي تحسمهم حسومً  :قال الزجاج ،على المصدر :وقیل ،ا نصب على الحالوحسومً “

 ”له. و�جوز أن �كون مفعوالً  ،وهو مصدر مؤ�د ،تفنیهم
 مفعول ألجله.

و�جوز أن �كون جمع  ،لالستئصال أي لقطعهم واستئصالهم ؛أي سخرها علیهم هذه المدة“
 ”ا.دي ُحسومً وقرأ السُّ  ،حاسم
 ا.َحسومً 

Ä Å Æ  Z ]قوله تعالى:  .من الر�ح أي سخرها علیهم مستأصلة ا �الفتح حاالً َحسومً “

جمع صر�ع �عني موتى وقیل فیها أي في الر�ح  ىأي في تلك اللیالي واأل�ام صرع  ٧الحاقة: 
 ”كأنهم أعجاز أي أصول نخل خاو�ة..

أصول عجز الشيء أصله �عني  ،القوم فیها �عني في الر�ح �أنهم أعجاز نخل خاو�ةفترى 
 أساسه.

ذ�ر والنخل یُ  ،خالیة األجواف ال شيء فیها :وقیل ،قاله أبو الطفیل ،نخل خاو�ة أي �الیة“

فُیحتمل أنهم   ٢٠القمر: ª   « ¬ ® ̄  Z ] :في موضع آخر :وقد قال تعالى ،و�ؤنث
و�حتمل أن �كون  ،وهو إخبار عن ِعَظم أجسامهم ،شبهوا �النخل التي صرعت من أصلها

المراد �ه األصول دون الجذوع أي إن الر�ح قد قّطعتهم حتى صاروا �أصول النخل خاو�ة أي 
�انت الر�ح  :وقال ابن شجرة ،الر�ح �انت تدخل أجوافهم فتصرعهم �النخلة الخاو�ة الجوف

 ”ل في أفواههم فَتخرج.تدخ
 ج.ُتخرِ 

 :وقال �حیى بن سّالم .فصاروا �النخل الخاو�ة ،ج ما في أجوافهم من الحشو من أد�ارهمفُتخرِ “
و�حتمل أن �كون  ،ألن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاو�ة ؛إنما قال خاو�ة

 ”المعنى..
وأما �ونها خلت من األرواح  ،الر�حأو األبدان خوت مما تشتمل علیه من الحشو التي أخرجتها 

 نسأل هللا العافیة. ،هذا هو نتیجة الموتف

 ]: أصولها من البقاع �ما قال تعالى و�حتمل أن �كون المعنى �أنهم أعجاز نخل خاو�ة عن“

y z   {  Z :و�حتمل الخاو�ة �معنى البالیة �ما  ،ان فیهاأي خر�ة ال سكّ   ٥٢النمل
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 Í ]قوله تعالى:  .فُشبهوا �عد أن هلكوا �النخل الخاو�ة ،ألنها إذا بلیت خلت أجوافها ؛ذ�رنا

Î Ï Ð Ñ Ò Z  :من  :وقیل ،من �قّیة :وقیل ،أي من فرقة �اقیة أو نفس �اقیة  ٨الحاقة
ا و�جوز أن �كون اسًما أي هل تجد لهم أحدً  ،�قاء فاعلة �معنى المصدر نحو العاقبة والعافیة

فلما أمسوا  ،�انوا سبع لیاٍل وثمانیة أ�ام أحیاء في عذاب هللا من الر�ح :وقال ابن جر�ر ،�اقًیا

 Í Î ]: -عز وجل-فذلك قوله  ،فاحتملتهم الر�ح فألقتهم في البحر ،في الیوم الثامن ماتوا

Ï Ð Ñ Ò Z  :٨الحاقة.” 

 Í ]�عني أن هذه الر�ح �عد أن أماتتهم وقتلتهم نظفت األرض من آثارهم �أنهم ما وطئوا علیها 

Î Ï Ð Ñ Ò Z  :من �قیة تدل علیهم من عین أو أثر.  ٨الحاقة 

 $ # " ! ]قوله تعالى:   .٢٥األحقاف: q r s t vu  Z ] :-عز وجل-وقوله “

% & '  Z :قوله  ٩الحاقة: [ ! " # $  Z :قرأ أبو عمرو والكسائي  ٩الحاقة: 
واختاره أبو عبید وأبو حاتم  ،ومن ِقَبله �كسر القاف وفتح الباء أي ومن معه وتبعه من جنوده

 ”ومن تلقى.. :وقرأ أبو موسى األشعري  ،ا �قراءة عبد هللا وأبّي ومن معهاعتبارً 
 تلقاءه.

والباقون قبله �فتح القاف وسكون الباء أي ومن تقدمه من القرون الخالیة  ،ومن تلقاءه“
وقرأ الحسن والجحدري  ،وقراءة العامة �األلف ،والمؤتفكات أي أهل قرى لوط ،واألمم الماضیة

ألنها ائتفكت بهم أي  ؛یت قرى قوم لوط مؤتفكاتمّ إنما سُ  :قال قتادة ،والمؤتفكة على التوحید
خمس قر�ات صبعة وصعرة وعمرة  :طبري عن محمد بن �عب القرظي قالوذ�ر ال ،انقلبت

 ،وهي المعصیة والكفر ،�الخاطئة أي �الفعلة الخاطئة ،وهي القر�ة العظمى ،ودوما وسدوم
فالخاطئة  ،أي �الخطأ العظیم :وقال الجرجاني ،�الخطا�ا التي �انوا �فعلونها :وقال مجاهد

 ”مصدر.
لت عقو�اتها لم �كن العقو�ة من أجل المؤلف في تفسیر سورة هود  ذ�ر أن هذه األمم التي ُعجِّ

�عني الشرك أعظم الذنوب  ،و�نما من أجل ما اختصت �ه �ل أمة من ذنب غیر الشرك ،الشرك
واتفقت علیها من غیر نكیر  ،عجل إذا تواطأت علیها المجتمعاتلكن هناك عقو�ات تُ  ،بال شك

ولذا ترون في �عض المجتمعات التي تنتسب إلى اإلسالم �حل علیها  ،استحقوا تعجیل العقو�ة
لكن وهم مستحقون لغضب  ،وتجدون أمم الكفر قد �حل علیها ،عقو�ات ومثالت على مر التار�خ

وهذا سبق أن أشار  ،لكن ال تعجل لهم العقو�ة ،دون �النار ومخلدون فیهاهللا وألیم عقا�ه متوعَّ 
وا علیه من فعل ؤ وجلوا لما تواطفقوم لوط عُ  ،في تفسیر سورة هود -رحمه هللا-إلیه المؤلف 

وا علیه من تطفیف مكیال ومیزان إلى غیر ذلك من الذنوب ؤ وجلوا لما تواطوأولئك عُ  ،الفاحشة
إذا رأوا الظالم  ،ون علیهؤ یتواط ،وال ینكر �عضهم على �عض ،التي �شترك فیها المجتمع �امًال 
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والناس مع ما �عیشون فیه من نعم ورغد عیش  ،أن �عمهم هللا �عقا�ه ولم �أخذوا على یده أوشك
و�ن �ان فیهم  ،من مثل هذا مخشى علیهو�قابلونها �الجحود وعدم الشكر والمعاصي والفجور �ُ 

لكن اإلشكال في الخبث الذي  ،ظاهر وموجود -وهلل الحمد-والدین  ،و�ن �ان فیهم خیر ،دین
 ،»نعم، إذا �ثر الخبث« :أنهلك وفینا الصالحون؟ قال :خاري كثر في الحدیث الصحیح في الب

والمساجد  ،والمتدینون �ثر ،والخیر موجود ،و�ال فالدین هو األصل ،اإلشكال في الخبث إذا �ثر
لكن  ،وشيء من األمر والنهي على ضعف موجود ،موجودة -وهلل الحمد-ودروس العلم  ،عمرتُ 

فهذا الذي ُ�خشى منه  ،لقت علیه العقو�ة والهالكوقد عُ  ،لضعف األمر والنهي �ثر الخبث
 و�حذر منه.

 ،ألنه أقرب ؛هو لوط :وقیل ،هو موسى :قال الكلبي  ١٠الحاقة: Z  * ( ) ]قوله تعالى: “
 ”�ما.. -علیهما السالم-عنى موسى ولوًطا  :وقیل
 جنس وعصوا الرسل. )رسول(ألن 

 ”.١٦الشعراء: Á Â Ã Ä Å Æ  Z ] :كما قال تعالى“
 وهما اثنان.

 قال الشاعر: ،وقد �عبر عن الرسالة �الرسول ،رسول �معنى رسالة :وقیل“
 لقــــــد �ــــــذب الواشــــــون مــــــا �حــــــت عنــــــدهم

 
 �ســــــــــــــــــــــــر وال أرســــــــــــــــــــــــلتهم برســــــــــــــــــــــــول 

 [ + , - .  Z :ومنه الر�ا  ،أي عالیة زائدة على األخذات وعلى عذاب األمم  ١٠الحاقة
 ”إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى �قال..

وقد أعطى نفس  ،أو غیرها أو غیر الذهب والفضة مما �جري فیه الر�ا إذا أخذ أكثر مما أعطى
 الجنس هذا عین الر�ا.

 .�أنه أراد زائدة في الشدة ،شدیدة :وقال مجاهد ،ر�ا الشيء یر�و أي زاد وتضاعف :�قال“

طغى على  :-رضي هللا عنه-أي ارتفع وعال وقال علي   ١١الحاقة: Z  2 1 0 / ]قوله تعالى 
زاد على �ل شيء خمسة  :قال قتادة ،غضب لر�ه فلم �قدروا على حبسه ،انه من المالئكةزَّ خُ 

 ”فكثر علیهم فلم.. انهزَّ طغى الماء زمن نوح على خُ  :وقال ابن عباس ،اعشر ذراعً 
ووصل المطر والسیل إلى العانة أو  ،الرجل ال تز�د على أر�عة أذرع ةقاما خمسة عشر ذراعً 

، القامةوحصل �سببه الضرر العظیم وهو ال �غطي  ،ومع ذلك تلف فیه ما تلف ،منتصف البدن
 نسأل أن یلطف �المسلمین. ؟فكیف لو زاد قلیالً 

فلم یدروا �م خرج ولیس من  ،فكثر علیهم ،انهزَّ طغى الماء زمن نوح على خُ  :وقال ابن عباس“
ا أول وقد مضى هذا مرفوعً  ،الماء قطرة تنزل قبله وال �عده إال �كیل معلوم غیر ذلك الیوم

 ”السورة.
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 وقد تقدم الكالم فیه. ،وفیه شهر ،�عني من حدیث ابن عباس
بهم من العذاب زجر هذه األمة عن االقتداء صص هذه األمم وذ�ر ما حل والمقصود من قِ “

 ”علیهم. ثم منَّ  ،بهم في معصیة الرسول
 ،رد �ه سوانا �عني هذه القصة لیست مجرد تسلیةمضى القوم ولم یُ  :�عني مثل ما جاء في األثر

 ،فالقوم مضوا واستحقوا ما استحقوا  ١١١یوسف: À Á Â ÄÃ  Z ¿      ¾ ½ ]إنما 
 لتعتبر وتتعظ وتتذ�ر وتزدجر. ؛لكن المراد هذه األمة ،وعوقبوا �ما عوقبوا �ه

في  موأنتحملناكم أي حملنا آ�اءكم  :علیهم �أن جعلهم ذر�ة من نجا من الغرق �قوله ثم منّ “
و�ل من على  ،والمحمول في الجار�ة نوح وأوالده ،أصالبهم في الجار�ة أي في السفن الجار�ة

علیه الصالة -�عني سفینة نوح   ١٢الحاقة:  Z  9 8 7 ] .نسل أولئكوجه األرض من 
 ”جعلها هللا تذ�رة.. -والسالم

�ل ما على وجه األرض اآلن من   ٤٠هود: G H I   J K L M  Z ]زوجین  من �لٍّ 
 من �ل جنس ومن �ل نوع. ،من نسل هذین الزوجین ،نسل أولئك

�انت  :قال ابن جر�ج ،أدر�ها أوائلهم في قول قتادةجعلها هللا تذ�رة وعظة لهذه األمة حتى “
والمعنى أ�قیت لكم تلك الخشبات حتى تذ�روا ما حل �قوم نوح و�نجاء  ،ألواحها على الجودي

لنجعل تلك الفعلة  :وقیل .منها شيء ولم یبقَ  ،او�م من سفینة هلكت وصارت ترا�ً  ،هللا آ�اءكم

 = > ; : ] :ولهذا قال هللا تعالى ،ظة لكممن إغراق قوم نوح و�نجاء من آمن معه موع

 Z :وصف بهذاوالسفینة ال تُ  ،أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لما جاء من عند هللا  ١٢الحاقة، 
ووعیت ما قلت  ،ووعیت العلم ،اأعیه وعیً  ،و�قال وعیت �ذا أي حفظته في نفسي :اجقال الزجّ 

�قال لكل ما حفظته في غیر نفسك  :قال الزجاج ،وأوعیت المتاع في الوعاء ،كله �معنى
 ”ولما حفظته في نفسك وعیته �غیر ألف. ،أوعیته �األلف

الواعي  ،وعیته :وما حفظته في نفسك تقول ،أوعیته :�عني ما حفظته في وعاء في ظرف تقول
 ألن النائم من شأنه أال �حفظ �خالف الواعي المتیقظ. ؛خالف النائم

واختلف فیها عن  )،أرنا( :ا �قولهوتعیها �إسكان العین تشبیهً  :واألعرجوقرأ طلحة وحمید “

 ]  ١٢الحاقة: Z  = > ; : ] :ونظیر قوله تعالى ،والباقون �كسر العین ،عاصم وابن �ثیر

1 2 3 4 5 6      7 8  Z :األذن الواعیة أذن عقلت عن هللا تعالى  :وقال قتادة  ٣٧ق
 ”.-عز وجل-وانتفعت �ما سمعت من �تاب هللا 
وأما مجرد وجود اآللة األذن  ،وهذا القلب الذي ینفع صاحبه ،�عني هي األذن التي تنفع صاحبها

ذا �له وجوده مثل هف ،ووجود السمع الذي ال �حفظ ،ووجود القلب الذي ال �عي ،ووجود السمع
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هذا ال شك ففالذي لم �ستغلها  ،-جل وعال-حقیقة لمن استغلها فیما یرضي هللا  هذه النعم ،عدمه
 .-جل وعال-عن �ونه �ستغلها فیما �غضب هللا  فضالً  ،أنها في حقه لیست نعمة

سألت ر�ي أن « :قال عند نزول هذه اآل�ة -صلى هللا علیه وسلم-وروى مكحول أن النبي “
 -ما سمعت من رسول هللا :�قول -رضي هللا عنه-فكان علي  :قال مكحول »�جعلها أذن عليّ 

ذ�ره  ،وعن الحسن نحوه ،ذ�ره الماوردي ،ا قط فنسیته إال وحفظتهشیئً  -صلى هللا علیه وسلم

 :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي   ١٢الحاقة: Z  = > ; : ]لما نزلت  :الثعلبي قال
وما �ان لي أن  ،ا �عدف�هللا ما نسیت شیئً  :قال علي”عليسألت ر�ي أن �جعلها أذنك �ا «

�ا علي إن هللا « :لعلي -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وقال أبو برزة األسلمي .أنسى
 ”.»مك وأن تعي وحق على هللا أن تعيوأن أعلِّ  ،أمرني أن أدنیك وال أقصیك

ا ال وحدیث أبي برزة نقله هكذا معلقً  ،أما �النسبة للحدیث األول فهي مراسیل ال تثبت بها حجة
 قال عن األحادیث هذه �لها؟ ماذا ؟قال عنه ماذا ،یدرى ما إسناده

 طالب: ...................
ي �من �ضع في مناقبه وفضائله لِ ابتُ  -رضي هللا عنه-وعلي  ،عالمات الوضع علیها ظاهرة

وله من  ،ألن مناقبه الثابتة الصحیحة أكثر من أن تحصر ؛ولیس �حاجة إلى شيء من هذا
فشوهوا سمعته وصورته بهذه  ،�من �ضع في فضلهي لِ ابتُ لكن  ،المناقب ما هو أعظم من هذا

�هللا  ،و�دافعون عنه ،و�ذودون عنه ،وهم �حسبون أنهم �حسنون إلیه ،األخبار الموضوعة
ألن الخصم ینشغل  ؛ولو وجد أدلة قو�ة ،ضعفألن الخبر أو الدلیل الضعیف �ُ  ؛المستعان
ثم  ،أدلة من صحیح السنة وأودلیل  ،اآلن لو عندك مسألة لها دلیل من الكتاب ،�الضعیف

و�رد  ،الخصم ینشغل بهذه األخبارف ،موضوعة وضعیفة احشدت هذه األدلة وأوردت معها أخبارً 
فلو اقتصر الناس  ،ن الصحیحینشغل بها عف ،والقارئ والسامع �ظن أن ما عندك غیرها ،علیها

صارت أدلة ملزمة  ،وال انشغل الخصم �الرد علیها ،على ما ثبت الستقامت حجتهم وما ضعفت
مثل هذا وهذه طر�قتهم طر�قة  ،�خالف ما إذا جمعوا إلى ما صح ما ضعف وما �طل ،مفحمة

السنة من أتباع ال ممن ینتسب إلى هَّ ووجد من الجُ  ،�ضعون  ،الرافضة ما �كتفون �الصحیح
نسأل هللا -وهذا ال شك أنه ضالل  ،المذاهب المتعصبة لمذاهبهم وضعوا في فضائل أئمتهم

�عني �عرض نفسه لهذا الوعید الشدید  ،»ا فلیتبوأ مقعده من النارمن �ذب علي متعمدً « -العافیة
ألنه  ؛یوجد فیه نصوال یلزم أن  ،مام یرفعه هللا �علمهفالن؟! و�ن �ان من األئمة هذا اإلمن أجل 

ي حدیث ووضع ف ،ووضع في فضائل أبي حنیفة أحادیث مرفوعة ،تأخر عن وقت النصوص
ووصل الحد  ،ووضع حدیث في فضائل غیره من األئمة ،يالشافعووضع في حدیث  ،مالك

جل -�لى إنزال أئمتهم منزلة �ستحق العبادة وهو هللا و ببعض التبع �عض المقلدة إلى الغلو 
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ووجد من  ،ووجد من �حّرف النصوص و�تأّول و�لوي أعناق النصوص من أجل إمامه ،-وعال
إمامك �قدر ما عنده  ،ال شك أن هذا خذالن ،�طعن في األئمة في خیار األمة من أجل إمامه

عن خیار األمة  ولیس �حاجة إلیك فضالً  ،-جل وعال-من علم وعمل تكون منزلته عند هللا 
 السیما �بارهم �األئمة �الخلفاء األر�عة. وسادات األمة من الصحا�ة

هي النفخة األولى لقیام  :قال ابن عباس  ١٣الحاقة: A  B   C D  Z @ ? < ]قوله تعالى: “
إن هذه  :وقیل ،ألن تأنیث النفخة غیر حقیقي ؛وجاز تذ�یر نفخ ،أحد إال مات الساعة فلم یبقَ 

ووقع الفعل على النفخة إذ لم  :ى قال األخفشثنّ نفخة واحدة أي ال تُ  :وقال ،النفخة هي األخیرة
 ”فقیل نفخة.. ،�كن قبلها اسم مرفوع

معنى ال تكرر وال تثنى؟ هي �افیة في قیام  ما ،نفخة البعث �قول هي النفخة األولى لقیام الساعة
خة للبعث فیه نفإنما ینفخ فیه مرة ثانیة  ،الساعة �معنى أنه ال ینفخ فیه مرة ثانیة لقیام الساعة

 ،�صعقون  ةنفخ :المقصود أنها ثالث نفخات نفخة الساعة التي �موت فیها الناس ،الفزع والصعق
 ونفخة یبعثون. ،ونفخة �موتون فیها

ووقع الفعل  :قال األخفش ،نفخة واحدة أي ال تثنى :وقال ،إن هذه النفخة هي األخیرة :وقیل“
و�ها  ،ا على المصدرو�جوز نفخًة نصبً  ،نفخة :فقیل ،على النفخة إذ لم �كن قبلها اسم مرفوع

مال أو �قال  :وقال الزجاج ،اضرب ضر�ً  :اقتصر على اإلخبار عن الفعل �ما تقول :قرأ أبو السِّ
 ”سم فاعله.في الصور �قوم مقام ما لم �ُ 

وعلى رفعه هو  ،وعلى هذا ینتصب لفظ نفخة ،�عني نائب الفاعل والجار والمجرور في الصور
 نائب الفاعل.

 ”قراءة العامة بتخفیف المیم أي ُرفعت..  ١٤الحاقة: E F G  Z ]قوله تعالى “
 حملت �التخفیف..

“[ E F G  Z :قراءة العامة بتخفیف المیم أي ُرفعت من أماكنها فد�تا أي   ١٤الحاقة
 :وقال الفراء ،الرتفاع الضمیر في د�تا ؛ال �جوز في د�ًة إال النصب ،فتتتا و�سرتا د�ة واحدة

 ”ومثله.. ،واألرض �الجملة الواحدة ،ألنه جعل الجبال �لها �الجملة الواحدة ؛لم �قل فد�كن
لكنه  ،ألجل مجموعها �جمع الضمیر العائد إلیهاو والجبال ال حصر لها  ،و�ال فاألرضون سبع

وصح أن �عود الضمیر علیهما  ،نظر إلى أنهما مجموعتان مجموعة أراضین ومجموعة جبال
و�ن طائفتان �جوز إعادة الضمیر  ،نا�عني سبع وسبع مجموعت }قالتا أتینا طائعین{ :ثل�التثنیة م

هذا �النسبة ،  ٩الحجرات: i j k l m  Z ]على الجمع على اعتبار أنها جمع 

 بین الطائفتین.  ٩الحجرات: n po  Z ]ألفرادهم جمع 
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 9 ]وهذا الدك �الزلزلة �ما قال تعالى:  ،ولم �قل �نَّ  }اأن السموات واألرض �انتا رتقً {ومثله “
: ; < =  Z :ومنه اندك سنام البعیر  ،ُدكتا أي �سطتا �سطة واحدة :وقیل  ١الزلزلة

 ”وقد مضى في سورة.. ،إذا انفرش في ظهره
 ر�د تسو�تها فإنها ُتدك �اآلالت الثقیلة من أجل أن تستوي وتنبسط.األرض إذا لم تكن مستو�ة وأُ 

وحّملت األرض  :وقرأ عبد الحمید عن ابن عامر ،سورة األعراف القول فیهوقد مضى في “
وحّملت قدرتنا أو ملًكا  :�أنه في األصل ،والجبال �التشدید على إسناد الفعل إلى المفعول الثاني

ولو جيء �المفعول  ،فُبني له ،ثم أسند الفعل إلى المفعول الثاني ،من مالئكتنا األرض والجبال
وقد �جوز بناؤه للثاني على وجه  ،وحّملت قدرُتنا األرض :فكأنه قال ،الفعل إلیه األول ألسند

 ”ا.وُألبست الجبة ز�دً  ،�قولك ُألبس ز�د الجبة ،حّملت األرض الملك :فیقال ،القلب
ولى �النیا�ة عن األالمفعول األول هو  ،هو المفعول األولاألصل أن الذي ینوب عن الفاعل 

أعطي أو  ،أُعطي ز�ٌد درهًما :لكن �جوز أن ینوب الثاني �ما تقول ،الثانيالفاعل من المفعول 
ألن �ال� منهما �صح أن �كون  ؛لبس الجبُة ز�ًداوأُ  ،لبس ز�ٌد الجبةَ أُ : ز�ًدا درهٌم مثل ما ذ�ر هنا

و�بقى  ،وهو الذي �صح أن �كون آخًذا ،لكن األولى �النیا�ة هو المفعول األول ،عن الفاعل انائبً 
و�صح  ،ز�د هو المفعول األول :عطي ز�ٌد درهًماففي أُ  ،ا �صح أن �كون مأخوًذا على النصبم

 ،والمأخوذ اسم مفعول ،واآلخذ اسم فاعل ،والدرهم مأخوذ ،هو اآلخذ في الحقیقة اأن �كون آخذً 
 واسم الفاعل أولى �النیا�ة من اسم المفعول.

  ١٦الحاقة: P Q  Z ] .أي قامت القیامة  ١٥الحاقة: L M N O  Z ]قوله تعالى: “

 T ] :دلیله قوله تعالى ،تنشق لنزول ما فیها من المالئكة :أي انصدعت وتفطرت وقیل
U V W X Y         Z [  Z :وقد تقدم ، ٢٥الفرقان. [ R S T U  Z :أي   ١٦الحاقة

ا ،وهى البناء یهي وهًیا فهو واهٍ  :ضعیفة �قال  ،�الم واٍه أي ضعیف :و�قال ،إذا ضعف جد�
و�كون ذلك لنزول المالئكة �ما  ،إنها تصیر �عد صالبتها �منزلة الصوف في الوهي :فقیل
 :مأخوذ من قولهم ،قاله ابن شجرة ،واهیة أي متخرقة :وقیل ،لهول یوم القیامة :وقیل ،ذ�رنا

 ”ومن أمثالهم خل.. ،ق وهى السقاء إذا تخرّ 
 :ومنه أخذ أهل العلم في تجر�ح الرواة اشتد ضعف الراوي قیل ،التعبیر �الواهیة عن شدة الضعف

نعم وهو أشد  ،واهٍ  :لي وصار �صدد أن یتمزق �سرعة أو �قطعه أدنى شيء قالواوالثوب إذا بَ  ،واهٍ 
 من الضعف.

 طالب: ...................
 ووهن. ،فهي ال تز�ده إال ضعًفا ،الواهیة ألنها تتخذ الوهى خشیة الضعف خشیة الوهى
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ومن هر�ق �الفالة ماؤه أي من �ان ضعیف العقل ال  ،خل سبیل من وهى سقاؤه :ومن أمثالهم“
 ؛على أرجائها أي على أطرافها حین تنشق .والملك �عني المالئكة اسم للجنس .�حفظ نفسه

وحكاه الثعلبي  ،ولعله قول مجاهد وقتادة :وقال الماوردي ،عن ابن عباس ،ألن السماء مكانهم
فإذا  ،یر�د أن السماء مكان المالئكة ،على أطرافها مما لم ینشق منها :الضحاك قال عن

المعنى والملك على حافات الدنیا أي ینزلون  :وقال سعید بن جبیر .انشقت صاروا في أطرافها
إذا صارت السماء قطًعا تقف المالئكة على تلك القطع  :وقیل ،و�حرسون أطرافها ،إلى األرض

فیندوا �ما تند اإلبل  ،إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم :وقیل ،التي لیست متشققة في أنفسها
 ”فال �أتون...

 �شردون و�هر�ون.
على  :وقیل ،فیرجعون من حیث جاؤوا ،ا من أقطار األرض إال رأوا مالئكةفال �أتون قطرً “

وفي أهل الجنة من التحیة  ،نتظرون ما یؤمرون �ه في أهل النار من السوق إلیهاأرجائها ی

الفرقان: X Y         Z [  Z ] :و�دل علیه ،وهذا �له راجع إلى معنى قول ابن جبیر ،والكرامة

على   ٣٣الرحمن: Z  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ے ~ { | } ]وقوله تعالى:  ، ٢٥
وتثنیته رجوان  ،واحدها رجى مقصور ،النواحي واألقطار بلغة هذیل :واألرجاء ،ما بیناه هناك

 قال الشاعر: ،مثل عصى وعصوان
ـــــــــــــي ـــــــــــــي الرجـــــــــــــوان إن  فـــــــــــــال یرمـــــــــــــى ب

 
 أقـــــــــــــل القـــــــــــــوم مـــــــــــــن �غنـــــــــــــي مكـــــــــــــاني 

 ”.١٧الحاقة: Z [ \  Z ]قوله تعالى:  .و�قال ذلك لحرف البئر والقبر 
 وجاء في معناها في أول األمر أنها أطراف األرض. ،حرف البئر والقبر طرفه

ثمانیة صفوف من  :قال ابن عباس  ١٧الحاقة: Z [ \ ] ̂ _ ̀  Z ]قوله تعالى “
هللا أعلم �م هم  :وعن الحسن .هم ثمانیة أمالك :وقال ابن ز�د .المالئكة ال �علم عددهم إال هللا

فإذا  ،أن حملة العرش الیوم أر�عة -صلى هللا علیه وسلم-وعن النبي  .ثمانیة أم ثمانیة آالف
 ”ذ�ره الثعلبي. ،فكانوا ثمانیة ،كان یوم القیامة أیدهم هللا تعالى �أر�عة آخر�ن

و�نما هم في هذا الیوم  ،مما یدل على أنهم قبل هذا الیوم لیسوا ثمانیة ،یومئذٍ  :و�شهد له قوله
 �قول؟ فماذاوأما من حیث السند  ،هذا من حیث المعنى ،ثمانیة

 طالب: ...................
�حمله الیوم « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :جه الماوردي عن أبي هر�رة قالوخرَّ “

هم ثمانیة أمالك على صورة  :وقال العباس بن عبد الملك ،»وهم یوم القیامة ثمانیة ،أر�عة
إن لكل ملك منهم أر�عة « :وفي الحدیث ،-صلى هللا علیه وسلم-ورواه عن النبي  .األوعال

 ”.»أوجه
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 حدیث األوعال معروف أنه ضعیف عند أهل العلم.
 طالب: ...................

 ال.
 طالب: ...................

 العباس بن عبد الملك �قول وما أدري �هللا..
 طالب: ...................

نسب مثل هذا الكالم �عني یُ  -علیه الصالة والسالم-�عني هل هذا مما یلیق �العباس عم النبي 
 إلیه ثمانیة أمالك على صورة األوعال �عني ُعرف بتفسیر؟!

 طالب: ...................
 شيء؟  أومحال 

 طالب: ...................
 ن؟ �یف أثبته؟ممثبت م

 طالب: ...................
أنا أقول إذا ذ�ره المؤلف  نعم،على �ل حال �عني إذا ذ�ره المؤلف فینبغي أن یثبت عبد المطلب 

وال یثبت  ،فیثبت ما في الروا�ة �غض النظر عن هل �ون هذه الروا�ة صحیحة أو غیر صحیحة
 فأعر لكن أنا ما  ،هذا ما له ،الملك ما جاء في خالفها مما ال أصل له ألبتة مثل ما عندنا عبد

وعلى  ،في السنن امخرجً  ا�عني حفظ عنه شيء في التفسیر لیكون هذا منه مادام مرو�ً  ،العباس
 حدیث األوعال معروف. ،كل حال هو ضعیف ما یثبت

ووجه  ،ووجه ثور ،ووجه أسد ،وجه رجل ،إن لكل مَلك منهم أر�عة أوجه« :وفي الحدیث“
صلى -ولما ُأنشد بین یدي النبي  ،لذلك الجنس »و�ل وجه منها �سأل هللا تعالى الرزق  ،نسر

 قول أمیة بن أبي الصلت: -هللا علیه وسلم
 رجــــــــــــل وثــــــــــــور تحــــــــــــت رجــــــــــــل �مینــــــــــــه

 
 والنســــــــــــــر لألخــــــــــــــرى ولیــــــــــــــث مرصــــــــــــــد 

 تطلــــــــــــع �ــــــــــــل آخــــــــــــر لیلــــــــــــة والشــــــــــــمس 
 

 حمـــــــــــــــــراء �صـــــــــــــــــبح لونهـــــــــــــــــا یتـــــــــــــــــورد 
 لیســـــــــــت �طالعـــــــــــة لهـــــــــــم فـــــــــــي رســـــــــــلها 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و�ال تجل  إال معذ�

 ”وفي الخبر أن فوق السماء السا�عة.. ،»صدق« :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  
 زحل بدل رجل؟

 طالب: ...................
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و�نما یذ�ر أصناف وأجناس هذه األصناف  ،یذ�ر أنواء وال نجوملكن ما �ظهر هذا هو ما هو 
ما في األبیات رجل مناسب لما في  ،األر�عة ما هي مناسبة لما جاء في الخبر على ضعفه

 الخبر وجه رجل ووجه أسد الحیوان المعروف ووجه ثور ووجه نسر.
 طالب: ...................

 إ�ه رجل.
ور�بهن مثل ما بین سماء  أظالفهنأن فوق السماء السا�عة ثمانیة أوعال بین  :وفي الخبر“

وخرجه الترمذي من حدیث العباس بن عبد  ،ذ�ره القشیري  ،وفوق ظهورهن العرش ،إلى سماء
ولفظه وفي حدیث مرفوع أن  ،وذ�ر نحوه الثعلبي ،وقد مضى في سورة البقرة �كماله ،المطلب

ا إلى ر�بها مسیرة سبعین عامً  أظالفهاعلى صورة األوعال ما بین حملة العرش ثمانیة أمالك 
وعنه ثمانیة  ،وفي تفسیر الكلبي ثمانیة أجزاء من تسعة أجزاء من المالئكة ،للطائر المسرع

حكى األول عنه  ،ثم ذ�ر عدة المالئكة �ما �طول ذ�ره ،أجزاء من عشرة أجزاء من المالئكة
وهم  ،ثمانیة أجزاء من تسعة :الماوردي عن ابن عباس وقال ،والثاني القشیري  ،الثعلبي

ولیس البیت  ،والمعنى ینزل �العرش ثم إضافة العرش إلى هللا تعالى �إضافة البیت ،الكرو�یون 
 ”العرش.. :ديقال السُّ  ،ومعنى فوقهم أي فوق رؤوسهم ،فكذلك العرش ،للسكنى

 ،�سكن -جل وعال-حرام لیس إضافته هلل معناه أن هللا اللیس البیت للسكنى معروف أن البیت 
هللا لیس معناه أنه �قله و�حمله ال، إنما �ستوي علیه من غیر أن  ،عرش ،و�ذلك عرش ر�ك

 خلقه.م من أن �قله مخلوق �ائن من أعظ -جل وعال-هللا  ،له تعالى هللا عن ذلك �كون مقال� 
 :وقیل ،وال �حمل حملة العرش إال هللا ،فوقهمالعرش تحمله المالئكة الحملة  :قال السدي“

فوقهم أي  :وقیل ،فوقهم أي إن حملة العرش فوق المالئكة الذین في السماء على أرجائها

 < = > ] :أي على هللا دلیله  ١٨الحاقة: a b  Z ]قوله تعالى:  ،فوق أهل القیامة
?  Z :بل معناه الحساب وتقر�ر  ،ا �علم �ه ما لم �كن عالًما �هولیس ذلك عرًض   ٤٨الكهف

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :وروى الحسن عن أبي هر�رة قال ،األعمال علیهم للمجازاة
وأما الثالثة  ،فأما عرضتان فجدال ومعاذیر ،�عرض الناس یوم القیامة ثالث عْرضات« :-وسلم

وال �صح  :خّرجه الترمذي قال »فآخذ بیمینه وآخذ �شماله ،فعند ذلك تطیر الصحف في األیدي
 ”من ِقَبل أن الحسن لم �سمع من أبي هر�رة.

وهذا من  ،فالمراد أنه حدث أهل المدینة وهو فیها ،حدثنا أبو هر�رة :وأما ما ذ�ر عنه من قوله
 .-رحمه هللا-تدلیس الحسن 

یة �انوا فخافیة على هذا �معنى خف ،ال تخفى منكم خافیة أي هو عالم �كل شيء من أعمالكم“
ال �خفى علیه إنسان أي ال یبقى إنسان ال  :وقیل :قال ابن شجرة ،�خفونها من أعمالهم



 
 

 
 
 

١
٩ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٩ 

ر ،ال �خفى المؤمن من الكافر وال البر من الفاج :وقال عبد هللا بن عمرو بن العاص ،�حاسب
�حشر الناس حفاة « :-صلى هللا علیه وسلم-ال تستتر منكم عورة �ما قال النبي  :وقیل
 ”ألن تأنیث الخافیة غیر حقیقي نحو.. ؛ال �خفى �الیاء :اوقرأ الكوفیون إال عاصمً  ،»عراة

 إذا �ان التأنیث غیر حقیقي جاز التذ�یر والتأنیث.

ألنه قد حال بین  ؛واختاره أبو عبید  ٦٧هود: l m n o  Z ]نحو قوله تعالى: “
لتأنیث  ؛واختاره أبو حاتم ،والباقون �التاء ،الفعل و�ین االسم المؤنث الجار والمجرور

 ”الخافیة.
 اللهم صل على محمد.. 

 


