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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 

 h i j k     l m n o p     q r s t u v w x y z ]قوله تعالى:  "

 - ١٩الحاقة: ª « ¬ ®  Z © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ { | }

 ،إعطاء الكتاب �الیمین دلیل على النجاة  ١٩الحاقة: h i j k     l  Z ]قوله تعالى:   ٢٤
وله شعاع  ،أول من ُ�عطى �تا�ه بیمینه من هذه األمة عمر بن الخطاب :وقال ابن عباس
ذ�ره  ،هیهات هیهات زفته المالئكة إلى الجنة :فقال ؟فأین أبو �كر :قیل له ،كشعاع الشمس

والحمد  ،ا من حدیث ز�د بن ثابت بلفظه ومعناه في �تاب التذ�رةوقد ذ�رناه مرفوعً  ،الثعلبي
 "هلل.

 من خّرجه؟ تخر�جه.. الثعلبي �قول..
 طالب: ...........

 ا من حدیث ز�د بن ثابت.رناه مرفوعً وقد ذ� ،ال، هو خرجه على أنه موقوف من �الم ابن عباس
 طالب: ...........
 ..؟أمفیه تخر�ج عند�م 
 طالب: ...........

فعلى هذا  ،ألن مثل هذا ما �قال �الرأي ؛نعم، حتى الموقوف على ابن عباس األول له حكم الرفع
 یلزم تخر�جه.

 ؟على تضعیفه ذ�ر الثعلبي دلیًال طالب: 
نه من خالل �الم القرطبي أن إلكن ال نقول  ،�عني إذا استقل �ه ،نعم دلیل على أنه ال شيء

 ألن �ضاعته ضعیفة في الحدیث. ؛خفى على القرطبي... تلمشهورة الكتب ا ؛الثعلبي تفرد �ه

" [ m n o p     q  Z :ألن الیمین  ؛بنجاته اأي �قول ذلك ثقة �اإلسالم وسرورً   ١٩الحاقة
 قال الشاعر: ،والشمال من دالئل الغم ،عند العرب من دالئل الفرح

 أبینــــــــــي أفــــــــــي �منــــــــــى یــــــــــد�ك جعلتنــــــــــي
 

ـــــــــــــي شـــــــــــــمالك  ـــــــــــــأفرح أم صـــــــــــــیرتني ف  ف
 "وقال.. ،قاله ابن ز�د ،ومعنى هاؤم تعالوا 

وأي فرح   ١٨٥آل عمران: Z  ¡¢ ے ~ { | } y z ]ال شك أن الذي ینجو �فرح 
واحد  ،شهادات أخذان الو عندك ولد ،بنجاته من النار اآلن وهو شاهد هذا في الحال والواقع

سب ي ر ذوال ،شف :جح ما �جلس على األرض �ل من جاء قالي نذال ،وواحد راسب ،ناجح
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هاكم اقرؤوا  ،هاؤم اقروا �تابیه ا،ما یر�ها أحدً  ،ا �خفیها عن غیرهمتجده إما �مزق الشهادة و�
هذا إذا  ؟وأین النجاح في هذه الدنیا من نجاح اآلخرة ،�هللا المستعان ،كتابیه خذوا �تابي اقرؤوه

 هللا المستعان. ،نه نجاحإتجاوزنا وقلنا 
أي �قول �ل واحد  »إال هاء وهاء«ومنه الخبر في الر�ا  ،أي خذوا :هلم وقیل :وقال مقاتل "

ولالثنین هاؤما �ا  ،هاء �ا رجل اقرأ :العرب تقول :قال ابن السكیت والكسائي ،خذ :لصاحبه
فأبدلت  ،واألصل هاكم ،وهاؤما وهاؤمن ،وللمرأة هاِء �كسر الهمزة ،�ا رجال وهاؤمُ  ،رجالن

إن هاؤم �لمة وضعت إلجا�ة الداعي عند النشاط  :وقیل ،قاله القتبي ،الهمزة من الكاف
 -بي �صوت عاٍل فأجا�ه النبيناداه أعرا -صلى هللا علیه وسلم-سول هللا روي أن ر  ،والفرح

 ".هل صوت�طوِّ  »هاؤم« :-صلى هللا علیه وسلم
 هذا ما خّرج؟ 

 طالب: ...........
 سهل..

 طالب: ...........
 نعم.

واألصل  ،ألنه أقرب العاملین ؛وعند البصر�ین �اقرؤوا ،و�تابیه منصوب بهاؤم عند الكوفیین "
 "كتابي فأدخلت الهاء.

 ،وسواء هذا وهذا فالمعنى ال �ختلف ،أو اقرؤوا �تابیه ،تنازعه عامالن هاؤم �عني خذوا �تابیه
فمثل هذا في �اب التنازع السیما وأن  ،والمأمور �قراءته هو الكتاب ،فالمأمور �أخذه هو الكتاب

أما إذا �ان المعنى �ختلف فال بد من تقدیر مفعول للفعل الثاني �ع واشتر  ،المعنى ال �ختلف
ن المراد إا فیه تنافر اللهم إال إذا قلنا مفأما خذ واقرأ  ،والشراء شيء آخر ،البیع شيء ،الكتاب

�البیع �الثمن الرخیص والشراء أو الشراء �الثمن الرخیص والبیع �الثمن الغالي من أجل المكسب 
وأما  ،شترى باع غیر الذي �ُ تر الكتاب �مكن یتجه إلى شيء واحد و�ال فاألصل أن الذي یُ �ع واش

ألنه �مكن تسلیط الفعلین  ؛�تابیه ال یلزم تقدیر مفعول ثانٍ  هاؤم اقرؤوا هاكم �تابي خذوه اقرؤوا
 على المفعول الواحد.

 ".و�ان الهاء للوقف ،فأدخلت الهاء لتبین فتحة الیاء ،واألصل �تابي "
 هاء السكت موجودة في �تب النحو. ،�عني هاء معروفة �سمونها هاء السكت

الهاء وقراءة العامة � ،ماهیه :وفي القارعة ،و�ذلك في أخواته حسابیه ومالیه وسلطانیه "
واختار أبو عبید  ،فال تترك ،ألنهن وقعن في المصحف �الهاء؛ فیهن في الوقف والوصل مًعا

وقرأ ابن  ،أن یتعمد الوقف علیها لیوافق اللغة في إلحاق الهاء في السكت و�وافق الخط
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 عٌ مْ محیصن ومجاهد وحمید و�عقوب �حذف الهاء في الوصل و�ثباتها في الوقف فیهن جَ 
 "واختار.. ،وجملة هذه الحروف سبعة ،ووافقه حمزة في مالیه وسلطانیه وماهیه في القارعة

 عني التي اقترنت بها هاء السكت.�
ومن قرأهن في الوصل �الهاء فهو على  ،تباًعا للغةاواختار أبو حاتم قراءة �عقوب ومن معه  "

 "نیة الوقف إني ظننت.
�عني ینافي مقتضى  ،�ساكتین لسناحن نألنهم �قولون �یف نذ�ر هاء السكت وهاء الوقف و  نعم

لكن إثباتها في المصحف اتفاق المصاحف  ،هاء السكتج هي أصلها وجودها قراءتها في الدرْ 
وأما  ،�لها فیها هذه الهاء -رضي هللا عنه-علیها والقراء هذه من المصاحف التي أرسلها عثمان

ألنها هاء  ؛فألن المعنى ال یناسب وجودها في الوصل ،من خالف فیها من القراء المذ�ور�ن
واختار أبو حاتم �عني السجستاني قراءة  :الق ؟درج الكالم ؟فكیف تذ�ر في الدرج ،السكت

�لها  ،سلطاني ،مالي ،حسابي ،ا للغة األصل أن اللغة ما فیها هاء �تابي�عقوب وما معه اتباعً 
لكن �جب اتباع ما في  ،فإذا وقف علیها ألحق بها هاء السكت ،هذا األصل ،بدون هاء

الذي في المصحف �جب  ،د اللغةولو خالف المقرر في قواع ،المصحف ورسمه ولو خالف اللغة
و�دعو  ،ولذلك فیه أشیاء الجواب عنها على مقتضى قواعد العر�یة فیه شيء من التكلف ،اتباعه

ما فیه مقتضى  ؟ي حذف الیاءذال ما  ٦٤الكهف: E F G           IH  Z ] ؟ي حذف الواوذال مااإلنسان 
 لكن هذا الرسم. ،للحذف من حیث اللغة

 ...........طالب: 
ال بد أن یوجد ولو لم نطلع في القرآن هذا  ،ما وجد وجه لكن ال بد أن یوجد ولو لم نطلع علیه

 ..و�ذا ما وجد �عد االستقراء التام وال ،جمع علیه أنه ال بد أن یوجدهذا شيء مُ  ،شيء متفق علیه
وجد ی مة في الحدیث ولد ما �خالف العر�یلو وج ،الكالم في الحدیث ،فالمعول على ما في القرآن

الخالف معروف عند أهل العر�یة في االحتجاج �الحدیث �اعتبار أنه تجوز روایته  ،له وجه
 �المعنى.

 طالب: ...........
لكن في النها�ة ال بد من اإلذعان  ،والقرآن یلزم أن �كون یوافق العر�یة ،أننا نثبت العر�یة �القرآن

 للقرآن.
 طالب: ...........

 ال بد أفصح الكالم. نعم
 "أي إني ظننت.. :وقیل ،عن ابن عباس وغیره ،إني ظننت أي أ�قنت وعلمت "
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لكن هل النیة تكفي في مثل  ،شف فهو على نیة الوقف من قرأها في الوصل فهو على نیة الوقف
ون ؤ م و�جرائه على مقتضى القواعد یلجهذا؟ هي هاء الوقف هاء السكت من أجل تمشیة الكال

أقول إقامة أصلها إقوامة تحر�ت الواو وتوهم انفتاح  ،مثل هذا الكالم الذي هو مخالف للواقعإلى 
 ،لكن ما تحرك ما فتح الذي قبلها ا،الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفً  ألنه إذا تحر�ت ؛�المما قبلها 

فلذلك  ،القواعد�ل هذا من أجل تمشیتها على  ،وهم انفتاح ما قبلهاتحر�ت الواو وتُ  ؟�قولون  ماذا
من مذهب  اومذهب الكوفیین أكثر مرانً  ،ن هذه القواعد أغلبیة ولیست �لیةإ�جب أن �قال 

 البصر�ین.
 طالب: ...........

ومثل هذا �قال هي هاء السكت وقد تقال في  ،ما توهم أوما له لزام تقول توهم  یرونها أصًال 
 الوصل و�نتهي اإلشكال.

 طالب: ...........
 المسألة خالفیة بین أهل العلم. ،ما �قاس أوهل �قال  ،وفیه مؤلفات القیاس في العر�یة فیه �اب

أي إني ظننت أن یؤاخذني هللا �سیئاتي عذبني فقد تفضل علي �عفوه ولم یؤاخذني  :وقیل "
 "ومن الكافر فهو شك. ،القرآن من المؤمن فهو �قین في�ل ظن  :كقال الضحا ،بها

بل ال بد من الیقین واالعتقاد الجازم الذي ال  ،االصطالحي في هذا البابألنه ال �كفي الظن 
والظن االصطالحي هو االحتمال  ،وال �حتمل النقیض �أي وجه من الوجوه ،�ساوره أدنى شك

الحاقة: r s t u v w  Z ]  ،٤٦البقرة: Z  ° ̄ ® ¬ » ]الراجح �حتمل النقیض 

و�طلق و�راد �ه االحتمال  ،الظن �طلق و�راد �ه الیقین �ما هنان إ :ولذا �قال ،فهذا هو الیقین  ٢٠
إ�اكم «و�طلق و�راد �ه أكذب الحدیث  ،و�طلق و�راد �ه الوهم ،و�طلق و�راد �ه الشك ،الراجح
 فله إطالقاته في �ل مقام ما یناسبه من المعاني. ،»فإن الظن أكذب الحدیث ،والظن

إن المؤمن  :وقال الحسن في هذه اآل�ة .وظن الدنیا شك ،ظن اآلخرة �قین :وقال مجاهد "

 t u v ] ،و�ن المنافق أساء الظن بر�ه فأساء العمل ،أحسن الظن بر�ه فأحسن العمل

w  Z :؛ولم أنكر البعث �عني أنه ما نجا إال �خوفه من یوم الحساب ،أي في اآلخرة  ٢٠الحاقة 

أي في عیش یرضاه   ٢١الحاقة: x y z { |  Z ]ألنه تیقن أن هللا �حاسبه فعمل لآلخرة 
 :وقیل ،�قولك ماء دافق أي مدفوق  ،راضیة أي مرضیة :وقال أبو عبیدة والفراء ،ال مكروه فیه

 "ذات رضى أي یرضى بها صاحبها مثل..
 البن وتامر.

 "وفي الصحیح عن النبي.. ،مثل البن وتامر أي صاحب اللبن والتمر "
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و�أتي اسم المفعول و�راد �ه  ،اسم المفعول �ما هنا راضیة وماء دافق�أتي اسم الفاعل و�راد �ه 

 ا.�عني ساترً   ٤٥اإلسراء: Z  § ¦ ¥ ]اسم الفاعل عكس هذا 
و�صحون  ،اأنهم �عیشون فال �موتون أبدً  -صلى هللا علیه وسلم-وفي الصحیح عن النبي  "

 ¡ ے ~ { ]ا و�شبون فال یهرمون أبدً  ،اا أبدً و�نعمون فال یرون بؤسً  ،افال �مرضون أبدً 

Z  :أي عظیمة في النفوس..  ٢٢الحاقة" 
�عني مرتفعة وعلوها ال شك فیه أن أهل الجنة في جهة العلو في السماء فتعظیمها في النفوس ال 

شكل ال �قبل مثل لكنه إن �ان ُ�شم منه نفي العلو جهة العلو واالرتفاع فهذا مُ  ،اإشكال فیه أ�ًض 
ومنها ما هو في  ،وأما إذا �ان ممن یثبت أن الجنة في جهة العلو وفي السماء ،الكالمهذا 

فإذا �ان یثبت هذا فتعظیمها في  ،ومنها ما هو فوق ذلك وسقفه عرش الرحمن ،السماء السا�عة
 النفوس متفق علیه.
 طالب: ...........

 ال، هذه جنة آدم التي ُأخرج منها.
 طالب: ...........

 لكن المتقرر عند أهل العلم أنها في السماء. نعم
 طالب: ...........

 نعم. ،ولذلك لما قال عظیمة في النفوس �أنه یر�د أن یثبت هذا المعنى ،بال شك نعم

" [ ¢ £ ¤  Z :یتناولها القائم والقاعد والمضطجع على ما  ،أي قر�بة التناول  ٢٣الحاقة
 ،قطف من الثماروهو ما �ُ  ،والقطوف جمع ِقْطف �كسر القاف ،�أتي بیانه في سورة اإلنسان

�لوا واشر�وا أي �قال لهم ذلك  ،والقطاف �الفتح والكسر وقت القطف ،والقطف �الفتح المصدر
 "قدمت من األعمال الصالحة. :�ما أسلفتم ،ا ال تكدیر فیه وال تنغیصهنیئَ 

�عني �قال   ١٠٦عمران: آل Z  ² ± ° ̄ ® ]وحذف القول �ثیر في النصوص 
 �لوا واشر�وا. :وهنا �قال لهم ،أكفرتم :لهم

فأما  :لقوله ؛فهو في عیشة راضیة :�لوا �عد قوله :وقال لهم ،في األ�ام الخالیة أي في الدنیا "
 "وذ�ر الضحاك أن.. ،ومن یتضمن معنى الجمع ،من أوتي

 و�عاد علیها �الجمع �اعتبار المعنى. ،�عني �عاد الضمیر على من �اإلفراد �اعتبار اللفظ
وقاله  ،وذ�ر الضحاك أن هذه اآل�ة نزلت في أبي سلمة عبد هللا بن عبد األسد المخزومي "

 ،اواآل�ة التي تلیها في أخیه األسود بن عبد األسد في قول ابن عباس والضحاك أ�ًض  ،مقاتل
و�عم المعنى جمیع أهل الشقاوة  ،تو�كون هذا الرجل وأخوه سبب نزول هذه اآل�ا ،قاله الثعلبي

إن المراد بذلك �ل من �ان  :وقد قیل }،كلوا واشر�وا{ :یدل علیه قوله تعالى ،وأهل السعادة
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و�كثر تبعه  ،و�أمر �ه ،ا في الخیر یدعو إلیهفإذا �ان الرجل رأسً  ،ا في الخیر والشرمتبوعً 
له �تاب أبیض �خط أبیض في �اطنه خرج حتى إذا دنا أُ  ،عي �اسمه واسم أبیه فیتقدمعلیه دُ 

 ،و�تغیر لونه ،فیبدأ �السیئات فیقرؤها فیشفق و�صفر وجهه ،وفي ظاهره الحسنات ،السیئات
ثم  ،اا شدیدً فیفرح عند ذلك فرحً  ،هذي سیئاتك وقد غفرت لك :فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فیه

 "ُ�قلب �تا�ه فیقرأ.
 ثم َ�قلب.

فال یزداد إال فرًحا حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فیه هذه  ،ثم َ�قلب �تا�ه فیقرأ حسناته "
 ،كسى حلتینو�ُ  ،و�ؤتى بتاج فیوضع على رأسه ،فیبیض وجهه ،حسناتك قد ضوعفت لك

انطلق  :و�قال له ،-علیه السالم-وهي قامة آدم  ،او�طول ستین ذراعً  ،و�حلى �ل مفصل منه
 "م.رهم أن لكل إنسان منهإلى أصحا�ك فأخبرهم و�شِّ 

 ،وهذا لیس في الصحیح ،والعرض سبعة ،هذا ثابت في الصحیح ،ان ذراعً و طول أبیهم ستنعم 
 ومناسب للطول. ،لكنه في المسند

 :فإذا أدبر قال ،انطلق إلى أصحا�ك فأخبرهم و�شرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا :و�قال له "

[ n o p     q r s t u v w  Z :قال هللا تعالى:  . ٢٠ - ١٩الحاقة[ x y z { 

|  Z :ے ~ { ] .أي مرضیة قد رضیها  ٢١الحاقة ¡ Z  :في السماء قطوفها   ٢٢الحاقة
فیقولون قد غمرت �رامة  ؟هل تعرفوني :فیقول ألصحا�ه ،دنیت منهمثمارها وعناقیدها دانیة أُ 

 ©̈  § ¦ ¥ ]أ�شر �ل رجل منكم �مثل هذا  ،أنا فالن بن فالن :فیقول ؟من أنت

ª « ¬ ®  Z :ا في الشر یدعو و�ذا �ان الرجل رأسً  ،متم في أ�ام الدنیاأي قدّ   ٢٤الحاقة
فیخرج له �تاب  ،نودي �اسمه واسم أبیه فیتقدم إلى حسا�ه ،فیكثر تبعه علیه ،إلیه و�أمر �ه

فیبدأ �الحسنات فیقرؤها و�ظن  ،وفي ظاهره السیئات ،في �اطنه الحسنات ،أسود �خط أسود
و�علوه  ،دت علیك فیسود وجهههذه حسناتك وقد رُ  ،فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فیه ،أنه سینجو

وال یزداد وجهه إال  ،ازنً فال یزداد إال حُ  ،ثم �قلب �تا�ه فیقرأ سیئاته ،و�قنط من الخیر ،الحزن 
ضوعفت علیك أي �ضاعف علیه  هذه سیئاتك وقد :فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فیه ،اسوادً 

 و�سودّ  ،عیناه وتزرقّ  ،فیعظم للنار :قال ،العذاب لیس المعنى أنه یزاد علیه ما لم �عمل
 "وجهه.

إذا ازداد الذنب فإنها  ،معظّ وأما �النسبة للسیئات فالمعروف أنها تُ  ،حسنات تضاعفال... نعم
 الحسنة �عشر أمثالها والسیئة واحدة. ،عفاتعظم وال تض

 طالب: ...........
 نعم 
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ى ذ�ر أن حلّ وابن حزم في مقدمة المُ  ،ومسكوت عن الفساق ،الفر�قان هم المؤمنون والكفار
�عني على حسب  ،اق من وراء الظهرسّ والفُ  ،والكفار �الشمال ،المؤمنین �أخذون الكتاب �الیمین

 ما جاء في آ�ة االنشقاق.
 طالب: ...........

 فیه؟ ماذا
 ...........طالب: 

 المقصود أنها مكتو�ة حتى الخبر �له ترى في �عض ألفاظه نكارة.
 طالب: ...........

 .-جل وعال-هو في متاجرة دائمة مع هللا 
 طالب: ...........

هو في متاجرة وتقد�م الثمن وتأخیر المثمن الذي هو السلم محل اتفاق بین أهل العلم �نظیره 

 È É ]معروفة  -جل وعال-والمتاجرة مع هللا  ،هذا جائزو  ،هذا جائز ،الذي هو الدین

Ê Ë Ì  Z :٢٩فاطر  [ r s     t u   Z  :ما هي رحت  ،هذه هي التجارة الرا�حة  ١٠الصف
أقل شيء  ،عشر�ن �المائة حتى وال مائة �المائة ألف �المائة أو�سبت عشرة �المائة  :وقال

فضل هللا  ،الحسنة �عشرة أمثالها إلى أضعاف �ثیرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف �ثیرة
إن هللا لیضاعف لبعض عباده « :�قول ،وجاء في خبر لكنه مضعف عند أهل العلم ،واسع

�عني لو  ،وهل �مكن أن �قال في مثل هذا شيء ،إلى ملیونین »الحسنة إلى ألفي ألف حسنة
و�كر  ،ر من غسل واغتسلمن �كّ «ومثله حدیث  ،وخزائنه ال تنفد ،فضل هللا ال �حدّ  ،صح الخبر

ا لكنه أ�ًض  ،عند من �صححه �كل خطوة أجر سنة صیامها وقیامها »ومشى ولم یر�ب ،وابتكر
وما  ؟الدواو�ن التي تحتمل �تابتها ماوال �مكن أن �قال هذه األمور  ،ف عند أهل العلمضعّ مُ 

�عني إذا �ان  ،هذا الكالم ما هو �صحیح ؟المسافات التي تحتوي على أجرها وما أعد ألصحابها
 تمنَّ  :فیقال له ،الصحیح في ،له تمنَّ  :النار و�دخل الجنة �قالآخر من یدخل الجنة �خرج من 

وه طالع ت ،أنه یتمنى ؤ�عني من �اب أنه ما هو �كف ،�قول ماتنقطع �ه األماني ما یدري  :�قول
أترضى أن �كون لك مثل ملك أعظم ملك في  :تنقطع �ه األماني فیقال له ؟یتمنى ماذامن النار 

ین أ من :ما �قال ،لك ومثله ومثله ومثله عشرة أضعاف :فیقال ،إي ور�ي :الدنیا؟ فیقول
ین تصیر إذا �انت الجنة أوالنار  ،أجل :المحتج قال ،عرضها السموات واألرضف ؟المساحات

سئل ابن عباس  .إًذا ما هنا نار على حد تفكیره الضعیف المسكین ؟ضها السموات واألرضعر 
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المقصود أن  ؟إذا جاء النهار أین یذهب اللیل ؟أین یذهب النهار ،إذا جاء اللیل :عن هذا قال
مثل هذه األمور التي ال �حتملها العقل ال �سترسل فیها اإلنسان �قدر ما �أخذ منها من عظمة 

 الخالق.
 "كسى.و�ُ  ،وجهه و�سودّ  ،عیناه وتزرقّ  ،فیعظم للنار :قال "

وهذا �عظم ضرس  ،ا في سبعة أذرع العرضن ذراعً یحتى �كون طول أبیه ستلكن �طول المؤمن 

 G  H ] ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،الضرس ،الكافر مثل الجبل العظیم مثل جبل أحد
I J K  Z :١٠٢طه. 

انطلق إلى أصحا�ك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل  :و�قال له ،كسى سرابیل القطرانو�ُ  "

 - ٢٥الحاقة: µ ¶ ̧ ¹           º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á      Â Ã  Z ] :فینطلق وهو �قول ،هذا

وهو  ،هلكت عني حجتي :تفسیر ابن عباس  ٢٩الحاقة: Ê Ë Ì Í  Z ]یتمنى الموت  ، ٢٧
�عني سلطانیه في الدنیا الذي هو  :وقال ابن ز�د ،قول مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك

 :قیل  ٣٠الحاقة: Î Ï Ð  Z ]قال هللا تعالى  ،ا في أصحا�هو�ان هذا الرجل مطاعً  ،الملك
أي شدوه  }فغلوه{ :-عز وجل-یبتدره مائة ألف ملك ثم تجمع یده إلى عنقه وهو قوله 

Õ Ö × Ø Ù Ú  Z ] .أي اجعلوه �صلى الجحیم  ٣١الحاقة: Ñ Ò Ó Ô  Z ] .�األغالل

وقال  ،ا بذراع الملكسبعون ذراعً  :وقال ابن عباس ،قاله الحسن ،هللا أعلم �أي ذراع  ٣٢الحاقة: 
وقال  ،و�ان في رحبة الكوفة ،و�ل �اع أ�عد ما بینك و�ین مكة ،ا�ل ذراع سبعون �اعً  :وفنَ 

إن  :وقال �عب .لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب �ما یذوب الرصاص :مقاتل

إن حلقة منها مثل جمیع   ٣٢الحاقة: Ø Ù Ú  Z ] :حلقة من السلسلة التي قال هللا تعالى
 "بلغنا.. :قال سفیان }فاسلكوه{ ،حدید الدنیا

لكن مثل هذه التفصیالت الدقیقة التي تنقل عن نوف  ،مهولة وعظیمة رال شك أن هذه أمو 
فال بد من ثبوتها في  ،اة من شرع من قبلنا من أهل الكتابالبكالي و�عب األحبار �عني متلقّ 

وعظمة النعیم  ،لقوهو عظمة الخا ،و�ن �انت في الجملة تدل على معنى متفق علیه ،شرعنا
 وشدة العذاب على أهل النار. ،ألهل الجنة

 اوالمعنى ثم اسلكو  ،وقاله مقاتل .بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فیه :قال سفیان "
وجاء في الخبر أنها تدخل في دبره وتخرج من  ،نقه فیها ثم �جر بهاتدخل عُ  :فیه سلسلة وقیل

 ؟هل تعرفوني :فینادي أصحا�ه ،تدخل من فیه وتخرج من دبره :وفي خبر آخر ،منخر�ه
 ،أنا فالن بن فالن :فینادي أصحا�ه ؟فمن أنت ،ال، ولكن قد نرى ما �ك من الخزي  :فیقولون 

وهذا التفسیر أصح ما قیل في هذه اآل�ة یدل علیه قوله  :قلت ،لكل إنسان منكم مثل هذا
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وفي الباب حدیث أبي هر�رة �معناه خرجه  ، ٧١اإلسراء: q r s t vu  Z ] :تعالى
 "فتأمله هناك.. ،وقد ذ�رناه في سورة سبحان ،الترمذي

دعى إذا �ان له أثر في قومه وله تبع وهو من هذه الحیثیة إمامهم سبقت اإلشارة إلیه أنه یُ 
 ،و�قرر �ما ذ�ر ،دعى بین یدي قومهالمقصود أن �ل إمام متبوع یُ  ،فرعون �قدم قومه ،ومقدمهم

والمراد �إمامهم هو  ،و�ذهب إلى قومه یبشرهم �ما حصل له من نعیم أو عذاب ،و�عطى �تا�ه
 ،قال یدعى �أمه ،ل �عض المفسر�نا�ما ق ،ولیس المراد �ه هو األم ،اإلمام المعروف المتبوع

عرف لذین ال �ُ ا على أوالد الزنا ابن مر�م وسترً اذ�ر �عض العلل التي منها أنه تشر�ف لعیسى 
 ولكن هذا الكالم لیس �صحیح. ،لهم آ�اء

" [ Ý Þ       ß à á â ã ä å æ ç è é Z  :أي على اإلطعام �ما   ٣٤ - ٣٣الحاقة
 قال الشاعر: ،یوضع العطاء موضع اإلعطاء

 المـــــــــــــــــوت عنـــــــــــــــــي ا �عـــــــــــــــــد ردّ أكفـــــــــــــــــرً 
 

 و�عــــــــــــــــد عطائــــــــــــــــك المائــــــــــــــــة الرتــــــــــــــــاع 
 "أي �عد إعطائك. 

واال   ١٧نوح: L M N  O P Q  Z ]وقد یوضع مكانه  ،اسم المصدر ینوب مناب المصدر
 وأقیم مقامه اسم المصدر. ،وهنا المراد إطعام المسكین ،امصدر أنبت إنباتً 

ب �سبب الكفر �ما ُعذِّ  ،أراد �عد إعطائك فبّین أنه عذب على ترك اإلطعام وعلى األمر �البخل "
والطعام عبارة عن  ،ا �المصدر المقدروأصل طعام أن �كون منصو�ً  ،التحر�ض والحث :والحض

�عمل اإلطعام فموضع  ومن أعمل الطعام �ما ،وأضیف للمسكین للمال�سة التي بینها ،العین
 "والتقدیر على إطعام المطِعم المسكین فحذف الفاعل. ،المسكین نصب

 ؛و�ال فاألصل أنه مفعول ینصب ،رلما أضیف المصدر أو اسمه �ما هنا إلى اسم المفعول جُ 
 ألنه مطعم المسكین مطَعم.

  ٣٥الحاقة: Z  & % $  # " ! ]قوله تعالى:  .وأضیف المصدر إلى المفعول ،فحذف الفاعل "
ألن المعنى �صیر لیس هاهنا طعام إال من  ؛له وال �كون الخبر قوله هاهنا :قوله .خبر لیس

والحمیم  ،وهاهنا متعلق �ما في له من معنى الفعل ،ا غیرهألن ثم طعامً  ؛وال �صح ذلك ،غسلین
 "وهو الماء.. ،وهو مأخوذ من الحمیم ،هاهنا القر�ب أي لیس له قر�ب یرق له و�دفع عنه

متعلق �ما في له الجار والمجرور من معنى الفعل الظرف والجار والمجرور �قولون إنه شبه 
 ق �ائن أو مستقر ال بد له من متعلق.والسبب في ذلك أنه ال �خلو من متعلَّ  ،جملة

 ،�أنه الصدیق الذي یرق و�حترق قلبه له ،وهو الماء الحار ،وهو مأخوذ من الحمیم "
وهو صدید أهل النار السائل من  ،فكأنه ینغسل من أبدانهم ،ن فعلین من الغسلوالغسلی

هو شجر �أكله أهل  :وقال الضحاك والر�یع بن أنس ،عن ابن عباس ،جروحهم وفروجهم



 
 

 
 
 

١
١ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١١ 

ومنه الغسلین وهو  :وقال األخفش ،سل �الكسر ما �غسل �ه الرأس من خطمي وغیرهوالغِ  ،النار
 "ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم وز�د فیه الیاء والنون.

والِغسل ما �غسل �ه من صابون  ،التنظیف �ما دون االغتسال :والَغسل ،الُغسل �الضم االغتسال
وعندهم األشنان  ،�عني عندهم الخطمي ،لخطمي وغیرهمن ا :ألنه قال ؛و وما أشبههمامبوشا

 ؟تعرف األشنان ،هذا قبل الصابون و  ،�غسلون �ه
 طالب: ...........

عبد الرحمن ما  ا�لها صح؟ أ� صعبةوالمسألة  .. أنت یوم طلعتئ طأ�هللا أبو عبد هللا مط
ه أهل لكن یذ�ر  ،و�غسل بها الثیاب وغیره مثل الصابون  ،مادة تغسل بها األواني ؟تعرف األشنان

 العلم في �تبهم.
 طالب: ...........

 أظنه نباته.. نعم
 طالب: یبدو أنه ورق شجر من أوراق الشجر

 ما هو �عید من الخطم... نعم 
ومعروف أنه أصغر  ،ثم �عد ذلك لما تحدث الشیخ ،لئال �ظن �ه الكبر ؛أنكر قبل ،طلعت العلوم

 هللا المستعان. ...منه
وقال ابن  .هو شر الطعام وأ�شعه :وقال قتادة ،وز�د فیه الیاء والنون �ما ز�د في عفر�ن "

  ٦الغاشیة: I J K L M N O  Z ] :وقال في موضع آخر .ال �علم ما هو وال الزقوم :ز�د
فلیس له الیوم  :والمعنى ،في الكالم تقد�م وتأخیر :وقیل ،�جوز أن �كون الضر�ع من الغسلین

 .أي ولیس لهم طعام ینتفعون �ه }وال طعام{ ،و�كون الماء الحار ،هاهنا حمیم إال من غسلین

[ - . / 0  1  Z :وقرئ  .�عني المشر�ین :وقال ابن عباس ،أي المذنبون   ٣٧الحاقة
 ،�لنا نخطو ؟ما الخاطون  :وعن ابن عباس ،والخاطون �طرحها ،الخاطیون �إبدال الهمزة �اءً 

 "وروى عنه أبو األسود الدؤلي..
لعلم من �فرق بین الخاطئ من أهل ا ،لكن خیر الخطائین التوابون  ،نعم �ل بني آدم خطاء

 متعمد.والمخطئ غیر  ،متعمدالخاطئ ، والمخطئ
إنما هم  ؟ما الصابون  ،إنما هم الخاطئون  ؟ما الخاطون  :وروى عنه أبو األسود الدؤلي "

 .-ز وجلع-و�تعدون حدود هللا  ،و�جوز أن یراد الذین یتخطون الحق إلى الباطل .الصابئون 

أقسم �األشیاء �لها  :المعنى  ٣٩ - ٣٨الحاقة:  Z : 9 8 7 6 5 4 3 2 ]قوله تعالى: 
 "ما ترون منها وما ال ترون وال صلة..
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ما  ،فیدخل فیها �ل شيء ،إما أن تكون مرئیة أو غیر مرئیة ،�عني لن تخرج عن هذین القسمین
ولو  ،بصر�قي ما ال یُ  ،لكن لو أقسم �ما تبصرون  ،فیه شيء �خرج عن اإل�صار وعدم اإل�صار

 فعم القسمین الحاصر�ن. ،بصربَصر �قي ما یُ یُ  أقسم �ما ال
 طالب: ...........

البعوضة من  وفي ،في هذا الباب واحدفالبعوضة والجمل واإلبل  ،إذا نظرنا إلى عظمة الخالق
 وفي الجمل من األسرار ما ال یوجد في البعوضة. ،األسرار ما ال یوجد في الجمل

 "أي لیس األمر.. ،هو رد لكالم سبق: وقیل ،و(ال) صلة "
فال أقسم  :وفي الواقعة ؟ا لهمع أنه أثبت جوا�ً  ،هل ال، نافیة للقسم ،ال أقسم إنه لقول رسول �ر�م

وأثبت  ،مع أنه أثبت جواب القسم هنا ؟نافیة هل �مكن أن تكون ال، ،و�نه لقسم�مواقع النجوم 
ال، هذه صلة وز�ادتها مع عدم احتمال االضطراب في المعنى والشك فیه  :�قولون  !القسم هناك

في قراءة للحسن البصري  }ما منعك أال تسجد{و }،ما منعك أن تسجد{ ،وعدم اللبس ال مانع منه
فألقسم �مواقع النجوم  ،�ما تبصرون  وجعل اللفظ فألقسم ،جعل الهمزة زائدة زائدة، ال ما جعل

�عني تأكید وقد تزاد األلف أو ألذ�حنه ما فیه ألف زائدة؟ في المصحف ما فیه ألف زائدة؟ فیه 
والحسن البصري �جعل هذا مثل أو  ،لكنها ال تنطق ،وقد تزاد األلف في الرسم ،ألف زائدة

 قوله.لكن القراء �لهم على خالف  ،ألف زائدة في الرسم ،ألذ�حنه
 طالب: ...........

 نعم. ،فألقسم؟ تأكید
سبب ذلك أن  :وقال مقاتل ،أي لیس األمر �ما �قوله المشر�ون  ،هو رد لكالم سبق :وقیل "

 -فقال هللا ،�اهن :وقال عقبة ،شاعر :وقال أبو جهل ،إن محمًدا ساحر :الولید بن المغیرة قال
 "ال هاهنا نفي.. :وقیل ،أي أقسم ،فال أقسم :-عز وجل

وأؤ�د هذا النفي �أقسم �ما تبصرون وما  ،(ال) �عني لیس األمر �ذلك ،(ال) نافیة لما قاله أولئك 
علیه -مسلطة على ما دار بینهم من خالف في النبي  )ال نافیة(فالنفي تقول  ،ال تبصرون 

أو �ذا و�ذا �ل هذا ال، أقسم قد �كون في  اأو مجنونً  اأو شاعرً  امن �ونه ساحرً  -الصالة والسالم
 .و�قولون إن هذا منه ،الكالم حذف وطي

وعلى هذا  ،لوضوح الحق في ذلك ؛ال، هاهنا نفي للقسم أي ال �حتاج في هذا إلى قسم :وقیل "
 "فجوا�ه �جواب القسم إنه �عني القرآن لقول رسول �ر�م یر�د..

 ،هو واضح ،وال �حتاج إلى استدالل ،ألن ما سیق من أجله ال �حتاج إلى قسم ؛�عني نفى القسم
د �قسم عند وجود الشك  ؟متى �حتاج إلى المؤ�دات التي منها القسم ولذلك ،ما �حتاج إلى أن یؤ�َّ

فإن الكالم �جري �ما هو في سورة �س  ،أما مع خلو النفس عن الشك والتردد والتكذیب ،والتردد
فالكالم  ،إنا إلیكم لمرسلون  :د ترددجِ ر قالوا إنا إلیكم مرسلون ثم قالوا �عد ذلك لما وُ في أول األم
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ما فیها تردد ال �حتاج إلى تأكید وال قسم وال الم القسم وال الم التأكید  اونفسً  اخالی�  االذي یواجه قلبً 
م إذا زاد التردد جيء ث ،لكن إذا ُوجد شيء من التردد جيء �مؤ�د واحد ،وال نون التو�ید وال شيء

طیب الجواب  ،فُنفي القسم ،وهذا منه على هذا القول أنه ال �حتاج إال قسم ،وهكذا ،�مؤ�ِّد ثانٍ 
 �قولون جواب القسم المنفي مثل جواب القسم المثَبت. ،إنه لقول رسول �ر�م

" [ < = >          ?  Z :دلیله ،الحسن والكلبي ومقاتل هقال ،یر�د جبر�ل  ٤٠الحاقة: [ i  j k 

l           m n o p q r  Z :بي.تَ ا والقُ وقال الكلبي أ�ًض   ٢٠ - ١٩التكو�ر" 

التكو�ر هو   ١التكو�ر: Z  $     # " ! ]هنا إنه لقول رسول �ر�م هو المراد �ما جاء في آ�ة 
 المراد هنا وهناك؟

 طالب: ...........
 .-والسالمعلیه الصالة -هناك جبر�ل وهنا محمد 

وما هو { :لقوله ؛-صلى هللا علیه وسلم-الرسول هاهنا محمد  :تبيا والقُ وقال الكلبي أ�ًض  "
عز -إنما هو من قول هللا  ،-صلى هللا علیه وسلم-ولیس القرآن قول الرسول  }�قول شاعر

 ".-وجل
 ،�ه حقیقة نسب إلى من نطقألن الكالم یُ  ؛نعم إثبات أنه قول الرسول هنا وقول الرسول هناك

لكن  ،نسب إلى من حمله عّمن قاله إلى الواسطةوقد یُ  ،هذا األصل فیه ،و�لى من قاله ابتداءً 
 .-جل وعال-الكالم �الم هللا  ،حقیقته ومصدره ومنه بدأ و�لیه �عود

قوله تعالى:  .هذا قول مالك :�قولنا ،ألنه تالیه ومبّلغه والعامل �ه ؛ونسب القول إلى الرسول "

[ @ A  B DC  Z :ألنه ورد �سبِّ  ؛وال �قول �اهن ،ألنه مباین لصنوف الشعر �لها  ٤١الحاقة 
 "ا.فال َینزلون شیئً ،الشیاطین وشتمهم 

 فال ُینزلون.

ما  قلیالً  ٤١الحاقة:  E F G H Z ] :وما زائدة في قوله ،هما على من �سبّ فال ُینزلون شیئً  "
 "تذ�رون.

ألن القرآن مصون من الز�ادة  ؛إنما �قول صلة ،وال �قول زائدة �عض أهل العلم یتلطف في العبارة
لكن ال شك  ،إنها زائدة :نها لو حذفت استقام المعنى �صح أن �قالإوهي من حیث  ،والنقصان

 ،إنما �ستقیم الكالم بدونها ،فلیست زائدة من �ل وجه ،في الكالم والتو�ید افي أن لوجودها أثرً 
 وة مثل معناه حال وجودها.في القلكن ال �كون معناه 
 طالب: ...........

[ M N O P  Z :الذي تتذ�رون �ه تصیر موصولة. قلیالً  ،الذي تؤمنون �ه قلیالً  ٤٢الحاقة 
 طالب: ...........



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=Ô–_•^=ÓáÈã۰۰۲E=
 

١٤ 

 لكن الموصول هل �عمل ما �عده فیما قبله؟ �عمل؟  نعم،
 طالب: ...........

 !؟وصولة حائلة بین العامل والمعمولوهي م إذا �ان ما �عمل أجل �یف نصبت قلیالً 
 طالب: ...........

 �عد؟! ال، تطول المسألة ال، ما �صلح.
من  :ئلواوذلك القلیل من إ�مانهم هو أنهم إذا سُ  ،تذ�رون  وقلیالً  ،تؤمنون  قلیالً  :والمعنى "

لما فیه  ؛�ما �عد ما ا وتنصب قلیالً وال �جوز أن تكون ما مع الفعل مصدرً  ،هللا :قالوا ؟خلقهم
ابن  وقرأ ،ألن ما عمل فیه المصدر من صلة المصدر ؛من تقد�م الصلة على الموصول

ألن  ؛والباقون �التاء ،ما یؤمنون و�ّذكرون �الیاء :محیصن وابن �ثیر وابن عامر و�عقوب
 "اآل�ة. ...فما منكم :وأما �عده ،تبصرون  :أما قبله فقوله ،الخطاب قبله و�عده

 خاطب الذي یناسب التاء تاء الخطاب.كله خطاب متجه للم

          < = >    ; ] :وهو عطف على قوله ،تنز�ل أي هو تنز�ل من رب العالمین :قوله تعالى "

?  Z :قوله تعالى:  .وهو تنز�ل من رب العالمین ،أي إنه لقول رسول �ر�م ٤٠الحاقة[ V W 

X Y     Z   [  Z :ل على : وقرئ  ،من ِقَبل نفسهل أي تكلف وأتى �قول تقوّ  ٤٤الحاقة ولو ُتقوِّ

 "أي �القوة والقدرة أي ألخذناه �القوة. ٤٥الحاقة: Z  _ ^ [ \ ]البناء للمفعول 
ل على هللا  :و�أن وجه هذه القراءة ل أنه معصوم من التقوُّ لكن قراءة  ،-جل وعال-لو ُتقوِّ

 وأنه لو حصل �ذا لكان �ذا مع أنه لن �حصل. ،ل متجهة أنها على سبیل التنزلالجماعة تقوَّ 
 طالب: یؤ�ده ألخذنا منه.

وأنه لو وجد هذا لكان  ،ألنه على سبیل التنزل واالفتراض ؛نعم المقصود أن مثل هذا ما ینكر
 كذا..

 طالب: ...........
 المقصود أن مثل هذا ما فیه أدنى إشكال. ،نعم

وهو معنى قول  ،ألن قوة �ل شيء في میامنه قاله القتبي ؛وعّبر عن القوة والقدرة �الیمین "
 اخ:مّ ومنه قول الشّ  ،ابن عباس ومجاهد

 فعـــــــــــــــــــت لمجـــــــــــــــــــدإذا مـــــــــــــــــــا را�ـــــــــــــــــــة رُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــالیمینتلقّ    اهــــــــــــــــــــــــــــــا عرا�ــــــــــــــــــــــــــــــة �
 وقال آخر: ،عرا�ة اسم رجل من األنصار من األوس ،أي �القوة 

ـــــــــت الشـــــــــمس أشـــــــــرق نورهـــــــــا  ولمـــــــــا رأی
 

 تناولـــــــــــــــت منهـــــــــــــــا حـــــــــــــــاجتي بیمینـــــــــــــــي 
 :وقال الحسن .تلقاها عرا�ة �الیمین أي �االستحقاق :والحكم �الیمین �الحق قال :وقال السدي 

وقال أبو جعفر  ،قاله نفطو�ه ،المعنى لقبضنا �مینه عن التصرف :وقیل ،لقطعنا یده الیمین
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�ما  ،على عادة الناس في األخذ بید من �عاَقب اإلذاللإن هذا الكالم ُخرِّج مخرج  :الطبري 

 a ̀ ] .خذوا ید�ه أي ألمرنا �األخذ بیده و�الغنا في عقا�ه :�قول السلطان لمن یر�د هوانه

b c     d  Z :٤٦الحاقة." 
لكن لو وجد القول  ،تمتنع العقو�ة المتناع القول ،لو حرف امتناع المتناع ،�عني لو حصل هذا

 لوجدت العقو�ة.
وهو عرق یتعلق �ه القلب إذا انقطع  ،ثم لقطعنا منه الوتین �عني نیاط القلب أي ألهلكناه "

 قاله ابن عباس وأكثر الناس. ،مات صاحبه
 إذ بلغتنـــــــــــــــــــــــــي وحملـــــــــــــــــــــــــت رحلـــــــــــــــــــــــــي

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

 إذا بلغِتنــــــــــــــــــــــــي وحملــــــــــــــــــــــــت رحلــــــــــــــــــــــــي 
 

 الــــــــــــــــــوتینعرا�ــــــــــــــــــة فاشــــــــــــــــــرقي بــــــــــــــــــدم  
فإذا انقطع �طلت القوى ومات  ،وهو النخاع الظهرهو حبل القلب الذي في  :وقال مجاهد 

 "إنه القلب ومراقه وما یلیه. :وقال محمد بن �عب ،والموتون الذي قطع وتینه ،صاحبه
 ومراقُّه �التشدید.

والعلباء عصب  ،ق بین العلباء والحلقومإنه عرِ : قال الكلبي ،إنه القلب ومراقُّه وما یلیه "
 "العنق وهما علیاوان..

 علباوان.
 "وقاله عكرمة إن الوتین. ،وهما علباوان بینهما ینبت العرق  "

 وقال.
 سم.

 وقال عكرمة.
 "إن الوتین إذا قطع ال إن جاع عرف وال إن شبع عرف. :وقال عكرمة "

 ،شبعان أوال �عرف هل هو جائع  ،نه �عیش إذا قطع منه الوتین �كون هذا وضعهأهذا إذا قّدر 
 ا �حتاج إلى دلیل علیه من الواقع أو من..لكن هذا أ�ًض 

فلذلك  ،في معنى الجمع )أحد(و ،ما نفي ٤٧الحاقة: e f   g h i   j k  Z ] :قوله تعالى "

البقرة: v w x y z |{  Z ] :أي فما منكم قوم �حجزون عنه �قوله تعالى ،نعته �الجمع

 :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  ،ألن (بین) ال تقع إال على اثنین فما زاد ؛هذا جمع  ٢٨٥
 "ومعناه الجمع. ،لفظه واحد »لم تحل الغنائم ألحد سود الرؤوس قبلكم«
 (ألحد) لفظه واحد (سود) أحد سود وصف �جمع اللفظ مفرد ومعناه الجمع. 
 "وِمن زائدة. ،ومعناه الجمع ،لفظه واحد "

 النفي.ز�دت لتأكید 
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فیكون في  ،وحاجز�ن �جوز أن �كون صفة ألحد على المعنى �ما ذ�رنا ،والحجز المنع "
و�كون  ،ومنكم ملغى ،ا على أنه خبرو�جوز أن �كون منصو�ً  ،منكم :والخبر ،موضع جر

 "وال �منع الفصل �ه. ،ا �حاجز�نمتعلقً 
 جار ومجرور متعلق �ه. :ومنكم ،�كون الخبر حاجز�ن ا،�عني ال �كون خبرً 

ا وال �منع الفصل �ه من انتصاب الخبر في هذا �ما لم �متنع الفصل �ه في إن فیك ز�دً  "

أي للخائفین الذین �خشون  ٤٨الحاقة: m n o  Z ]و�نه �عني القرآن  :قوله تعالى .راغب
صلى هللا -المراد محمد  :وقیل ،ل سورة البقرةفیه هدى للمتقین على ما بیناه أوّ  :ونظیره ،هللا

 "أي هو تذ�رة ورحمة ونجاة. -علیه وسلم
وخیر الناس من إذا رآه الناس ذ�روا  ،فهو تذ�رة ،وال شك أن التقي الصالح إذا رآه الناس تذ�روا

 .هللا

و�نه لحسرة �عني  ،�القرآن :قال الر�یع ٤٩الحاقة: p q  r  s  t u  Z ]قوله تعالى:  "
أي و�ن القرآن لحسرة على الكافر�ن یوم القیامة إذا رأوا  :وقیل ،الندامة :والحسرة ،التكذیب

هي حسرتهم في الدنیا حین لم �قدروا على معارضته عند تحدیهم أن  :وقیل ،ثواب من آمن �ه
 "�أتوا �سورة مثله.

ومن أعرض عنه ولو آمن �ه وصدق �ه  ،القرآن �عني من �فر فهو في حسرة في الدنیا واآلخرة
ا ومن هجره أ�ًض  ،فهو في حسرة حینما یرى الذي یلزم القرآن و�قرأ القرآن و�هتم �القرآن یتحسر

وهو على الكافر�ن أشد  ،وهكذا فهو حسرة على �افة المستو�ات ،یتحسر إذا رأى من �عتني �ه
د منا إذا دخل المسجد أو أي مكان �عني �ل واح ،الذي ال وراءه حسرة سارالحوهذا هو  ،حسرة

أال تجد في نفسك  ،وأنت مضى علیك وقت وأنت ما قرأت القرآن ،بیده مصحف اووجد واحدً 
مضى علي هذا الوقت وأنا ما قرأت القرآن؟ وأما  :تقول ؟من الحسرة في قلبك ًئاشی؟ ما تجد ًئاشی

 افیة.نسأل هللا الع ،�النسبة لحسرة الكافر�ن التي ال وراءها حسرة

" [ { | }    ~  Z :فهو لحق  -عز وجل-�عني أن القرآن العظیم تنز�ل من هللا  ٥١الحاقة
 ،رفعلى و�نه لحسرة أي لتحسُّ  ،ا لیكون ذلك حسرة علیه یوم القیامةا �قینً أي حق�  :وقیل ،الیقین

لعین الیقین  :إنما هو �قولك :وقال ابن عباس ،فیجوز تذ�یره ،فهو مصدر �معنى التحسر
 ،هذا رجل الظر�ف :�ما ال تقول ،ولو �ان الیقین نعًتا لم �جز أن �ضاف إلیه ،ومحض الیقین

 ،لر�ك أي فصلِّ  ٥٢الحاقة:  Z ¤     £ ¢ ¡ ے ] .الختالف اللفظین ؛أضافه إلى نفسه :وقیل
 "ه هللا عن السوء والنقائص.أي نزِّ  :وقیل ،قاله ابن عباس

 أیها أقوى؟  ،وحق الیقین وعین الیقینألن فیه علم الیقین 
 طالب: ..العین ......



 
 

 
 
 

١
٧ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٧ 

جاءك من  ،ألن علم الیقین إذا بلغك عن شيء �ما ال یوجد أدنى تردد هذا علم الیقین ؛حق الیقین
وعندك �قین بوجوده في  ،هذا ال تتردد فیه ،�خبرك جمع من الثقات أن العسل موجود في السوق 

ثم أخذت منه �أصبعك أو  ،هذا عین الیقین ،إلى السوق فرأیتهثم ذهبت  ،لكنه علم ،السوق 
 وراء هذا شيء؟ ما وراه شيء. ،�ملعقة ثم لعقته

 وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم
 


