
يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  ـهـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 1 ةاللجنة العلمي  |  إعداد

 

 
يطاِن الرَّجيمِ  ميِع العليِم ِمن الشَّ  ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ، القارئ: أعوُذ ابهلِل السَّ

َبْت ََثُوُد َوَعاٌد اِبْلَقاِرَعِة * فََأمَّا ََثُودُ  فَُأْهِلُكوا اِبلطَّاِغَيِة *  }اْْلَاقَُّة * َما اْْلَاقَُّة * َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَاقَُّة * َكذَّ
ٍم ُحُسوًما َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأَّيَّ َفََتَى اْلَقْوَم ِفيَها  َوَأمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة * َسخَّ

ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة * فَ َهْل تَ َرى ََلُْم ِمْن ابَ  َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت  * ِقَيةٍ َصْرَعى َكَأَّنَّ َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ
ا َطَغى اْلَماُء َْحَْلَناُكْم ِف  اْْلَارِيَِة * لَِنْجَعَلَها  اِبْْلَاِطَئِة * فَ َعَصْوا َرُسوَل َرّبِِِْم فََأَخَذُهْم َأْخَذًة رَابَِيًة * ِإَّنَّ َلمَّ

َها ُأُذنٌ   [12-1]اْلاقة: َواِعَيٌة{ َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعي َ
يٌَّة، واحلاقَُّة هي اسٌم من أمساِء القيامِة كالواقعِة والغاشيِة والطَّامَّة الشيخ:  إىل هنا، هذِه سورُة احلاقَِّة، وهَي مكِ 

ا تقُع، يشبُه معناها معىن الواقعة، كالقارعِة }اْلَقارَِعُة * َما اْلَقارَِعُة * َوَما أَْدرَاَك َما  والصَّاخَّة، ومعىن احلاقَّة أَّنَّ
}احْلَاقَُّة * َما احْلَاقَُّة * َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَُّة{ ففي هذه الكماِت فيها هتويٌل من  وهنا[، 3-1]القارعة:اْلَقارَِعُة{ 

 دِث العظيِم، هذِه استفهاماُت تعظيٍم، }َما احْلَاقَُّة * َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَُّة{ شأِن ذلك احل
بِة برسِلها فذكَر عاًدا ومثوَد وقوَم نوٍح وفرعوَن وقوَمه وقوَم لوٍط، وأشاَر يف هذه  مثَّ أخرَب تعاىل عن األمِم املكذِ 

ه وحلوِل العقاِب هبم }فََأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا ِِبلطَّاِغَيِة{ ِبلصَّيحِة اآلايِت إىل عصياَِّنم لرسِل هللِا وتكذيِبهم آبايتِ 
الَّيت قطََّعْت قلوهَبم يف أجواِفهم، صاعقٌة هائلٌة فظيعٌة، وهذا ما ُيشِعُر به قولُُه: }الطَّاِغَيِة{ صيحٌة شديدُة 

 الوقِع وشديدُة الصَّوِت وعنيفٌة.
َبْت مَثُوُد َوَعاٌد ِِبْلَقارَِعِة{ أخرَب }فََأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكو  ا ِِبلطَّاِغَيِة * َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح{ أوًًَّل قبَلها: }َكذَّ

بُوا ِبلقارعِة، يعين: ِبلقيامِة، فأهلَكهم هللاُ }فََأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا ِِبلطَّاِغَيِة{ ِب  لصَّيحِة.تعاىل أنَّ عاًدا ومثوَد كذَّ
ا شديدُة الربودِة، ريٌح ِبردٌة وهذا أشدُّ ما  }َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة{ صرصٌر يدلُّ على أَّنَّ

 يكوُن أَلًما وأثرًا.
ٍم ُحُسوًما{ كلُّ هذه املدَِّة وهي تضر  َرَها َعَلْيِهْم{ أرسَلها عليهم }َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِيَة َأايَّ ُب هبم وتُزلزُُلم }َسخَّ

ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل{ مثُل جذوِع النَّخِل، صاروا مثَل جذوِع  وترفُعهم وختفُضهم حَّتَّ صاُروا صرعى موتى }َكَأَّنَّ
ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل مُ  ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة{ ويف اآليِة األخرى قاَل: }َكَأَّنَّ َقِعٍر{ ن ْ النَّخِل امللقاِة على األرِض }َكَأَّنَّ

 ، منقِلٌع من أسفِله.[20]القمر:
ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة * فَ َهْل تَ َرى َُلُْم ِمْن َِبِقَيٍة{ املعىن مل يبَق ُلم ِبقيٌة، بل هلُكوا مجيًعا حَّتَّ   ًل يُ َرى }َكَأَّنَّ

َا فََأْصَبُحوا ًَل يُ َرى إِ  ًلَّ َمَساِكنُ ُهْم َكَذِلَك ََنْزِي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنَي{ إًلَّ مساكنهم }ُتَدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء ِِبَْمِر َرهبِ 
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وهكذا قصُص القرآِن القصَُّة الواحدُة إذا ذُِكَرْت يف مواضَع يُذَكُر يف موضٍع ما ًل يُذَكُر يف [، 25]األحقاف:
 املوضِع اآلخِر فال يكوُن تكرارًا.

ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة * فَ َهْل ت َ  َرى َُلُْم ِمْن َِبِقَيٍة * َوَجاَء ِفْرَعْوُن{ فرعوُن جاَء بعَدهم وِمن قبِله أيًضا، }َكَأَّنَّ
َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت{ واملؤتفكاُت هي  جاَء أمٌم من قبِله وأهلَكهم هللُا كقوِم لوٍط وشعيٍب }َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ

ا مقلوبٌة  َلُه قرى قوِم لوٍط، مسَّاها مؤتفكات؛ ألَّنَّ عليهم }َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئِة{، }َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ
نِب العظيِم، جاُؤوا ِبلكفِر والتَّكذيِب والعناِد لرسِل هللِا.  َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئِة{ يعين: ِبلذَّ

م، فاملؤتفكاُت عَصوا رسوَل هللِا لوطًا، وفرعوُن }فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِ ِْم{ يعين: عَصوا رسَلُه كلَّهم، عَصوا رسَله
}فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِ ِْم فََأَخَذُهْم َأْخَذًة  -عليهما السَّالمُ -وَمن مَعه وقوَمه عَصوا رسَل هللِا موسى وهارون 

زَّْت َوَرَبْت{، قاَل هللُا: رَابَِيًة{ أخذًة ربْت على غريِها من العقوِبِت وزاَدْت، رِب يربو إذا زاَد ومنه الر ِب }اْهت َ 
ًة }فََأَخَذُهْم َأْخَذًة{ زائدًة على غريِها من العقوِبِت }َأْخَذًة رَابَِيًة{، }فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِ ِْم فََأَخَذُهْم َأْخذَ 

 رَابَِيًة{
َلمَّا َطَغى اْلَماُء ََحَْلَناُكْم يف  مثَّ قاَل تعاىل: }ِإَّنَّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء{ يف هذا إشارٌة إىل غرِق قوِم نوٍح }ِإَّنَّ 

 َحَل اْْلَارِيَِة{ َلمَّا طغى املاُء وجتاوَز احلدوَد حَّتَّ عال اْلباَل }ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{ الَّيت هَي السَّفينُة، فاللُ 
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة{ نوًحا ومن مَعه من املؤمننَي يف السَّفينِة }فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَالِمُ  وَن * فََأَْنَي ْ

َلمَّا حكَم هللُا هبالِك قوِم نوٍح ِبلغرِق أمَر هللُا نوًحا أْن يصنَع السَّفينَة فصنَعها بوحٍي من  [15-14]العنكبوت:
ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍ  زَ  فهؤًلِء الذُّر ِيَّة الَّذين  [،40]هود:ْوَجنْيِ اثْ َننْيِ{ هللِا }َحَّتَّ ِإَذا َجاَء أَْمُرََّن َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلَنا اَحِْ

هو أبو البشريَِّة الثَّاين، ومجيُع َمن بعَده هم ذر ِي َُّتُه كما قاَل  -عليِه السَّالمُ -َحَلهم نوٌح مَعه هم آِبُؤَّن، فنوٌح 
 بعَده كلُّها من ذر ِيَِّته. فالبشريَّةُ [ 77]الصافات:تعاىل: }َوَجَعْلَنا ُذر ِي ََّتُه ُهُم اْلَباِقنَي{ 

ها النَّاُس ويركبوَّنا }ِإَّنَّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة * لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكرًَة{ فاآلَن السَّفينُة الَّيت يصنعُ 
ُر بتلك السَّفينة، فسفينُة نوٍح هي النَّموذُج األوَّلُ  ، هللُا جعَلها آيًة }َوِمْن آاَيِتِه على ظهِر البحِر هي ُتذكِ 

عليه -فالسُّفُن من آايِت هللِا وأوَُّل هذه السُّفُن هي سفينُة نوٍح [ 32]الشورى:اْْلََواِر يف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم{ 
ذاُن الصَّاغيُة الواعيُة الَّيت ألهِلها }لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكرًَة َوَتِعيَ َها أُُذٌن َواِعَيٌة{ تعيها وتدرُكها تفهُمها اآل -السَّالمُ 

قلوٌب يقظٌة مبِصرٌة، فنالحُظ أنَّ هللَا ذكَر مجلًة من هذِه القصِص بطريِق اإلجياِز واإلشارِة، وكلُّ هؤًلِء قد 
 فصََّل هللاُ أخباَرهم يف سوٍر من القرآِن كاألعراِف وهوٍد والشُّعراء وغريِها من السُّوِر.

 
عد  ()تفسرُي السَّ  يِِ
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ٍد وعلى آِلِه  الُم على نبيِِنا حممَّ الُة والسَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّْحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِِ العاَلمنَي، والصَّ
عديُّ  يُخ عبُد الرَّْحِن السَّ  : تفسرُي سورِة اْلاقَِّة وهَي مكِِيٌَّة.-رَْحُه هللاُ تعاىل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّ

 { اآلَّيِت: الرَّْْحَِن الرَِّحيِم }اْْلَاقَُّة * َما اْْلَاقَّةُ ِبْسِم اَّللَِّ 
دوِر،  ا حتقُّ وتنزُل ابْللِق، وتظهُر فيها حقائُق األموِر، وخمبآُت الصُّ }اْْلَاقَُّة{ ِمن أمساِء يوِم القيامِة، ألَّنَّ

َمُه، مبا كرَّرَُه ِمن قوِلِه: }اْْلَاقَّةُ   * َما اْْلَاقَُّة * َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَاقَُّة{ فإنَّ َلا شأًَّن فعظََّم تعاىل شأََّنا وفخَّ
بَة ّبا ابلعذاِب العاجِل.  عظيًما وهوًًل جسيًما، وِمن عظمِتها أنَّ هللاَ أهلَك األمَم املكذِِ

نيا املُشاَهدِة فيها، وهَو ما أحلَُّه ِمن ال عقوابِت البليغِة ابألمِم مثَّ ذكَر منوذًجا ِمن أحواَِلا املوجودِة ف الدُّ
َبْت ََثُوُد{ وهم القبيلُة املشهورُة سكاُن اِْلجِر الَّذيَن أرسَل هللاُ إليهم رسوَلُه صاْلًا  -العاتيِة فقاَل: }َكذَّ

المُ  بُوا ما-عليِه السَّ بُوُه وكذَّ رِك، وأيمُرهم ابلتَّوحيِد، فردُّوا دعوَتُه وكذَّ ا هم عليِه ِمن الشِِ  ، ينهاهم عمَّ
اُن حضرموَت  أخربَهم بِه ِمن يوِم القيامِة، وهَي القارعُة الَّيت تقرُع اْللَق أبهواَِلا، وكذلَك عاٌد األوىل سكَّ

المُ -حنَي بعَث هللاُ إليهم رسوَلُه هوًدا  الُة والسَّ بُوا  -عليِه الصَّ بُوُه وكذَّ يدعوهم إىل عبادِة هللِا وحَدُه فكذَّ
ِل }فََأمَّا ََثُوُد فَُأْهِلُكوا اِبلطَّاِغَيِة{ وهَي الصَّيحُة مبا أخرَب بِه ِمن البعِث فأ هلَك هللاُ الطَّائفَتنِي ابَلالِك املُعجَّ

العظيمُة الفظيعُة، الَّيت انصدَعْت منها قلوُّبم وزهَقْت َلا أرواُحهم فأصبُحوا موتًى ًل يُ َرى إًلَّ مساكُنهم 
 وجثثُهم.

يٍح َصْرَصٍر{ أي: قويٍَّة شديدِة اَلبوِب َلا صوٌت أبلُغ ِمن صوِت الرَّعِد القاصِف }َوَأمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِ 
ريَن، أو عَتْت على عاٍد وزاَدْت على اْلدِِ كما  }َعاتَِيٍة{ أي: عَتْت على خزَّاَِّنا، على قوِل كثرٍي ِمن املفسِِ

حيُح.  هَو الصَّ
ٍم ُحُسوًما{ أي: حنًسا وشرًّا فظيًعا عليهم فدمََّرْْتم وأهلَكْتهم،  َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأَّيَّ }َسخَّ
م جذوُع النَّخِل الَّيت  ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة{ أي: كأَّنَّ }َفََتَى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى{ أي: هلكى موتى }َكَأَّنَّ

اقُط بعُضها على بعٍض.قد ُقطِِ   َعْت رؤوُسها اْلاويُة السَّ
 }فَ َهْل تَ َرى ََلُْم ِمْن اَبِقَيٍة{ وهذا استفهاٌم مبعىن النَّفِي املتقرِِِر.

َلُه...{ اآلَّيِت:  قاَل هللاُ تعاىل: }َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ
جاَء غريُهم ِمن الطُّغاِة العتاِة كفرعوِن مصَر  -وَثودٍ عاٍد -أي: وكذلَك غرُي هاتنِي األمََّتنِي الطَّاغيَتنِي 

المُ -الَّذي أرسَل هللاُ إليِه عبَدُه ورسوَلُه موسى بَن عمراَن  الُة والسَّ وأراُه ِمن اآلَّيِت البيِِناِت  -عليِه الصَّ
ا وجاَء ِمن قبِلِه ِمن املكذِِ  بنَي، }َواْلُمْؤَتِفَكاِت{ أي: ما تيقَُّنوا ّبا اْلقَّ ولكْن جحُدوا وكفُروا ظلًما وعلوًّ
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قرى قوِم لوٍط، اْلميُع جاُؤوا }اِبْْلَاِطَئِة{ أي: ابلفعلِة الطَّاغيِة وهَي الكفُر والتَّكذيُب والظُّلُم واملعاندُة 
 وما انضمَّ إىل ذلَك ِمن أنواِع املعاصي والفسوِق.

بُوا الرَّسوَل الَّذي أرسَلُه هللُا إليهم. }فَ َعَصْوا َرُسوَل َرّبِِِْم{ وهذا اسُم جنٍس أي: كلٌّ ِمن  هؤًلِء كذَّ
 فأخَذهم هللاُ مجيًعا }َأْخَذًة رَابَِيًة{ أي: زائدًة على اْلدِِ واملقداِر الَّذي حيصُل بِه هالُكهم.

 وِمن مجلِة أولئَك قوُم نوٍح أغرَقهم هللاُ ف اليمِِ 
اُء ِمن السَّماِء ونبَع من األرِض صاَر على وجِه األرِض حبٌر يعين: يف ماِء البحِر، يعين: فلمَّا نزَل املالشيخ: 

 .ميوُج عال فوَق اْلبالِ 
 

القارئ: أحسَن هللُا إليَك، ملَّا طغى املاُء على وجِه األرِض وعال على مواضِعها الرَّفيعِة. وامنتَّ هللُا على 
فينُة ف أصالِب آابِئهم وأمَّهاِْتم الَّذيَن اْللِق املوجوديَن بعَدهم أنَّ هللَا ْحَلهم }ِف اْْلَارِيَِة{ وه َي: السَّ

 جنَّاهم هللاُ.
 فاْحُدوا هللاَ واشكُروا الَّذي

خاطَبون مل يركبوا السَّفينَة، لكن وجُه ذلك أنَّ هللَا َحَل الشيخ: 
ُ
هو يريُد الشَّيخ أنَّه يقوُل }ََحَْلَناُكْم{ وامل

ٌل ملن جاَء بعَدهم وُلذا قاَل: }ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{ فإذا َنا اآلِبُء يف آِبَءهم الَّذين ركُبوا السَّفينَة فهم أص
ُه كوَن اْلطاِب للموجودين عنَد نزوِل القرآِن َنَّيناكم  هِتم، الشَّيُخ يريُد يُوجِ  السَّفينِة فهي َناٌة ملن بعَدهم لذر ايَّ

ا َطَغى اْلَماُء ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{ واحلقيقُة أنَّه َحَل اآلِبَء واألصوَل الَّيت أو }ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{، }ِإَّنَّ َلمَّ 
 نتَجت عنها هذه البشريَُّة من بعدهم، نوٌح وأوًلُده وَمن مَعهم من املؤمنني.

 ].....[طالب: 
، فيه توبيٌخ ُلم وإنكاٌر عليهم مبا هو كثرٌي هذا كثرٌي يف القرآن، سورُة البقرِة كلُّها خطاٌب للموجودينالشيخ: 

 .فعَل آِبُؤهم وتبعوهم فيهِ 
 

الَِّة على توحيِدِه وَلذا  القارئ: فاْحُدوا هللَا واشكُروا الَّذي جنَّاكم حنَي أهلَك الطَّاغنَي واعترِبُوا آبَّيتِِه الدَّ
ُتها قاَل: }لَِنْجَعَلَها{ أي: اْلاريُة واملراُد جنُسها، }َلُكْم َتْذِكَرًة{ تذ  َل سفينٍة ُصِنَعْت وما قصَّ كِِرُكم أوَّ

يِء مذكٌِِر  وكيَف جنَّى هللُا عليها َمن آمَن بِه واتَّبَع رسوَلُه وأهلَك أهَل األرِض كلِِهم فإنَّ جنَس الشَّ
 أبصِلِه.
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 اآليِة ّبا.وقولُُه: }َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَيٌة{ أي: تعقُلها أولو األلباِب ويعرفوَن املقصوَد منها ووجُه 
 وهذا خبالِف أهِل اإلعراِض والغفلةِ 

من هذا القبيِل،  [،37]ق:}ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى لَِمْن َكاَن لَُه قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ الشيخ: 
فمن كاَن له قلٌب وأصغى إىل مساِع اآلايِت انتفَع هبا وتذكََّر وصاَرْت له اآلايُت آايٍت دالًَّة، تدلُّه على اُلدى 

 فيهتدي هبا
م ليَس  القارئ: أحسَن هللُا إليَك، وهذا خبالِف أهِل اإلعراِض والغفلِة وأهِل البالدِة وعدِم الِفطنِة فإَّنَّ

 آبَّيِت هللِا لعدِم وعِيهم عن هللِا، وفكِرهم آبَّيِت هللِا. انتهى. َلم انتفاعٌ 
 ِبرَك هللاُ فيكالشيخ: 

 


