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آ�ات �سم هللا  ،وهي عشر ،وهي مكیة �إجماع ،تفسیر سورة القارعة ،�سم هللا الرحمن الرحیم "

  ۳ - ۱القارعة: Z  5 4 3 2 1 0 / . - , ]قوله تعالى:  ،الرحمن الرحیم

�ذا قال عامة  ،أي القیامة والساعة  ۲ - ۱القارعة: Z  0 / . - , ]قوله تعالى: 
 " وذلك أنها تقرع الخالئق �أهوالها وأفزاعها. ،المفسر�ن

 نعم تقرع القلوب �أهوالها وتفزعهم �ما �حصل فیها و�حدث فیها.
قال  ،یعقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظقرعتهم القارعة وف :تقول العرب :وأهل اللغة �قولون "

 ابن أحمر:
ـــــــــــــــــــــوالوقارعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــام ل  األ�

 
 ســــــــــــــــــبیلهم لزاحــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــك حینــــــــــــــــــا 

 وقال آخر: 
ــــــــــــــــــرع �مــــــــــــــــــرتكم تســــــــــــــــــؤ�م ــــــــــــــــــى تق  مت

 
 "ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .................... 

 أو نسؤ�م؟ 
 نسؤ�م.

 نســــــــــــــــؤ�م تكمو �مــــــــــــــــر متــــــــــــــــى تقــــــــــــــــرع "
 

 ولـــــــــــم توقـــــــــــع لنـــــــــــا فـــــــــــي القـــــــــــدر نـــــــــــار 
وهي الشدیدة من شدائد   ٣١الرعد:  }o n m l k j i h { وقال تعالى:  

1  { و�ذا  ،استفهام أي شيء هي القارعة  ۲القارعة: Z  0 / . ]قوله تعالى:  .الدهر

 "�لمة استفهام على وجه التعظیم والتفخیم لشأنها.  ٣القارعة:  }2 3 4
 تفخیم أمرها وتشدیده. ،�عني التكرار لهذه العلة للتفخیم

 { قوله تعالى:  .على ما تقدم  ۳ - ۱الحاقة: Z  © ̈ § ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡     ے ] :�ما قال "

یوم منصوب على الظرف تقدیره تكون   ٤القارعة:  }6 7 8 9 :
الفراش الطیر الذي یتساقط في النار  :قال قتادة ،القارعة یوم �كون الناس �الفراش المبثوث

إنه الهمج الطائر من �عوض وغیره  :وقال الفراء ،وقاله أبو عبید .الواحدة فراشة ،والسراج
 وقال: ،و�قال هو أطیش من فراشة ،ومنه الجراد

ـــــــــــــــــــاش ـــــــــــــــــــر أطی  طـــــــــــــــــــوّ�ش مـــــــــــــــــــن نف
 

ــــــــــــــــــراش   أطــــــــــــــــــیش مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــائرة الف
 وقال آخر: 

 أقـــــــــــــــوام رددت قلـــــــــــــــو�هموقـــــــــــــــد �ـــــــــــــــان 
 

 إلــــــــیهم و�ــــــــانوا �ــــــــالفراش مــــــــن الجهــــــــل 
مثلي ومثلكم �مثل « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :وفي صحیح مسلم عن جابر قال 

راش �قعن فیها، وهو یذبهن عنها، وأنا آخذ �ُحَجِز�م عن رجل أوقد ناًرا، فجعل الجنادب والف
 " والمبثوث. .وفي الباب عن أبي هر�رة ،»النار وأنتم تفلتون من یدي
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 تقحمون فیها �عني تقتحمونها. :في الروا�ة األخرى 

  }& ' ) {  :وقال في موضع آخر ،والمبثوث المتفرق ر�رة. وفي الباب عن أبي ه "
ا ألن لها وجهً  ؛ثم �كونون �الجراد ،فأول حالهم �الفراش ال وجه له یتحیر في �ل وجه  ٧القمر:

  }» ¬ ® { �قوله تعالى:  ،و�نما ذّ�ر على اللفظ ،والمبثوث المتفرق المنتشر ،تقصده

وقال ابن عباس   ٧الحاقة:  }Ë Ê É { المبثوثة فهو �قوله تعالى:  :ولو قال  ٢٠القمر:

�ذلك الناس  ،ا�غوغاء الجراد یر�ب �عضها �عًض   ٤القارعة:  }9 : {  :والفراء
 " �جول �عضهم في �عض إذا �عثوا.

و�أنهم لیس لهم  ،�موج �عضهم في �عض ،�أنهم لیس لهم غا�ة �موجون  ،�عني من شدة الهول
وانظر حین �حصل شيء مفاجئ إما حر�ق و�ما سیل جارف أو غیر  ،وهذا من شدة الهول ،غا�ة

ومثله الجراد في  ،ین یروحون ، تجد الناس یتخبطون ما یدرون أخاف منهاذلك من األمور التي �ُ 
 .اوهي واحدة ما لها هدف تموج موجانً  ،یسارلل وأخرى یمین لل ذاهبة ةحداالجو تشوف و 

 ........طالب: ...........
 نعم.

أي الصوف الذي ینفش   ٥القارعة:  }> = < ? { قوله تعالى:  "

 ، ٦الواقعة:  }s r {  :في موضع آخر -جل ثناؤه -وتزول �ما قال �الید أي تصیر هباءً 

 .١المعارج:  }¥ ¦ { وقد مضى في سورة  ،العهن الصوف المصبوغ :وأهل اللغة �قولون 

 A B C D E F G H I J K L M N O ]قوله تعالى: 

P Q R S T U V W X Y Z Z  :قد تقدم القول في   ۱۱ - ٦القارعة
 الصحف المكتوب فیهاا توزن فیه وأن له �فة ولسانً  ،المیزان في األعراف والكهف واألنبیاء

فعّبر عنه بلفظ  ،یزن أعمال بني آدم ،إنه میزان واحد بید جبر�ل :ثم قیل ،الحسنات والسیئات
 " مواز�ن. :الجمع وقیل

هذه حجة من �قول   ٤٧األنبیاء:  }: ; > { : -جل وعال -ونضع المواز�ن في قوله
وما یوضع فیه من األعمال األصل فیه  اوأما �ونه محسوسً  ،و�ل إنسان له میزانه ،نها مواز�نإ

 ،قدرته صالحة ألن تقلب هذه المعاني إلى محسوسات فتوزن  ،لكن هللا جلت قدرته ،أنه معنوي 
ینكرون  ا،�نكرون �ثیرً و  ،المعتزلة فإنهم ینكرون المیزانأما  ،وهذه طر�قة أهل السنة والجماعة

 ،للنصوص وراء ظهورهم وجعالً  ،عقولهما على الصراط وغیر ذلك مما یوجد في القیامة اعتمادً 
 اعتمدوا على ظهورهم فتاهوا وضاعوا.

 مواز�ن �ما قال: :وقیل"
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...................... 
 

 فلكـــــــــــــــــــــل حادثـــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــا میـــــــــــــــــــــزان 
قاله  ،إن المواز�ن الحجج والدالئل :وقیل ،�تاب التذ�رةا في وقد ذ�رناه فیما تقدم وذ�رناه أ�ًض  

 واستشهد �قول الشاعر: ،عبد العز�ز بن �حیى
 رةقـــــــــــــد �نـــــــــــــت قبـــــــــــــل لقـــــــــــــائكم ذا ِمـــــــــــــ

 
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــدي لكـــــــــــــــل مخاصـــــــــــــــم میزان  "عن

 ن أواجه �ل شخص مخاصم.هذ ِمرة �عني ذي قوة أستطیع أ 
 " وقیل. ،یرضاه صاحبه ومعنى عیشة راضیة أي عیش مرضٍ  "

�ما أنه یرد اسم المفعول و�راد �ه  ،�طلق اسم الفاعل والمراد اسم المفعول ،راضیة �عني مرضیة

فیرد هذا في  ،وهنا راضیة �عني مرضیة ،ا�عني ساترً   ٤٥اإلسراء:  }¥ ¦ {  ،اسم الفاعل
 والعكس. ،مكان هذا

ألنها  ؛فالفعل للعیشة ،وقیل: عیشة راضیة أي فاعلة للرِّضى وهو اللین واالنقیاد ألهلها "
فهي  ،فالعیشة �لها تجمع النعم التي في الجنة ،أعطت الرضى من نفسها وهو اللین واالنقیاد

إذا دنا منها ولي هللا اتضعت ف ،مقدار مائة عام وارتفاعها ،فاعلة للرضى �الفرش المرفوعة
فإذا  ،ا في االرتفاعرعها �ذلك أ�ًض ومثل الشجرة فَ  ،ثم ترتفع �هیئتها ،حتى �ستوي علیها

 :وذلك قوله تعالى ،اا وقائمً اشتهى ولي هللا ثمرتها تدلت إلیه حتى یتناولها ولي هللا قاعدً 

وحیث ما مشى أو ینتقل من مكان إلى مكان جرى معه نهر حیث   ٢٣الحاقة:  }¢ £{

إنه �شیر  :فیروى في الخبر  ٦اإلنسان:  }& ' { وذلك قوله تعالى:  ،ا وسفالً شاء علوً 
وفي مجالسه فهذه األشیاء �لها  ،�قضیبه فیجري من غیر أخدود حیث شاء من قصوره

 " عیشة..
وال تفیض ال �مین وال  ،غیر أخدود تجري على أرض الجنة من غیر أخادیدأنهار الجنة �لها من 

 شمال.
............................ 

 
 ســــــــــــبحان ممســــــــــــكها عــــــــــــن الفیضــــــــــــان 

 كما قال ابن القیم: 
 جــــــــــرتأنهارهــــــــــا مــــــــــن غیــــــــــر أخــــــــــدود 

 
 ســــــــــــبحان ممســــــــــــكها عــــــــــــن الفیضــــــــــــان 

 أوتلوث أثاثهم  أوتلوث ثیابهم ماذا تر�د منها؟ تقول  ..ومع ذلك أنهار الجنة ،تجري من تحتهم 
وهذا �له لو عقلناه  ،ال إله إال هللا ،وتجري من تحتهم من غیر أخادید ،هي أنهار الجنة ؟شيء

 وفقهناه ما ر�نا إلى هذه الدنیا الدنّیة.
وهي انذلت  ،فهي فاعلة للرضى ،فهذه األشیاء �لها عیشة قد أعطت الرضى من نفسها "

 " . ٩القارعة:  }Q P {  .وسماحة ومعنى وانقادت بذالً 
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وقد تبذل  ،ضطر إلیه وال یتیسر لك�خالف متاع الدنیا قد تُ  ،�عني ما تستعصي على طالبها
 لیه وال تناله.عجمیع األسباب للحصول 

" } Q P{  :ألنه �أوي إلیها �ما �أوي إلى أمه ؛ا�عني جهنم وسماها أم�   ٩القارعة، 
 :ومنه قول أمیة بن أبي الصلت ،قاله ابن ز�د

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت أمن ـــــــــــــــــا وكان ـــــــــــــــــاألرض معقلن  ف

 

 فيهـــــــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــــــــاِبر� وفيهـــــــــــــــــــــــا نولـــــــــــــــــــــــد 

و�روى أن الهاو�ة اسم الباب األسفل من  ،ألنه یهوي فیها مع �عد قعرها ؛وسمیت النار هاو�ة 

ألنه  :قال عكرمة .فمصیره إلى النار  ٩القارعة:  }Q P { معنى  :وقال قتادة ،النار
 " والمعنى متقارب. ،أمه مستقره :وقال األخفش .یهوي فیها على أم رأسه

یهوي بها في النار  إن الرجل لیتكلم �الكلمة من سخط هللا ال یلقي لها �االً « :كما جاء في الحدیث
 یهوي فهي هاو�ة وهو یهوي فیها. ،نسأل هللا العافیة ،»اسبعین خر�فً 

 وقال الشاعر: "
ـــــــــــــا ـــــــــــــك أرماحن ـــــــــــــو نالت ـــــــــــــا عمـــــــــــــرو ل � 

 
ــــــــــــة  ــــــــــــه الهاو� ــــــــــــت �مــــــــــــن تهــــــــــــوي �  كن

 نوي:قال �عب بن سعد الغَ  ،أي ثاكلة ،هوت أمه فهي هاو�ة :وتقول ،اْلَمْهَواةُ  :والهاو�ة 
ــــــ  اهــــــوت أمــــــه مــــــا یبعــــــث الصــــــبح غادً�

 
ــــــــــــؤوب  ــــــــــــل حــــــــــــین ی ــــــــــــؤدي اللی  ومــــــــــــا ی

وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط �عضهم في  ،ما بین الجبلین ونحو ذلك :َواْلَمْهَوى َواْلَمْهَواةُ  

وقرأ حمزة  ،فدخلت الهاء للسكت ،هي األصل ما  ١٠القارعة:  }V U T S {  .إثر �عض
وقد مضى في  ،ووقفوا بها ،ما هَي ناٌر �غیر هاء في الوصل :والكسائي و�عقوب وابن محیصن

 " وفي صحیح مسلم. ،أي شدیدة الحرارة  ١١القارعة:  }Y X {  .سورة الحاقة بیانه
وهاء السكت ال شك أنها  ،و�ال فاألصل ما هي ،ما هیه من أجل مراعاة رؤوس اآلي إلحاق

و�ذا ثبت رسمها ثبت لفظها  ،رؤوس اآلي، و�ونها هنا موجودة لمراعاة مستعملة في لغة العرب
 سواء �ان في الوقف أو في الدرج.

نار�م هذه التي « قال: -صلى هللا علیه وسلم-وفي صحیح مسلم عن أبي هر�رة أن النبي  "
 ،�هللا إن �انت لكافیة �ا رسول هللا :قالوا ،»جهنمیوقد ابن آدم جزء من سبعین جزًءا من حر 

رضي  -وروي عن أبي �كر ،»فإنها فضلت علیها بتسعة وستین جزًءا �لها مثل حرها« :قال
وحق لمیزان �كون  ،ألنه وضع فیه الحق ؛إنما ثقل میزان من ثقل میزانه :أنه قال -هللا عنه

وحق  ،ألنه وضع فیه الباطل ؛میزانه و�نما خف میزان من خف ،فیه الحق أن �كون ثقیالً 
صلى هللا -وفي الخبر عن أبي هر�رة عن النبي  ،المیزان �كون فیه الباطل أن �كون خفیفً 

أما  ،ذلك مات قبلي :أن الموتى �سألون الرجل �أتیهم عن رجل مات قبله فیقول -علیه وسلم
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فبئست  ،إنا هلل و�نا إلیه راجعون ُذهب �ه إلى أمه الهاو�ة :فیقول ،ال �هللا :مر �كم فیقولون 
 " والحمد هلل. ،وقد ذ�رناه �كماله في �تاب التذ�رة ،و�ئست المر�یة ،األم

 خّرجه؟
 طالب: ...................

 اللهم صل على محمد...


