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 ]قوله تعالى:  ،�سم هللا الرحمن الرحیم ،وهي تسع آ�ات ،مكیة �إجماع ،تفسیر سورة الهمزة "

2 3 4 5 6  Z :ومعناه الخزي  ،قد تقدم القول في الو�ل في غیر موضع  ۱الھمزة
 " واٍد في جهنم. :وقیل ،والعذاب والهلكة

وجاء تفسیره عن جابر وغیره أنها �لمة  ،نسأل هللا العافیة ،لو سیرت فیه جبال الدنیا لذابت :قالوا
 عذاب.

" [ 3 4 5 6  Z :هم المشاؤون �النمیمة المفسدون بین  :قال ابن عباس  ۱الھمزة
 :-صلى هللا علیه وسلم-وقال النبي  ،فعلى هذا هما �معنى ،األحبة الباغون للبرآء العیب

 ".»الباغون للبرآء العیب ،المفسدون بین األحبة ،عباد هللا تعالى المّشاؤون �النمیمةشرار «
 مخّرج؟

 طالب: .................
 یز�د؟ أمأسماء بنت ز�د 

 طالب: .................
 من هي؟  أمیز�د، أسماء بنت یز�د بن السكن  نعم

 طالب: .................
 :ا �قولن فالنً إنه قیل لبعضهم إحتى  ،�الحسن الحسن االصطالحيما یلزم أن �كون مراد اإلمام 

ألنه قد �كون  ؛من حسنها فررت :�عني في اصطالح األئمة القدامى قال ،أحادیث فالن حسان
على �ل حال إن �ان ما فیه إال شهر  ا،وقد �كون ما یلزم أن �كون اصطالحی�  ،ألفاظها حسنة
 .األمر سهل في مثل هذافبن حوشب 

 طالب: .................
�عني  ،عنه أحادیث حسان ى ما ال، اللفظ ما هو �قصد أن الحدیث حسنه حسن اصطالحي یرو 

 �عني ماشیة. ،رائقة جمیلة
 طالب: .................

 .نعم�المعنى اللغوي 
 " القتات. :وعن ابن عباس أن الهمزة "
 لم �ضعفه. ،أحمد لم �ضعف شهر بن حوشب إلماموا
 " العّیاب. :واللمزة ،القتات :ابن عباس أن الهمزة وعن "

 والقتات هو النمام.
الذي �غتاب و�طعن في وجه  :الهمزة :وقال أبو العالیة والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي ر�اح "

 ومنه قول حسان: ،واللمزة الذي �غتا�ه من خلفه إذا غاب ،الرجل
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 همزتـــــــــــــك فاختضــــــــــــــعت بــــــــــــــذل نفــــــــــــــس
 

 �قافیـــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــأجج �الشـــــــــــــــــــــــــــــواظ 
 ، ٥۸التوبة: K L M    N O  Z ]ومنه قوله تعالى:  :قال ،واختار هذا القول النحاس 

وقال  .إن الهمزة الذي �غتاب �الغیبة واللمزة الذي �غتاب في الوجه :وقال مقاتل ضد هذا الكالم
الهامز  :وقال ابن ز�د .واللمزة الطّعان في أنسابهم ،الهمزة الطّعان في الناس :قتادة ومجاهد

 :وقال سفیان الثوري  .واللمزة الذي یلمزهم بلسانه و�عیبهم ،الذي یهمز الناس بیده و�ضر�هم
واللمزة  ،جلساءه �سوء اللفظیؤذي الهمزة الذي  :وقال ابن �یسان .و�لمز �عینیه ،یهمز بلسانه

وهو  ،هما سواء :وقال مرة .الذي �كسر عینه على جلیسه و�شیر �عینه ورأسه و�حاجبیه
 وقال ز�اد األعجم: .القتات الطعان للمرء إذا غاب

 ا�ً تــــــــــــــدلي بــــــــــــــودي إذا القیتنــــــــــــــي �ــــــــــــــذِ 
 

 و�ن أَغیَّـــــــــــــب فأنـــــــــــــت الهـــــــــــــامز اللمـــــــــــــزة 
 وقال آخر:  

 إذا لقیتـــــــــــــك عـــــــــــــن ســـــــــــــخط تكاشـــــــــــــرني
 

 و�ن تغیبــــــــــــــــــــــــت �نــــــــــــــــــــــــُت ............ 
 كنَت. 

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

ــــــــــــت �نــــــــــــَت الهــــــــــــامز اللمــــــــــــزة   و�ن تغیب
سخرة وضحكة للذي �سخر  :البعد والهمزة اسٌم وضع للمبالغة في هذا المعنى �ما �قال طلشحا 

هْمزة لْمزة �سكون المیم فیهما فإن  :وقرأ أبو جعفر محمد بن علي واألعرج .و�ضحك �الناس
 ،و�ضحكوا منه ،وهو الذي یتعرض للناس حتى یهمزوه ،صح ذلك عنهما فهي �معنى المفعول

 " و�حملهم على االغتیاب.
وهنا ُهْمزة ولْمزة هنا ُیهمز وُ�لمز  ،كما �قال في العاِلم ُرْحلة أي ُیرحل إلیه اسم مفعول ُیرحل إلیه

 �عرض نفسه لكالم الناس.
 طالب: .................

 ا..ال، صار شحطً  
 طالب: .................

 ي قبله؟ ابن �یسان؟ذمن ال
 طالب: .................

 ا من التفسیر.مرة الطیب ما یذ�ر شیئً  ، ألنثانیة �عني ي �ظهر مرةذال
وأصل الهمز الكسر  ،و�ل للهمزة اللمزة :بن مسعود وأبو وائل والنخعي واألعمشوقرأ عبد هللا  "

 " ومنه همز الخوف. ،على الشيء �عنف ضوالع
 الحرف.

 " وهمزت الجوز �كفَّي. ،همزت رأسه :و�قال ،ومنه همز الحرف "
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 �كفِّي.
 " همزها الهرة.إنما ت :فقال ؟أتهمزوني الفارة :وقیل ألعرابي، وهمزت الجوز �كفِّي �سرته "

أخاف أن  :لم ال تهمزه؟ قال ،هو �قرؤها الذیب �الیاء ؟لم ال تهمز الذیبللكسائي  :وقیل ،نعم
 �أكلني.

 ،واألول قاله الثعلبي ،السنور یهمزها :فقال ؟ألعرابي أتهمز الفارة :الذي في الصحاح وقیل"
 وهو یدل على أن الهر �سمى الهمزة قال العّجاج:

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

 ومـــــــــــــــــــن همزنـــــــــــــــــــا رأســـــــــــــــــــه تهشـــــــــــــــــــما 
و�ذلك همزه أي  ،ا إذا ضر�ه ودفعهلمزه یلمزه لمزً  ،أصل الهمز واللمز الدفع والضرب :وقیل 

 قال الراجز: ،دفعه وضر�ه
 ومــــــــــــــــــــن همزنــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــزه تبر�عــــــــــــــــــــا

 
 "علـــــــــــــــى اســـــــــــــــته زو�عـــــــــــــــة أو زو�عـــــــــــــــا 

 طالب: .................. 
 ؟ ألنها تهمز الفار.ماذا

 طالب: ..................
 مزهاوتهال تأكلها إال �عد أن تثیرها ألنها  ؛؟ ألنها تهمز الفار، �مكن هذا ظاهر فیها وواضحماذا

ما رأیت هرة تالعب فارة تضر�ها بیدها ثم  ،في طر�قتهاالهرة وتتفنن  ،�خالف غیرها ،�عد اإلثارة
 تتر�ها ثم ترفعها وتخفضها تتفنن فیها قبل أن تأكلها.

 طالب: ..................
 الكالم على النقل. لكن ،السنور من أسماء الهر من أسمائها

البر�عة: القیام على أر�ع. و�ر�عه فتبر�ع، أي صرعه فوقع على استه، قاله في الصحاح.  "
ن عباس. و�ان یلمز الناس واآل�ة نزلت في األخنس بن شر�ق، فیما روى الضحاك عن اب

صلى  -مقبلین ومدبر�ن. وقال ابن جر�ج: في الولید بن المغیرة، و�ان �غتاب النبي و�عیبهم
من ورائه، و�قدح فیه في وجهه. وقیل: نزلت في أبي بن خلف. وقیل: في  -هللا علیه وسلم

جمیل بن عامر الثقفي. وقیل: إنها مرسلة على العموم من غیر تخصیص، وهو قول 
األكثر�ن. قال مجاهد: لیست �خاصة ألحد، بل لكل من �انت هذه صفته. وقال الفراء: �جوز 

ا. فتقول: من لم د الواحد إذا قال: ال أزورك أبدً أن یذ�ر الشيء العام و�قصد �ه الخاص، قص
 " یزرني فلست بزائره، �عني ذلك القائل.

و�رد وُ�راد �ه الخصوص  ،ا �مخصصو�رد مخصًص  ،ا عن التخصیصنعم ألن العام یرد محفوظً 
لكن یراد �ه الخصوص من  ،�عني لم یرد نص في تخصیصه ،یرد العام وُ�راد �ه الخصوص

 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ    Z ] ،لم یرد العموم من األصل األصل أن المتكلم
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 ] :وقالوا له -علیه الصالة والسالم-هل یتصور أن الناس جاؤوا �لهم إلى النبي   ۱۷۳آل عمران: 

È É Ê Ë Ì Í  Z :هو شخص واحد نعیم بن مسعود جاء إلى النبي   ۱۷۳آل عمران-
ولیس �ل الناس  ،و�راد قر�ش ومن حالفهم ،إن الناس جمعوا لكم :وقال -علیه الصالة والسالم

وعلى �ل حال ما ورد في هذه  ،المقصود أن هذا من العام الذي أر�د �ه الخصوص ،اأ�ًض 
السورة وأحادیث تدل على تحر�م الغیبة والنمیمة وتحر�م الوقوع في أعراض الناس �ما قال ابن 

 ،�قول وقف على شفیرها العلماء والحكام .أعراض المسلمین حفرة من حفر النار :دقیق العید
و�المه  ،على شفیرهاأعراض المسلمین حفرة من حفر النار وقع على شفیرها العلماء والحكام 

�عني مناصبهم تدعوهم وتتطلب  ،محتِمل ألن العلماء والحكام هم �حاجة إلى الكالم في الناس
ألنهم مظنة أن �خطؤوا فیما قالوه أو  ؛فهم على شفیر هذه الحفرة ،في الناس وایتكلممنهم أن 

ومنهم من �قول ال، معنى �الم ابن دقیق العید  ،المقصود أنهم على شفیرها ،یز�دوا فیما أرادوه
 ،أنهم من �ثرة من یتكلم فیهم من الناس هم على شفیرها یدفعون من تكلم فیهم في هذه الحفرة

ذه والهمزة واللمزة والنمیمة والغیبة من وه ،وعلى �ل حال أعراض المسلمین أمرها وشأنها عظیم
علیه الصالة -و�ما تعلمون ما جاء في حدیث صاحبي القبر�ن أن النبي  ،من عظائم األمور

أما أحدهما فكان �مشي « :وقال »إنهما لیعذ�ان وما �عذ�ان في �بیر« :مر �قبر�ن وقال -والسالم
فكم من إنسان ظلم  ،أمر عظیم السیما وأن النمیمة یترتب علیها األذى المتعدي ،»�النمیمة

وُسجن سنین طو�لة ُحرم منه أوالده وانحرف أوالده  ُ�تب فیه نمیمة إلى والٍ  ،�سبب نمیمة شخص
و�وجد اآلن  ،ولیس األمر �السهل ،ي �تبذوهذه بذمة من؟ بذمة هذا ال ،و�ناته ونساؤه ضاعوا

 -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،واألمر عظیم ،هن هذه المهنة �أجرة و�غیر أجرة�كثرة من �مت
لیخرج  :عن شيء �قع من أصحا�ه واقع �قول ،نهى الصحا�ة أن یبلغوه عن شيء من أصحا�ه

األمر لیس �السهل �عني على  ،فكیف �من إذا ُ�تب إلیه آذى وعذب وسجن ،إلیهم سلیم الصدر
حقوق الناس لیست  ،لكل ما �صدر منه السیما فیما یتعدى ضررهاإلنسان أن �حسب حسا�ه 

نعم إذا وجد من ُ�خشى ضرره  ،�هللا المستعان ،هي من الدیوان الذي ال �غفر ،�األمر السهل
ال �جوز  ،ال �جوز السكوت علیهفعلى العامة على عموم الناس أو على أد�انهم أو ما أشبه ذلك 

 رفع أمره إلى ولي األمر لیكف عن شره.امتثل یُ  السكوت علیه �عد مناصحته إذا ما
 طالب: ..................

 الهمز؟ 
 طالب: ..................

رت في الحدیث.  ُفسِّ
 طالب: ..................
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لنوائب الدهر مثل �ُرم  -زعم -أي أعده  ۲الھمزة:  Z ; : 9 8 7 ]قوله تعالى:  "
 " ا.أحصى عددً  :وأكرم وقیل
َم وأْكَرمَ  لكن  ،هذا ما ذهب إلیه المؤلف من أن عّدد وأعده ،ألن عّدد مثل �ّرم وأعد مثل أكرم ؛كرَّ

ثم إذا جاء  ،و�عید حسا�ه �حسبه مرة ،تردد علیه ،احسبه مرارً  :الظاهر من اللفظ المتبادر أن عده
 لمكانته في قلبه. اوجهودً  او�أخذ علیه وقتً  ،من الغد حسبه وثالثة ورا�عة

م وأكرم" أي أعّد ماله لمن یرثه من  :وقال الضحاك ،قاله السدي ،أحصى عدده :وقیل ،مثل �رَّ
والمقصود الذم على إمساك المال عن سبیل الطاعة �ما  ،أي فاخر �عدده و�ثرته :وقیل ،أوالده

وقراءة الجماعة جمع مخفف  ، ۱۸المعارج: G H I  Z ] :وقال ، ۲٥ق:  x y   Z ]:قال 

 ; : ] :لقوله ؛واختاره أبو عبید ،كثیروشددها ابن عامر وحمزة والكسائي على الت ،المیم
Z  :اا أ�ًض وعدده مخففً  ،اجمع مخففً  :وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالیة ، ۲الھمزة، 

وقد جاء مثله  ،ألنه وقع في المصحف بدالین ؛ألن أصله عّده وهو �عید ؛فأظهروا التضعیف
 في الشعر لما أبرزوا التضعیف خففوه قال:

ـــــــي مهـــــــالً  ـــــــِت مـــــــن خلق ـــــــد جر�  أمامـــــــة ق
 

 "إن أجــــــــــــــــــــود ألقــــــــــــــــــــوام و�ن ضــــــــــــــــــــننوا 
فك المدغم الحمد  :وفي �تب البالغة �قولون  ،والمراد �ه هنا فك اإلدغام ،التضعیف التشدید ،نعم 

لكن في التنز�ل �عض  ،هذا مثلوا �ه �ما یناقض و�خالف فصاحة الكالم ،هلل العلي األجلل

فهل فیه ما �منع   ۲۱۷البقرة:  i Z ]و  ٥٤المائدة: p  Z ]الكلمات المدغمة جاءت مفكو�ة 
المقصود  ،والثاني هو المعرب ،والمدغم المشدد عبارة عن حرفین أولهما ساكن ؟من فك اإلدغام

 h i j k l ]وفي القرآن  ،للفصاحة اومجافیً  اا مخالفً أنهم جعلوا فك اإلدغام مطلقً 

 Z :فدل على جواز هذا وهذا. ،من یرتدد فیه تشدید من یرتد  ۲۱۷البقرة 
من خفف  :قال المهدوي  ،ولكن الشعر موضع ضرورة ،فأظهر التضعیف ،أراد ضنوا و�خلوا "

ألن  ؛على إظهار التضعیف فال �كون فعالً  ،وعدده فهو معطوف على المال أي وجمع عدده

Z  @ ? < = ]أي �ظن   ۳الھمزة: Z  > ]قوله تعالى:  .ذلك ال �ستعمل إال في الشعر

أحیاه  :وقیل ،أي یز�د في عمره :وقال عكرمة ،قاله السدي ،ا ال �موتأي یبقیه حی�   ۳الھمزة: 

BA  Z ] .ودخل النار أي یدخل ،هلك �هللا فالن :وهو ماٍض �معنى المستقبل �قال ،فیما مضى

 .وقد مضى القول في �ال مستوفى ،رد لما توهمه الكافر أي ال �خلد وال یبقى له مال  ٤الھمزة: 
�ذبت  :�ال فإنه �قول :�قول -عز وجل -إذا سمعت هللا :وقال عمر بن عبد هللا مولى غفرة

 " لینبذن أي لیطرحن.
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 رد لما توهمه الكافر �عني تكذیب له. ،وهو معنى لما تقدم

" [ C  Z :وقرأ الحسن �محمد بن �عب ونصر بن عاصم  ،أي لیطرحن ولیلقین  ٤الھمزة
لُینبذنه على  :اوعن الحسن أ�ًض  ،لَینبذان �التثنیة أي هو وماله :ومجاهد وحمید وابن محیصن

 " معنى لینبذن ماله.
 فتكون الهاء للسكت أو لَینُبذنه أي لَینُبذن ماله.

 " مشكلها لُینَبذنَّه. "
 على �ل حال هذه القراءة شاذة بال شك. ،لُینَبذنه على معنى لُینَبذن ماله �عني ماله ینبذ

وعنه  ،وأنه ینبذ صاحب المال ،لننِبَذنه على إخبار هللا تعالى عن نفسه :ا �النون وعنه أ�ًض  "
وهي نار  ،لُینبُذّن �ضم الذال على أن المراد الهمزة واللمزة والمال وجامعه في الحطمة :اأ�ًض 
 " هللا.

 �كون هذا الفاعل فاصًال  وحینئذٍ  ،�عود على ما تقدم من الهمزة واللمزة افیكون نائب الفاعل ضمیرً 
أما لو �انت �ما في اآل�ة  ،وعلى هذا فیعرب الفعل ،تكون غیر مباشرةبین الفعل ونون التو�ید 

 ألنه متصل بنون التو�ید. ؛لُینَبذن لبني على الفتح
 طالب: ..................

المسلمون إذا سمعوا ما �ستنكرونه في  ..اوالقارئ عمومً  ،ألنها مو�ولة إلى فطنة القارئ  نعم؛
على  ؟لَینبذن أو لینبذنه :�قول�صلي بنا و  ومیال اأنت تظن أحدً  ،ما �قبلونه ،یتوقفون فیه ،القرآن

 لكن ینبغي أن یبین المتواتر من غیره. ،حال مثل هذه األمور االطالع علیها جید وطیب كل
 طالب: ..................

لكن خفاء القرآن  ،خفاء السنة على عموم الناس معروف ،ألن القرآن ما هو مثل السنة ؛ال ال ال
 عامة الناس �میزون. ما �خفى على أحد

"[ D E F Z  :ألنها تكسر �ل ما یلقى فیها وتحطمه  ؛سمیت بذلك ،وهي نار هللا  ٤الھمزة
 قال الراجز: ،وتهشمه

ــــــــــــــــــا �القضــــــــــــــــــیب مصــــــــــــــــــعبً   اإذا حطمن
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــوم �ســــــــــــــــــــــــــــــــرنا لیغضــــــــــــــــــــــــــــــــبا   ی
وحكى القشیري عنه  ،حكاه الماوردي عن الكلبي ،السادسة من طبقات جهنموهي الطبقة  

اسم من  :قال ابن ز�د ،هي الدْرك الرا�ع :وقال الضحاك ،الحطمة الدر�ة الثانیة من درك النار

ثم  ،على التعظیم لشأنها والتفخیم ألمرها  ٥الھمزة: G H I J K  Z ] .أسماء جهنم

رها ما هي فقال  عام أي التي أوقد علیها ألف عام وألف  ٦الھمزة: L M N    O  Z ] :فسَّ

قال محمد   ۷الھمزة: P Q  R S  T  Z ] .أعدها هللا للعصاة ،فهي غیر خامدة ،وألف عام
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ا فرجعت ا جدیدً لقوا خلقً حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُ  ،تأكل الناُر جمیع ما في أجسادهم :بن �عب
 ".-صلى هللا علیه وسلم-و�ذا روى خالد بن أبي عمران عن النبي  ،تأكلهم

[ a b c d e f  Z :والسبب في ذلك �ما �قول أهل  ،فهي تأكل الجلود  ٥٦النساء
 العلم أن موضع اإلحساس في الجلد.

 طالب: ..................

  ۷ - ٦ الھمزة:L M N    O P Q  R S  T  Z ] -�فى هللا شرها -المقصود أن النار
 �هللا المستعان. ،�جعل هللا فیها قدرة على االطالع على التمییز بین هذا وهذا

أن النار تأكل أهلها حتى  -صلى هللا علیه وسلم-و�ذا روى خالد بن أبي عمران عن النبي  "

 L M N    O ]فذلك قوله تعالى:  ،حتى إذا صدروا تعود ،إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت
P Q  R S  T  Z :۷ - ٦الھمزة. " 

 تخر�جه.
 طالب: ..................

 .-علیه الصالة والسالم-إلى النبي  االمقصود أنه ال �صح مرفوعً  ،نعم ،هللا المستعان
وهم  ،أي إنه في حال من �موت ،ألن األلم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه ؛وخص األفئدة "

فهم إًذا أحیاء في معنى   ۷٤طھ: Ò   Ó Ô Õ Ö ×  Z ] :�ما قال هللا تعالى ،ال �موتون 
 ،معنى تّطلع على األفئدة أي تعلم مقدار ما �ستحقه �ل واحد منهم من العذاب :وقیل ،األموات

وقد  ،اطلع فالن على �ذا أي علمه :و�قال ،وذلك �ما استبقاه هللا تعالى من األمارة الدالة علیه

 ) ' & % $ # " ! ]وقال تعالى:   ۱۷المعارج: B C D E F  Z ]قال هللا تعالى: 

) *  Z :قوله.. ،فوصفها بهذا فال یبعد أن توصف �العلم  ۱۲الفرقان " 
ألن  ؛فُوصفت �أنها تطَِّلع وتدعو وتتصرف تصرف من �علم ،ألن هذه الصفات صفات من �علم

 هذه صفات من �علم.

قاله الحسن  ،أي مطبقة  ۹ - ۸الھمزة:  U V W X Y Z [   \ Z ] :قوله تعالى "
آضدت  :�قولون  ،مغلقة بلغة قر�ش :وقیل ،وقد تقدم في سورة البلد القول فیه ،والضحاك

 " الباب.
 آصدت.

 ومنه قول عبید هللا بن قیس الرقیات:  ،قاله مجاهد ،آصدت الباب إذا أغلقته "
ــــــــــا غــــــــــزاالً  ــــــــــو دخلن  إن فــــــــــي القصــــــــــر ل

 
 ا علیـــــــــــــه الحجـــــــــــــابا موصـــــــــــــدً مصـــــــــــــفقً  
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[ Y Z [   \ Z  :وهي  ،قاله ابن عباس ،الفاء �معنى الباء أي موصدة �عمد ممدة  ۹الھمزة
 " وفي حدیث أبي.. ،�عمد ممدة :وهي في قراءته ،قاله ابن مسعود ،في قراءته

 ،�كذا :فیقول ؟أین أبوك :ُسمع عن العرب من ُ�سأل ُ�قال له ،تأتي الباء في مقام في والعكس
 والعكس �ما هنا. ،ین فالن تقول �المسجد فتأتي الباء �معنى فيأ :�عني �قال للواحد منا

ثم إن هللا یبعث إلیهم مالئكة « :-صلى هللا علیه وسلم-وفي حدیث أبي هر�رة عن النبي  "
وتشد علیهم بتلك  ،ق من نار ومسامیر من نار وعمد من نار فُتطِبق علیهم بتلك األطباق�أطبا

و�نساهم  ،وال �خرج منه غم ،فال یبقى فیها خلل یدخل فیها روح ،وتمد بتلك العمد ،المسامیر
 ،و�نقطع الكالم ،اوال �ستغیثون �عدها أبدً  ،و�تشاغل أهل الجنة بنعیمهم ،الرحمن على عرشه

 ".» ۸الھمزة:  U V W X Z ]فذلك قوله تعالى:  ،اا وشهیقً فیكون �المهم زفیرً 
 مخّرج؟

 طالب: ..................
 نوادر األصول. ،ومذ�ور من النوادر ،ألنه مظنة الضعیف ؛تفرد الحكیم

 هـــــــــــو مـــــــــــا ُنمـــــــــــي لعـــــــــــّد وخـــــــــــط وِ�ـــــــــــر
 

 ومســــــــــــــند الفــــــــــــــردوس ضــــــــــــــعفه ُشــــــــــــــهر 
 كــــــــــــــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــــــــــــــوادر ................ 

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

بل هي إذا لم  ،المقصود أن نوارد األصول للحكیم الترمذي لیس من المصادر التي �عتمد علیها 
 وفیها من الموضوعات الشيء الكثیر. ،�خرج الحدیث في غیرها فهي أقل أحوالها الضعف

 طالب: ..................
 تأتي �معنى في. نعم

 " عمد �عذبون بها. :وقال قتادة "
 طالب: ..................

 القرطبي ما هو محقق. ،هو ینقل عن �ل أحد
 طالب: ..................

فیه �تاب  ،لكن عنده خلل �بیر في �اب التصوف ،ألن الحكیم فیه نوع من التعبد والتصوف نعم؛
 اسمه المعرفة عند الحكیم الترمذي مشتمل على طواّم.

إن العمد الممدة أغالل في  :وقال ابن عباس ،واختاره الطبري  ،عمد �عذبون بها :وقال قتادة "
والمعظم على أن العمد أوتاد  :وقال القشیري  ،قاله أبو صالح ،قیود في أرجلهم :وقیل ،أعناقهم

 ،األطباق التي تطبق على أهل النار وتشد تلك األطباق �األوتاد حتى یرجع علیهم غمها وحرها
أبواب النار مطبقة علیهم وهم في عمد أي في سالسل وأغالل  :وقیل ،فال یدخل علیهم روح

هم في عمد ممددة أي في عذابها وآالمها  :وقیل ،وهي أحكم وأرسخ من القصیرة ،مطّولة
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وقرأ حمزة والكسائي وأبو �كر  ،المعنى في دهر ممدود أي ال انقطاع له :وقیل ،ضر�ون بها�ُ 
والَعَمد  :قال الفراء ،او�ذلك َعَمٍد أ�ًض  ،في ُعُمٍد �ضم العین والمیم جمع عمود :عن عاصم

 " م.والُعُمد جمعان صحیحان لعمود مثل أد�م وُأدَ 
 وَأَدم.

 " وَأَدم وُأُدم وَأفیق وُأُفق. "
 ال.

 " وَأَفق وُأُفق. "
 نعم.

 " قال أبو عبیدة. "
 واألفیق الجلد مثل األد�م.

و�ذلك أبو حاتم  ،َعَمد �فتحتین :واختار أبو عبید ،َعَمد جمع عماد مثل ِإَهاب :قال أبو عبیدة "

 :قال الجوهري  ،وأجمعوا على فتحها  ۲الرعد: Z  9: 8       7 6 5 ]ا �قوله تعالى: اعتبارً 

 Y ]وُقرئ بهما قوُله تعالى:  .وجمع الكثرة ُعُمد وَعَمد ،العمود عمود البیت وجمع القلة أعمدة
Z [   \ Z  :وهو أصل  ،العمود �ل مستطیل من خشب أو حدید :وقال أبو عبیدة  ۹الھمزة

وأعمدته جعلت تحته  ،عمدت الشيء فانعمد أي أقمته �عماٍد �عتمد علیه ،للبناء مثل العماد
 " �هللا أعلم. ،اعمدً 

 وهذا ظاهر. ،�عني �أنه سانده وقّواه بهذا العمود
 اللهم صل على محمد وعلى آله...

 


