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أحمعثن-ؤصحبه ؤآك محي، نبينا خمر والسلام والصلاة العاين، رب لله الحمد 
الاعتقاد.قضايا منر كثير ر اثتملر عظيم، جرء اليلايثن الحرء فان وبعد، 

العقيدة؛بامور المى عناية المدق؛ عن  ٤۶١يميز ومما الرول' مأئ ّورْ ثجل 
١لأحك١معن بالحديث المؤ، عؤر ١^-^ ويتميز والنشور، والبعث ؤصفاته، ايثه ماء كامح

أنذلك يعي ولا والنتع' بالاستقراء العلماء عزفها اليزات وهد0 . و١لتشريعات١١٠
فايحورالنؤعتن' كلأ ز الغالب ا،لراد إنما الاعتقاد! اينر حمجلومن الدنية السور 

والنشور.البعث ؤعن ظِ، اش عن، هوالإخبار الحزء ذذ.ا ١لرديسرا 
الوصؤعهدا نتصورأن أن ينبهمر ولا المؤر، الأخريؤكرق اليوم عن والحديث 

هذا،عصرنا ق مو-حوديزإ الأخر اليوم أمر ق المشككون هؤلاء زال لا يلر انتش! ق- 
بعدأنه وأذكر الحديد! بالأعلام يمف ما ؤلربق عن، أبنائنا عقول ل الشته يثيرون 

الطلاببعم، لدينا يقول: الله- -أصلحه الثانوية ١^٠،!^ ق شاب جاءل قدمنه درر، 
ويجدونالأخر! اليوم ق ويشككون ! النير صدق وق القران صدق ق يشككون 

وأخذواالجديد' الإعلام ر كثيرمنهم انحشب الذينر أبنائنا منر عقلم ق يوترون من 
فتعجبتالكريم؛ بالقرآن علاقتهم وضعفت ;؛:، الله أعداء يبثها الير الشبهات منر 

المفتونتن•لهؤلاء ولكنهاكذ.لك شتها، وليست الشنه، ط0 منر نماذج وذكرل كثيزا! 

نهبة.أبو د.محسو ما)ْب(، القرآن،، علوم ة مراّالرحل، اطر: )١( 
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بتقريرأصولتتعلق ل؛كوذها كثيرا؛ اليوم إليها نحتاج المؤض—ؤعات هذه إذن 
نفوسق زعزعتها بقصد غارات اليوم المائي العالم عليها لشن الق العقيدة، 

الاس■

قوؤصلنا النساسر، سورة من ه فا بيانالتدبر، ق —يوّقا اسم در؛س اقيم وقد 
فقدمهلبؤعة؛ الدرؤس هده خروج إل وللحاجة ق، سورة ذ'آأ\هال العام نهاية 

ومراجعتها،ا صياغتهبإعادة المسلم( ديوان ة )مؤسق العلى المكتب قام 
وتتلوه١لآن. أيدينا هوبين الذي (، تمحونآبمد ب) بدءا الله، بإذن تباعا تخرح ذ

معلغإنناشدأق إذ القادمة؛ الأعوام ق يلق ما مع الأجزاء بقية الله ثاء إن 
الحجرات.بؤرة اش شاء اْ'اأ\هإن العام 

القبول.الحمل ^^١ ويئكتب الحهؤد، ق يبارلئ- أن اش فمال 
منولم ارك، المبالشروع هدا إخراج ي ساهم من لخل والشكرموصول 

صستقلهلأ.العمل هذا ق تفيد نصيحه يبدي 
ؤصحيّه.واله محمد لبينا َلإاا وثمّام الله ؤبمل 

ا-/؟ا/ا/ماا\ه
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البأسورة يدي بين 
بالأتفاق«رممكية ١٠ورة سم 

أسماؤها:
محملة،أولها ق الغبا كمة لوقئ ؤذلك النبأ؛ يسورة المباركة السورة هذه يمن، 

الثانية١لآية وهذه ؤعثأث-آ،زذهاا؛ ررسورة ب ؤنئست، النبا، لذللث، كالبيان وبقيتها 
ؤسميسناكلماتها، باول لها ثسمية ه؛ اسم: عليها أحللق من العلماء ومن فيها، 

فيها:ربنا لقول ه؛ ؤالمس>تت يسورة ؤميت، به، بدأت لكونها ااالشساؤلاا؛ ثورة 
اجا؛ج؛هأأرم ؤ

عنالخدين، ق سياق كما ؤعئوث1آ«فلي، الأسماء: هده من نة الق ئبس، والذي 
فضائلها.

ؤحروفها:^١^١، آياتها، عدد 
وهماحريا، وسعون مئة بع ؤحروفها ؤسبعول ؤيلأيث، مئة 

آية:اختلافها الباقين، عدد ي وأربوف المري ف، آية وأربرث إح-ذى 
اواقون((رم.يعدها زلم التصري عدها ه، رما 

التحريروامير)*م0(.رث( 
امراكور)--ث/ْ(.نظر: )٢( 
(.٢٦٢)ص القرأن، آي ط ل البيان )٣( 
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فيها:ورد وما خضلها 

ارشيبنيفقال: شبت! قد اش يسول يا : ■ أبوبعقرقال قال: _•؛.، عباس ابن عن 
كزرت((ااا.الشمنى ؤإذا يتساءلون، وعأ وانيملأت، والواقعة، هود، 

موصوعاتيا;

خلقمن اعقلم ش الق الخلوقات بجلق البعث  ٥١٤٠إم—عل ا-لجة إقامة )١( 
وأحوال،.للامان الأول وبالخلق موت*،، بعد الأنان 
مقابلةمع الطاعتن، عداب من البعث عند الحاصلة الأهوال ؤصش ر؟( 

ا.لومنين.نعيم ا بؤصفذلك 
للجاحديزر؟؛.إنذارا الحشر؛ يوم صفة )٣( 

السورة:مقصد 

بمؤخبفريقين إل فيه اس النمال وبيان أهواله وومسف تقريرالبعث، 
■أعمالهم 

(.١٠٠)برقم الصحيحة، سلسلة الق وم (، ٣٢٩٧الرمذي))١( 
٦(.واكويرر-م الحرير نراجع: )٢( 
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ووقفاتتأملات النبأ؛ سورة 

الآيات)ا'_ه(

مه٥> آلدى ا' ٢ ا آلعظبم آلنا عن ا ١ قاءلون عنر 
من'ي سعني؛ َكلأ م ,ا اt ;ر خنذإذ مخع ؛, ٢ ز؛ نحغمون 

صادقونهم هل النائلون هؤلاء البدع! المهللع هدا تاملوا و، ١ نرسآءزن ع0 
ربب؟أإليه يتطرق ولا شكا، يقبل لا عما أبمألون به؟! الخربة أرادوا أم اولهم نز 

الحار)عن( حرف هما؛ كلمتتن من فهو١٠منكب ما، عن أصلها: ب بمعنأ والأية؛ 
؛•أي®؛ بمعى: استفهام اسم م الق ورما( 

بهبجمل عظيمة خبرذوفائدة اءالثتأ: ءو: الأصفهاق الراغب قال الخير، هو والتبا 
الئلأنة«رءلالأشياء هدْ يضن حق ثا الأٍل للخيرذ يقال ولا ظئ، أوعثة علم 

هد0عنه تحينت أ\ هدا نكل ، المي وقيل: القرآن، وقيل: ١^*-؛،، هنا: والجا 
الأخررماليوم عن الزال أن والأقرب ايازكة. الورة 

يضعفالعفليم المأ عن الدنيا ق الأمان بقدرانثغال إنه العلم: أهل بعض قال وقد 
النومعن ؤغفل واللهو' العبث سوى له هم فلا بدنياْ، نغل الماس وكثيرمن به، إيمانه 

الكريم:القرآن ق أنبياءه به النه مدح ومما عمله، صنف عنه غفل وإذا ذك، الأخربمب 
ومعقأم!، ٩ ا؛ ألأتار لن'ادسلمتي عندنا ورم ٦' بءفمىأذار بجاينة ا-شيم إثا ءِ 

سمعتوقد قلوبهم. ق الأحرة الدار ذكرى جعلنا حيث بعفليم، خصصناهم إنا ذك: 
را(اكميرواكوير)--ا7(.

(.٧٨٩-  UAA>_)القرآن، غرس ي الفردان )٢( 
)ح/ْبما(االعظيم القرآن ير تغسخلر: ر"ا( 
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أماموقوق أتصور أن موقف م ق أجتهد يقول؛ عظيمةا كهة يقول ^-٢ طالب 
فالغفلةالعمل، عين وهذا الثواب. عل والحرص والمدق للإخلاص أنحرد حق اش؛ 

كبير.حهلرها 

خمرفيمايعود القاش ونل فيها، الناشات اكترت بال-نيالاهتمام ولكهرة 
قضاياق الاس كثيرس فنقاثات ذكرالآ>ة. قلة ض ممايدل بالشع؛ الإنسان 

القاسمجنر الؤع ط؛ ومثل القلب، يقتي مما فيها والأخذ الأهتم—ام، تحق نلا 
ستزعيم ارأنا ه؛ ا نبينقول علينا بجش وليس بيننا، والخماء العداوة يورث 

اا)ربضه: الأثير ابن قال نحما«ربر كان يإن المراة نزق شن اث بض وق 
قتتكونالق بالأبنية بيها نثعنها، خارجا حولها ما اء: البهوبفتح الحنة(، 

عليهلمايرتب الحج ق —دال الخ علينا حزم وإنما القلأع«اءا. وتحت ١لدؤن حول 
أنيليق فلا برئه، وباض قلبه، العبد فيها يجد عيادة والحج القلب، وة قمن 

تنازضنخر1ت>ات وبنقال جدلء، ربه إل بره طريق يقطع 
ّلنانقاشنا يعكون فلا ثرت:V^١الأ هل١Jألحج ولأح-داليى ردن،ولأضق- ف؛ اثح 
فيه.خير لا فانه فدعه، كذلك يعكن لم فما ذلك، من حلص إذا إلا الإثم من 

إليحتاج عنك يغيب بما والإيمان بالغيب، الإيمان من الأخر باليوم والإيمان 
وّماهمبه، وآمن بعا-ْ جاء من ه التي مدح ولذا عظيم، ؤشانه وتوفيق، بصيرة 

هائنه رسول أن قهُ، هريرة أي فعن دنياهم، عن غاب أن بعد به لإيمانهم ااإخو١نهاا؛ 
لاحقون.بمقم النه شاء إن ؤإئا مؤمنين، دارمم عليعكم اءالمملأم فقال: المقبرة، أق 

أصحافي،ارأنتم قال: الله؟ رّول يا إخوانك نا أولقالوا: احواننارا، ؤأينا قد أنا وددت 
رسوليا أمتك من بعد يأت لم من تعرف كيف فقالوا: بعت.اا، يأتوا لم الذين ياحواننا 

ألاتهمآ ذمر حيل ظهري بين محجلمة عز حيل ك رجلا لوأن ^^، ١٠٠فقالت النه؟ 
(.١٣٩)الترغيب صحيح ق ١لألrافي نه وح(، iA)••أبوداود )١( 
والأثرر؟/ْحا(.الحديث غريب ق النهاية )٢( 
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الوضوء،من شمحذ عزا يأتون فإنهم ٠٠قال: اشد، رسول يا بل قالوا؛ خيله؟اا يعرف 
أناديهمالضال، البعير بذال كما حوض عن رحال لنذاذق ألا الحوض• خمر قرطهم وأنا 
نحما((االنحما فأقول: بعدك؛ بدلوا قد إنهم فيقال: ^! ٠٥ألا 

الكفار،'ب: 'ؤؤتنمل'ل الضحاك: ارعن "ه، ' ٠
الإئون،بمكام>أها«او

الأولتؤكد الثانية فالخملة التأكيد، غرضه تحتكرار هدا العلماء: بعض وقال 
الدنيا،ز سيعلمون كلأ معناها: أل حامله قوى آخر قول وهناك المعى، حيث من 
قفيعلم الةرا"يا. ر يدل اادماا ب فالعهلف القيامة، يوم ق سيعلمون كلأ نم 

وينكرونالبعث، وينكرون بجاحون الذين المكذبون هؤلاء الأحرة قبل أولا الدنيا 
عندماسيعلمون الأولتزأ أساطير عنه: ويقولون القران، وينكرون "■ه، التي نبوة 

—مكة فع وق بدر ق حدث كما — اعدائه عل الفلهور له وي١ءكتب ه ينتصرالني 
كلأثم الباطل، طريق ق مؤغلون وأنهم ضلال، عل مبق أمرهم أن عندها سيعلمون 
وكيلكقبورهم، بها وامتلأت ؤعشيا غدوا النار عل عرضو١ إذا فبورم ق سيعلمون 

نبيهمإليهم به أرسل وما القرآن، ق جاءهم ما صدق سيعلمون الأحرة ق رأوها إذا 
أؤيآيىر،ثأويزيثلثوذإلأ ؤ العلم، بهيا ينتفعوا لن ولعتقن ه، 

آوكتبثمن من ء١منغ مساإشإازدئ لأينمع رغ؛ئ، ءايثب بمص يأي، ثوم نعف ءايثت يأيسلمنض 
تيمحلالأم'م[.^^أإناتنظثوف 

(.)٩٣برتم لم، ما 
را؟/اهاالبيان امع جا 
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الآإأت)ا"_ا"ا(

ونقنغأف٧ ز؛ أوتادا وآيال ' ٦ ر مهندا الأرض عثعل أر 
Q.11آكز ^١ ١ نانا مء ا ئ٨ 

نداداسعا ونشنا  ١١معانا الن٠ار وحقنا ١ ١
ئوآرثا  ١٢وهانا بزاغا نيتا  ١٢
١٦آلمائا وحقت  ١٠وباثا حثا ه. لنلمج  ١٤عنانا مآء 

الإيمان،عل فيها التامل بجل الق يعمه من بعكثثر الآيات هن0 ق ربنا ذم 
أنإل ربهم دعاهم فقئ عذر، للمميمن يمحكون لئلا العظيم، بالتبأ التكذيب وعدم 

ؤجبال،ؤأؤض، سماء، عقولهم؛ وتدركه أبصاؤهم، عليه وتخ أيديهم، فيمابين يناملوا 
تعال؟!انفه بقدرة للأيمان الآيات هذه ألا ونبات، ؤحب ونهار، وليل، 

واحدأنه عل تدل وفي'كومحقلءآده 
محلماؤثجزا زيعا فانس، فيها، حراك لا ميتة، أنض من النبايت، أحرج الذي إن 

الأموات.مجن فيها أودع من منها بجرج أن عل هادن فيه، حياة لا حئ، من 
٢ارزجا دخنظ :٢ ذمهاث الق الأيات ومن  الخلقواوتد.اء أمناها. أي: ، ٨

الإعادة.عل القدرة خمر دليل 

تزؤجا؛انفإذا مغايرة، قبيلة من منهما واحد نحدم الذموالأذى، الأوواج؛ ومن 
البشريةالحياة لامتداد سيبا الزؤجية الحياة جعل قد •ء: والله والسمحكن، والراحة الوفاق 

ماءجعل فالذي وإلا واعتيادهم! الماس إف عنها أعهم، عظمة آية وهذه بالمناسل، 
اللهمنرآيات فهن.0 أحزانه! منر تفرق ما يعيد أن يعجزه لا الحياة، فيه تنبعثا مهينايمزا 
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كcكناإانهاوم(ءلذمحءأفطقذؤننآذمسِكلمأنو'جا مِ به' الإيمان إل تدعو الق 
ا-؛؛  ٢١سمرّنقكرين وبمليأًظمنؤد؛وءي،ئلأ 

ترتفعااقطت_اللامكةاار١ا، أي؛ ء• ١ ظ وحظاوكز'ث ؛ي الآم\تتمدم ومن 
ربنا:قال يعيدها، أن اش ثاء إذا تعاد نم بالحر، تعلق يا ويبش الروح فيه 

 Hألوثمحضىتيا1ا أق غنلهلف منامهثا ق لترنمث اإؤ موتهذئِتوقا'لآفسجز، آ
ل;م،١ ت؛ ٢، يثمكزوى لوم لاثم ذللكثت ا0في م،سم إن محت'ءلأمحؤق 

عجيب؛سلطان له الموم فهذا العث، خمر شاهدة أخرى أية وفذْ 
محواهالدن تجمع ويالفسرر، به ونمكنر ، والنم، العناء من المرء يرتاح وبه 

بهليجددوا حروبهم، ق الصحابة به تعال الله أيد مما لكن ولهذا بعده، 
ادك^ههلشامايغنئ أعنة لغن بمد١ ين عثكم أنر3 ثم بمِ ربنا• محال تعيدواقوتهم، وي

عنوالأنمaلاع المتقنر به بجمل لسيرا ولو للنوم فالخلمؤد •■ْاا• ن ءر' ل"نم و منكم 
القيلولة،إل المي ندب ولدا النشال لتجدي سببا ذللئ، فيكون الدنيا، مشاغل 

محقونوقد الظهر قبل محقون والقيلولة تقيلااا؟ا، لا الشياثن فإن فقال: 
أووالنامي، الاقتداء بها قصد ومن الماسر، عادات إل يرجح وقتها وتعيين بعده، 

بذللث،.أجر له حصل الطاعة، ر التقؤي 
عنهفيها الخبر فيجيء نفسه، يعهلم تعال الله أن الايات هذه ق الملاحظ ومن 

والجد.الثناء أهل سبحانه وهو الحمع، بصيغة سبحانه 

رخ/أ*مأ(.العثليم القرآن جر تف)١( 
سلسلةيطر; حسن• وهو الفرحلاق(، نخة )ا/؟ا ب، الهلق نعيم أبو •أحرجه : . الأل-افي قال )٢( 

>(.TiU)رنم حديث را/أ*أ(، ونواندها فقهها من وش، الصحيحة الأحاديث 
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الآدات)7\_•؟(

زيمخ يوم ؛ ١٧/؛ مثنا َكان أكنل يوم إل 
ئانتاكماء وفنيت ; ١٨■آمحوا، هنأزون ألنور 
ورءًا ص  cTU-Sرور أئ 

أحسنقد فانه والعقل، الشرع ذلك عل دل وقد محالة، لا آت القيامة يوم إن 
ظلمفيها ووقع إحسانهم، جراء يلقوا أن من بد فلا الدنيا، هدْ ق الناس كثثرمن 
الباش.عقوبة من بد فلا وعدوان، 

الخلائق،بين فيه يفصل تعال اش لأن إما العلماء: قال الفصل؟ بيوم ز ولماذا 
أحدجاء فإذا اليوم، الناس حهلاب جارق المعي وهذا فيهر١؛• مربة لا أمر لأنه وإما 

بالقولجاء يقال: للشك خالا بدع لا بما أو يؤتكذب، لا من الحبر أكد نم بجير، 
الفصل.

الإسلامق العبادات ولكثيرمن معينا، وقتا القمل ليوم ربنا جعل وقد 
فيها:الله قال فالصلاة بالوقت، العناية أهمية إل إشارة هن.ا وق ة، معينأوقات 

بجبالص_لأة إن أي: :،،[. ]محِ ٢؟ مإلالث1وآ'كاثت 
لبطلت،الوقت قبل صلاته ا أحدنأوقع فإذا الشرع، ق معلومة وقات أق 

الذيالزكن وكذ.لك بتاخيره! أنم الوجوْ أكل خمر الوقت بمد ولوفعلها 
الرذاة:فيه بجب أكرما شروط فمن وقت_\؛ له الله جعل، المكاة، وهو بعدما 

(.٢v٣و١كوير)•التحرير بنظر: 



ّآوتهتت<

ذيعكون ا إنالحج ؤكذلك الممساب، بلغ الذي المال خم؛ الحول بجول أن 
مع—ثن'وقت للص—وم وأينما [. ١١٧لاوق_رة: ه أسهرسلوثت< ؤآو>ج ممتن، وقت 

همحدِصأ'ممبيأألمثالمإداكل ^^اخم(ثسمحألخظ هلوأ ؤؤ 
مكتومااُا؛.أم ابن بوذن حق واشربوا فكاوا بلال أذن >اإذا ه: نبينا وقال [، ١٨٧]١^: 
الوقوتهذ)1 تدكرنا أن وسي الحياة! فانه بالوقت؛ الاهتمام عل بجمل ه كلفهذا 
ه!مقتاروي' كنلعال >ومأ ه؛ العفليم: ات الميقذلك 

بعدؤذلك ؤحماعات، أمنا أفواجا، الاحرة ق ياتون الناس أن سبحانه أخير نم 
ه.اسرافيل فيه ينفخ عظيم قرن وهو الصور، ي النفخ 

يذكرونه المفسرين بعض أن وش ه: العلم أهل ذكرها ممالة إل هنا وأسه 
أوكتاب ق مد لم أمورا يذكرون فيه، ينفخ ؤكيف ؤميئته، ؤشكله الصور، طول عن 

•مسائله نعير أن بنا يلمق لا مما وؤوله عنه النه سكت ي الغ. وهذ,ا صحيحة. تة م
الؤحيثن•ذ ذكرها اغفل لما فائدة بها العلم عل ولوترقب فيه. للخوض داك فلا 

وصاحبأنعم راكيفا ه؛ نبينا قال فيه' ينفخ حق-يقه' يم عقل قرن فال.صور 
علثمل ذلك فكاق تجهح«ّ يالقفج يومز مى الإذن' واسثتغ القرن، النقم قد الفرن 

فهذادوكلنااارُ؛، ادنه عل الوكيل ويعم النق حبنا ر'دولوإ• لهم؛ ققال ه' القي اصحاب 
تعال.اننه إل علمها فنفؤحش كيفيته أما هوالهم 

)ا/أّآ؟(.الإرواء ق ادل-ال وصححه (، ٦٣٩)المساق رواء )١( 
(.٢٠٧٩)برقم الصحيحة، الململة ق الألباق وصحبمحه )امأ؟(ا الهرمذي رواه )٢( 



تنتع

(.٠٣الايات)١٢ 

كثي ٢٢نئابا لآظغس  ٢١ثَِ،صدا َكاذت جهنحِ إن 
إلا ٢٤ثنإثا ولا بزدا منا يدومف لا  ٢٣" أنما، هنآ 
الاكا>وا إمن  ٢٦وثاها جرآء ءأ وثنا،  ll*،؛

ؤأن وم  ٢٨يثابميناكدا، وكدبوأ  ٢٧حثا، محوي 
•٣عدا، إلا ريم ثنن نووي  ٢١اا >كئناأنثظ 

الاياتمن عليه يدل ما ويئن وقوعه، وحمق الفصل يوم سبحانه ربنا ذكر أن بعد 
قدالمكذبون أيها فجهنم ٩؛. ا؛  ٢١إذحهلأكاثمصادا;■ م فقال: المشزين، توعد اكونية، 

والتهديد•الوعيد أشد من وهدا . وتنتذلركمر١٠تمصدظم، أي: صادا٩، ولإبل لهتكم، أعدت 
بصورأهلها، صفة فالطغيان جرا، لزا زو  ٢٢نابا شنن م ربنا: قول ي وإن 
طاغيةثكل جاره، وجارعل ولدم، عل ووالد زوجه، ؤ يطق زوغ كشرة؛ الملغيان 

ولإمثابأ؛و:يجهتم. متؤعد 

قالالمار؟ فناء ض يدل ء  ٢٢ياانحناIrjJ ، 1ء تعال: افه قول إن يقال: وهل 
الوي الأحقاب، دامت المارما ق ماكشى أي ، ه  ٢٣ينالنماأ ليه اس ت -ت القرطي 

الثهوز«رُالد>واس خقئ.حبج:تنقؤ،هاضنقشجاأ 
علنصت الق والمنة، الكتاب أدلة إل المتند الصح؛ح هوالقول وهدا باقية، فالمار 
النار•ق العذ-اب عليهم حق من حلود 

را؟/خدتميراممري راجع: )١( 
ئرمذرخ/^ا(.



جمتقه

جلؤدهمي—بؤ؛- ما فيها دون بج لا المار ق المار أهل أل ا ربنبين ثم 
بندامنا لايدوفوز م فقال: عنهم، نجئض أو م ينفعهشرابا ولا قلوبهم، أو 

الالحرارة، من درح_ة بلغ الذي والحيم؛ ه. ؛'  ١٢٠ وءثاها 'اإلألح_نا ا'ا،٢ ولأنرإثا
وغايتها،منتهاها الحرارة ق مبلغ الحر، من بعدها يعشون أن بمتنكن ُثيء 

ربنا:قال مواصع، ق الله ؤهذاماأثيم المارووسهماا؛. أهل صديد والغساق: 
وعا؛َلكلمهليستغيثوايعامرا ووإن وفال• اءسدا، أوت ؛  ١٠ا أمعاءهن بمماتاءخميعامحمط؛ ؤم 

ركي_ءب[ءلا ٢٩تمو3وفو\ وساءت بتر^^االثراب الؤيجوه بموى 

وتذكيرالحاحدين، لهؤلاء ؤعيد ١ د ه ، ه  ٢١نكثنا أنمشه ثن، :، 
مجاسونئم القيامة، يوم ينشري 'كتانم، ق فكفرهم ١لآحرة، ق لحم الله بة بمحاّ

فيه.ما  ٠٠٣

أمرفيهاالكريم القرآن ق آية ؤاطول الكتابة، تدكربامبة الأية وهدم 
أويضيعحق، ق يفرط لملأ الؤصية؛ أمربكتابة المنة وق ١لديزا، بكتابة ا ربن
امرئلحى ؛رما ال: ق:ت; افه رسول أف ، عتر بن اش غبي فعن للغير، ما 

فمنجووإاإ'ا. مآكثوبه ووصشه إلا لملئين، يبيث فيه، يومحي ثيء لذ نض 
الأمورسوى بها يراد لا الؤصية أحدأن يعلمن ولا الؤصية، تكتب أن المنة 

بجهيرْق السنة بتحري فيؤصي وغيرْ، بهاهذا يراد عليك! وما لك، ا م١لالمة؛ 

بعدء^٠ ٢٠وولدء زؤجه ويؤمي ال؛د.ع، منرالماس اعتاد ما ومك ودفنه، ييعه ونث
رينا:لقول إعمالا إلمه؛ مجتاجون ممسا ونحوذلك ديته، عل ات والخبالله بتقسؤى 

وتا<ث_ثاأ;، . ,ح ر ه سآؤو١لم^ؤداراومِدهاآلناسإبمار •-إم؛ بتآ؛أاألي-راء ؛ي 

(.r-U/A)العظم القرآ تفسير نطر: )١( 
(.١٦٢٧)ومطلم (، ٢٧٣٨)الخاري )٢( 



٦٥^٢

حضرمقوبألمؤتشهداءإذ أمكأم ؤ ت عنه انله قال الذي :ه يعفنوب اننه بني 
وإسثيلإجهثنو ءابايك وإله سدإلنهلى هافيُ بمدى من 0يقول ما تفي ماد إي 

فلابالكتابة، إلا العلم ال ينولا ]اوة_رت[. أوام منلثؤن لث• رإ'،هدايلإاؤإاونحن 
•لتييت ائله؛ ميقد من بد 

الؤامهسل مدصودلئ س انمللمسواس 
طالقها-لثلائق بيو وتمكها عزاله ئصيد أن الحاقة قين 

يقيده،أو به، يعمل أو بجفظه، أن دون شيئا تعلم من أل الدراسات أئيتت وقد 
بالمئة.الخمانين إل بعلن اليقارد_ا ما منه يني فانه 

مزبدق فهم النار، أهل ض آية أشد وهده مإلأط0وآه، 
بجففمما لخكن شديد، ضيق ق يا=كون من الدنيا ق نحد فانك أبدارال العياب من 

الألم.اتصتتكم الأمل انقطع فإذا به، ما زوال ق أمله ألمه: عنه 
الأمل!فسحه لولا العيش أصيى ما أرتيا بالأمال اصى أعئل 

يقفولا ^، a^jلا فعذابهم عدابا، إلا بحانه اننه يزيدهم فلا المار أهل أما 
حالهم!أسوا فما لوم، كل عيهم ينداد بل واحدة، درحة عند 

(.r-U/Aانمثليم)القرآن شر )١( 



آئت<

الآيات)اما_'ا(

أ)اباأأ3آؤثانفازا.تآفوأقا.قتي قن مب^ 

ألرصيئنا وما وأ'لأرض آلثثو؛ت رث حثاثأ. 
لاِدتكلموىصك آقح قوم يوم حطابا'؛^^١ ينه 
ثصأ-لس أينم ياودولك صك وهاو آوس لد أذث مى إلأ 

دونقر*ئا ت، لذظ أج ه ^١^١ رهء ص،١^، ثآآ 
هُربا ة4هَقئ آلكاغِ وبمن داث هونت C أنيأ ثئ 

بأمرين•وقاية اش عذاب وبتن بينك تحعل أن والتقوى بب، 
نش.ما واجتناب أمر، ما بفعل 

أمالذ: فقال التقوى، غن 'كعت، بن انأ تال ه، اةذ1اب بن غنز إق قيو: اروقد 
محيلكقال: واجتهدت، قئرت قال: غمك؟ محما قال: تق قال: شوك؟ ذا ئلريما تدكث، 
التقزى.

الئعهرققال:ابن النعي فذا أحد ومحي 
القشذاق ا وكبيرهصغيرها وب الديح__ل 

رمايرىنجث المؤك أرض ثوى اثن كمؤاصثع 
امحىمن الجاد صغثرءإن تحقرن لا 

ؤمابعدها: بدليل اكز0؛ ؤالفازهنا: 
.)٨•٣/A(اتفرابلممر



فإنكذلك؛ حكون أن بد فلا اش من لكن فما كشرا، لكفيا ه،  ۶٣٦عطة-حابا 
سحانه.ؤهوالكريم أعطاء، ما يتعاظمه لا شكور، وامع اش 

بإذنإلا يتكلم أن العصيب اليوم ذلك ق يقدرأحد لا «،  ٢٧حطابا ءِلأقؤنثث 
بحانه.ّربه 

رسا:قال وهوالباطل، لغوا، فيها يسمعوا الا بالحنة أهل الله ويكرم 
ق:^^فنىاكواإلأسثما :؛،: وقال؛ [، ;أا'لم>ه ؛■  ٢٢' ولانامم فيا' لالم ^0ذإاجسا ^ه 
ل'زادىت[.ابم  ٢٠نمإ ذي1 دما1ور1 لا ^ وقال: ، ٦٢ِ 1م; 

ربنا:قال قربب، آت ؤ لأن قريب؛ العذاب أن السورة هذه ذ تعال افه وبين، 
آ.س ل رء: ١ آقاس «ِأفرت 

آيمحا ووجل أأِ ربنا: كقول ٠ وهن زثإ، يداه فزمت ما المزء ثللوءِسغ1ر 
اسء_تا.أه  ١٢^^ؤلإسؤمذمبماسزوأم :م وكقوله: ٩-•[، 'ص !

بانوامرت الحيوانات بين همل إذا ترابا جتكون أن يتمى الكافر إن وقيل: 
ا؟ذلك١١له وأق كذلك، يصير أن فيتمي ترابا، محنكون 

)ه/ي\'أ(.العظيم نميرالقرآن ينظرت )١( 



المانعاتسورة يدي بين 
البعثعن تتحدث لأنها ذلك؛ يؤكد ؤساقها ->لأفلاا، بلا مكية السورة هذه 

ونحوهم.مكة أهل الكفارمن ينكرء ماكان الأحروهذا واليوم 

أسماؤها:
أولحك١ية الواوز بإثبات ، ؛< رالنبمب ه ونص: ااالازءات،ا، محورة نص 

بسورةومص فيها، الحؤف هذا لومع ؛ ١٠اءالّاهرةب ؤسميت ألفاظها، 
نضهارُ'.للعلة 

اسمها:عنوذ تولي بجط مكتؤب مجتنححض ق : ،. عاشور ابن قال 
غيرهااار'أا.ق يع ولم فيها المدبرات لفظ لوقؤع غريب، ؤهو فالدبر١تاا، ررمحورة 

قا،لوحود ؤهو المقرون، علميه درج الذي ؤهو را١ل١رع١تاأ، أسم؛ائها: وأشهر 
المصاحف.

وحروفها:وكلماتها آياتها عدد 
ومحاحرما، وحمنون وقلاقة مئة محع ؤحروفها ية، ؤسبعول ونع مئة راوينها 

:ؤنلأشcؤمح:،ؤاختلافهاآيتان:الماقذ، الكوق،وخمسِفيعدد وستآياتفي أرتنوذ 

ادمراس)ْ/-مللننظر: ( ١١
ْآ١كميرومض)*٣vينفلر: )٢( 



والميالمدنيان يعدها لم ه، حلمحي س هأة ؤ الجاقؤن، ؤعدها والشاي البصري يعدها لم 
ئيءاار١لالفواصل يثبه متا فيها وليس الاهوJا، وعدها 

موضوعاٌا:

منؤشء الأهوال، من فيه يمحتكول وما الأحر، اليوم عن تتحدث السورة هده 
وماأئمته، وأحد وعاقبته، الطغيان، وعن فيه، الناس وحال اثباته، ■تل العقلمثة الأدلة 

العقاب.من به حل 

ؤوباسرالأفندة؛ يهرالقلوب فيهايمقعلع البدء اتناولنه؛ان مولقوة 

مؤصؤععن يتحدن أن أراد إذا الإنسان أن العظيمة السورة هده من لتا ويت^يذن 
عنالحديث عن الأحربجتلف اليوم عن فالحديث تناسه، بمقدمه يقدم أن فينبي 

بانثهالإيمان أهل حال عن الحديث عن بجتلمف الكفار عن والحديث وزبنتها' الدنيا 
يجبوالمرق، والمعلم، العلم، وطالب فالداعية، ١لقرآن، ق مثلرد منهج وهدا ؤيموله، 

أحره.إل أوله من كلامهم يتناسق أن 

؛٧٥مقصد 

به.يعتثدب من مجال والتدكير أدلته، بذكر الأحر اليوم إثبات 

(.٢٦٣ص)القرآن، آي عئ ق اليان )١( 



حع(

ووقفاتتاملأت، الازعات: مورم 

الآيات)ا.ه(

واششن ١٥نأ3أ\ وأكشف  ١٥مظ وأكزض 
٢٠\و< 0؟ ظ 0 ثبما 

وش١■ه، ١ ؤيالثتيكبمثأ العظيمة; الأنام بهذء البانكة السورة افتتحت 
أطرافحمح من أرواحهم نزع ف ئغرق وش الكافرين، أرواح نزع الملاتحثة 

الكافرروح وترداد تفرئا، ترداد ا،لوت وعند الدن، ق متفرقة الروح لأن أبدانهم؛ 
الكافرأعضاء من عضو فم شديدا، ننعا وتصممها اللاتحتكة فتاق تعلئا، بجسده 
عازببن البراء حديث كاق ورأسه، وقدمه، وبدنه، قلبه، منه؛ الروح بزع يتعذب 

كانالكافرإدا العبد لاؤإن نبينا قال ؤممدابه، القبرونممه فتنة عن الحديث ق غهة 
الزيب؛،نون نلأنمئ ا؛ الئبن ف نزل الأم؛، بن الأنانإيال بن نبماع اه 

عندبجلس حى الموت، منلث يييء لم الجمر' ئد منه فيجلسون المسوح، معهم 
غبفممزى وعف، افه من نحط إل احزش الحسيثه، الثمن أبثها قيئول؛ يأسه، 

ل؛أخدها قاذا قياحدها، ١ل٠^بالوفي، المحق من السمؤد ينهؤع تما فينهنعها خنيه، 
عين"رأا•ثيرقه بد؟ ِفي يدعوها 

١٦٧٦برقم)الخاْع صحح ق ؤصححه (، ١٨٥٣٤برقم)ني المق أحمد الإمام واْ را 



tWJD

الومنينأرواح قبض ف تنشط الق اللايعكة هذه ه، ٢ قطا موالنيهك 
أماء، ٢ ;آِوا'كطثدث وبين ح"، ١ بين الفرق وانظروا برذق، 

وماومعة، بئر تقبضها المؤمنين أرواح بينما شديدا، ننعا أرواحهم الكفارفمع 
ومهناالإيمان، سبيل ملؤك ق _c_\ الطائفتين؛ بين عقدت الق أكرالقارئات 

السابق:الراء حديث ذ بقوله العق هذا "■ الني أكد وقد غ؛رْإ من 
الئقاء«.منؤ؛، اشلزه يجيل كما لجيل الدمن( ريح رأي• 

أوغيرإحوانهم أو آبائهم من المؤمنين بعض وفاة حضروا ممن أناس حدئنا وقد 
كالتيام،كانوا ماتوا وإذا ؤسهولة، ير جتكل حمحت أرواحهم إن يقولون: أولئك، 

الخاتمة،حسن ض أمارة وهدْ يرفق، العجين من الشعرة كمالتل نحرح المؤمن فروح 
أهلها.من الله جعلنا 
حاملةشيح وقيل■ والأرما، الماء بتن لمح أي إه؛ ٢ الشاكّياتنحا وم 

الماءإل بها يصني. المؤمنين ؤأرواح سافلين، أسفل إل الكفارئند فأرواح الأرواح' 
تأويلها،ق ذلك بغير قيل وقد دكرْ• بق ياللي الراء حديث ق كما النعيم، نات حق 

و١لخيلر١،.والموت، والنجوم، السفن، السابحات: معف ذ فقيل 
يعكونفلا عليها، يصدق كها الأمام ذكري ما أن الملائعكة: أنها ض يدل ومما 

قها.نعن حاؤحا هد.ا 

الفهم القه، أمر تنفيذ إل الابْة الملائعشة ي يؤف، ا الثغتسما »ه 
اللهفإن بٌ؛ كمحل أن ينش ما وهدا يؤمرون، ما ويفعلون ماأمؤهم الله يعصون 

إجابةق المارعة خمرأن فدل عبادمكرمون، وهم بدلك، الملأئعكة مدح تعال 

)،ا//؟امآ(.العظيم مخرالقرآن سئلر: )١( 
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ريحكممغفررش ربنا■ قال عبادْ، من الله بجبها مدح الأمرصفة 
ء؛إإسافوأاق(، ءسِان نإب؛  ١١١٢٢دآلأيبمياأعدثالمثذس ءِبمبمهاأكمؤت وجنز 
آسئنوأألحة؛تخ وقالت [، ٢١خدسد ] ؟؛؛ ^^ر،آكنيوألأي، ٌبرب 

آلنوإل لخير؛ت ١ هآسنتوأ ؤ وفال; ، ٨f١أ|ا'لامة: خ؛ جميعا آش بكم بآب مات-لكموأ آق 
وعجقتتثث ،ظ• م الكللسان عل تعال اثاثه وقال ٨-•، ]'سنعت ؛؛- جمعا مرحعه^كم 

•رف[ ه ،٨ إلَليىربتيمح 
ق،الخل ق اتله أوامر تدبئر ق ض الي اللأنمكة ff، ْ $ؤهنمدزتم 

ورابعالأرزاق، بمخف ونالث بالخبال، وأحزمئم، با.لطر، مئم، فللف 
اتلهإلا عددهم يعلم لا ممن غيرأولثمك إل الأرواح، بقبص وخاص بالوُي، 
سحانه.
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بل:خاشعة! أبصارهم ذلك: بعد ربنا قال ما ونائل: مطمئنة، غير مضطربة واجفة: 
يظهرالقلوب ي بجرث ما لأن القلوب؛ إل الأبصار فاني نده، ش ؤ

للأعين.

الذينالقلوب هذه أصحاب يقول أي: مدودو0لآدابرهأأاااه، ^؛^٧٠ 
الهراب؟■تحت وفس نمؤث أن بعد الحياة إل أنمجع الدنيا: ق البعث أنيكروا 
ت3=ىذيتا.ذلك يقولون 

١ستهراء٥^١ م قالوا داؤه عمْ'وءازأ داَئثاعغأنما رؤ 
البعث.تاكيد مجن ه الني به جاء بما ؤسخرية 
فقال:عليه، ير لوئموه اشعروه الأمرالذي هدا أن تعال ا ربنأخبر نم 

وتقولون:تبعدونه قالذي هدا أي: ه آج' الثامزْ هم ^^١ ■ئ وجدآ مْ -زؤؤإ\أوأ 
واحدْنجرة أكرمن ليس ءك، اش قس—ثرعل سهلا، أمنا أن؛حكون يمهتكن لا 

تعال:اش نال قبورهم. من الخلائق حميع ئعيد 
همآفيبإث.أسو]اا.ضحزأ، 'ي ■، 

حفيثيىءسئ
وسهرهالحيوان نوم فيها لأن بالساهرة الأؤض ؤمميت الأؤتض، والساهرة: 

فيه،ما وبع—ض ومعه ونقرن الأخر، اليوم عن ث ضحي الأيات وىذّْ 
فانبهذا. م العلوطلاب الدعاة اهتمام من ئد فلا العقيدة، أنذان من به ان والإيم
ويؤمنونق، بالله يؤمنون فهم التذكيربهذا، إل بحتاجون لا ين الومنإن قيل: 

هنفوليكفا إيمانه، يزداد لالأخر؛ يدكربالوم الومن فالحواب: الأخر. باليوم 
يتعلقولثملأ الله، رزقه بما قناعته وتنداد الطاعة، ق وينشهل القه، معصية عن 

بالكافر.غيرمحتص الأيات بهده —اس الن ال تمالله فخلماب ا، بالدنيقلبه 

(.١٩v٢تراسرىراتف)١( 
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(٢٦_١٠الآدات)

V ٢١٦ طوي آ1ددبمل باراد رزه> دادض ْا'اآإد ' زّئ حديث أتنك هل 
وأهدكإ؛  ١٨' رة أن ق لذإ هر صز '١١ طى إده> آدهت1ِكهمبجول 

٢١ؤممى لكلب •٢ ذن،  ١١ضمش رك إل 
٨ألأغث تولإ آنآ ثاو  ٥٢٢^١^ ننثث  ٢٢ئ'.تد؛>و م

٢٦نسمحتئ؛ دارْ دللك إئأإ0ف ؤأزوق ثةذأ'إايو} أس ثلندْ 

نمسق القصص تاثير م أعقلوما قصة، نش الباؤكة السورة هنْ اشتملت 
فيه، CijSأمرهاولعفلم الكريم، الق_رآن قصص القصص واعفلم سامعيها! 

هناوالغر>س للأجيال، قصته حفظت كريم، ني شان ق كله-ا يؤس—ف ؤورة 
كبيزاناشرا له أن فلولا الأطوب، بهيا فعليناالعناية القصص أهمية عل التنبيه 

والسسنة،القرآن قصص جرا تائالقصص وأبلغ ا، ربنكتاب، ق القصة لماكهرين، 
الكاذبةالقمص من بدلا بهذا الأهتم—ام المربثن فعل عليهما، تربوا من ؤب—ثرة 

تومنزثتمد،, ث ني نأى تنفع،:م نضرأكثرمما وقد بالواقع، لها علائة لا الق 
ل؛نيِلأتا.ه 'ب 

ج؛ثهلأنف، قم : :؛لإ الّي بوال هنا متيّى خبر ق الشرؤغ اسئهل وقد 
الأنبياءقصص أكر مجن ' مئّىؤخبر والتحقيق' التشويق وغمضه ٩؛  ١٠مّيى 
أبرزها:محن أسائا، لذلك العلماء ذكر وقد القرآن، ق ذكزا 
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واذلكإسرائيل، ببق عظيما ابتلاء ' • ١^^ ابتل؛ فقد ، أ-'■؛ للني تسلية فيها ف أ٠ 
صتز«و؛.هذا يأكرمن أؤذى لقد ومييتى، الله اروهمه : ث؛ نبينا قول الصحيح، ق نبت 
أشدفاساعه ;؛؛ نبينا أما أتباعه! من أوذي • موسى أن ذلك ب لبتتكون وقد 

لتزينوأ٦ ٨ إذا١رظلشياوبثثإزئدبك ؤ تعال: اش قال له، إعظاما الناس 
'_[•!ّه ومب-رره ورسوله-ومددْ ياثه 

فرعون؛مع ت موسى قمة ارونى : ِ. تيمية ابن قال النكرارما هذا ح*=كم من و٠ 
حيثوالباطل الخكفر غاية ق فرعون فان والباطل، الحق ذ نقيض طرق ق لأنهما 

كلمهاينه أن جهة مجن والإيمان الحق غاية و ، وموّى وبانسالة، بالربوبية 
وكمالالئسالة لكمال فهومثبت، حلقه، من واسطة وبينه بينه الله بجعل لم تحقليما 

معأكرالأنبياء بجلاف، ؤهذا التعويت،، من استحقه بما العالمين لرب ومثبت ، ١^١٠١
الَكإيممن، أيصاللمثل ولم؛بً—ن الله، ؤجؤد يجحدون لا الكفارأكرهم فان الكفار، 

لأهلاعتبارا وأعفلمها القصص أعظم وفرعون ■ موّى قصة فصارلت، لئّيى، ما 
الخكفرا(ررولأهل الإيمان 

.م.لبينا تسلية فيه ه،  ١٥نحهلأننك،ءدثمس ربنا: فقول 
بعضمن بل المدعوين، بعض مجن قديودى أنه للداعية الة رّهدا وق 

ونبيناموثّى أسوة، الكليمين ق وله أواستعجال، أوأحطاء، تهم، دسيسا المؤمنين، 
وسالم>عليهما النه صل 

فرعون،طغيان وبين كفارقريس طغيان شبهابتن هناك أن أيصا؛ الهضم من و٠ 
قالفقد وعتوْ، طغيانه لشدة ١لأمةاا؛ هده ارفرعون ; ; المى سماه من قريش كفار فش 

الأثة«را*.هذة فرعون لكن رافنا جهل: ق"أبي 
•؛(•٣٣٠را(الخارتم،)

رأ(بموعسوىربم/؟\(.
(.٤٢٤٦))٣(أحمد 



كرثم قلة كانوا ه محسى فقوم الكرة، ق ١لكايمين أتباع بين سبه وهناك 
٥ؤ ربتا: فقول الأية أما وحديث، آية ذلك عل يدل طاغيتهم. هلاك بعد عددهم 

(^ljjفزعون وإث وملإيهزأن فنءوف نن نن لموّىالأدج *اس 
عليهويدل كرعددهم، الطاغية مات فلما امسا، يذأ0أأجأآه آهم، 

والني١^، ء ننزوذ ؤالقنان الني فجعل عو١^^، >اعرصت -بج: قولنبينا
هذانر قيق: هذه؟ أثق هن.ا؟ ما ثلت: عظيم، نواي غب رخ حى أخد، منه ليس 

ه.التي بعثة بعد الخال وهكذا وقومها١ر١؛. مجئتى 
نضيعا،أمه ئضعته أن ن. متيبمدأ نث؛ محؤمى حديث مجؤمى؟ حديث هو وما 

ذلك.بعد حدث ما له ؤحدث فرعون، بيتا ؤب وترق 

لفلاالأولاد يقتل ك١ن من يتح ؤب ترق أنه حديثه: أعجما من وإن 
وهذا[، jjU_J؛ه ■ اْ يأؤائديل ۶^١؛ بيتها ؤ؟ ُ موّى فنشأ مجوسي، ؛بيكون 
طغيانبيان ا ههنالغرض إذ أخرى، ؤب ونط ا،لؤضع هذا ؤب ئلوي خرفد 
تعال:فقال بها! ليعتبروا عاقبتسه وبيان وتولسه، تٍكذيبه نم وئؤتكبره، معوز 

فهل'٩، طه: سورة وقب ؤآذهبإسفبمضا*ا\مح، 
أحازيجعل أن رثه ّأل ثم،تا أولا، بدلك الكلي-م أمرالنه ففد لا، فرق؟ هناك 

ا:ربنقال طه، ورة تبينه ا موهد.ا الأمرإليهما. تؤجه معه وزبرا هارون 
وا->ثلعمدئتي'  ٢٦؛٢  SjXoل قالرن'آئج  ٢٤ءقاذهن،إكؤوئإه'ع، 

لأيدو ٢١^
يمؤمىندأربتام.ولك هال '٣ بماميرا إJلئاكنث ،٢ وندلإك,َتحرإ  ٢٢'ث،ذ1ننمكنا  ١٣٢؛؛؛، 
ذ^التادوتأزآمذفيه  ٣٨" مايوّى ين ^^١^ إذ  ٢٧أنيا مرء ؤكدمنا  ٣٦

مىمحبه ءلتلئا ؤإلمنت ؤممدولدر علّول بأحدي بالتماحل الم الطرففلمه ز خافدفيه 

)ا(الخاري)ْ'لأْ(.
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^^ث,وثنثشو وفج 
سحنهنئت فنؤط ثنألتنو£أغوأ ننةنتاإنأ وثنت •محنف ولا عين، مر أيلّأئا إك 
أَثآذهن ئلأ شى أج؟ثعنتك ثدر؛٣^، عك جتت م ندق م لإ 

]ف[.لياأؤ^؟آدهبآإكلأوذإش'طشاوأ؟ه ف ةب، للمك.بتايق 
ااالإّتقامه;ه: القيم ابن قال نحاوزالخد، الطغيان: 

ئىء((ااء.غز ي ا-فنود وهونحاووه الثلغيان، صد 
ؤربنا؛ قال عزيزة' الطغيان من والسلامة 

ولربماالخادم، خمر يطم يده، تحت، منر ؤز حوله، من ر أحيائا ان الإنيطف 1؛_،' 
طغيانصوره: ومن أحرى، قبيلة ر أو منهم، أفضل أنه ورأى آحر، بلم أهل ر طل 

إلوعلاجه دفعه بجتاج والطغيان رأختها، والمرأة امرأته، ز والزوج ولده، ر الوالد 
طغيانلتسلط سبيل لا أنه نتصور أن يبق لا الايات عندمانقرأهده ولذللث، محاهدة، 

ومماحيرا. به الثه أراد من والمعصوم محاهدة، إل تحتاج ألة فالمعلينا، فيها يكر من 
رداق،والكبرياء ررالعرإزاري' ربهت عنه يرويه فيما ه نبينا قول التحديرمنه؛ ق حاء 

جندحلا راما فيه: قيل وقد الحد، الطغيان: أنواع ومن ؛- ٢١بته؛'عد بّازعي ئنن 
بلغتيلما العلم: طلبة أحد يقول والكريم يبديه، اللئيم لتتقن حد، من 
أقر الله فحميين، صدقها، ن، فينفي، أراحع بدألت، تيمية ان عن الكلمة هده 

أحسدهأق أحثؤر لنر أدعو أنؤر وهوت منه، للخلاص ناجعا سبيلا و-لكتإ أبديه، لا 
انثهسالث، العلم ق كأن فان يزيده، وأن أعهناه، فيما له افه يبارك بان وإحلاص بصدق 

النهأدعو المال ق كان وإن الدين، هذ.ا محددي من بجعله وأن إماما، للمتقين يجعله أن 
دْكد،، JlJوسوس؛لن بصدق تدعو أنك رأى إذا فالشيطان رزقه. ق له سارك أن 

حير!ر يعينلث، ألا تقتضي عداوته لأن ذلك؛ بعد الباب هد.ا من إلتك، يدخل فلن 
)؟/؛٠نتمن وإيأك. نعبد إياك منازل بتن الكثن انارج س )١( 
(.١٣٦)برقم لم، مصحح )٢( 
(•٢١)ص تيمية، لابن ؤثماوها، ألقلوب أمراض )٣( 
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وتأملالغي. الوسر وطغان الحاًضم، طغيان الهلغيان: صور أعظم ومن 
آدهزإدء نمال: النه فول ورد مئّى معوز مش العالم؛ فرعول ق النه ماقاله 

َ؛لآإذالإمنفز الآي_ة: نزلت جهل، أي الأمة؛ هذه فرعون وق ء،  ١٧تي؟وذإئغ"ش 
.٠١١[,'س ل# إ أ ممئز' 

الطغيان.أساب من ا،لال كرة أن عل الأية ودلت 
مناض إل للوعاة ما علم أو:،  ١٧:ازاذمإسلبمني الأية:شذ0 ق تامل ومن 

فيماتعال اض تستعملهم أن من أعظم شمق فأي السامية، والرتبة العالة، ١لك١نة 
منأما اض، إل الوعوة لكنت إذا إلا يال لا الشرف هذا لخكن أنماءْ؟أ فيه استعمل 

اللهإل دعا أنه فيه يصدق فلا أوحزبه، حماعته، أوإل شيخه، أوإل نمه، إل دعا 
نمالا

إلالداعية يذهب أن الأية: هذْ قواعده أرت الذي الدعوة فقه ومن 
ؤلأبثاينق - وآحولث آنت ادهب 'لإِ • لؤمي ا ربتقال طه ورة حموق مك١نه. الا-عوق 

اما-اا، ١٠" ^ادلء,قآؤزآوبجنى ٣؛ لجل آد ٢؛ 
نبلغأن علينا يتعتن ولخكن بجثي، ولن يتذكر لن فرعون أن ء الله م علوق 

آومهلكهم ماأش م يغلون لم منهم أمه وإذهالت ،وِ I صمه ١ عر قال إليه، رة معاّ. اثله دين 
I٠ _ نل-،ر و  ١٦١يفمو0 ولملهم ئدذؤ ثديياياأوامعن-رء،١ ^-١، معدمم 

أناقال: الذي فرعون فهذا نة، الحبالأحلاق يتحل أن إل داعية تدعوكل والأية 
لتعجبإنك بغثرءإ فكيف الخطاب، ق معه يلتن أن ■ يؤمر الأتو، رجكم 

عنهنحدث فيها الخلاف دسوغ مسالة ق إخوانه بعض عل رد إذا الدعاة بعض من 
وإلية.الأ كما الخمر ق مالك يقله لم ما فيه وقال والغلغلة؛ بالشدة ْشع باسلوب 

الذل.ائنه 

)ح/بممأأ(.العظيم تفسثرامآن نظر؛ يا 
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حليماسيدا ^؛١)^ — رييعة بن عتثه ان ثبت فمد نبتاه؛؛، هدى الدعوة ق واللان 
المسجد؛ق ؤحده جالس الله وؤسول قنيثى، نائي ق ؤهوجالس يوم ذات ال ق— 

منهانمل أن لعله أمؤول عليه قأعرص قأكننه، هذا إل أقوم ألا قزيس معشز يا 
ه،ادثه نسول إل جلش حى عنته همام النليد. ياأبا بل قالوا: عنا؟ ذهطد تعصها 
ررأهزغته: اممه ننول قال غنه هنغ قلنا وشوتإ3، والئلك المال من علميه فعزص 

يمحنه: انثه ننول هقال أفعل. قال: مي"• ررفاستع قال ئعم. قال؛ الولي؟"' أبا يا 
يكءاظ,تياةشقامت|كشق آفيييِ ^( من'١٥من\شإا ؤحتِ اسأؤقرا'الإبي 

أنصتعتنة سمعها قلمنا عليه، يمزؤهتحا يؤ؛ انله ؤسول ئميممى ، ^٢١٢٦٩لقؤرنلمؤن 
إله؛ افه يسول انتق حى ينه، نسنع عليهما معتمدا هلهرة خلف ليديه ؤألش لها 

وذالث،ا.؛ت ٥٠١قال: نمعت. قال: الولمي؟اا، ياأبا نمعت ٠٠قال: ئإ فيها منجد الشجية 
أبوالولمدجاءهتكم لمد يالنه محلف : jOjC}تعصهم هقال أصحايه، إل عتنه ققام 

ورققال: الوليد؟ أبا يا وراءلئ ما قالوا: إليهم جلس قلمتا يه! ذهب الذي بفثرالوجه 
ولاالشحر، ولا هويالسعر، ما والثه قثل' مثله سمعت ما هولأ سمعتى لمد والثه أف 

هزفيه،ما وقئ الئخل هدا قن حلوا ي، واجعلوها أطيعوق هزيثى معشز يا الكهائة، 
يمامحنمه،ولم بالملاطفة، ًؤء الني معه هبدا ئبارأ؛• سمعت الذي لقوله ليكوس فواتنه 

شؤعثم فكثاه، النداء له ألان ثم الحق! دين لهؤك المشوه عرؤتش كافة إل منه واستتمع 
القمأن.مؤعطة وهمر ألا المواعفل بابلغ ؤعفلته مي 

ؤحل،له عنض إذ باليت؛ يعلؤفا المشيد هارون بينما  ٠٠أيؤب..؛؛<■;: بن معل قال 
لا،فقال: ل. فاحتمله غلفلة؛ فيه بكلام أكلمك أن أريد إل ا المؤمنين أمير يا فقال: 

فامرْمى، شر هو من إل هوحيرمنك من الله بعث قد كرامة، ولا عين نعمه ولا 
أنيقوللهقولألإا(بح.

ص)7،■؟(.الرشاد، سبيل إل والهداية الاعتقاد )١( 
)'؟/أ1ّآ(.العلم وجواهر المجالة )٢( 



قمنهجين( ه وأخاه مؤسى أعطى تعال اش أن هرايات ومن 
دضئثئة ا}غخ'وشيحاخ رة أن ^،٥ هل ۶نتل ربنا• قال اِلجة■ وإقامة الؤعظ، 

عليهالخجة أقام نم كبير، تانثر من لها لما بالموعظة؛ فبدأ يآنمئتم-عاه، ئأويه 
بعلاجتدعوه من ْع فابدأ المدعو، قلب من الموعقلة يمتتقن مما وهدا الكبرى، بالآية 

عليه.الخجج أقم ثم القلب، 
صقدره عنده ليست لتكن الؤعظ، عل قدرة لديه تؤكون قد الماس وبحض 

علقدرة عنده ليس لًتكن الخجة، قوى يؤحد فقد صحح، والعكس المجة، إقامة 
ؤلربقهق تثبت لم كن العلم تللأب بعض نحد فانك كشرا، يضران والصفان الؤعظ، 
الردمن يتمهتقن لا ثبهات عليه فئطزح والمدع، الهوى أصحاب يناظر قدم.ه، 
فانالقابل وق الخيلاء؛ ر واثملبيس الباطل، ظهور ق سنا بدلك فيكون عليها، 

حوله!من ينقصون الماس يجعل ما والغلظة القسوة من عنده الحق أصحاب بعض 
لاحظتلأني مطلعا؟ الباطل صاحب نموتير لا ا أننبق ما معي فهل 

دملألم>ملأؤ طه: وباية الأية بهده يجتجون م العلوطلاب الدعاة من كثيزا أن 
مهللما؛المدعوين مع اللثن اسخدام إل الون وينرف[، أكاه 

لفرعونأغلظ ه مؤسى فان بعضه! وتركوا الة_رآن بعض تاخدوا لا وأقول: 
ربتانال رآها، الق اش بحجج رأسا يرفع ولم هواه، واتبع غيه، ق تمادى لما 

إدجاءِمماللخءذزءونمنالإىذنعءاض،يثت ؤلثد نهؤ س_بحا 
وأيزي0آلث-ثوت رب ^ أملجوة عتتنآ كد هال ءأ^؛؛ سحو;إ ينموش لأطنإكث إد، 

اراآ.مغلوث__ا، ءلحون، ١٤١أى: ]الإما،آ. أجآه 
ار؛والكببالمادة العناية أهمية ا تحتهاء العلمذكر أآه؟  ١٨١

قومه.إسلام ذ أئرذلك القائد أسلم إذا لأنه 

•)ه/ا'؟ا( العظيم نفيراكرآن ايراجع: 



غالياالأب أسلم إذا أنه الحاليات دعوة مكاتب ق الإخوة أحد أمحرق 
اذهبنقال* نحته" من ألم دولة رئيس ألم إدا كيلك ووله©، رؤحته تلم 

المالديضتور دمينمن عجبا؛ مجدنا علمية، دعوية سارة الريؤكات بق، المالئ إل 
ووجدناوالخماعة، المة أهل بمنهج الممتد وعل الإسلام، ة الدولدين أن عل 

فيهايؤحسد لا أنه الصدر: يثلمج ومما الا، مقعنها وكتبت ذكرتها عجاب فيها 
يراقبهمأن بدون للملأْ الحوانيت وتغلق الرند، عل الحر ام ويقآخر، دين أي 
جزؤهمأن عليهم يؤخ—ن■ ومما القرآن، كبيربجففل ام اهتمولديهم أحد، لك ذق 

سألتهمولما ذلك. عن المؤولين "مممنا وفد الموبقات، فيها ورتاءق_ب السياحية 
نجلإليهم جاء حى وثنيين، ا اياؤنك١ن قالوا: فيها انتش_ارالإسادم سيب عن 
وقصةالملك، ودعا فذهب المالئيف، ق فعاش المغرق، يؤسف اسمه المغؤب، من 

فاسلموايلوا أن المالييف أهل إل ؤأصدرأْرا الملك، فاسلم ؤلويلمة، دعوته 
ولهذاالدعوة، ق والنعماء بالمائة الاهتمام فائدة فهذ0 أبيهم، بنكرة عن حميما 

سيلا لخقن التنودرارأ؛. التهود، من عشرْ ه»لوآمن،نى نبينا قال 
اشبمشيئة معنا ياق كماسوالضعفاء، الفقراء حق همتامن ذلك بتتكون أن 

عبس.سورة تاملأت ق تعال 
محكذيب؛م. ،٢ 

بلاالتعقيب ش الفاء ودلالة ؟؛;، ربنا: قال ولذا مجاشزا، ريعا كان فرعون 
معروفة.مهلة 

وهذاالهدى، داعية انهزام ق أدش نمتيرهم ليكون قومه، فرعون ؤحشر 
أنإما ذوحدين، سلاح فالحماهثر الحماهثر، ْع التتعامل فقه عن الحديث إل يقؤدق 

تغييرموقفه،إل الداعية ندغ قد الاس من فالحماعة عليك. أويعكون لك، يعكون 

(.٣٩٠٠١)را(الخاري 



قاكما حميل ومن عه. يرضيه وما الله دين ض الثبات ش له عوئا تحنكون وقد 
ؤأناللملطان، بوقا أكون أن ل مصون لا ارأنتم اننه؛ عافاه إدريس شخ جعفر الشيح 

وين: عشمتن ابن للعلامة شلخها الكلمة وهذه للجماهر((، بوقا أكون أن أرض لا 
ررالعلماءقوله: ك: عثيمين ابن العلامة ي<ءكرره ومماك١ن ؟االهفاسحسنها. عام مكة 

الأمةؤعالم حاكمه، يراه ما يرى الدولة فعالم مئة٠١. ؤعالم أمة، ؤعالم دولة، عالم ^ ٠٨؛
استحقممن أن والمقصؤد الإسلام. بجثظ يه الملة ؤعالم الخمهور، يهللبه بما يفؤ؛، 
ذللى؟انفعه فهل فاءلاعوه، قومه 

أنعل دو_ل فيه1 ^ئتنمحئنى?إ"ا؟ه، 
غلق.الله قال كثير، هد.ا ض والمص الأخبار، من افيه اربمللاعتبنزل الة_رآن 

ض\ِرٌتوىإآقمزأ-ئتئ ؤذسبمفي تقتؤ يقه  4JcSi لغ،١^ د>=كاف هؤ 
لآولسجآمحتضئ—برء د"لآكن يكلأ ثثروتن بجنث• وآاة،َ ١^؛^ رأمحثك بنثينِ 

^حآ3اثرءلأقاوليو-بمشتإم ؤعميو0 الهؤد؛ ق ونال ء-رانا، ]١!. 'ا؛اه ١٢ر' 
عبرهفصصيم ق لمدمات و يوسف نمة ختام وق ٢[، ]الحثر' ه ٢: الإبمنر 

بثييدوشسلمحكفيبج ألى ؤ لصي. ولتهمحفن يثاينرت ماكاف-حي ألأكّ_ا لاول، 
لتفادالمظرفيما إمعان من بث لا ولن.ا ]_._[، محئوسيىوئمحمحفيوف" 

والعظات.الدروس من القصص من 
عدابا،لأنهاأشد الأخرة؛ ندم ؤ الأية: هده وق 

كمابرزخهم، المارق عل أرواحهم وعرض الغرق، فيهما: عذابهم صور ومن 
قِوإوممثكاوومتقآ ْ'.اآآلنارعسمث م يو0عاأهب ؤ —١^ تعوله قق 

الدين،يوم عذاب ذلك وفوق ]غافر[، مئأ\'ه ^اءادتيعولك.أط.اتذ-اب Jمومألثاعه 
^^ركث-وبجكةتحأفين ثاثذاوقJliن زّى وقثد ؤ ا: ربنال ق

آزريويئس الثار مأزردض منه' أئ'بمم 
]مود[.ي : ١١/؛ال1زرود 



CW3T

المال:هذا من بمي مما أن عل دليل نلك  44ربنا: وفول 
معروفيكر ناصيته. بالحثرمن ك أمفقد الرتبة قذ3 بلغ فمن اض، خشية 

منيراد وهل ااأمسكأ ال: فققصثراسإ. فقيل: أحمد الإمام عند الكرز 
هموالعلماء الخشية، أهل إمامامن وك١ن معروفء؟را؛. إليه وصل محا إلا العلم 
منأنثه بمثى ^٠، ١٠ا: ربنقال الله، حشية أهل 

بتتثعاهلون يتولا عنهم، مابمدر ذ ائنه يراقبون ولذلك لذص1ِ• ه  ٢٨
ال.زخص.

أخذوأخذْ الله، أهلكه ولاغية من وكم للطغاة، افه إهلاك القصة: هذه دروس ومن 
موشأبو روى وقد ]^1. أ'سم'اله بميم ينآاك-إبمى ؤوُامحا ربنا• قال مقتدرا عزيز 

نيإذاكةلمسكن«قال:لإقزأ:ه ه،أنزنولاش 
فهذ0ضئ/تأ>ا؟ب; ءاة فلذه رش الثزئ اتل رعث^؛ادآ لغد تءؤود'إلف 

yi!؛لمأ■ه ٢٢٧١أ.نؤرئ0 مئل، فثدواأى أكن ن[ؤوسلأ ءلاغية، كل نهاية  tJ.]،؛

(.a"\/a)الملأ، أعلام سض )١( 
(•٨٨٦)؟(الخاري)



الآدات)7؟>اا(

يا؟ومحلشمو)1ها سمتي أأإج؛ايخ جلاتها 
ء'محء

ومححمدمأؤو؛ؤ تنث ؛١  ٢٢أنسها"' أ;جآوائل هنثها ماءها 
ثىثا ألإمي ثدو زوأج يت'ألطآثهآلإئ ؛يا زئ؛ 
وطق ش فأة ى؛ ل>،حم آشث تقت أوا 

عدامحاف من وآك ^١٣٤ ألمآوئ ق آيبم( ؛ف ألديازئأ؛ لإو؛ -آ
آثماوى؛؛'^■٢همإ آ-لدة أوآ؛ف آلوئ عن 'أقس وئهى ردء 

الدالة١لآيات من الكون ق ما إل ١لآذفل١ر بلفت للبعث تقرير ١لآيات دْ هق 
؛آه، ٢٧بثهاr آنيطئاراشما؛ ءآنم ؤ تعال؛ قال وإعادة، بدء الخلق عل اش قدرة عل 

ه*أنم ررؤ فالراد- تاما، العي لتكون ه، ؤشما؛ كهة عند يقف أن بالقارئ وبجس 
الباهروالارتفاع القوي، والخلق العظيم، ابرم ذات ١لمشرؤأضظثارات١ثى أيها 

^حلؤرآكثوتؤ ردنا: قال للبعث، جاحد لكل حطاب وه.دا . ٠١١١شا١ه 
م[.ء ل "^ ٠٧^وندغAلأد١ملأبملنول 

السماواتأن عل دليل ذلك وق ٠، هوالسقفر السمك ^ •'أب س»تقائثزيها'' خ رؤ 
ذلك.بيضفية أعلم واض سقما، لها وأن مبنية، 

ص)آ"آ(•الرحمن' الكريم تر بتا 
•السابق لمصدر اا 



حقت<

قالالسماء، لخلق سابئا الأرض خلق ^j، وقد دن؛هآ"ج؛اأه، ؤرأ'لأرضس؛]U؛، 
^،؟؛٥١زن دلك أداداج ء ك ؛؛٠^، ؤ( محفيس إلذي قتك؛رؤد، ئزيلإ' ؤ ربنا■ 
-م?؛,U ممقيتين وو ؤآأزتؤ  ١٣أم؛ وهررفهأ وثرفتيا مفها بن ووي$آ يمدبما اوة 
أا'سنمنهن ١١ر؟"ظأهد\ن أنما هائ؛آ أاوكنها ؤ، وِللأزضاتيأ ه د-ْاقهقالا ؤئ أواخ ؛؛؛^ ٣١
ث]لىنحمظا يعمنييح ُالوما أيمآة ؤرينا ^٥؛ مأنمح،فيَلإا،—*lJ متمحا ف، سننك سح 

١^١ئعال وأنه دلاله هن١ ش ه: كثير ١^٠ قال زنمك[. ه سأّالهآشو^١ 
أساقيهيعمارة يبدأ أن الناء شاق ؤفدا سبعا، الثماوات حلى يم أولا الأرض بملي 

ؤتأمأنثظتار(شماآالأية: هده من يفهم لخثن قيل؛ فان ،. ١١٠٠دللثابعد اعإليه ِدم 
د-صهآ";•خ؟هدلك بمد محمهاّاغأ'وامحئ؛ض تلهاولمج س٠تلإاثؤيهامؤإ؛اأوأعطش يع بثها؛■ئ،' 

ولكنهاالسماء، قبل حلقت، أنها فالخراب: السماء؟ حلق بعد وقع الأرض حلق أن 
ؤبالأنتش ارحلق قال: أنه أةهثمح عباس ابن عن البخاري، صحيح فش بعدها، دحيتا 

دحاخأ آحرش' ف؛،قسوافق السماء إل استوي نأ الثماء، حلمق ثم يومين، 
وامش((ربرالماء' خها أ>خ أن ولم>ها: الأرض، 
يحوها.وهدا مناتائهاومنثثهاء\آإأه، لمح اؤ 

اللميلفأن منه بوق اوات، بالعجمالله ل3لفا ر يدل المرق وارذكز 
ولهقاء الاكتفض ة والقريناب، الخطفحوى ة بدلالأحرى، ان بالأف

انللأفالأرض نحرجسه ا مكل والمرض ،. ٣١١٠ولأنعامؤنكم لتشم اعا متبحده 
ونتعظ،ذعتار أن والواحم_، ولأشcؤؤ٢٤ه، نقا ؤ قال؛ ولهدا والعجم—اوات، 

محروممن يشم حاءت؟ أين من نضلئ،: ل فبلقمة علي_لئا الله أنعم إذا 
عافيةله ت وليؤجدْ ممن ؤكم :محنمده؟! لا السك الله اقه الذي هدا من 

العفليمتفسراكرآن )١( 
)آا(الخاري)ا'/ح؟ا(•

اكحريرواكوير0س.)٣( 



لتع

همنالتخلص من اة معانيجد من اك ؤهنبه؟! أوالتلدذ أكله من تمكنه 
باطنبهاق نري الق الحبة وهذْ ا، قيهعليه مثعص به قلدته أكله، بعد 

^،وددآأمص؛أؤلأوثؤ شجرة؟! مزت كيف الأرض 
ير0مأضأ؟هلارانمةي

يت، يبار، الاعتبفيه يقل المالوف لهكن فيه، التفكر ينجي ه كلفهدا 
ة،ليلذات :؛م الني عند بش ال قأنه :زيه اس عبابن عن ا الصحياح؛؛نر 

إثؤ،ؤ الأية: هذه تلا نم السماء، ق فنفلر فخرج الليل، آخر من فقام 
هذامثل فالتفئرق (. ١٩١َ\و: ]آو ه وأمار أم ؤآحتلنف وأُلأرءفي حفيألتنمو؛ت 

قليل.ال_ا الالوز،

آيةوش ا، ١ماكنهااار ق وأكدها وأنبتها، قززها، B أي؛ ه، اآ  ٢٢أنسها;  SCjSjؤ
عظيم.مشاهدتها جراء النفؤص ي وأمها عفليمة، قدرة عل دالة كذ.للثا 
ئستهلاع،لا الذي والأمرالعفليم الداهية والطامة اُذأإه، أ؛ ذائآتاهائ"لإئ ؤؤ 

الوحيتنق وردت الق والواقف المشاهد الأحرمن اليوم ق ما بعض ر وقف ومن 
الاسمبهذا ^٥ لخكن الأسماء، من كثير وللقيامة لمسماه. الاسم ^١ مناسبة علم 
فيهؤبيجد موءدْ، الفصل يوم أن ريب فلا طاغية، أطى تناولت السورة لأن هنا 
إذاالفرس طم يقال: الاسم، هذا معاق من وهذا عظينا، عذابا وغيره الطاغية هدا 

ا-لحريأأالأق ؤسعه اسفرغ 
يمه،وفيموصعآخرقال:

]انقم[.لأئلآأم0م0أمح 

(.٢٥٦لم)وم(، ١٨٣)الخارى )١( 
العظيم)^إ^\r(تفسيرالقرأن )٢( 
)آا/0؟(.يرالقرض نفيمتلر: )٣( 



CISIFT

عيانا«اا،.الناش قزآها للناظرين، إظهنت أي: ؤثقت ؤ
١لك١لمن يلش وما السورة، هذه ق اليلغاة أكبر ذكر ه،  ٢٧ؤئاثاسطى 

سطقأئاوءا^ثوأؤ فقال: إخوانه، من سبيله سلك من بذكر قرنه نم والعذاب، 
مملأن النفس وتفتيش هذا، إل التنثه من بد فلا ^^ةؤ؛ئنئت.ؤاآبم 

فيها.التلغيان من ثيء بب ي

مندجزامنه والخوف تعال الله معرفة ق أن خمر دك ه، ؤوأماسخافعمامزن، 
ربه.عنه به ترض ما إلا يفعل لم المقام ذلك حمق فمن العاجلة، وإيثار الهلغيان عن، 

ومخالفةاش معصية ز اللمنكثتن بعض ئل ّإذا ؟؛، •ا ؤوئهزااق1ىشآلإئ 
أسيرأنه علم وما حزأ ا أنال: لقات؟! الحهليئهن.ْ أؤحال ق تقع لماذا أمره: 
ننه،عبدا يعكون محن الناسي فمنر عينءا، ليكون خلق فالإمسان والعثاسيقلان، لهواه 

اغهن.ِإوقلمسئءادملؤ قال: وربنا وهواه؛ للشيهنان عبدا يعكون منر ومنهم 
لض1،ه  ٦١" منتفي نذآصنيل اعثت.وف وأن •٦ ويلن علم. لآهت إقه• لئنثلنن لأدعثث.إ؛ 
العالين.ؤب لنه العبؤدية تحقيق ق الحقيقة فالحربة لهما، ثالث لا خياران فهن.ان 

(.r\U/Aير؛_^)فنا 



تثتع

الآيات)؟ا_ا"ا(

دؤيهامن أنت إارق{آ مرّسي آبان 'آلثاعؤ 'من ثثؤإث 
بمشيش تدث ك إ□ أو؟؛ تجءآ نش ؛وآه 

0آن.ئ، ئظ ي قوا ؤ بجي و 0مح 

يومالطغاة ومال البعث، تؤ النه قدرة دلائل من سق ا قررمأن بعد 
ثانحمسالومن وقديصدرعن بالبعث، الكدبون ّرالأيطرحه عؤض الحناء، 

ؤدتثاأودكصآث١طأcنفمال: النكدبين، موال ؤجه غير ر للخير اسعجالأ أو 
ولمبعلمه، تعال اّتائراينه مما المزال وهذا ا؟ وثبوتهإقامتها مق ه، ■م 
إخبارهمق الملاح ؤكان الحكمة لوكاذ_ت إذ لحكمة، وذلك عباده بجربه 

ترتبتشاذا زال، مر عن الإجابة المرء  ١٣يتخ لا أنه يعلم ومنه لأخره—م؛ 
الاسلبعض الحديث لوكان كما عنها، كون الفالواجب لة مقلإجابة ار 
عقولهم،تبلغه لا حديئا قوما يمحيث أنت ارما V،-،■؛ عؤد مابن ال قولدا ة، فتن
بانهيقطع أو بجثي ا بجربمأن العالم عل بجت فلا ،• فتن—^٠١١ لبعضهم كان إلا 

ماب_اءكل الحديث عن المهم؛ راباب ت لم مصحيح وق ائل، للمسة فتنيكون س
يرادلا الق الأفراصية الأسلة عنه: الإجابة عن الكف وممايبق • ٠٢١١٠سسع 
القرآنعنه ّكت عما بجب ولا نحته! طائل لا الذي الجدال إلا طرحها من 

لا(سلم)ا«(.
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نثآءؤ ربنا: نال ذلك: مثال فاندة، يكره س يترتب لا مما والسنة 
ّوالهذا الرجل؟ هذا من ]ض[، آه ■ يمهبى مالثعويآسوأ دحلد-تى 

علمكعل يهرب وماذا أوالمة؟ الم_رآن ق دكرامحمه وهل بآخر• عنه بجاب 
فيه.فائدة لا عما نال فلا مه؟أ باّ

الناعةض بمال ه;ل اض ننول يزل ارلم قالت: أنها •ه' عايشه غن ثبت وقد 
J_LUبالنسبة مهنا وليس هُاا، ؛ ،، ؤ ئرلت: حى 
وقتله ليس الذي بالون يرحل أن قبل لها يعل أن الثان بل الساعة، ككون محق 

قيامته.قامت ففد مات ومن مضروب، ميعاد ولا محدد، 

سالسد الصحيح ي الوادي مقل الشح وصححه را/آل(، الصحيحين ي تدرك ذالمالحاًكم )١( 
الزول،صر؟ا'؟_ما•؟(.اساب 
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جق|ةكة

عبسسورة يدي بين 

أسماؤها:
لسورة:ؤسميت بها، للبدء ه؛ وعبس بسورة المباركة السورة هد0 تعتمحا 

بؤرةويمسى سياق، كما فيه نزل أولها لأن مكتوم؛ أم ابن وبسورة محر، ؤااّيما 
فيهار؛٠لورودهم,ا القرة؛ ؤسورة الصاحة، 

باتفاقر٢'.مكية وش 

أياتها:عدد 

حريا،عثزول -وويلاقه مئة خمس ؤحروفها كة، وقلاقول وقلاث مئة #كنها 
وائثتانوالصري، جعئر أق عدد ي ؤأربعوث وإحدى الشاي، ي آية أربعوف وهم، 

الثصرييعدها لم آيات قلاث اختلافها ١لاقينا، عدد ؤ، واربعوث 
شيبةؤعدها ؤحده جعفر أبو يعدها لم ۶إكطنهخة٩، الجالون، ؤعدها والشاي 

الاءوفلأس•ؤعدها الناي يعدها لم ه، ؤدا-؛آتتألمآثم ؤ و١لادول، 

)ا(سميرواكوير)-م\-\(.
الماس.المصدر ر؟( 
القرآن،ص)اا-؟(.عذآي ق اليان )٣( 



عةف<

النزول:سبب 

ؤسولأق الأعص، مكتوم أم ابن ورف؛وق جس م قالت: V—، عائشة عن 
عظماءمن نحل ه اض يسول وعند أنشدق، الله رّّول يا يقول: فجعل ه اض 

أهولبما ؛،أترى ويمول: \لآخو،  ٠٠٣ويقبل عنه يعرض اض؛؛' رسول فجعل المشركتن، 
ا•أذزلٌر هذا في لا' فيقول: بانا؟اا، 

موضوعالها:

لاستمراء١ وؤجوب المالح مراتب بتن الموازنة :؛■ي نسوله اش تعليم  ٠١
مكتومأم ابن تعليم عن وتوليه ه عنؤممق غ، عليه والإنمكار ؛• لخفيالهاءار 
محكمريشره والتعريف الة_رآن، مكاذ_ة وبيان المشركثن، بعم؛ بدعوة لانشغاله 

الأكلق اش نعم ببعصر والتذكثر البعث،  ٠٠٣والاستدلال ،  ٠٠٢ا،النكثيرمن 
كماكانوافريمين، إل بعدها  ١٠٣لما■١ ام وانقالقيامة، أهوال من؛ وبثيء والريع' 
والدنيا.

مقصدها؛

فريقان؛الأجرة ق  ٠٠٢الناوأن فيها، مكون وما القيامة، وأهوال البعث، ائبات 
عير•الف وفريق الحنة' ق فربق 

الصححق الوادش ومقل صارأ'أ(، الجوية، السيرة صحح ق وصصحه (، ٣٣٣١الترمذي))١( 
(.٢٦٠. النزول،اساب من المسند 

ر؟(اكٍربرواكويرر-م؟-\(.



نقنع

ووقفاتتأملات عس: سورة 

ه1وة ت 0 الأتن ءث ق أ0آ جك ين 
أنتنش ة 0 ١^ قتث ه ب ه ته 
ثن٠ ه أب ثص ن;، 0 ئنح ث أث ئه 

٠قز تث قئ ه قش ;م نز'0ً س ش 

قال:بل مكتوم، أم ابن حاءْ أن لم إآه، ٢ }٦ 'أ}ظ 
قيأت ولم غيره، من والاهتمام بالعناية الأجدر فانه كذلك كان من لكون الأعى؛ 
الومنأما وم، مزمن اينئن' سوى ه للني العاصرين الأحياء من أحد اسم ١لقرآن 

حجأل1وِمس عل لا 4^، ردنقةا ذخآ تثتا وبل ثش ؤ»لثا :ه، زبد فهو 
^١٤١١وأما ]اد'م،اب[، ٩ *آأ مفملأذا أنرأئد ولكيتث ؤيمتإ محؤآيمن إدا أنيج ؤآ 

يذكرالقرآن فان ذلك عدا فيما نِدا. ]١ ؟ي ■٦؛'؛ ذض؛ لهَ_، ندآ\ن نثن ؤ لهب، فابو 
فعليهاالأشخاص، ر لا والصفات الأعمال ر المكثر إل إثارة هذه وق أوصافهم، 

ثنإلامحكؤه نكث عنبة ؤإةأنينجاءوالإنك ذلك: بجل ومما والعقاب، الثواب يرتب 

شخصه.لا عمله، يبب للعذاب النافق الله عبد فاتحقاق راض[، ه ؛؟  ١١'
يقضرأن عل حمله ما يقال؛ فقد أحد، يلومه لتملأ هنا؛ مكتوم أم ابن ئعت ويكز 
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أيصاوفيه ذلك، ذ معذور أنه عل الدال وصفه ذكر فجاء غيره؟ مع الني حديث 
يضرالأعص.لا الحبين فتقطيب ه؛ عذره إل إلماح 

الصعقةمن كحاله حاله من'ذان بًكل العناية أهمثة إل نثير ما نعته ذكر وق 
الحاجة.ومسيس الرغبة إلا السم إل نحمله لا هذا فمثل التعلم، عاء نحشموا 

قوتلهارة ركاْ له تحصو أي 
ذلك.لثل مقلمة القبل الراغب أن شك ولا أواتعاظر١ا، ه، نف

حصولهيتوقع لا محا عاهة ذي من الخير من بجمل قد أنه الايات: دلالات ومحن 
قسبب أنها صحيح يامرالعافية، له علاقة ولا الاو4، من الخير إل فالتوفيق غيره، محن 

حصلأعص فهذا الئه، وفقه من الوفق ليكن تعال، الله نعم أعفلم من وش حصوله، 
شئمما وهن-ا للعلم، ءلالتا الحق، عن باحثا حاء العافية، أهل كثيرمن ينله لم ما منه 
لآنجاص(آفأوبم١لآبمار، عص ولص ١^^ عص ١لعبى أن 

]١^[.آفيفيآدثمحأ©ه 
إيجاب،تعال ١لنه من و)لعل( ضهأؤئىج؟ه، ^كثلمح,نزجملإ£؛اوغ 

أوذالحلم ذ وعلموالكعب بالإمامة عليهم الله مى ممن وكم ؤ تدل فلا 
بنيد والشخ الهرمذي، والإمام 4، -:مكتوم أم كابن الضرر؛ أول وهومن الدين، 

هولأءتومن حميما، افه رحمهم باز، ابن والشيخ حميد، بن الله عبد والشيخ إبراهيم، 
بهمالله ألش ممن ولكنه الأمراض، كثيرمن وبه مقعدا، كان ef؛-.، ياسين أحمد الشح 

عمله.به وأبءلا همته، به قعدت محن فالعاق اليهود، قلوب ق الخوف 
ولاؤ ا: ربنقال إليه، القرآن آي أرثدت مما الضعفاء بهؤلاء ام فالاهتم

وماّمح(ئ ثن جسابهم ين ءثاغ> ما بمهم وأيثؤ، الثدوو يبهم يدعوف ةطرهمأل.ن 
نزك sXbjلم[ّ ولالأنامعا؟مح يذأمحبت ذاشعلهرتيسرظردفأ 

{.tW/A)العظيم وفسهرامآن راجع: يا 
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منعددا يريدون علينا، يجأرئون لا هؤلاء؛ اطؤد ؤ': للمني المشركون نال ا مل
حؤوآ»نزسك الكهف: وق الآيةربر هذه صه اض فانزل اكنن، والمسالفقراء 

ألموززينة رد ^٢ •مناك جهه>ولأتد -وإلمدوزوآدثتيرسوف ربهم 
فه_ولأءأا'لكهما، ه  ٢٨ليثا هميه ؤاثح لزنا عن هنة' مذأعفتا ولأنيغ ألدبا 

أنباعهمن اء الضعفهؤلاء يعكون أن ق آي نوح عوتب ا ولملين• الر؟أباع 
إقاراللهم ؛ ;؛؛' ا نبينأدعية وق لاكعِا،[. ه  ١١٢.تتنك ومحبماءلمىدماَةامإ لهم• ال ن

فتنهيبمادلئ ؤإذاأودت، النساكثن، وحب الننكرات،، وئرلث ا-لقثواتؤ، فعل أساك 
ااوس_التك:.'ص: ميان لأي هرقل سؤالان وق ا* عيرمفتوزارر إيلئ ذاقبمّتي 

أباغوهم ايبموه، أف فدكرث صعماوهم؟ أم اقتغوه الناص أشراف 
١لإي٠انوكدللف يزبدون، أثهم ئدكرت ينمصول؟ أم _دول أيزبونالتلق الرسل• 

القلموتا(را؛.نثاقئة فالظ حبثن 
هؤلاءمن كثير فكان الباب،، هذا رعاية ق إماما ه باز ابن العلامة كان وقد 
ينأؤكان ذللف وْع وؤجهاؤهم، الناس أشراف وفيها ته، مائي• عق بجلمون الضعفاء 

ياكلأن بعد إلا غالتا ياكل لا العلم حللأب أحد وأعرن، منهم• أحد يطرد أن عن 
ذلك؛مسِا فيماآتاه له الله بارك وكم عناله، 

وذللئ،والإشفاق، والتوقع والطع الهر-م أصلمها ولدل:  ١١خ;ث ق ١^٤١ قال 
كاتللبشر سبحانه منه المخاؤلبة كانت، لما ولكنه سبحانه، الله خمر مستحيل 

كان،وقد يةرك، ّالرجل هذا أن القه: من شهادة ه فؤدنلخ.درة قولههم<ارا؛. بمنزلة 

(.٥٩)الجامع صحيح وهوي (، ٣٢٣٣)الترمذي )٢( 
)V(.الخاوي )٣( 
)ا/آْ(.ي ١٤٣]القدير فع )ا( 



حقت(

ومن۶ [، ٨٧لانس، ٩  ٨٧' أصدق من و ۶ شهيدا، وقتل صالخا، عاش فانه 
لاسا.آجءه آءنثيىسأشه 

مامحلسا؟ذالخواب: ا' أعارضضااضملرسا:ؤ
بدونفجاة العبؤس هذا ؤحدث اليجل، يرْ لم الني؛'ه ذموس ذلكإ وماياًكون كان 

ويزعجه.يؤذيه ما صاحبه ه الني مع لولم له، قصد 
مكتومأم ابن يكر فقد بالألقاب؟ التنابز علنا: حزم مما أليس آخر؛ سؤ١ل 

ذكرها.مضى عديدة لفواثم به و؛يء تنمص، اللقب بهيا يند لم أنه فالخواب: بلقبه؟! 
الفوائد:من الآي١رت، هدء وق 

أنأحر عليك أحطا فاذا اش، الخيرإلا أين يعلم ولا الأموربمالاتها، أن 
حيراذلك ؤكان ه، الني ؤجهه ي عبس الرجل فهذا لهكمة، وقع إنما ذلك أن تعلم 

أعظمشرف فاي القيامة، يوم إل تتل آيات ق الكريم، القرآن ي الله ذكرْ فقد له، 
لأمرراءجثا ه: نبينا قال وقد نَهمةا. لاه خ: ذلك؟ من 

فكانفكز، نزاء أصابته إن للمؤمن، إلا لأخي ذالئ ولص حير، ظه أمنة إن المؤمن، 
لذارا*؛.حيزا صتزيكاير صزاء، أصابته ؤإن لذ، حيرا 

ذلك؟بلغنا الذي ومن ه، لتبينا لطيف عتاب ض اثتمك الق الايات هد.ْ 
قنبت وقد الوُي، من شيئا يءًكتم أن عن مقامه النه أحل الذي ، ;؛، نبينا إنه 

يمول:';أ'؛' القي فجعل ئشكو، حارقه بن زيد حاء قال: :٠^^، أقيى عن ١لصحياحان، 
^قيئا كانا ه اش ننول كان لو أم: قال زوخك«. غليك زأمسك انفة، >ااتق 

مماشيئا بمتكتم يتصورأن فكيف الأنبياء، ورئة فهم للعلماء، ر>مالة وهدم ؛. هد0ر 

(.ر١(.Lمر٩^١٢
(.١٧٧لم)(.وم٧٤٢)•الخارق )٢( 



بممدمابينشهمى والثدئ ألتاتت ،آأزيايى إ0اكماقكتمو0 ؤ ربنا■ قال اش؟أ أنزله 
مهلاص[،وقال:ؤنإذمممح

يَءواخروأ حثهورهم وماء نبذوه نثذته»إلأاثتداولأتكتمؤنه, أوتوأآلكثب مثق 
فعن١>^، يا=كتم اكي العالم ئزعن ^١ سزماثثأنوث.ه 

يلجامالئئ ألخنه مكتنه عير عن نئق >)من ه: < ٧١زنوو قاو قال: ه، هزيزة أنج، 
مننارئومالقيانة«ءم

أننصح من وعل يقبل، أن القدرينبئ لخليل ولو العتاب أث، خم، ١لآي١ت وتدل 
ثإداؤ ربنا• قال الك١ذب' المنافق صفة وردْ الصادق، الموس ة فهذْ النصح، يعع 

آئهاءوء،ببملموف_ ^آتاسائها»دآلآإثم قاوأ ألناش منوا'كاءامن  ١٠نلل4لم 
يؤممحا إل، يقبلوا! ولم الماصحتن، ئمح فردوا بالإيمان، يصحوا فقد رالغرئ[، ّوذه 
قدبل عده، موفلم، من إليه يؤجه عندما القد المسوولن بعض يقبل لا أن علميه: 
الهيبة!من انتقاصا الممح قبول يعد الماس وبعض ونحوء! بفصل منه الانتقام بجاول 

واللين،؛الحكمة يتوُز أن الماصح عل لتكن العيؤب؟ عل ئبى الي، تلك هيجة وأي 
أحبه.عل الشيهنان يعه، لملأ 

يتل،قرآن ؤ، نزل الأعى عن الإعراض بب به لبينا ار المتصح؛ح وتامل! 
يقال:أن والصواب يجهربه؟ أن أويصح سرا يعكون وهل المصح، حا=كم يفيد وهوا 

سنا،المصح ييقون سبمزا الخطأ كان وإذا علانية، فالمميحة علانية ١لخaلا كان إذا 
حال،كل عل سزا المسوولثن بنصح ينالون أناس فيه أحهلا الفقه أبواب س باب وهدا 
الأمراءبطاعتهم: أمرنا ١لأمحر١كين فولاة واحد، والسبيل العلماء! بنقد يجهرون بينما 

قال:ثهاد_ا، بن طارؤ، حديث هدا: عل يدل ومما تناقض! بينهما والممييز والعلماء، 
قبلالصلاة فقال: نجل، إله فقام مرواي،• الصلاة قبل الجيد يوم ياقهلتة بدأ من أول، 

(.٢٧١٣)الجامع صحيح ق وم (، ٣٦٠٨)أبوداود )١( 



نمعتغليه، ها قمى فقد هذا أما أبونعيد: يقاو ماهالك، ئرك قد فقاق: ا-قطنة، 
انه،ميئستؤع لم قان سيء، قا1عيرء منكيإ بنهقم نأى ارمز يمول: ه الله ننول 

ضالأنمكار أن فيه ترى قانت الإدمانااُألم اصعق ؤدلك قفلمه، نسثضر لم قان 
علنا.وقع الخْلا لأن علنا، كان الأسمر 

والعنايةالرعية، تقشر أهمية السورة: بهذ-ه التعلمة والتنبيهات الدروس ومن 
فيهنزل ذلك مع المر، كفيف ضعيف نحل فهن.ا وكبيرهم، صغيرهم بالأتباع 
بالكبار،العناية ا،لوّات بعض ق لتلحظ إنك له، وانتصارا عنه، دفاعا القرآن؛ 
ينالونأنانا نحد الضعفاء! من غيرهم •بخلاف بأمرهم، ويعق حقوقهم داخذ-ون 

غيرهمونحل لها، تؤهلهم الق المدة ياًشالوا أن قل الوزارات بعتش ق ر'الآرقياتا' 
التفريقهدا وبجدث الآترقية! من حقه يعتلى ولا عشرستوات يمكث له يؤبه لا ملن 

العدل.من ليس وهذ.ا عيرهما دون الأولاد بعتس إل فيلتفت بيوتنا؛ بعتش ق أحيايا 
له:_ وإذا الكبرى، بالأمور الأشغال يزعم الدعاة بعض أن الوقفات ومن 

أنامنها! أهم هو بما مشغول وأنا جزئية قضية هذه قال ا،لؤضوع، بهن-ا تهتم لا لماذا 
غيرها؟!تهمل أن ذلك يعي هل نقول: والإصلاح! والخهاد، الأمة، بقضايا مشغول 

بعكلالاهمام بين تعاؤص ئم وهل به؟ مأمور ؤأنت كله بذلك الاهمام يتعذر ؤهل 
آذلمالوأفيالتّز ١٣١بمآدها\ئت؛ى.؛ؤ يقول: وربنا للناس، تبلغه أن عليك يجب ما 

لمولهابما ينشغلون الذين هؤلاء بعض أن عليه: يؤم ومما ع-،ا! ]'نم؛ ٩ حكاثة 
آخر!وط١ مسيرة، يرولها ائل بميعق لمن د-وذية نفلرة ينفلرون الكبرى القضايا 

فلأنعنه: فيقول الله، إل الدعوة ض ز يشاركه كن أخاه ينتقص من سمعت مرة وكم 
عيتئرأزل وتآ و؛لدبينتثآقجئ؛ افه: قال قد أليس ذلك؟ ي العيب وما واعظ! 

الحنةندحله الق الحنة يعلم لا والمرء [! ٢٣١]الغر؛ ه هء وألمحكزسئلكِ ألكنب من 

)ا(طم)آل(•



فقثؤك عصى زجي إذ بظربق، بمثي زجل اربشا ;؛!٠؛ نبينا قال بها، له يغمر أو 
ه:القي لي قال قال: ، ه دز م وض قعمزلئا<راا، لد، يثكزالنة قاحزة الظربق، 

حاب؟بن عبي وعن ءللقاااُا، يزحه دشأحاك زلوأن نيئا' التعروف من تحقرل رالأ 
هزيزةأي وعن ، ٠٣سزةاارالئاوزلويؤ  ١٣١٠٠يمول: ه اش ننول نبعث قال: :>-، 
برا'مجد العثلسى' عليه اشثد ينلريق يمثي يجل بشا ١١قال: جمّ اش ؤسول أل ه، 

الرجللقال مى الري بأكل يلهث كلب قاذا حزج تإ يفرب، فيها فنزل 
ماء،حثه فتلا آز J١يثزز مي، نغ ١^۶٠٠ مثن العثلثى من الكلب هذا نغ لمد 

زإفالله رنول يا قالوات فثكزاممة الكلب فنش وق حى شه دلمأمنكه 
أنناندش ألا علينا إدا أحن<ار،<. زلة ي مو ا)ِفي ثقال: لأجنا؟ البجائم فذم ِفي لما 

الأن يلنر؛ ُرئين؛زا ' إ- حجر ابن قال عثرأها٠ ونهمل الكبيرة بالقضايا مشغولون 
يعلملا ئإثه نجثبمه؛ أن الشر من قليل ق ولا ياتيه، أن افثر من قليل ِفي يزهد 

الغالبوق دها«اْ؛، غليه نخظ الق الثقة ولا بها، ١^ نرتئ ١^، آلخننة 
يدكرإيثيء فيها يوثرون لا الكمي بالقضايا يسمونه ما أن الواغ ق يشاهد٠ حيما 

الأمة.قضايا من عنه أعرضوا ما بجلاف يصللح، مما أكثر فيها يفسد قر ويعضهم 
يلشقد فأحيائا الله، إلا ويثرى نجيب فييهتدي من يعلم لا أنه المعاق: ومحن 
فينتفعنصحه، ق الخير ويئتكون زيد، نصح من ء فائد لا أنه روعك ق ١لثيهلان 
أنهالفلز عل يغلب ممن وغيره ٩، ٢ ومايدرشئه.يرؤ f؛ غيمه، من أكثر مجديثك 

•ِو ٧ موماعذك؛لأه بعفلة، ينتفع ولا نصح، معه بجرى لا الهيابة مجن قربب 

)ا(اوخارى)أ0ا-(،وسلم)ا\اا(.
المر\-أآأ(.)؟(م

را"دا(.لم وم(، ١٤١٧)الخاري )٣( 
(.٢٢٤٤)لم وم(، ١٧٢)الخاوي )٤( 

(.٣٢٧٢١\و\ري فح ( ٠١



ؤاؤثادك،هديك عن استغى من أق أي ه ٦؛ ن؛ئإ'ا' دذم ;؟ ؤأةسأسئأزْ 
أحيايانحد مهمة: وقفة وههنا لأجله. وقتك وتسذل له، تنتصب أن بك بجدر فلا 

بأنه نفوتحدثه إليه، بحاجة لص أنه الماس بعض فيرى فيتكلم، يقوم ؤاعهل-ا 
أندون المجلس فيرك جديدا؛ إليه يضيف ولن عنده، ثيء لا المتحديث، قذ\ 

يعدمولن تعلأءا والامالاستغناء مجن ذسوع ؤهدا صسارف، شغل عنده يعكون 
المؤمن.بها ينتفع والذكرى تعال، ذكرالله محالى ق خيرا المرء 

الملمؤك،أحد المسجد ق ؤكان الدن، إحدى كبيري مسجي• ق قام واعقنا ؤأمف 
الماسهؤلاء أما أنت، إليك جئت أنا اجلس، فلأن يا له: فقال يقوم، أن الملك فاراد 

كت.انتهت حق الملك فجلس مجّدا أي ق فاجدهم 
ولوللحظةبالله المنكير عن بالأستغناء والشعور الاستعلاء تحدر أن والمقصود 

مقامك.مهما؛ان واحدّْ، 

قالله يقول العتاب، حملة من وهلءا ه أ ٧ إ وناءثكألأ_ه ؛ ٦ ؤهانتدع.تدئز 
لنيؤمنوا، لم إذا عليك وما يهتدون، لعلهم لهم وتتمض تتصدى هؤلاء ب: لبينا 

هم.أنفالضررعل وإنما محيتا، يضرؤك 
أمراللها هنها راومن كشيرظ;;: ابن قال الملاغ، بواجب تتعلق فائدة ؤهنا 

والصعق،الشريف تيث فيه ماوي بل يالإفذارأحدا، بجص ألا ه رسولا صق 
انيةئم والصغاروالكبار. اء، والئوالئحال والعمد، والنادة والمقيروالخي، 

فإذاالتامغه«را؛. واقيه ^ ٧١ابمه ولا ئّمإ، صراط إل نشائ نن نهدي 
المائرشانهم من من لحم.ح الحق ان بيالعلماء فعل ا، ربمن كشيء اد خلهرف

بعتضعن تغيب المعاق ؤهده عليهم، الذ*ي أدوا فقد لهم تجب يلم فإذا به، 
يقول:وربنا ا للمعاصي ويتؤسل الممض، يلاحق نغم، هم ق أحدهم فتجد الدعاة، 

(.٣١٩)٨مالعظيم تهسرامآن )١( 



صنع

مسكيءامهم•نتع قد،ث ئؤ وبق—ول• ٨؛' ]ض ي ثثئملمحسزت 
علآنما ثاعثوأ زلتم ويقول؛ لانكهسفأ، 'آه ٦ أنفا ١ثحدسثا بهتذا محؤمنإ ؤ إن 

]_؛[.لأزره ت تئوفيا^اي 
ابنعن ه ا نبينانشغل ا؟يم، ■١ ؛أةآثسس" ١ ٨.^' ة؛؛ ءآ1ث_مقث أناتن زؤ 

العتابوك١ن واجبة، شغلته الي خزبش ودعوة النه، إل غار0 بدعوة مكتوم أم 
لعضؤسالة فهن0 الدنيا! بأمور الدعوة عن ينشغل بمن فكيف اش، من 

سلمانقال أودنيا! نمس بجفلوظ الدعوة عن كثيرا ينشغل ممن العلم تللأب 
قاعطحما، غليك ولأهلك حما، عليك ولنفسك حما، عليك لزبك !!إق وه: ِ;

راصدىه: التي فقال حمه«، خى ي ذؤ 
التركيةفدم سث؛مىر0'ه، ١لآية: وق 

النخليةأن ومعروف والتذكيرهوالعمل، التهلهير، ش والتركية التذكير، عل 
تفرغهفانلث، ملء كاس ق شيئا تضع أن أردت إذا فات التحلية، عل تقدم 

وقدل' الر؛ّمهمة التذكرة مع والتركية شئت. ا مفيه تضع ثم فيه سا مم
فييمبمتق إذ يمدأل٠وبءبجن اقل ؤلئنس ربنا• ال فيرة، كثات يآ ق ذلك حاء 
دآلحاًكمهآلك؛ت وبملثهم وم؛د=قتآم ءاينتهء عنيم يئثوأ قؤؤ تذ رسوثُ 

ضالتركية تقديم ق وتامل ءسِال[. ]آو آه ث،٦١ ين ولنك١موأ 
تعال■انثه فال الشمس، ورة حمق الكريم القران ق م قموأحلول التعليم، 
نماثألتت t أ ا٢وآمإدابمشها نالترإداثننا/'؛آ ^٥٥^١ ؤوأل-مى 

عن^ ٥١ئن ا' ■'ع ومويا -غؤردا ^٠١ ١٠' ث ■ نوئها وما وشرأ ' ٦ ■' ٤^١ وعا وا|لآرْيى ؛' ء • بمننا 
ه'هها من دن١ملح ؤ م؛ الفحو١ب إاشسر[. ه •١ ' دثم؛ةا أ'وسثابض ح و1نا 

(.١٩١٨)را(اوخارى 



سدأبهنكيةاأن فّهمتنبها، العناية بدمض فلا ال^ركية، أهمية خمر يدل وهدا 
صعيئا!سيكون فتان_يراوتكلأم الأنمس يرلئ لم إذا لأنه نا، أنف

يعتريها،الذي الدعلر ومن السوء، حمال من أولا م المهللوبة والتركية 
الهم،التركية جوانب أعظم ومن حراما. صاحبها بها يطلب أن من للجوارح نم 

البينيةالمشكلات أساب أعفلم منر أن ؤجدت وقد المال، تركية بهات الاهتمام بجب 
المشكلةعلاج ق أبدأ كنت الحقيقة شذ0 إل وصلت وعندما الحرام، المال والأسربة 

يعكونفقد أموالهم، مصادر عنر لسؤالهم أوإحوانه وأولاده الأب بتن أو زؤجثن، بتن 
المسرتركية من كان ولهدا المموس، ر أثر الأموال من وللداحل شبهة، لمال اق 

بي\■]١^: ه ^لإ؛سقيئقاوممةا ربنا: قال المال، بذل وتطهيرها 
حميلمة،اسستراحة ا فيحلنالمدن، منر مدينة ق متاسبة ي للمشاركة ذهبت 

عشرنلأنة لوالده أن وعلمت الحامعة، ق لأساذ العلم، طلاب لأحد هده فقالوا 
ضنري ولا يبهم، حواش كذلك بهم حنحيارالصالحثن، من، وصم ولدا، 

كانصالح، نحل والدهم فقالوا: الأمربمرا! ق أن بد لا فقلت: أحدا، اش 
فيهترغب الق الخهة إل تراب بالاكحرك قبل ذكان تراب، اللقل يارة ّق 

ولده،ق للحلال وتحريه عمله أثر فرأى سب؛رهأ أثناء التراب يتقمر لملأ يغطيه؛ 
الخير.له لحمل العيد منر مهللوبة فالتركية 



الآيات)\ا_ا"ا؛

هيئثم j ن'ج؛ ذو, ثآ: ئن آ نج'دو ي إه 
؛٨٢بتم أ؛م رئ؛ ثتؤ ايدى اأ رأ-'انثتم 'محُ ن;ه 

بيانه،تقدم ما عل العتاب ق سلف ما ومنه القرآزرا'، أى: ؟؛،  ١١
ب١لقرآن.والتدكرنمليه الاتعاظ أراد من فم تذكرة، بانه الله ؤصفه 

حديثق نت والمة، بالقرآن التنك المهن: من النجاة باب أّ^ ٥١من إن 
الشيطان»إن فقال: الزداع حجة ق الناس حطب ه اش رسول أن يج،، عباس ابن 
تحاقرونمما ذلك سوى فيما يطاغ أن رمئ ولعكن بارصعقم، يعبن أن يئس قد 
أبدا:تضلؤا فلن به اعتصمتم إن ما فنقم تركث، قد إق فاحدرؤا، أعمالخكم، من 

١لقر١نعن لم المينشغل أن منه: ودستغرب بجرن مما ؤان اء دبيهاا١ ؤسنه الله، كتاب 
الذيبالقرآن العناية أكرمن بها فيعي والقال، والقيل الأحداث، ومتابعة بالأخبار، 

الإقبالهو والواجس، مقاماتها. أعل الخنة ق به الله ويورنه والاحرة، الدنيا ق ينجيه 
عنثبت وقد به! الدعوة ق نقصر وكم ودعوْ، وتلاوة، وحفةلا، ؤعملأ، ندبنا، عليه؛ 

زلوآيه«رص.غي »ابئما قال: إه الي أن ه، عمرو بن اض عبد 

؟aV(.)tالعظيم تغمالقرآن يقلو: )١( 
صرا"ا(•التوسل، ق ١لألانى وصححه (، ٣١٨)تدرك الق الخامحكم )٢( 

أ٣xر٣(الخارىر١٦



ّآقءقت(

تدكرة،بأنه الؤصوف ن ^١ ١١؛؛:، ا'  ١٠■ي ت '  ١٢أوذًءمحستوم 
القراء،وقيل كث، الملأنمكة هم غرة والتعال، اش عند صحف وي صحف، ق مثبت 
منقول بالصواب ذلك، ق الأقوال اروأول ي:: الطمتم، قال الناس، ومعلمموْ القرآن،، حملة 
ياقمن يظهرأن، ٧^■^، بالو'تم،ا'أاُ' ويبله اش يمح، يفرون، الذين الملأنمقة هم قال؛ 

بهميراد أن وبجتمل ملاثمكة، معه الراد يعكون أن فيحتمل حبربل، هو ا إنبالوحم، 
المطح•وهو بار، حمع والررة 'ؤ،  ١٦ؤ'جممعزا بانهم ؤبمفهم الخير، الناس معلمو القراء 

الكريم:القرآن مع التعامل بآداب تتعلق الق ائل المبعض هنا وأذكر 
القرآن؟قراءة والخم، للحائض يجوز هل الأول؛ لمسالة ا٠ 

أقوال:ثلاثة فيها 
حديثاالكريم،ودلالهم القرآن قراءة والخننم-، يجوزللحائض لا أنه الأول؛ القول 

إلاالقرآن عن بججره لا ؤكان القرآن، يعلمهم كان ه النه رّول أن ٠٠ه؛ عل 
الحابة«رم

القرآن.قراءة ؛، والخنللحائض يجوز أنه اكاق؛ والقول 
ليسفالحائض والخن؛،، الحائض بين التفريق الممالة: هذء ق اكالث، والقول 

الاغتسالفيمكنه الحوّئا، بجلامح، أجله، إل فحدثهامسستمر حيضها، ئنأل أن بيدها 
قدعديدة أياما بهجرالقرآن الشريعة تامر أن سنكن ولا شاء، ما مق القرآن لقراءة 
الإسلامشخ واحتارء ماللثا، الإمام ؤهوقول مهم• معي ؤهذا اء، النببعض تهلول 

الحوال،تهلبيق من تقرأ أن فلملحائض الأقوالر"آا. أيحح ؤهو اننه، نهمهما تيمية ابن 
حمقلها.أومن بجائل، المصحف، من أوتقرأ النمير، كتب أومن 

)لأ/اأأ(•الطري تفض )١( 
.؛ا(.رأ(الرمنىرا-

•ر'ا(محوعاكتاوتم،)ا؟7آا( 



طهارة؟بدون الصحف يجوزص هل أخرى: ممالة ٠
كتبهالذي حزم عمروبن كتاب ق جاء لما الأربعة؛ الأنة مذهب وهذا يجوز، لا 

حجرابن الحافظ قال طا>«ربر إلا القرآن بمش اءألأ وفيه: الض، أهل إل المي. 
بلالإسناد حيث من لا الأئمة من حماعة الذكور بالكتاب الحديث صحح ؛اوقد ِمح: 
عندهمثبت حق الحديث، هذا دقبالو١ لم نبالته: ق الشافي فقال الشهرة، حث من 
الثر،أهل عند مشهور كتاب هذا البر: عبد ابن وقال هأ. الله رسول كتاب أنه 

التواترأشتة لأنه الإناد؛ عن بشهرتها نتغى معرفة العلم أهل عند فيه ما معروف 
.٠٢و١لعرفةااربالقبول له الماس لملمش يئه، جيق 

نفلر؛محل فإنه لالراس[، ه ؛ ٧٩لأيمنم7إلأادلهثرقأ:ؤ ربنا: بقول الاستدلال وأما 
المحفوظ.اللوح إل راجع ه لأى ؤ الضيرذ لأن 

المىبإؤسال واستدلوا طه؛ارة، بلا المصحف جوازمس المالة: ق المال والقول 

إلمه،ذهبوا ما عل يدل لا وهن.ا القرآن. من فيهاآيات نسالة — نصراق وهو — رقل هله 
منه.يات ١ ، ٠٣استمل مما 'عيره مس عن لا الصحفا، مس عن فالحديث 

حمهورالفقهاءاءذهب الفقهية: المؤسوعة ق جاء بالصحف؟ الراد هو ما لخكن 
جلدمس المتهلهر غير عل يمتع أنه إل والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية من 

بينوالبياض الصحف، أوراق من فيها كتابة لا الق والحواثي المتصل، الصحف 
تابعةلأنها وذلك بالكلية، الكتابة من حالة صحائف من فيه ما ١ ؤكن- العلور، 

الحنفيةبعض وذهب حكمه، وياحذ له، تع الشيء وحريا له، ؤحريم للمكتوب 
جوازذلك(<رم؛.إل والشافعية 

١٢٢الإرواء)j الألافي وتسه ■؛(، )٨٦مالك )١( 
)أ(السلاشر)؛/لأا(.

.(rA/U)(r)



C^3T

الصاحف؟من النميرتعث كب وهل ٠
الأغلبكان فإن الأغلب، إل يطر أنه الراجح فالقول ذلك، ق اساء اختلف 

ير.فهونفالمفر كلام الأغلب كان وإن مصحف، فانه هوالقران 
الصحف؟حضر الحوال تهلبيق ياحذ هل و٠ 

منوغيره الحوال شاشة عل يقلهر فما حكمه، ياخذ لا أنه إل يشير ما مضى 
المتشم.الخرف مس عن حائلة نجاحية طقة والناشة مصحما، ليس الأجهزة 

وضوء؟بدون الصحف المغارمس للصبيان بجون هل و٠ 

إليهمنهللب أقولت لكي بالمع' وقيل بالخوان، فقيل قولتن، عل العلماء اختلف 
منهعليه بجرم لا فالصغير هوالأفضل، فهذ.ا كبيرا، محنهم كان من سئما لا الؤضؤء، 

الأفضل.عن الحديث وإنما تلهارة، بلا 
لقضاءالخلاء إل والذهاب المياه دورة دخول يجوز لا أنه أيصا: الهمة ائل المومن 

سةرْ.ْع ذلك له فيجوز الرقة من عليه الأمان خني إذا إلا بالصحف، الحاجة 
يؤضعوألا ّثيء، فوقه يؤبمع وألا عليه، الامحكاء عدم المهمة: الاداب ومن 

لتقلببريقه متعتن وألا أمامها، الصحف كان إذا الأؤحل تمد وألا الأرض، عل 
المآذانبه مججز ولا مقلوبا، يؤصع وألا ٠رمصيحفاا، يقال: فلا يصعر؛ وألا صفحاته، 

وألاالهواء، وتقليب للهوام فيعرض.ه منه، يقوأ أن بدون مفتؤحا يهرلث- ولا لصفا، اق 
بشماله.الملم ياخده 

حفظه؟من أم الصحف من يقمأ أن للحاذءل الأفضل هل و٠ 
لقلبه.وأخثع أنفع هو ما يفعل قلبه؟ يجد أين الجواب: 

فينشأبدا، الصحف إل الأمان ير*ع ألا يعكره كان السلف بعض لًكن 
قرة.كل بعد الصحف إل اليجؤع 



لخنكنمبارك، القرآن أن شك ولا السيارة! ق الصحف يعلق البلاد بعض وق 
وتعفليمه،إليه، والدعوة وتعليمه، وتدبرْ، ؤحفظه، وتلاوته، عليه، الإقبال ق بركته 

قارتفع فلربما للامتهان، يعزصه قد المصحف علق الذي وهذا تعليمه، ق وليس 
فيهأنرت وربما المحق، توقير من هذا وليي والؤسيش، انماء صؤت سيارته 

بيؤتق تعلق الى اللؤحات ق دلك مثل وقل الصغار، أيدي تناؤشته أو الشمس، 
نثرثقم ومن يتلك ؤ يقول: والله الله، كتاب تعظيم من ى ذلك فمراعاة بعضنا، 

]ه •  ٢٢منتنسآكفي• محث1نها 

الدكتورللأخ الكريم* القرآن أهل آداب ق نمول القراء، *■حمال اياب: هذا ذ كتب ما أنمل ومن )١( 
مارك.جهد فيها رسالة فأل الحميري، صالح بن إبراهيم 



Fr؛C3E

(٢٣. ١٧الايات)

ظمؤمن اؤآ خ؛؛ شء أى من أ|يلأ؟ أكدزْ> مآ ألأيستن متل 
قلإأشدبمنت0ةإمممحثلم؟€ ح تقت■ 
؛ئ؛ألإ؛, ة شن ه ■ه ئ0أ أنمي ئ إذ( م ت'ي 

الالذين تكرون، الأولئك ؤهم الأعص، عن الإعراحش لثب ذكر دذْ ُي 
نحثق'ُ؛يإأه'تعال؛ فقال يتعونه، ولا الحق إل ينقادون 

ْعتكفرْ من والتعجب باض، الإيمان عن التعرض للكافر هنا واللعن لعزرر قتل• 
سياقما بدليل اش، بنعم الجحود بالعكمرهنا: الراد إن قيل: ولهذا إليه، اش إحسان 
بها.التذكير محن بعدها 

قريادة الاستفهام هدا *،،  ١٩تخطتهأممدرهآ' عزلم؛اخمآإنض ■٠ وقوله' 
سيرق التاكبر؟ ٣ مهين، ماء من لخلق أقه يعلم العرض فهذا والتحقير، التقرير 
الئحيرفحببن مثلزل زآْ وكبر، تيه ذا كان ٠٠الهلب بن يزيد أن البلاء: أعلام 
يهلمهأولك بل، قال: ئعريى؟ أوما قال: افئ. يبغصها مشية هده إن لذ: ثقال لحئئه، 
١.٠لعذر٠اار تحيل دلك بثن وأنث قدره، جيمه وآحزلئ مدرة، 

رأ؟/أأ؟(.تفراممرى يراجع: )١( 
ر؟()ل/ْتْ(•



0تع

كآدهاالناسإنؤ قال أطؤازا، فقدره أي؛ ؤسرْ>ه، ربنا: وقول 

نز ٠٤٠^ٍ؛يميلإ 
سشئاقوليآمِض

ؤأنيتتؤييت اهست فإذاأرإناعاتهساآلاء هامدة آيزخ^,\ ؤيرى شبما بعدَني بن يعلم 
ويديه،ؤعينيه، رأّه، أعضاء ر قد  ٠٠وقيل: زالج[. ؛ه ْ - منءقلنيضج 

ها ئثويو; لمحسي ؤآ كد-حلقنا'الأنس ؤ ربنا• قال ا• أ ا؛ ولأجليه 
ؤقيلأمه، بطن من يثرمؤجه هوأنه بالميل المإد قيل: حئرأتايم 

اداهدغنأهؤ وقال: -[، ٠٧١]ه |آ بمهآدءدنيأبي*ا ؤ ربتا* كماقال والشر، هوالخثر المبيل 
ومعرفة١لمضازوالنافع، معرفة وقي_ل: ]الإذ-ان[، ه  Criوإماكشإ؛شاكرا إما آلتي—ل 

ارنرسعدي: بن عبدالرحمن الشح قاله ما لدلك الخاْع والمعي ال-ذيا، ق حياته طرق 
ؤكانتأويلها ق قيل ما خمر ١لآية حمل أمعكن ؤكلما ؛. ٢١١١والدينيةالدنيوية الأسباب له 

الواجب.هو فهذا الأقوال بتن تعاؤض يبمتكون أن دون بجتملمه السياق 
وث؛تعال: اثله قال الأرض، ق بالدفن وأكرمه توفاه، أي 'ه، ٢١ؤمآانع.هأنزد. 

عنثبت مت، كل الأرض ق فيدفن ل'نِلأت[. لإاثنآمتا"جه 
م,ادةٌ'رراذهب '٤؛■؛ الئى لئ ققال مات• طالت أبا إف ممالت ه الئى أق أنه م، :ش 

أماالحفرة، ق ويلي له ينحمر والكافر هوارْا'رآ،• ؛راذفب فقال: مشعا؟ مات إثه ثقال: 
القبلة.إل ويؤجه له، يلمخد فانه المسلم 

افر)أ/\-جزاد )١( 
ص)مجعوي، تفرال)٢( 
ا-فائزصر1ماا(.أ-دكام ق الأل-اق وصححه (، ٧٠٩أحمد)رواه )٣( 



٦٥٣>

ربا:قال راب، الدفن علمه آدم، ابن دفن من وأول 
آنألإيأشزهثواآ'وبأعجرئ ثوإثمحآ لخيوثال ِلثوبمءثابج؛ررسوءة ف،آلآرصن 

لالاندئ[.ه ؟؟ ٢١١'عنألك،وعان هأصبح ؤق سوءة عأورى 
يغل.أن أو عليه يصل أن بدون دفن، عضوآدى بير وإذا 

عزبقوله ا هنوالمقصؤد اه، أحيثم أي: وه،  ٢٢أوال:!؟مادان1تأضه>'اّ أماذعا م ؤ 
النه.ماثاء مق ويئتكون حق، فالبعثا يربيه، الذي الزمن ي ه، اسمه: 

الإيمانمن به اش ماأمره يؤدي أن أحد اسهلاع ا فم'ه  ٢٢ؤَكلأنناغراآرء,'ا
فمتقلذلك، ق متفاوتون والناس مقصرون، كلنا ا الصالح والعمل والناعات 

قبمي محاهد قال برحمته، الحنة ا يدحلنوأن ا، يعفوعنأن فال والثه تكهر، وم
فهمس يع—؛ن مما وهذ.ا ، ٠١١١١عليه ١فئرض ا ممل أندا أحسد يقضي •؛لا الأية: ه هن. 

ننوليا اناق؟ زلا يل: قال ^^١١ منضم س؟ئأخئا لالن ه: ا نبينحديث 
نئدو١اا١أ،.ونمكن يرهمة، منه اممذ يثعثدِذ أن إلا إياي، ؛رولأ قال: اممه 

(.rCT/A)العظم يرالقرآن فنا 
(.٢٨١٦)وسلم )-اا"اا■(، لبخاري ا ا



(الأيأت)ا؟.٢٣

سممنا-م آ'  ٢٠ُ صنا أوآء صح أغ بِإئغآ ء طعامه إق ثونظر(لإذنن 
ونحإد^ةومح،تآجآوربج، 

مماأدلته لهم ذكر \ذثوين من البعث منكري نحاطب السورة هذْ كانت .لما 
مسالةإل الإثارة من ند لا وهنا اه، ^لإعإكتاِب،"لج'فقال: يشاهدون، 

ولتعال، اش كتاب ق آيات إليه نادت الذي العمل ذلك التفكر، وش؛ عفليمة، 
سميتهاالعبادة، هد.ه محمسائل فيها تناولت سنة عشرين من أكهر قبل الفتها ؤسالة 

كتبؤ التدبر، مفتاح تقروونها الق القرآن آيات ق والتفكر الممكثرا؛، رمنهج رب 
بتدبرالقرآن قرأ ومن ]>_!، ؟ه ٢١م وَودقرمحاالآك، ءاتتب، بمق 

والاخرة.الدنيا حسنى ونال ناصيته، بالخيرمن أمك فقد 
والحلع.ينالاباء فبعض ابنه! لمى المهارة طْ تحهئيل ق نهم الاباء من وكثير 

يدلالذي السؤال عل الصغير ئثجح من وبدلا مشاغبا! الوول ال3لالب يعتبرون 
أسئلتهملأن وانتهارهم! بزجرهم، يقومون الفكر إعمال طريق ق صحيح سير عل 

الواجببل ذكاءهم، التفكيرينهي أن هؤلاء علم وما • — زعموا ~ أدبهم قلة خم، دلتل 
بها.عالم إل أوأحيلت بعلم عنها احيب أسئلة طرأت فان التفكر، س الحث 

نفلرتفكربل اعتياد نظر لا متعقلا، بعينه، فلينظر ه،  ٢٢مقئلرآلإضإكثايهت' 
كثثرة،ذلك أؤجه فالخواب: طعامنا؟ شأن ق فيه نتفكر الذي وما قيل؛ فإذا واعتبار، 



C5،IFr

الحبةجعل الذي من اليتة؟ الأرض تلك ق الحامدة الهبؤب هذه نبتت كيف منهات 
الطعام؟هذا محن متقيد أن م للجتاق كيف شجرة؟ الأرض باطن ق أودعنتها الق 

فضلاته؟محن جسمك اش خلص كيف به؟ انتفاعك كيف هضمه؟ ييكون كيف 
المدرة.وتمام النة لتعلم نظراعتيار، فانظر يمو، ،٢ ص

وبجلاوزّزنا  ٢٨وبمأاوضا  ٢٧نها'توناذمانثا  ٢١■ قنأ^لأزضظ  ٢٠صنا ۶اناصباألمآء 
والعتبوغيرهم_ا. والثعير، كالقعح، معروف، والحب ي، '٢ وحدبي'،^؛١  ٢١

الدوابياثليسا الق المصمصه هو:  ٠٠ي: كثير ابن فقال المضب ا وأممعروف، 
والصحاك.وقتادة، ■عناسى، ابن ذلك قال ايصا، العث لها: ال وبقرطنة، 

ينيت،أأا،نم بجصد ثيء كل القضب أن والصحيح: المسيم. والقت: والث_ئياارآ'. 
وقبلهه، زبجلأ :ؤ فقال: ذكرالخل، بل المر، يذكر ولم أيصا، معروف والزيتون 

يبين:لذلك ولحل الشجر، الثمرلا ذكر 

عديدة.وأشكال أنواع التمر أن لأول؛ ا٠ 
با=كلينتفعون والاس كثيرة، فمنافعه ويغيره، بتمره ينتفع الخل لأن الثاف• و٠ 

اللهعبد عن الصحيحين، ق ثبت وقد فيه. الممكر إل الله أرشد ولهذا فيه، حزء 
ؤإيهاورقها، ثمط لا الفجرفجرة من ارإف • ٢"' الله ؤول قال قال• '٠ عمربن 

أقهائفيي ي ووقع فجرالبوادي، ِفي الناس قوقع ه؟"، ما محييول النسيم' مثل 
قال:؛ئ ١١فقال: اممه؟ ننول يا ض ما حدثنا قالوا: ب فاشحنت، ،^!، ٤١١

و5ذا«ر"'؛.كذا من إل أحب الفخله، ص ثلث: قتتكوذ ارلأن قال: لعمل، ذلك ئدكريت، 
الأغصان.ملتفة الأشجار غليفلة هاتين أي: ؛اه، ؤحدبذ ؛ؤ 

؟■؟(.i/A)العظيم القرآن ممحر )١( 
ر؟(نراجع:زادالميررا/آ-أ(.

(.٢٨١١)ومسلم (، )١٦الحآرى )٣( 





جمكت<

؟ا()٣٣. 

وليهوؤهء ُاو؟ أحه يى ُوم أرؤأ أكآ-ثد جآءت ظ، 
شي.شاة بمي؛زنز ص ً؛جآلمح رثي رتث. ئ؛ 

بجي0ئمحأ نئمحأ' أجآ ي؟ منء 

عظم!بعده الثان فإن اعتيرقبله، من والعاقل أجل، إل التاع وذللئ، العم تلك 
والحاقة،الطامة، فش القيامة، يوم أسماء من اسم واكاحة اآ٩، ٢ ٢ ألصاخد■؛ ا•؟؛)؛، نؤ 

تصخلأنها بالصاحة؛ ؤسعست، القيامة. يوم أسماء من كلها فهن.ه والفارعة، والهاخة، 
ؤشدتها.لقوتها وتصمه؛ المع 
منمهيب مشهد ^١ ؛؛ه، ٢٦١'وبه ومجنب. ؛أ ٢٠'سنديءوأبءإ٨ بمرمءبذغي'' ذم ثؤ 
هوأقوىمن إل الصمد حب الأية ق القرابة أصناف ورئين  ١٠القيامة، يوم مشاهد 

وفضلا.مكانة لا الممايا، أي: هنه، أقوى وقوله الوماار"'ل ذلك تهويل ق تدرجا منه؛ 
نفيالشفاعة: إليه يطلب عندما يقول العزم أول من واحد م لكن وإذا 

قوإلآجر.بر، الأولن القيامة يوم اممئ رانجنع مح'ت نبينا قال بغيرهم؟ فكيف، نفسي، 
منالثاس فيبلع ويدنوالئمس الثمر' وينفيهم ١لتامح،' هيمعهم ؤإحد، صعيد 
يروقألا ت يعمل الئاس نعص ليمول نجتبلون، لا وما يطيمون، لا مجا الكري، و٣ 

ريمكم؟إن، دًكم نشع من ينظروي، ألا بملععثم؟ ثل ما يروق ألا ?؛"ه؟ أذم ما 
رل(اكميرواكوير0مْم(.



أبوالنشر،أنت آدم، يا فتموزل: آدم، ثتايول آدم، ائتوا كض: الناس نعص قيموو 
إللما اشي لك، ينجاووا النلأنمئ وأمن ووحه، من فيك وئمح ييب؛' اممة حلمك 

قجبرف إن أذإ■' ميمول بنعنا؟ مافئ إل ألاقرى فيه؟ ماتحن إل ألاقرى ربك' 
الشجرةعن ^١^؛، ؤإيه مثله، بعذء نغصب زلن مثله، قبله نغصب لم عصبا النوم 

يالوحا' فيائوف لوج' إل اذهبوا عيري' إل اذهبوا ميي' ميي ثعصيثه' 
ألاربك' إل لما اشفع شكورا' عأئ١ اممة وننالق الأرض' إل الثنل أود اث نوج' 
لمعصتا النوم فضب قد وف إر لهم: قيموو تلعنا؟ قد ما ثنى ألا فيه؟ تحذ ما ئزى 

ؤيها ذءوت( دعوء ل لكت قد نايه مثله، تعد، نغمب ولن مثله، منه نغصب، 
افهنئ أت ممولوف؛ إبراهيم' فيائوذ ه' إبراهيم إل اذهبوا يقيئ' لفجي قوي' 

^ضعداإلنبك'ألأترىإلمامحفه؟ألأثنىإلئ
مثله'قبله يغصب ي عصبا الثؤم عضب قد رف إل إبراهيم: لهم فيمول تلعنا؟ قد 

إلاذهتوا غيري، إل اذهبوا قميي' ئفبى 'كلبانه' ويكر مثله، نعده نغصب ولا 
يرسالأيه،اللة قصلك اممه رنوو أنثا مونكج، يا فيمولول؛ ه، موّيى فيائول موّيى' 

قدU ئزى ألا فيه؟ محن ما إل تزى ألا زنلقؤ، إل ف اثفع القاص، و زبتمحب 
مثله،قبله نغصب لم عصا النوم فضب قد رف إق مؤنك، لهم قيموو نلعنا؟ 

إلدهبؤا ١ مسي، نفسي يفتلها، أومر لم ئمثا قيت، ؤإف مثله، بعده يغصب ولن 
قالناس ؤبمث، النب، رمحوو أنثح عيني يا قيمولول؛ عيني' نيايول آو' عيني 
خنما ئزى ألا وبك، إل لنا فاشغ منه، وروح مريم' إل ألفاها منه يبمه النهد' 

نمءص1ا ١^؛ عضت، قد رق إل : ه عيني لهم فيمول، ننعنا؟ قد ما ئزى ألا فيه؟ 
اذهبواإلئفسى، ئفسى دنتا، نذ'كرلن ولم مثله، نعده نغصت، ولن مثله، قبله تغصب، 
١لأذبياء'وحائم الئه' رسول أنث فثن، دا فيمولول: ثيايوف محثد' اذهبواإل عيرى' 



فيه؟تحن ما ئزى ألا نبلى، إل لنا اشي ئاحن، وما دسك، من ئمدم ما لك ؤعمزاممة 
افةتفتح ئم لزى، ماحيا قامع العرش، تحث قالب قانثليق، بلعنا؟ قد ما ألائزى 

يايقاو: ئم قيئ، لأحد يفتحه لم فيئا عليه التناء وحسن محامده، من ويلهني عل 
دمي،اراا.اشي سله، نل نأتك، ارقع محمد، 

تنيرة.الممره؛ والم'ه،  ٢٩١منثعنرة ضيح' ' ١٣٨رايوسمدنفرآ وجوه ج تعال* قال ثم 
أقوامعن ني ياليوم ذلك كرب أل إل إشارة وفيه لمروره، ١ ت والمتبشرة 

مواقفق عارض خوفهم آمنون، يومئذ فنع من فهم ا"لأّى، الله من لهم سقت 
الفيحون، آمنون الأهوال تلك مواقفّا عامة ؤ؟ فهم وإلا لبراط، ١ عند '^—ال ١٤'

صثهينلإاوهمتيٌقال ا كمبجزنون، ولاهم عليهم خوف 

بهاأكرمت لما كذلك تحتكن لم ولو للؤجه، خير الابتسامة أن إل إشارة الأية وؤب 
نبيناقال إ-خواننا! مقابلة عند وإبداءها عليها ايحافظة أحن فما الحنة، أهل ؤجوء 

صدقه((ر؟؛.أخيك ؤحه ااودتسنكغإ : :؛ي 
ه، ٤٢ل، رهمهاثرء' " بزمذعقناغرة' ؟ردومء تعال؛ قال ثم 

لمنملائمة خاتمة وهذه الدنيا، ق حنوا لما ؤذلك الذلة، والمهرة: الثللممة. والغيرة: 

استكبارا،الومب اتباع عن الممضين الكبراء، الملأ من السورة، أول إليهم أشير 
يجعلناأن الله أسال ^٤، مكتوم، أم ابن أمثال عاقبة والمتقدمة هماعاقبتهم تلك 

الحنة.أهل من 

راآ\(.لم وم(، ٣٣١الخارتم،)•.)١( 
(.٦٨٨)الفرد الأدب صحيح )٢( 



خَّءةثلآئةءحَّ

اككوشسورة يدي بين 

أسماؤها:
ؤؤآثلإذابسورة؛ ودسذى ه* ؤءذاالأءسراكورت ب■ و؛سمبت التكوير، سورة 

وأبلؤ الفجر: ق يقرأ ه الني سمعت قال؛ ه حريث بن عمرو فعن ه، نمل 
قيمتها وكذللغ، الكوير، محورة مونها ذ*لتفامحير ١ اهل واكبمر  ١١* ه اس إذاع

بجك١دةئسمه ه، ؤ'كوهمت محورة: هى ولي، لمدلول احمححار ؤهو حف، المحا 
.٢٢١٠٠فيهاوقع لفظ 

باتفاقرم'آ.متكئة وش 

وحروفها:وكيانها آياتها عدد 
وهم،حرقا، وعشروث زثلأية مئة حمى ؤحروفها كمان، وأرع مئة كنها ٠١

آيةاختلافها ويمان،، قاقها جعمر أيي( عد ؤٍ، إلا العدد حممحح ؤ، آيات وتع عشرون 
الاوورإ((رق؛.ؤعدها جعفرنحده أبو يعدها لم ه، 

)ي\فو\و\؛ق.
ما)ْا"؟(•القرآن' عدآي ي اليان )ا( 



CvE^T

فيها:ورد ما 

الفجر:ق يقرأ ه التي ؛اسمعت قال: ه حرث عمروبن حديث ذكر سبق 
ؤنأكلِإذات:شه«اال

شت؟قد اض رسول يا -هُ• أبوبمًكر قال قال؛ قؤد جاس ابن عن وعن 
كورتا(رأ؛.الشمس ؤاذا اءلون، يتوعم والرملأت، والواقعة، هود، ااشسني فقال: 

القيامةيوم يغفلرإؤر أن ;،^٠ ءامن ه- الله ؤول قال قالت ميغ، عمر ابن وعن 
وؤإداالثأاثوؤإد١ألحأأظئه، ه، ؤِإذاالثصجمنث فليهمأت العين رأي كأنه 

اظزغه«رمل

موضوعالها:

وبيانالقيامة، يوم أهوال من ُثيء يكر المماركة السورة هذه ١شتم٠لت 
الأمينيناليولثن مدح ؤض بحانه، القه عند من نزل الذي الكريم القران مك١نة 

ه.ونبينا جرائيل الكريمين 

مقصدها:

فيه.يعكون وما باهواله فيها الله ذكر الدي الأحر لليوم الاستعداد 

)١(ملمر٦ْا(.
(.٩٠٠)والصحيحة ١لألال وصححه (، ٣٢٩٧)الهرميى )٢( 
•)١٨الصحيحة الدلة ق الألباق وصححه (، ٣٣٣٣)الترمذي )٣( 



صه

ووقفاتتاملأت التكوير: سورة 

الآدات)ا_اا(

وإذا" ٢ أنكدرش أقجوم وأدا ١ 'همن، 'النحش [^١ 
آلنحوشوإدا ؛' ;؛V عطنغ ١أعثار وإدا v ■'؛'٣ ستيغ ألتاو 

محتآلقوز ٧^١ زر؛ '■ ؛نين آبمان وإذا م؛ ؛'■'ن محث 
^١'ن;ا إيلغ ذق 1يى لأن■ نلغ آووا,ئن ثادا زن 

آئ،>يموإدا ■' ''١١١"'يثثت أؤآءوإدا ١ •١ ' •تيني ألتحم_، 
' ١٤ِ أحصرغ مآ مس عبمن،  ١٢'وِ؛اداألنم ؛  ١٢منرغ 

كناقفمد سنوات، قبل موقفاحيى السورة هذه يات ١ عن الحديث ميدا ادكرق 
رصقد ؤكانت الممدة المياه حافظات كثثرمن تساقطت الصلاة إقامة وقبل قبوالحرم، 

عندوتدافعوا شديدا فزعا الماس ففزع مدويا، صوئا فاحدئت بعض، فوق بعضها 
يومباهوال فكيف أموربيرة، ق بحيث هدا مثل كان وإذا بعض، ق ومجاجوا الأبواب 
إعصار،أوحصل زلزال، عندهم وقع إذا عقلينا فزعا الماس من لجد وإنك القيامة؛ 

سوربدكؤها امتلأت عفليمة أهوال من الأحرة ق يقع ا بفكيف محيل، جاءهم أو 
أنبد لا ولذلك؛ الأهوال، تلك من كثير ض اشثملت السورة وهذه الكريم؟! القرآن 
المشيبات!حملة من عدها الأثر ق حاء ولهدا تدبرتها، إن إيمانك عل أثر لها يمحكون 

الأهوالمن فيها لما الرؤؤس نشيب الق 



حع<

عليالقال ضوءها، بذهب لمت أي: ه، ;؟ ١ ٢؛ أءؤإذا'اافمرآأفيط تعال: قال 
إذالتشعربارب وإنك ا، ١١الارااق ويلقيان القمر، وبجف ودالم_ا، اانحم_ع، : ٤• 

بهاوقذف إذاكورت بك ارهيف الهاربالغبق ضووها حجب أو كمفت، 
اش؟ااء بثحيث إل 

•ونوؤها حئؤءها ذهب أي و، ٢ أكدرئ :مّوإدااتيمم 
قاعاالأرض مكن ومقت، أماكنها، ض #، ل نيف إذا؛لمال وؤ 

زلزال؛هذا كمثل ولا ا، ٢١صفصئااا
الشهرالعاشر،إل حملها وصل الق الوق، العشار: ي، ا عطلت المثار إذا وؤ 

قوقيل الرحلة، تلك ق عليها يرداد صاحبها فحرص العرب، أعرأموال من وش 
تتعلقالقلوب ماكانت كل عن الانشغال الأية: من يراد والذي ذلك، غئر الأية معي 

الآحرْ.أهوال بسب الدنيا، ق به 
اب،والذئالأسود، الختلة_ة، الوحوش هذه ؛آه، نننب'.١ ا'لنمش إذا وؤ 

الؤحشياتمن الفلباء ؤأصناف والشر والخمر الفتنات، من والنمور، والفهؤد، 
الدنياق قوانينها عل نحري لا واحد، مك١ن ق محقون وغيرذلك، المقشة، غير 

نجئرعنامر: ابى قال  ٠٠ي: كثير ابن قال الوقف. هول من وعدوائا افهرانا 
قال:;؛؛-، اش نمول ار ض، هزبزة أي عن ت ثبوقدة ؛. ١^^١^١ حى يء فؤ 

اةالشمى امحلحام، للشاة يقاد حى مة،  ١٠٥١١يوم أهلها إل الخموى االئ_ؤدل 
ي»=كونأن أشر وما بالكاف_ثن! فكيف اوات العجممن اقتص وإذا اءاار"'ا. المرذ

أولاده،أويقللم زؤحه! يفللم العيدإكمن قبل للقريب القريب محن القصاص 

(.٩١٢ص)عيي، النمير )١( 
(.fT-'/A)انمليم القرآن تضر )٢( 
(.rrVAالعظم)القرآن ير نف)٣( 

ام0،مْ؟(.)ل(م



نقنع

أيعن الحديث وق الثاحة، ض مسية اد العبحقوق إن أوجديها أووالديه، 
بيناالنف4تل قالوا: المفدس؟اا، ما قال: ه، اش رسول ائ عه، هريرْ 

شلأة،القيامة بوم ياق أمي من المفلنن اءإن ممال: متاغ. ولا لئ درهم لا من 
هذا،ذم ونمك هذ.ا، ماز ؤأكز هذا، وقذف هن.ا، فم قد وباق وركاة، وصيام، 

حنناهقننتا قان خنناته، من وهذا حنناته، من فذا فيعثلى هذا، وصرب 
الثار((ااا.وإ_رحق عليه، ثثلرحت، حطاباهم من أحذ مجاعليه يقمى قمزأن 

نارا؛يصير يطفئها الذ.ي فالماء نارا، ؤكانت أوقدت، ه، ٦ ؤوإداأوأحارمحاءرش■ 
كافة.للناس تعال الله قدرة مفتاهر لتتجل 

التيعمله، وعمل ١^^١، ق سبيله سلك من مع •ه، ٢ ؤوإداآلنموسروحن'ا 
الضن.حير ْع الله جعلنا وهكن.ا. الخكفرة، هع والكافر الأتقياء، مع 

منحويا هراب الق يدفنونها الوليدة المووودة: 'ه، ا٨ 
نئننىإ'لأمحظوج4مح' أحدهم و1دلدنر ؤ فيهم؛ ربنا قال العار، 

هؤ  ٠٩رإماهكبمؤن ات ألاملنة^مءعقمت\قدسه>قاماب خء ماتنر سؤء من ثنأكومحّ 
تهالفاروق عؤض عن ا دبمحوالا؛ أطرح أن ا هنالنامحب من ولعل رالح—و[• 

قنحده ولن ذلك، يثبت لم الخواب: ابنته؟! وأد أنه تت هل والوال: وأنماه، 
عمربنت حفصة ولدت فكف ذلك يفعل الفاروق كان وإذا به. د.ريعتد مم

الأدلةومجن يئدها؟! ولم نوات بجمي البعثة قبل الخاهلية ق له هص الخطاب بن 
عمربنسمعت قال: ه، ير يثبن ان النعمحديث منه: ذلك وقوع عدم تل 

بنقيس جاء ال: فقإآه، ٨ ندف;ا' قوله: عن ئل ه الحطاب 
ررأعتققال: الخاهلية. ق ل بنات نماق وأدت إق فقال: ه، الله رمول إل عامحم 

كلعن شئت، إن اءأهد ال: قإبل. صاحب إق فقال: . ١١ة رقبمنها واحده كل عن 

ر\ه0؟(.مسلم )١( 



CW3T

منرواه ا وإنمذلك، نمه عن ه الفاروق يذكر لم ا ولم؛. ١١٠١بدن—^منهن واحدة 
ه.إليه المنسوب الوأد وقوع عدم ؤ دو عاصم، بن قيس فعل 

ويعضهمالحنة، ق إقهم قيل: الحنة؟ ق المثمكتن أؤلفال أن عل -ة الآيتدل وهل 
هوحالهدا لأن الحئة؛ ق أيهم القول هذا ومقت_هني الأعراف، عل إقهم يقول: 

هعهم١بنمد١لرر٢ل^نملمك٠اشل
كأولادلمثن المأولاد فقفو إبراهيم مع رأى تمحق أنه 1^،■: سمرة حديث ؤدليلهم 

عباسابن لقول فيها؛ الخؤض عن الكف ينش مما المالة وهده ٠. الشركين،ار 
ابنقال والقذر«بى،. الولدان نظراِفي لم اU قوانالأنة امزفذة نزال »لأ ه: 
الشزكين،ارًلال أؤلفبه أراد »الولدال: ان: حب

وحاءبأيمانهم، يأخذونها اليمتن فأصحاب تينايرت، ه، •١ شث; محص إدا١ وؤ 
ن,آلدتآؤأراوآمحيو نتوو ؤربنا: قول ق هذا بيان 

ءآكلؤأوآئنبجأهنظ^٢٢أئئوباد١ق ممّأئافيمتطتذ ١^٢ 

يقلألم قيل: فان حالهم. من باش نعوذ يشمانلهم، يأحد.وذها الشمال وأصحاب 
بشمالهم؟يأحد.ونها أنهم يعارض هل زالانشقاق[؟ نلأه ؤدأماس اش• 

كثيرةأدلة من دليل وهذا ظهورهم. وراء محن بشمالهم، فيأحد.ونها تعارض، لا الحواب: 
ينفلرأن فعليه ما مسألة ز صحح حننكم إل :بخلص أن أراد إذا العلم طالب أن عل 

صوابا.حكمه ليكون ألة. المتناولت.، الق الحأوصرإ يع محق 
خرانزءأنكتابه ق يودع أن العاقل فعل نطراليوم الكنب وإذا؛١^:، 

^لإأرء/أئنوه]اسا،الملأ عل يعزض 
)ا(رواْالزار)بأ(.
ر؟(افهسو)ديبم(.
ر-ا(اوخارير-،،ا-ا■(.

 )i( النة كاب ق أحمر بن اش عد رواء.)رأ/دأ
)ها/؟ا\(.حبان ابن صحح تقريب ق الإحسان )٥( 



(٢٠٢

ؤمنِذالأشهاد، أمام اش فضحه ّوء فيه أودع ومن آخرته، ي مادرْ فيه أودع لأنه 
نحميهوما وبجمل، سيخرج صدرك ق ما فم -ىذا[، ااو مصون 
وتذكرعليه، الناس يطلع أن قًكره ما نحش أن اك فإيغدا، الله يفلهرْ قد النوم 
ااسباتأ.؛■■ه ■١ اآوحضلمافيأشدم/ا ١ و خاقثثأي بم-؛رنا إدا ١؛،)^^ ؤ شانه: عز قوله 

ثنكشهلالصحاك: ال ق ٠٠انهنت،، ي، 1؛  ١١? 'محطت الثدآث ؤوإدا وقوله: 
؛.١١٠،فن، فتي 

وألقوا١^١^"ؤ ربنا: قال الأن، كدللث، وش أخميت،، ا'ه، أا مخمث"ل شؤ 
إحماء.تزداد أنها والمراد: سانما، ل،و ه ن' 

وأزكتالآملإنت\ليؤ ا: ربنال قبن. للمعومنت، مزب؛؛:،  ١٢وإذاآ-إممأزلمئ تم 
'كم'،ا.اه ١ • ■

جيتاعملا مه، أا'ا  ١٤أحضرتل'اأ ما ذه-رأ علغ و سمٍحل، الجواب ذكر لث، لد بعد 
،؛لجنخلإئ\وئ\شتذتعال: قال لها، ذللفا وأحضر 

-ال وق• ٠٣■، >".-،ول'و بمييدا ي؛هاوسهآلدا أ؛والآلأؤح' 
ولاأالأسمأ. 'له قصنامنزئنثنؤ الانفطار: وق ل.'فّنا. ه  ١٢ولم 
بينهما.اة مناف

ويناىالةالّ_،، ويوقظ الفكر، بمجامع ياخذ مما الأيات ق ١لشرءل ومحكرارأداة 
الثمط.جواب، معرفة إل وتشوق يقرأ، عما الغفلة عن بالعبد 

ويفلهرءبالظهرعمله ويبهرج الدنيا، ق بجادل الخهول الفللوم الألمان أن والعبرة 
الخيرله مدفع لا علمثا نفس م تعلم فرنا الأحرة ي أنا باطله، عن ويدافع الحسن 

إلأبالباطل ونحادل تناول أن هناك معها فلا أحضرته، والئزالذي محنها، ك١ن الذي 
تدحض.أن 

(.rr-o/Aالعشم)القرآن خر ما 



عقق1<

(٢٩. ١٠الايات)

مصإذا نأكل أئ؛؛ آتئق آوار أوآ اققن أفيئر ثلأ 
جذى أئ؟ دءه مل لج؟1ق' ممس ^١ وآمحج رجآ 

صاح4توون، أمم. م ممع ه ذكم آدمق ذى عند 
وءآمثنا 0 آثم آلأي نأت;؛ؤ 0 تبجؤ 
؛آ ٢٦١؛؛لإبمزنمئإ؛هم تظن يل م وما ث':جآ شم 

ِمتيمأن يلإ' تآ؛ لش ئ' قينئتف دثر إلا و ه^ 
أوتب آس أن [^٠" ذئ؛يدآ نما لإو 

أيمه، ١٦أئئن أنم ٠؛؟ ؤ تعال: قال أحرى، قضية عل قم هذا 
عظيرلثثثِؤثتو0 ووإدهُ ربنا: قوو بدليل أقم، 

بعض:م أفلأقلا ِئي: عاثور ابن قال عظيم. م قأنه اض فاثبت ]؛^_[، 'ه  ٧٦•
أقمبما القسم عل يقدم لا القائل أن ر تدل نافية وأصلها للتؤكيد، رلأ( و أقم، 

الأمرلأن القم إل غيرمحتاج انه وبمعى المم. ق الكدب عاقبة سؤء حشية يه 
٠.الخيرلار تاكيد فصارمرادا الاسعمال كرهدا نم الئبؤت، واضح 

حرنتأ أي؛ نحنس الق "الكواكب ه؛ عيي الالشيخ قال الأية؟ معق ا فم
الشس،ثارة• البعة الالنجوم وهم( المشرق، جهة إل العتاد الكواكب محير عن 

محيران؛لها الميعة فهده ؤعطاؤد. ونحل، والمريخ، والمشرى، والزهرة، والقمر، 

اكمبروالضير)لأأ/-مأم(-



تققتع

جهةمن لهذا معاكس ؤمثر والأفلاك، الكواكب باق ْع الغرب جهة سبرإل 
•اي حنؤمحها حال ق بها انل فاقم غارها. دون بعة الهذه به 'نحتمر الشرق 

أنويحتمل بالنهار، استتارها أي: كنومها حال وق جريانها، حال وق ناحرها، 
أعلم.تعال واش وغيرهاا(راا. السيارة الكواكب التجوم *همع بها المراد 

فإنهكل محبل أمل' وقتل؛ أدبر، قيل؛ الأضداد، من هذا محِأجهه، 
الاعتياد.بعين ينظر لم لمن عيرة وفيه القدرة عل اية 

وهذ.ْؤضياوه، نسيمه ١لمك١ل ؤغهلى بالأيض، حل ه،  ١٨
لها،اء بقفلا أمدها لمال ا مهمالليل خللممة أن وتثيرإل التقاول، نز محمل 

ينجل،أن بد فلا زمانه امتد مهما بالنفي، ياخذ ١لانى والكؤب الهم وكذ.لك 
أوظرفآق.عارض لأجل تقبلك متين ولا الحاضرة، اللحية تغرقنك نفلا 

ؤالنادالقسم، جواب هذا سذىآلهيجلأة'آه، 
رتبةالملامحكة أر فإنه كريم، لأسول أنه صفات، له وذكر ظآ، جبريل هنا بالؤسول 

أعلم.واض جناج. دهلرفّا محدوم قرى همل قيل: ايأ، بىءوم ؤ بالقوة، ونعت اش، عند 
عظيمة.مكانة وله اش، عند مقرب أي؛ ''ه، •٢ ئؤءناّذىآءئلكنأ'

الملأتحتكة.بين هناك الأر، ١^ ق مطاع أي: ي، طغثم تؤ 
عليه.ائتمن لما حاففل ٩،  ٢١

ؤول:المق توفرها من بد لا الق الصفات هناْ أهم من أن يشيرإل وهن.ا 
ؤيتأكآتحرثإك>نيمدين: صاحب ابني إحدى قالت والأمانة. القوة، 

•٧ لميمان لالحن من عفريت وقال ألقعّصأ. I ه '  ٢١القوىآلأم؛نر,رمنآم_تثجرب 
•ه يؤسف ال وقل؛مح—رأ. ه ا؛  ٣١ن'بين لمؤى عثه ؤإمحا مثامك من تقؤم أنا لتل يهء ءانك ثأ أو 

ص)؟اا'_ما\بم(.المدى، تفر )١( 



CvilFT

الالذي الأمتن، والخضط ليو,م[. علمتنأئ'ه 
هسولخ*عسيرط ق محسد0 ّسيثا ^بمسع 

انبينراد؛ والمم، الفجواب عل عطف ه،  ٢٢٢بمجون' ؤواتاصا-حكِ 
بلحارج*ًق—م' من أن بلم عتهك—م، غربتا ليس الؤسول فهذا ه، 
رمولثت-حءًظم كد ؤ ت ا ربنال فا كمبتكم، ا نشصاحجشم، هو 

ا؛ربتال قولذا ه، دعوتول قبق ر أنله ذا وه[. ١٢٨ة ]التوبب تنأئسة=ظلم 
امة الأيوق •؛[، ل!برامم ه خم إلاد_لتن\تي رسول ين ئآونلمتآ وؤ 

اقريائهيوئرق القربب الداعية وهوان اليوم، إليه اج نحتمعي إل يثير 
نها.جبة معروففيهم سيرته كانتا إذا ولاسيما غ_يره، محن اكهر 

القصورته عل ه ح.ربل ه نبينا رأتم، ه، أ. آمحم آلأني ر*اْ يئن لؤ 
وهوبجديثاه الني سمعت، قال؛ ه الله عبد بن جابر فعن • عليها لله ١ خلقه 

صوئاسعث، إذ أمثي أنا ارهبينا ت حدبثه ي ققال الوحم، — انقطاع أتم، — قرة غن 
بتنمبمؤ ؤ جابّن بجّا؛ جاءؤا ١^۶,، اينلئ، قاذا ;إبمح،' فرثعث، اشّاء، من 

يديرؤق،زملؤق، زئلؤق، ئملمثؤ: هنحعخ،، ؤعبا منه فجئشث، والأرم،، السماء 
 Jووأمفق ١ دانز

سورةقبل نرلت، السورة هذء إن العلم: أهل بعض قال ولهن.ا اأهأادونرا«را؛. ٠ ةذأءزّ 
عنبالؤسالة ياتيه اليتم، جيربل محمد رأكا ولقد ُريعني* ه* كثير ابن قال الإسراء. 

ؤالأياشمأئاه،جناح، ستمئة عليهاله افه خلقه الق الصورة ض ه اطه 
الدكورةوهم، بمكة(، )محؤصح بالمطحاء كانت، الق الأول اروبة وهم، اليتن،' أي■ 
أوا؟يمدثامهدك اأو؛اأ ٦،/أ ث^ع(هذوطمةعت< ؤ  ق

(١٦١وسلم)لخارتم، ا ا



ذلكنفسين تقدم كما ه •١ *آأزق ثدمء ،و'/؛<لق ١ قلك0ثابمعأوأذن 
السورةهذه أن أعلم واش و١لذلاهر ه. حبريل بذلك المراد أن والدلتل وتقريره، 

الرؤية،هذه إلا يذكرفيها لم لأنه الإسراء؛ ليلة قبل نزلت — التكوير سورة عي ي— 
عندأ: ١٢ا لئرئأ'٥٧٠١ئ؛وفن' ؤ قوله: ق الذكورة وش الثانية وأما الأول• وش 

سورةق ذكرت إنما فتلك نمص،، ز ء:  ١٦ِإذصأيدزأعصإ  ١٠بمدناجمهآ1أرة ،١ 
ا.الإسراءلإر محورة بعد نزلت وقد الجم، 

هايينعين عليها حلق الي صورته عل أرة لم نوجربل، ارأسا الحديث: وذ 
الأرض«األمالثاءإل مابيق حلقه عثلم سادا الثماء منهبقامى يايته النزيثن، 

ومعي؛• #دظبتنمح١٣الحرف؛ هد-ا وفرئ ب، ،٢ شن مامءلآ'ني وم 
ماأوكX، يبلغ بل عليه، نزل كا بتيء يتخل لا ه ذنبيسا بتخيل، ؤةبج؛بم 

وإنمافلنا، ليس ه الي به حاء الذي هذا أن أي: ه، بفن يؤ معي وأما إليه، 
ضم'ه[.ل # ١١٢دنا ثنيي ننم يتل،.# حقيق وش هو 

الميوحزن فرة ه الرسول عن الوُي انقطع لما ؟؛:، '  ٢٠ؤومامبمولبج،له 
بهذارالعليهم فف اش فرد حفاك، قد شيهئانك أن إلا نرى ما المشركون: له ال قه 
ه؛ ٢١١' ومايذضل_لمؤمانسِنطيعون •١٨ هأششو؛ن وناقإث ؤؤ ربنا: قال مؤضعآحر وق 

ل؛كدا'،[.

بكمتذهب وأين الحجج؟ هذه عن تحيدون أين فال ■'ه،  ١٦اوثشدهفل'
١^٠١^؟هذه بعد بالقرآن التكذيب ق عقولضم 
السنة؛ق ما وكذلك فحس—ب، للعرب ليس خ؛، ' ٩؟ كلل إلاكن هن وإن 

)\اسمشمح)ح\\م{.
)ىج)س{.

صر-ا7\"(.القراءات، ق العة )٣( 
t(iAo.)؟/تفسقراممري يراحع: )ا( 



CmZ^t

لذلكيدل ومما للأمة حطاب أصحابه من للواحد ■;*؛-' المي فخطساب 
لد،ابن ومعه :٠؛ الئى يأف ك)؛ نحلا أق ه؛ اسه غن دز0، بن معاوية حديث 

دممد0أحثه. كما اض أحثلئ، اننه، ننول يا فقال: ااأمحثه؟<ا، : ;٠؛ الثى لذ: ال قق
:يالني ال فقمات، اش، ينول يا قالوا: ءلأن؟«، ابن معل ءما _Lj،: ;؛ب، الثي 

فقالتنثظزلئ؟اا، وحدئه إلا الخن_ة، أبؤإب من بابا ئاق لا ان خب ااأم١ لأبيه: 
.٠١١١٠يتمكم ، J_jنال:»ها؟ أم -ذآصة ألئ ١ش، زنوو يا زيل: 

فطاضامالانمانن؟بجدم
سحاسونله: فقال أوالحج، العمرة يريد ؤجاء شاباأمربا=كياأسلم، أن الإحوة: أحي. 

نمأن فعلينا 'ضفره. ض أبوه مات وقد ؤاهل، لأي الدعوة هذه تبلغوا لم لأنعثم 
منالمومق لخكن محالة، لا كاس الإسلام وانتشار الإسلام، لتبسلغ أوتينا ما بقدر 

طاعته.ق الله استسله 

صربجةالقران، ق تعكرؤت الاستقامة إل الّ.عوة غه،  ٢٨يكنثز ّثاءيإكآأن لنن نؤؤ 
قولكأن وهو: اء، العلمبعض إله نبه ملمحفل إل هنا وأنبه الأية، هد.ه ق كما ؤممنا 
ها'نثذلمم ربنا: قال الكريم، ١لقرآن لفغل لأنه اامالةزما،؛ من أول مس_تميماا، رافلان 

المصطللح والانهزام 1^1، أون  ١١٢- ه.ساسأرىيئ 
والسنة.الكتاب ق ما الرام الأول ولً—ن به، باس 

ومشيئةتعال، فه مشيئة هناك '٩،  ٢١أنكى رب موناثآثوئإلآيىثآن١س 
البشر،مشينة الز محن الدع أهل وق المثيثتين، تثبت والأية للمخلوق، أحرى 

فعله،يخلق ان الإمسإن وقالوا: تعال، اطه أنعكرمشيثة من وفيهم الخيرية. وهم 
الأية:عليه دلت ما والصحيح القدرية. وهم قدر، لا أي: الأمرأنف؛ وإن 

(.١٦٢صرالخنائر، ١^١٢ ق وصحي (، ٢٠٣٦٥أخمد)



٦٦٠٥

وماصنيعه، ض يحاسب ولذلك ؤاحتيارا، فدرة تمتمي وش مثيئة للمد أن 
وماالاذذة، اش مشيئة عن يخرج لا ذلك لخكى به، يحاسب لا عليه أكره 
يق;-.:الشافي الإمام إل اينب مأحمل 

يعكنلم نشا لم إن شث وما أشأ لم ؤإن كان شئث فما 
منمنه يع محا لخكن واقعا، المد شاء0 ما كل وليس كان، اش ثاءه ما فم 

أرادلما يثره فربه تعال، اينه مشيئة نحالف لا الق بمشيئته يع الاختيارية الأفعال 
أعلم.واقئه ق، محواصعها ق الأمور يجعل أن تقتفي الق ويجكعته علمه، يابق 



IFTaC؛

سلتك

الانفطارسورة يدي بين 
وهمْكيةبلأخلأفرال

ااساؤها:

٠^١١لث1آ»أشننثه،بسورة ه الله لأسول حديث ق وئمف الانفطار، ورة حمش 
ا.ؤمحورة اا١لنفطرةأا، بؤرة ونص 

ؤحروفها:وكلماتها آياتها عدد 
وشحرئا، ؤعشروث ؤنبنة مئة ثلاث ؤحروفها كمة، وثمايول إحدى لأمنها 

احتلأفاار''لمفيها نص العدد حمح ي آية عشزة تسع 

فيها:ورد ما 

القيامةيؤم إل ينظر أن مه لأمن • ٤؛ الله رتّّول قال قال■ ء■'■' عمر ابن عن 
وبمإذا١لثنL:وؤإذاأمحآثص#، أمحونثه، مإذافليقرأ: العين إي كانه 

اضلزشي«راا.
{١٦v٣)١(اكميرو١لمير)•

ص)ا-ا■؟(.القرآن، عدآي j المال )٣( 
الصحيحة)\يي.لة اللق الألباف وصححه (، rrrTالترمذي)•را( 



THaO

موصوعاٌا:
إنالأهوال' من فيه يؤتكون مما ؤثيقا اليوم قضية الجاوكة السورة تناولت 

وقاميداْ، جنته ما لكل فيه الإنسان تدير وبينت تعال، قله إلا ييثون لا فيه الأمر 
فمنؤعمله، قوله بجفظ ٥^١ إنسان كل مع أن وبيان ال-ين' بيوم الكافر وتيكذيب به، 

الححيم•ل فهو منهم فجر ومن مقيم، نعيم فهوق اليمتن أصحاب محن منهم كان 

مقصدها:

قتعال الله وبمراقبة به، بالإيمان فيه المجاة سبيل وبيان الأحر، اليوم إثبات 
والعمل•الفول 





(٠٢٠٢

إ؛ها ^؛١^١ألمحاثآظئأأ ربنا: كماقال انشقت، ئثآظزثأئ؟ه،أي: وقوله• 
اليالحال همي وهذْ ، رالمزمل[ ه آ أ  ١٨ؤ ا ؤبمده عَكان آكماءتانمز؛ي ؤ وقال• [، ل'لأذثقاق 
فروج.لامىلهامن الثناءالق محكمة الماء عليهاهذْ محقون 

ربنا:قال القرآن، من دواضع ق بها تعال اتله أذم عظيم، ق خل والماء 
ؤوألث،آءوماوثالت ل١لطارق[، \ا"ه ؤرآلءا؛رالطارق' وقالت لالحمُحا' ا'ه ١ ؤوالسمآ؛ذاتألأج' 

لأنهأيصا: وقيل نراها، الق الخلوقات أكر لأنها بالماء؛ وبدأ سأ• لال؛ب ثهاأأ'ْاب 
بأعلاه.البدء كان ثيء هدم أربد إذا 

يجرىهذا عل وليس الجم، اللغة ق الكوكب ه، وقوله:
رأآه٢ ت' وإذاfدثولمأنكدنث ؤ تعال: كقوله الأية فهذه الملكجن، اصطلاح 

القالكواكب هده أمرمهول، وه-ذّا سفول، إل انصباب انتثارها أن سيرن ؤهدا 
إذارعب مصدر تمشون وبهائها، بزينتها الدنيا الماء إل ؤت نفلإذا عدك ت

ناحية.م ق تناثرت 

ابننقل كما بعش، ل تعصها اللمه فجز أي: ^فأ';.ئ(ه، ؤ وقوله: 
ماؤها.قدهب بعض، ؤب بعضها الله ئجر الحس: وقال ه، عباس ابن عن كثير 
ناراتصير أنها التكوير سورة ؤ؟ معنا ومر يعدنهاُاا. محالخها اخثلثل قتادة: وقال 

بعدلعلها أخرى، حال وتلك ]اككوير[، لأاألمارش>زنئ"ه ربنا: قال تأجج، 
هوا.التفجر حال 

فيها.مجن f؛ فأخرجت محزكت،، أي ؛آى، ان\ذآأيروو0ولمة"١ ؤ وقوله• 

(.٣t١رA/العظم القرآن ير فنا 



CW3T

وقه، س_م,آ آ' ولمت همّن ثاهل علمنايمس ؤ الشنط؛ حؤاب ق تعال قال يم 
أخرته،الذي ؤالعمل العمر، أول ق عملته ما وهو مقدما، علته راما قولازت هده 
والمرادبالعمل، البادرة بالنقديم أوالراد الحياة. مدة آخر ق أي مؤخزا، عملته أي 

١لع٠لاار١ا.ؤهوتؤك مقابله بالتاحبمر 

درجات،العلم ولخكن بل، الحواب: ذلك؟ الأن نعلم ألما قيل: فإن 
وتزولالحلم، فيتحمق الاحرة ي أما القبيح، له فتحن صاحبها، نحدع والقس 
الحقائق.وتنكثض الفلنون، 
هالثى من زابمت لنا قانت: أنها ًمح عائثه عن الحديث ق ورد وقد 

ئمدمما اغفرلعايشه  ٣١١١ققال: ل. اممة ١دغ ١^٧٥ ياننول ئلمت: نضى طيب 
هايؤاممتمثل حى قصحكت  ٠١١وماأعلنت، وماأسئت، ئاحر، وما ا، ذنبهمن 

الل وما ققالت؛ دعاتي؟أا، ١رأننزك ه: انله يول لها فقال الصحك، من حجرها 
صلأْاارأاؤكل ي لأني لدعاي ا إنه؛،واش ه: ال مقدعاولقؤ؟ ينق، 

)ا(اكمبروس)-يآ
(.iU/\T)ه الارنووط شعيب الشيخ وصححه مححيحه، ق حبان ابن رواء )٢( 



الآدات)ا-_؟\(

\كى;؛ج؛ الءفرِءر ننك عثك نا محي .ئ:رآ 
ثآءما صورم أي ؤآ ' لإ ' فدلق لسويك حلمك 
عقأ؛موإل أتين دكدؤل بل لإث.أآ رقك 

أى؛سإؤف C منمق يق. كناي أوأ\ -كفظلأ 

اليهديئ، ارهذا كشثره: ابن قال ه، ٦ ماءن،ك،رشألخمر ألأنس تأي يؤ 
قال:حث الحواب؛ إل إرشاد أمه من الماس بعض يتوهمه كا 

الإقيااخمفيسةالأي:م
يبيوا؟ٌرللا بما وقانلثه معصيته، عل أقدمث حى - العظيم ١؛<•' - الكريم بربك 

للكا3روالعاص.والخطاب 

ا-لحععالمؤمن: صفات ومن والأماق، للتوش علاج الأية ه ندبرهن. وق 
ؤعدماءة الإسين ببجمع فانه المنافق؛ بجلاف الله، من والخؤف الإحسسان بتن 

الأنة:هذ0 'غن ه الله ربوسل ه عائشة مالت وقد ربه، ْبن الخؤف 
ونرهون؟الخمن نشزبون الذيى أفم قالت: ■٦!، االؤ.ن_ون ^ يوير0مآءامإدمحمطن 

وفمونتصديون، ويصفون يصومون اريذ ولكنهم الصديق، يث يا لا  ٠١ال: فق
ينني'هلادَنا«اأ؛.

)ح/؟ا-ا(.العظيم ترالقرآن تف)١( 
(.١١٢)الصحيحة ق الألبال وصححه (، ٣١٧٠)الترمذي )٢( 



حقت<

ؤم1ءثمرشألخممعليه، وتدل الحق نمن تخمرمناقشة اثتمك الأية فهدم 
سقفقئ عذابه، من وينجيك عنك، يرضه ا بمتعمل أن الواجب كان ٩، ل ٦  إ

لأولناغ أساولب والناقشة بالإساءة! انه احم تقابل أن أويليق السك! كرمه 
ذلك:فمن كفرا، نة الق نحدها الألباب! 

منْاأعظى ه اش رسول لتاأعظى قال: ك الحيوي نعيد أي حديث، 
اشءتجنارمنه—الأنص—ؤب ييتفن ولم العزد_ا، قنيثؤروقمائلر_اؤب العهلايتلك 
قايمحم:قال لحق القاله فيهب  ojsلحق الأضارؤوأنفسهم، ائوصر خدا 
إنادثه، ؤسول يا ممال: ادة، عببن نعد عليه ئدلحنر قومه، ج انئه زّول لق 
أمبث،،اري الشء خدا ل صنمث، لما أنميهم ي عليلئ، نجدوا قد آئ الخدا 

الءئخدا ؤ؟ نلق ولم العزد_ا، قبائل عظاماؤ؟ ا عطايؤأعثلي_ث، قومك، ؤ؟ قنت 
ادثه،ننول يا قال: نعد؟<ا، يا دلك من أت ررقاين قال: الأنص_ارئوإء، من 

ا.لثظيرةر(.خد؛ قوناق،ق راف١حمعإب قال: ا؟ أنا ومئؤتجب، امزومنر اإلا اأنم
المهاجرش،مى رحال، هجاء قال: الحفرة، يللق، ارؤ؟ الأنمهجنع تعد، قلخزغ 

اجتخقد قمال: تعد أتام اجتمعوا قلنا فندهم، ؤجاءالحنون، قدحلموا در5هم، 
علمته،وأنى اينة يوءحمد افه نسول فاتاهم ال: قالأنصار، مى الءئ خدا للأ، 

ؤحد؟عنعفم؟ بختي اريامعشرالأضارماقاله قال: د_لم أهل، هزلئ يالذي 
ادنه؟قاغنامحكم نعانه ادلة؟ قهداطم صلالا وخدسوهافبأفمطم؟ألمآبخم 

؛؛ألاقال: وأفصل. أمنر وننولئ افة بل قالوا: دلودضم؟اا، بين اممة قائق، ؤأعداء 
وينبويثويني الله، نسول يا محنلث، وبماذا قالوا: ار؟((، الأنهمعسز يا محيبوئق 

أدشاوصدقثم، ينصدقثم لقلمثم لوشفم والئه ا٠أما قال: والمخل١. الننر 
ف؟أوجديم فانيناك، وعائلا الق، فاوينوئلربدا ينمرنالق، ومحدولأ لق، ^^١ ۵٥

ليسلمؤإ،قوما يها يالفئ، الدنيا، منر لعاعة معشزالأنمارؤب يا أنميحم 



صح

الناسيذهب الأنماوأن معشز يا ئرصون أثلا إسلامهكم؟ إل زؤكلقضم 
ليد؛محمد ئمس يحاكفم؟ ثمنسول ومحمول ؤالعير، محالقاه 

الأنماززنش شما، الئاس نزنلك الأنماو، من امإ لكث البجزة لولا 
أبناءاء لأبنالأنماو، اء لأبنالأنصار، ارحم اللهم الأنصار، شعب لسلكت شعبا 

ناقاش يزمول رصينا وقالوا• لخائم، أخضلوا حى القوم، مؤ الأنمساراا. 
وئمزمحوارمه اض ؤنوو انضزف نيأ ؤحقا، 

يافقال: ه النمي أق ثابا فى إن قال: إق، أمامة أي حديث ذلك: ومن 
ارادنهءا،فقال: مه! مه وقالوات فنحروه عليه القوم فاقبل ا• بالزنل انذ-ن الله نمول 

فواءك،اف، جعلي وايئه، لا قال: لأمك؟اا، قال: فجلس. قريتا، ه منا فدن
ايوافه لا قال: لأبنتك؟اا، ااافتح4ه قال: (٠. لأمهاتهم نجثونه الماس ءرولأ قال: 

ررأشحتهقال: لمناتهم((. نجثونه الماس راولأ قال: فداءك، اش جعلي الله، يمول 
لأحواتهما٠.نجبونه الماس ؛؛ولا قال: فداءك، اينه جعلي واينه، لا قال: لأحتك؟اا، 

نجثونهالماس ارولأ قال: فداءك. ادو4 جعلى والله، لا ال: قنمتك؟اا، ررأفتحثه قال: 
ءاولأقال: فداءك. اتله جعلي وايثه، لا قال: لخاكك؟اا، ااأفتح4ه قال: اتهم«. لع

وطهرقلمه،اغفرذنبه، ^ ١٠٠وقال: علميه، يده فوضع لخالأتهماا. نجبونه الماس 
ثيءرأر.إل يلتفت الفق ذلك بعد جنكن م فل. ٠١فرحه وحمن 

ألوبإل نلجأ أن التربية ق الخaإا ومن نثة، المؤحيه ق الأسلمؤب هدّا فاعمال 
وتلأميد.ذا.أولادنا وبئن بيننا حوار أو وئعفل، ئقغ مناقشة دون العقاب 

والفرقي، ا ٨ " ركلد ثاء صوؤوثا آي ؤآ س.لك؛ئ' نوش حفك آزى ؤ وقوله: 
أعضاءكجعل ه: ؤموف العدم، من أؤجدك ه: ؤ-ءلثائ، معي أن الثلاثة بتن 

)خا/'آه؟(•الحقفة ذسخته ق X■ الأرنووط ثعيب العلامة وحسنه (، ١١٧٣٠أحمد))١( 
(.٣٧٠)الصحيحة ق الألباق وصححه (، ٢٢٢١١)أحمو )٢( 



منأطول يدا يجعل فلم قة، متناسجعلها شرلليه' ؤ بها، للانتفاع ه مهيأ سوية 
وهكذا.ييّ، 

صورةي يمحكون أن أحد يتمى فهل تقويم، أحسن ي ان الإفخلق ا فربن
الصورةىذ0 من أفضل فلا سننكن، لا حصان؟ أحمل بعثر؟ أحمل حيوان؟ أحمل 
؛cهلامح[•مّ; ا• ربنقال عليها• الأمان خلق الق 

منعليه هم ما عل حلق من يجعل أن شاء تحال الله أن إل إشارة الأية وق 
إلشاءها الق الصورة هده تحويل عل الأحاديث بعض ق الوعيد حاء ولذا الخلقة، 
قتفضيله مع م، قبما الؤضا وعدم الله قدر عل التحهل من ذلك ق لما غيرها، 

خلقه!مرمن عل اشعة تلك 
فقال:الناس يبها واغريالقوم، منها أق الق الأنة تعال الل4 بى ثم 

غيرعيادتؤتقم ق أنمتكم من تقولون الأمركما ليس 'ه، ١ أ بلءل>وفأض 
والخزاء.الهساب بيوم محكيينمكم العلة بل محقون، انعه 

الذ«ىالؤعيد ؤدكر هنا، بمناؤشته لعن لم تند، م التنكذ.يب لهذ.ا يعكن لم ولما 
خعلره!عظيم يبى 

القس،عل يبش الذي الحففل هنا المقمود ليس ، ها 
وإحصاءالمراقبة الراد بل ;_•،[، l_،،j] وإظض،ثآلإاثظ''تأا■^ تعال: قوله ق ا كم

غناسابن غن ئت والية، العزم حق ثيء، كل تحتكب فاللائيتكة العمل. 
ثننئأبيذذلك، يئات والث١ّلخنناث 'كب ادئة ا>إن قال: ه، القي غن ءبمّ، 
قعبلمهايها هوقم قان كامله، حسه عنده لت اض كثبها نعنلمها قلم ءثنثة فم 

ومنؤبخنؤ، أضعاف إل ضعف ملمة سج إل عشرحننات عنده له 'كثبهاالنة 
قعملمهايهآ هوخم نزن ك١مله، حنثه عنده له ١^ كثبها تعنله١ قلم ينيقة قم 





JlSيهم نمواعقر فيسألهم فيضم، بائوا اكيس يعرج نم العمر، وصلاة 
يصلول((رالزئم ؤأييناهم ، ئصثوJ( وهم مكناهم قيموJول ادي عبئزكئم 

تعالائنه من تبمي يوأن العصية، بعدم الملكثن هذين يؤتثرم أن لم المفعل 
هنبينا قال البوبة، الأحاديث بعض إليه أشارت العق وهذا الذي 

ولاقومكاار٢ا. صالي من ؤحلأ ئستأي كما ر،؛ق افه من متض أن ااأوصياث، نجل• 
اضجعل وقئ به فكيف صالح، نحل حضرعندْ إذا معصية ق يقع أن أحد لنطح 

ربه.ملأنمكة ييكرم أن عليه فيجب كرسي، ملكتن عليه 
وبيته،الشخص بتن الخائل الخ—ارمع حق أكد راوذا حم؛ حمرة أي ابن فال 

يراشأن له فيغبم الضررعنه، أساب وكف —ه، إلي الخير وإيصال بجففله، وأمر 
بايماعيؤذيهما فلا حائل، ولا جدار ا وبينهمبيته ليس اللذين تن الحاقفلحق 

وبجزناننان الحبوقؤع يزان ا أنهمجاء فقد اعات، مرورانق ات الخالق
عملبالتكثيرمن خواطرهما ؤحففل ا جنبهممراعاة فيمي يئات، البوقوع 

كثيرهنمن الحق برع١ية أول ا فهمالعصية، اب اجتنض والواطئة الطاعات 
الخيراناا>ص.

المسهلإن بها، معاملاتنا وتوثيق بالكتابة العناية أهمية إل يثير ما الأية وق 
اقتضتهللأمورمما بالتقييد 

(.٦٣٢لم)ومالخاري)هْْ(، صمح )١( 
(.)\iUالصحيحة وهوذالدلة (، ٤٦ص) والزهد احمد )٢( 
الاري)-ا/لاا(•فتح )٣( 



الآدات)^_؟ا(

0؟حمم ش آث؛ار وإة أ0 محجت م ألإمار إف 
ادريكومآ إ"همين هت، م وما أؤ^؟ ألبين ثوم بماوم 

.زمأو؟مي وم تا ١؛،>^، آ م ?0؟ ألبي بجم نا 
0نؤ إيؤ \إخمث ِوشثاظ من ص ثلك لا 

أمرض تقيم الالطائع، والبارت والخير، الطاعة الير: لأزارفيسِّ؛ئاآه، 
اؤءاتن س و؛ة؛أؤئ ؤايمبب السميق مل وحوه1كلم مرزأ ألرأف لمس ؤ ربنا• ذال رده• 

المزيدوى خهء عد ١'^ وءاف وافنى وأإكي> وآلثنجطؤ ا'لأخر قايرر 
ألزؤءوءاف آلصأوء وأذ_اهم النهاُ—ح وق نألتؤية آييتل وأبن والمسنك؛زا والقس 

أؤ؛0أؤلبك ائؤ0 دجثن ثألممق أتأمآ؛ ذ وآلثنيدن عتهدوأ ^١ ثهب-هم يألمؤبجمكى 
والآ.خرة،الدنيا ق ^^،^.^، وقوله: اص[، /'0أه وأوكق 

سعاله.أعظم منها القيامة يوم المؤمن نائلة الدنيا، ي حاملة العناعي فمكة 
ففجورالخوارحوبالخوارح. بالقلب بمقون الفجور ^فيمحمأأاإإ؟ه، 

الظن'لحسن أهل هو بمن السيئ الظن القلب وفجور سوءا، بجوارحه يعمل بأن 
باينه.والعياذ الفجور من نؤع هذا م واحتقارالاحرين، والكبر، والحسد، 

سىولهد.ا بعمله، عامل ؤ يجازى وفيه الحناء، وال"ين أرزاه، أو'آا؛ومألين مبؤ 
الدين-بيوم 



بواحديتحقق والغياب أبدا، النار عن الكفار يغيب لا ءبمني؛أثّ'لأإآآي، ؤ
قالاش؛ ذكتاب مش ذلك ذش أوفنائها، فيها، أوالوت منها، الخروج أمورئلائة: من 

•عنهرسممهوقءوإ ؤ ^■١؛ 
عرأدى>ععلضلحا لم-بمئا ؤثا محبمم ^٢ ٢٦'''كدمحاؤتياَيلاًً؛فضِ 
منسلآؤةآظمألثذثريدومادث1إاظفف يه ماثدحفر ًتفناثملأوزس؛أم 

ؤ_ز.دوثوقال: ]١٧>:[. يمبمةاقار.ه وقال؛ لُا>ا• ت©؛ه ئم 
ؤدثادمأبمإف]الماند؛[، ألإج؟ه ولهرعذابخمي، آنiمجوأأنآذاروماه-م؛ثيجثاك،ةا 

لالز.مف[.

ئاضماج؛امأأئوطف،ما، jii:Ji\l؛ؤ فقال: النوم ذلك من ذكره حل فحم ثم 
الخيرأثبت من فيه اض يرح_م الن.ي اليوم، ذلك بعظمة ارا إخبنوماليرِتأّآه، 

يئين.الويعيب ١لكاتبين، الكرام حائف، صق 
ؤممنفزأل>،محأجيربنا؛ قال ''إثه ة ؤ

أءص[.نساتيأ0ه أأج؟نبب،وبيو( 
^ئ،آلإرمقآوطكهارهأهسبحانه: قال كما وحده، ض والأمرفيه 

فلاالاحرة ق أما منها، يشاء ما اده عبمن اء يشمن الله يململث، الدنيا فض ]،>[• 
؛بحانه. ربئا سؤى الأمرثببقا من أحد يملك 



تقص-

جة|امحث؛

الطففينسورة يدي بين 

ارقيل:: م- السيور قال مكية، أم مدنية كونها ي احتلف الق السور من وش 
سبعن الحديث ق ؤممياق مدنية، ش وقيل■ أولها'ار؛* بن آيات 'ثت إلا مكيه 
الثاق.هذا نؤ يدل ما نزولها 

أسماؤها:
ارا.لهلفمينااأ؟لومورة ه، ظلاثهلنمن بسورة نص 

ؤحروفها؛وكلماتها آياتها عدد 

يلأيوثوي حرئا، وقلاقول مئة سع ؤحروفها كلمة، ؤسوف ونسع منة كمها ا؛ 
فيهااحتلأف((ر'أ،.نص العدد حميح ي آيات ؤت 

نزولها:سبب 

كيلا،الماس أحث من كانوا المدينة غو المي فدم لما ٠٠قال: ;:-٠، عباس ابن عن 
ضيدل مما وهدا ذلكاار"*ا. بعد الكيل فأحسنوا َ#، #وإ،قعطسئ سبحانه: الله فانزل 

أنهامدنية.

)\الأا(.القرآن ذعلوم الإتقان )١( 
)؟(اكمبرواكدض)'جما(•

ص)7ا-؟(.القرآن، آي عئ ق اليان )٣( 
ص)ا"\'آ(.الزول، أساب من ند الالصحٍح ق هادي بن مقل الشح وصححه (، ٢٢٢٣)ماجه ابن رأ( 



عقت<

موصوعالها:

الأحرباليوم واكذكير والئقصان، الحس عن والأحرار وايزان، الكتل تمام 
وذكرومالهم، المجار، حال وذكر القمائح، هذْ عن الكف ر به الإيمان بجمل الذي 
الإيمان.أهل حال 

هاتمقصد 

اشيبمتكرم بما والفوز ١^٠٠^، ق حالهم المجارسان سبيل من المجاة إل السم 
الإيمان.اهل به تعال 



٤٦^٦(

ووقفاتتأملات الطففين: سورة 

الآأات)ا_ا(

اةؤأيمثزؤن0صاذا
أيمأوكك يقن ألا ٥ محروق وئزهم أو وإداَكافيهم 

0بجمآقاشتب"ص عض©؟؛زم ©ِمح لإثوزث 

قثاد بعضهم: قول من أول وهذا هلاك. أو عذاب ويل: ^س>لىه، 
فيهلوسثرت يقال: كيفا ١^،: ناحتة ومن هها، عود مابن عن هذا يثبتا ولا جهنم• 
المار؟!وقؤد تعال الله جعلها والحجارة حرارته، من لذابت ال-ذيا جبال 

لرمفرم بميل، ووّل، يورة هذه، الوعيد، بهذا مورتان افستحيتا وقد 
الفر.حرمه الاعتداء عاقبة ببيارا ممملقتان والسورتان ]الهزة[. 

اللهحق ي يطفف بمن فيل الخلق، حق من شء ي يطففا لمن هذا ك١ن وإذا 
غيؤهمعه ويعيد الله، فيعبد تعال، الله لغير العبادة من شيئا يصرن، بمن كيف تعال؟ 

شيئا.به يشرك ولا يعبد أن الله: وحق الالهة؟! من 
شيئاون ياخل. الذين حال فما لسير، أحذ الذي الحق أن عل يدل واكعلفيفّا 

الئاز،لق افة أوجن، ممد سينه، مسدإ امرئ حى اقثثلع رامن نبينا.؛؛ قال كثئرا؟أ 
قضيثا»ؤإن قال: انيه؟ ننول يا ني-ترا شيئا كاث وإن رجل: له فقال، الخثه٠١ عليه وحرم 

منأراك(بم<.

(.١٣٧)لم م)١( 



حققح

منأمه ؤحعل عام؟ا حق ق تلاعب بمن فكيف الخاص الحق ق هذا كان وإذا 
إله القي مع حنحنا قال: :ه*، هربرة ائب عن ثبت القيامة؟؛ يوم حصماءْ البشر 
موالثياب، والثلعام النتاغ نما ووقا، ولا يهبا ئغثم ثلم غلينا الله فئتخ لخيبر، 

رقاعهيدز جذام من رحل لذ وهنه لة، عبد ه اض رنول ومع الوادي، إل ١ذثللقنا 
ئزيرحله، يخل ه اش رسول عبد قام الوادي، ثريا ثلما الصبب، بي من زبد بل 

رركلأه: اش ننول قال اض، رنول يا الشهادة لئ هنيئا ئملنا: حممه، فيه ئك١ث ينهم، 
لخيبرلميوم ١لعناتم بن ألحدها نارا غليه لثلثهن، السنه إن ييده، محثد يفن وإليي 
ايئه،ننول يا ممال: شرا'كثن أو بشراك رجل فجاء الناس، ئمزغ قان،؛ النفابم؛'، يصبها 
يشفعفلم نارا،را'. بن ناوأوبراكأن بن *شرالئ ه■' الله رسول، فقال، لخيبر، يوم أثبت 

بجس.بثمن نمني ثملة ق وعذب له، اليهود قتل ولا ه، لنبينا خدمته ولا جهادء، له 
وموازينهما،والصانع الأطعمة مكاييل يتجاوز الناس حقوق ق والتطفيف 

١^۶^الاس من ياحد كما الإنسان أن عل اوكريمة الأية ^، J^N tyiعيي القال 
عمومق يدخل بل والمعاملأيت،، الأموال مجن لهم ما م يعطيهم أن عليه يجبا له، 

منهماواحد م أن العادة جريت، قد المتناظرين أن كما فانه والقالأين،، الخجج ^١ 
القالخجج من لحممه ما ليهل أن أيصا عليه فيجس، الخجج، من ماله عل يجرص 

يمناالموضع هذا وق هو، أدلته ق ينفلر كما خصمه أدلة ق ينفلر وان يعلمها، لا 
نسألسفهه، من ؤعقلمه كبره، من وتواضعه افه، واعتتعصه من الإنسان انمافا 

حثر«ص.لم التوفيق الن4 

(.١١٥)لم وم؟i(، T'i)الخارى )١( 
(.٩١oص)تفسيرالمدي، )٢( 
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يتعلقحيكم وبيان الناس بئن المعاملات تنظيم عن بالحديث بدأت والسورة 
فيه.القه بثت-صنكم إلا شيئا ترك لم اش، شريعة فهذه بها، 

اهتماماتق عريضة مساحة س الأموال حرمة _ القضية له،ذ.ْ تمحقون أن ويبر 
بها.التلاعب عن ونحزا بصيانتها، أمنا تعال؛ اش إل الدعاْ 

أقبلقال؛ عنر بن اش عبد حديث التطفيف من التح.د.ير ق جاء ومما 
يالفهقأفود بهن' ابثليئم إذا حمس معشزالمهاجرين اادا عقال: ، ء- اش ننول غلينا 

الثناعول،فطز فشا إلأ يها، يعلنوا لحى قثل، شأ ق لظهرالفاحشه لم ئدركوئن: أن 
ؤالبينإف'المكيال ينمصؤإ ولم مصؤا، الذين ممتتيأّلأيم نمقن ير الق ؤالأؤجاع 

أمؤالهم، ٠١٥يمنعوا ولم علميهم، يجورالثلمطان المؤوية' وشدة يالسنين، أخدؤإ إلا 
وعهدالئه، عهد ينمصوا ولم بمثلزوا، لم التهاينر ولولا السماء، المطزمن منما إلا 

لموما أيييهم' ؤا ما بعمر قاحدؤا عيؤهم، من عدئا علميهمر الثة سلظ إلا رسٌلي، 
بيثهماار١ا.بانهم الفة جعل إلا الله' أنزل منا وبمحيروا الله' بمًكتاب أئثقهم محًكم 
يتيمةألئاين عل اكآؤ'' إذا ين آ ه المعنيين: المهلفغين وصف ق تعال قال كم 

بالوادحفهم ي-أح~دول أي: W نقمن ص الناص، من ءاكتالوا أي: ٥، : ٢
كالواإذا لخكزآفتهمر امحون! يتولا فيه يهلففون لا ط القفهذا ؛، والزائد٠٠١٢
ولحللهم، مما ثيئا ونهم ويبخحفهم بعض بجرونهم فهنا اس؛ للنأووزنوا 

لهمليس وما لهم ما أحدهم من الدول، بعض ق ؤولين المبحض منيع دا هق 
كالضرائبألعلان؛ سمجن الله بها أنزل ما ميات منحت رائدا، كاملا شعوبهم من 

أيصا:اكم_ة هذه ق ولحل فيها! حقوقه ألمهل الشعب هن.ا بجد لا ثم ونحوها، 
صاحبتحتها: ودخل واجبه. ز ويقنط كاملا، وحقه راتبه ياحد الذي الموظف 
:ه ا نبينال فحقهم! يعطيهم ولا عليهم، ما انمال لم ينجز ١مي العمل 

الصحيحة)؛"•ا(.لة لزالالألباق ؤحنه •؛(، ١٩)ماجه ابن )١( 
ر؟(تف-ضابنكثتر)خ/أ؛م(.
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أذىبدون أي: مثعثع«را،، عين حمه فيها الصعين نأحث لا أمه ميست لا ١٠
مزأنه عمرأمهّل، عن ا، الأموارر كتاب ق صلأم بن القاصم أولد وقد ينعجه* 

١فمال: الناص، أبواب عل دساو الدمة أهل من يئيخ  محاأحذناأن اك، أشفن ٠٠١١
بيتمن عليه أحرى قم قال: كبرق،؛، ساقتي صيعنقم _A_^، ق لحزبه ١ لق من

العدل.هو وهدا يملحه. ما المال 

الشن،بمعى ها والفلز أ\ه؟ بمووذئ رلتف، ألابملن ؤ لع-الت قال ثم 
نثلؤل^؛٧ /رخآ'؛ إ لكارْ  ١٣دإمحأنثبموأءمحرثالصلوؤ ؤ الأية: ي كما 

انالإيمالآخ-رحق باليوم ولوآمنوا مرخا.هلاكِة[• 
والتد.كيرباوومجهنم! إل الأغرة ق الرء نحرجر الق المعاصي هده ق وقعوا لما 

لأنهوذلك النصوص؛ كثثرق الحرمات عن والنش ات بالواجبالأمر بعد الأخر 
^وأاؤوثولهام،كؤؤ ذلك: فمن الامتثال، ض بحمل 

دأؤ)لأولص حم أذووآأ؛وهَألآغيد'إلئ، همدوْإثأؤووالرسولءيمبروصوف يلثوعمقاّيىء 
^تإلآبِنمثايأمحءؤلأثأثؤؤ تع—ارن انفه قول ومنه االمساء[، 'زِحيأه 

]النور[،ه ١٧٣ممامإفةمحالعزائدإدإكمقثؤنأشو1لورالاهمرؤلمثمل.عدانماطائفةسآلمفينإ؛ن^
لامرئبجل قلا الئاس، ا بجزمهولم الفق، ا حزمهمكه الأن و: ا نبينقول منه 

؛.٣١٠٠اذمايهمفك والتو،أإالأجران يالنه يومي 
ليومدن\ل"إغ'ه، فمال: البعث يوم وصف ثم 
ءعظير'تحن الثاسآققوأؤيتلإها ربنا: قال الهول، عفليم 

تنليخمله_ادك حفل رصع قلًظلمحمؤ 
]١-^[.ازش-اه ثديي عذ.ابآدنه ب-كنرى هم ؤما وترىآتاسسكنرئ 

(.١٨٥٧)الخامم صحيح ي الألافى ؤصحآحه ■؛؟(، ٢٦)ماجه ابن )١( 
(.١١٩)برقم )٢( 
(.١١٠٥)؛وسلم )؛•١(، الخاري )٣( 
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عرلأ،عراة، حماة، قبوؤهم، من مبعوئين منشرش وب قله فيه يقومون 
المخلوقات.فيه ئثهرك قهري حضؤج قيام القيام وهذا بهما، 

علمعاونه حرج قال يجنن' قا غن ئثت فشر ش، إلا يبي لا تعظيما والقيام 
عام؛لأبن معاونه ممال الرتثر ابذ ثجلس عام ابذ فقام عام وابن الرنثر، ابن 

يليبؤقيائا الثجاو لد يمل أن أحب ءامن يمول؛ ه ائنه ننول سبث قاق اجلس 
فلاذلك به يفعل أن أحب إذا الشخص أن عل الحديث هدا فدل الثاراار١ا. من مقعدة 

لأنذلك؛ ي شء فلا للسلام قام من لخكن ذلك. ق يؤغب أن عليه ويحرم له' يمام 
ذلكم دلت وقد اللام، هولأحل الذي القيام هدا فيتبعه مشروع، إكرام السلام 

منها:عديدة، أحاديث 
Jالنتيأتنه الناص مى أحدا رأيت ما قالت: ه، ١لنومنين أم عائشة حديث 

زبأتلت ند زاها إذا # الم وان فاطنة، من حلنه زلا خديقا ولا لائا ك. 
إذاؤبمتؤ ^؛j؛، يجلمنهاي حى يها فجاء سدها، أحد ؛إ محئثلها، إليها، قام ثم يها، 

قاللما ه نمنا حديث وكذ.لك إليه، قامت تب يه، نحتت ه الئي أتاها 
اللام.عل محمول سيدءقماار٣ا، إل ررقومؤا للأنصار: 

(.٣٥٧)المحيجة ق ^، ٧٦١١وصححه (، ٠٢٢٩)أبوداود )١( 
(.٧٢٩)صحيحه ق الألافي ؤصييه (، ٩٤٧)الهمد الأدب ق الجاري )٢( 
)٧٦(.اليلة ق الألباق ؤهححه (، ١١١٦٨)أحمد )٣( 



الآدات)م"_7ا(

٨i V ثتين ثا زثأ ي؛ ؛ ;أ سجين نج، ألمنار كثب ءائ 
أصنوً ع محن ثن وأء رلإ كقت 
ننق^١ '"  ١٢أيم معني س إلا هء أكدب ؤمآ ؛ ِق أتين 
ثاكاوألإن إ0ك بر كلأ زن؟ آ'لأمحا أتلا هاو ءايسا 

ئملإْالآ لحمم0 محيي ر؛إم ■من إمم َةلأ لمزئ.اأ يك؛ييل 
■ ١١٧ لكدبجل بيء آقjىكتم هدا بمال ئر ؟  ١٦زر أتيم يالوأ إمم 

الحبسوهو السجن منر •ه ٧ ؤلنج؛سا؛،م'زأ وقوله: ار، الكفبالمجار: المقصود 
ؤهوكذللمىجهنم، ق عليهم والتضييق هم •بحبقاض فكتابهم والضييق' 

ٌجتن*ي وأصحابه فالكناب مؤحش، ضيق  ٧١١٤٠ق مطروح 
والتعفليم.للمتهويل الاستفهام ا'ه؛ ووناآذركماضقُ؟ي 

واعمالاسماء فيه مثيت الكتابة، بيني مكتؤب ممطور اي ه؛ أآ آ ' 
تعالي:قوله أن عل كثير كابن العلم أهل بعض ض وقد المجار، أولئك 

الازكتاب شان ق مناما كلاما يعكون أن قاما لجيزرا؛، تفرا ليس ه إ ١
يإما والتشوير بتقدير، متصلا أوبمتكون التعفليم، موال له تعلمق لا لأنه الموضع؛ 
كتابمؤنحع فيكون: الحواب أوق سجين، كتاب ما أدراك وما فيكون: السوال 
أسفلق وهؤلاء الكفار، مكان وهوأيما الكتاب مؤصع تقدم: ما عل فجين مرقوم، 

ومجنون.علّهم ويفثق يعذبون حيث سافلذن، 

رخ/"هم(.العظيم القرآن ير نف)١( 
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ه،١ السورة مطخ بتن علاقة هناك أن العلماء بعض ذكر وقد 
فمد٩، ٨ وuآذركاضن ٧ كنارنيسم؛ن م، ب المبتدأة هذه وبين 

التطفيفمن نوعأ ذكراش نم الويل، عقابهم فكان التطفيف،، أعمالهم من أن ذكرربنا 
اشحق يودوا فلم عفليمة بنعم عليهم أنعم تعال اش أن وهو به' تلثسوا الذتم، 
ولهذاوالموازبن' المك١ييل تطفيفا من وهوأعفلم العفليم، التطفيف، محن نوع فهذا فيها، 

قالكثيروالقرآن، التعفليم به المراد الاستفهام ونحوهذا و، موتاآن;طى فقال: فحمه 
أ-—ِ- ا أآ  ٢٨ولا لا^،٠  ٢٧فر أد;ينقما وة ير وقال• لاح«دثأ• م ٢ و٠آأدرذكماأهف أءِ ربنا• 

^١٤٠٧٠١الطففين ئوعد كما والمقصود ِساآف[. ل و: ،١ وتآآذيخ،مايرماشل أ؛ وقال 
بأِوإل؛ومبذتعال: فقال يعتقد أن حمه بما المأكدبين للمدين الطففثن تؤعد فقي. بالويل، 
عمومتوعد بعد الدين بيوم ب، النكديعل ونص ه'، '  ١١أفيثكدلوتيويم؛تي ■١ ا لذةلهُان 

:أو،؛٢  ١١ا ثكوخ-ويم؛تي :إؤ الصانع: بالفحل والتعيير به، للتكديهت، تففليعا التكدبثن، 
لحزاء١ يوم وهو القيامة، يوم أنه المعرؤمحا الدين ويوم متجدد، به u؛كديبهم أن يفيد 

والنشور.الِعث، بعد والحالي،، 

منعل إلا يا=كون لا التعذيب أن الأية: هذه من العلماء بعض اتنبقل وقد 
جاءتهمهؤلاء أن منها: فيفهم الخير، رد التكذيسيؤ معي لأن الخجة، عليه قامته 

ءِوماَقثايقولت فاض صحح، معي وهذا فكذبوهم، الناس بيمثا وأخيروهم رسلهم، 
مستعلا بيده، محمي يقس ٠اوامحتما ١لحايثا؛ وؤ، لالإ~اءا. #  ١٠تُد.,بم،حئشثرثولآ 

به،إلاأربيت يالذي يؤمن ولم ينون يم ثملئ، ولا يهودتم،' الأمة هذة من، أخد ءف 
الآحرة•ق يمتحنون القرة كاصحاب، ال-عوة تبلغه لم ومن . ٢١١١٧الثامزأصحاي، كان 

العدل.مقتضى وهذا 

(.١٠٣)لم مر\( 
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كثيرالحق، بتكذيب انسل عل معتد بي'ىا'مح، تعال؛ قال نم 
وانع•أعظم وقفي يجزاء، يبال لم بالبعث كدب فمن غرو؛ ولا الأنام، عظائم افراف 

أحبرمن صدق سمر البراهتز قامت قد فانه عدوان؛ محض الدين بيوم والتكذيب 
وؤآء١دذايىآلأذايى سِاريهثِ ؤ تعال؛ الله قال به، إا=ىذب من عند حجة ولا به، 

لست[،ب؛مح-،إربمش اولم ألحى أثه م بمس ع ب؛ 
التفكرعن والنعال الإعراض إليه دفعهم هوتيكذيب إنما به ١ل٠كدبين وكيذيب 

ظكرعوؤن.ةنووأربنا؛ قال كما أوالجحود، والأيات، ^؛،^ ١ق 
٣شلتركأقىموزذهإ٣ملأؤ وقال؛ ]المل[• ألممسدتي"إ؛اإ؟ه عننه عأذءلركيث٤ان 

ص[.يو0.ه عق'>ئ؛وتكنص 
م،ث_م 

تحكلكلي لكذبة ث، أحاديالقرآن أن ينعمون أي الأكذوبة. والأسطورة: 
عاوأ١سممرأvئيىر3ؤث مادآانزل رإدان_لمح؛ ؤ تع_ال: ق_ال لغابري_ن! ١ ع_ن 

ربنا؛قال #، الله رمول نؤ أنزل بما يؤمن والمؤمن 
صالحشيجي ض أقرأ مث، كنلما أل وأذكر •٣[• االح-ل: ه حرا لوا  ٧١٥٢^^انزل ^١^٢ 1دقنأ 

الكفارق وال؛ الهذا عل اكحوطرح ق مكة ق ( ٥١٤١٢)نة الأنصاري 
عنها؛الله ال فقالمؤمن—ئن إجابة ا وأمه، كطأث^لأئيجى ياو\ ؤ الأية: جاءت 

منصوبةالوصسثن إجابة وجاءت ١لأولؤأسغلتره، نفعت فلم ي، ؤهاؤ\ِخرا 
ولوالله، عند هرمن يمولون ارلأ الكفإن له: فقلت، واح،-؟ الوال وه 

وهذاتننمه مع بإنزاله إقرارهم مقتفاه أماطر^١۵ إجابتهم: حكاية ق قال 
المؤمنونا أمبإنزاله، يؤكذبون وهم أو\طر، أنزل حينها: التقدير لأن تناقض؛ 

أوأنزلخثرا، ا ربنقال يعي؛ فخيزا أنزله، الله أن لاعتقادهم ه ؤ-ءرا فقالوا: 
^،١٤١١أما العزيزالحكيم، الله عند من نزل أنه يعلمون لأنهم خيزا؛ ا ربن

اطير.أسهو فوله: فتقدير 
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—زورا — المؤا الأدب بعميد يلمب فمن هدا، عصرنا ق مؤحؤد وافتكارالؤي 
عصاويقول: الإسلام يدهم، من الأثة وق الخيال؛ من صرب فمحت الخليل قصة أن( ادم 

لاذك،دء•أأِقاأه إلأآ-ذبا ^١^٥ إن تحج لكلمة ؤ'َك؛ربما إ أطوره مؤسى 
وبلقال، الأمركما ليس أي: هه، ؤ &ه، 

الح3( والأمء اش' عند من فاكرآن، معي' إل( معي من والانتقال للاصراب تأق 
وأحاطتوغمرها، قلوبهم، عل غلب ١٠هي: الطبري، قال غقلى، أي ه وؤرا0 فيها' ريب 

إذاؤدللثا ربتا، عليه ترين فهم، عقله، عل الخمر رانّتا منه: يقال فغطتها، الذنؤب بها 
إليهابجلص فلا قلوبهم، غش ذنوب من اكتسبوه فما ، ٠١١٠عقله ر فغلبت كر، 

انفه.رسول تمحت ه: اليمان، بن حديمه قال به. ينتفعون الحق من بثيء بعده 
فيهنمكغ أشربها، ف 3ايؤ عودا، كالحميرعودا الثلوم، عل القمل ارئعرص يمول،: 

للبين،'قميرعل حى بيضاء، ييقثه فيه لعقت انمقزها، قلب قأي نوداء' يعكته 
مرباداوالآحئأمود والأرص، الثماؤاث، دامت، ما فتنه ئلأئفزة الصفا مثل ونض 

الولذا . ٠٢١٠٠١^من أشرب، ما إلا يكزمنكزا، زلا معنويا يعرف لا مححيا' ك١تكوز 
بسببها،الهلاك كان كرت إذا فإنها صغائر؛ كانت وإن المعاصي، أمر ق اهل النيبؤ، 

وحاءبعود ذا فجاء ؤاد، بطن ق نزلوا كقوم الذنوب، ومحقرارت، »إيادقم الهريث،: وؤب 
٠،دهلكه<،ل صاحبها بها يوحد مق الذنوب محمرات ؤإل حيزتهم، أنضجؤا حق بعود ذا 

ينتفعفلا نورقليه، العصية خللممة تغهلي حق الصغائر هده ؤ، يفع العبد يزال فلا 
حير.إؤ( يوقق ولا الهلاعة، أمر ؤ، ويتثاقل بعلم، 

(.٢٨٦تفرالطرتم،)؛؟/)١( 
لم)؛اا(.)؟(م

(.٣٨٩الصحيحت)السلسلة ق وصححه (، ٣٨١٧أحمل))٣( 



نقنع

لمافانهم العمل، جض من والحناء ه،  ١٠ؤ
الأدلةمن الأية وهذ0 أبصارهم، عنه حجبست عمالهم، بأ الله عن قلوبهم حجبوا 

فإذاربهم' الأخره ق يرون المومغ—تن أن ات إثبعل المنة أهل بها اسدل الي 
والمعهزلة،الخوارج ذلك وأنمشر الموهنون، نفلرإل—ه المشركون عنه حجب 

فضائيةق دش أنه ث از بابن العلامة حكة من فان ولذا قليل، ووحميهم 
إللوأق وقال: فامتنع، العقيدة ينكرهذْ ممن الإباصية ار كبأحد مناظرة إل 

ميبججته ألحن كان وربما قليل العقيدة هده ينكر من أن والحال أما ناقشته، 
باطله.رواج ق ّبتا قد؛بتكون فهد.ا 

مْيرند-وؤ ربنا؛ قال الكريم، القرآن ق كثيرة العقيدة  ojjbتقرير عل والأدلة 
الكريم.وجهه إل للنظر هياها حميلمة، وناصرة: ش،اا، ل ٩  ٢٢إقز؛أا1طرء  ٢٢اضخ 

#، ١٦ؤ-مإلإمدازأآني،ر العفلسم، المعيم كلك أهلا فليسوا ار الكفا أم
يرونالخفة أهل لأن السابقة؛ الأية عليه يلم، وقد التأبيد،  ١٠٣الملأ وفذا 

م.ربهعن محجوبون أنهم فيهم صدق ولما إليه، لمظروا يوما فلودخلوها ربهم، 
ذلكلجم يقال بالحق، ١لتكدؤيب جزاء هذا او:،  ١٧يمم1وندا؛كىميهمذ :ؤ 
عنه.وإعراضهم الحق عن لتعالمهم وفاقا؛ حزاء وإذلالا، تبكيتا 
فقال:كرامته، أهلر عن الله.ق أخير نم 
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(٢٨. ١٨الأيات)

ماأد;دك ومآ ^ ١٨• عكمث ش ا'لأرزإر إ0لإب كلأ 
شآلآبر؛ر أئ ئ' ' أنيئن سبمْ ؛ا؛ ومم 

وحومهنق قرف ١'  ٢٢ر؛ ثهلزوف آلأرآك عل آأئ؛اآ نجر 
زْثأآثاخثور قحتق بن ميول ي؛'■؛ 'ا التجر يفره 

٢٦المن1ثسول 3تثنائرا يمح، وق ح منك، حنمهء 
؛ج ن آلثمززض يا يثثث ينا محن'ج' ين ثبتاجثُ 

لأنالؤحدون؛ الومنون هنا بهم والقصود الخير، عمل والبر• بار' جع والأبرار 
ال،كمارالمجار مقابل ق كان ذكرهم 

وقدرا.مؤمنا عال،، مكان ق أي 'ه،  ١٨ؤنيشبم\ا 
قوله:عند تقدم ما فيها يقال آه،  ١١;I ناعنؤل ؤون\\ث'يخ 

مرقوم'كتاب بانها عليين، ير نفالياد ليس 
هناك.هزر ما خمي الكلام وتقدير 

الذيناللامحممة عند0 عاو علميض، أن يعي قيل: ه،  ٢١ؤنتمئْممل 
أي:القيامة، يوم يشهدونه إنهم وقيل: الأصفياء. القزبون وهم خل، الله اختارهم 
تعارضلا فانه المعنيين؛ ر الأية دلالة من مانع ولا الأعمال، من فيه بما يشهدون 

بينهما.
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والقرآنالأبرار، حال بذكر نق الفخار حال ذكر ئا ؤلأألآةهمح>€ه، 
ياًءكونالمفؤس فصلاح وترءسا، ترهيتا المقابلات، هذْ من كثير عل عل مشت 

ذلك.بمجموع 

ابنقال ١^٠^٠. ي الحنة ونعيم ال-ذيا، ق باش الأنس نمم نعيمان- الأبرار ونعيم 
جنةال.انيا ق إن ت يقول رؤحه اننه قدس تيمية ابن الإسلام شخ سمعت لا ت '.4•^■"- القيم 

جنيأنا ي؟ اعدال يمع ما مرة: ل وقال ١^؟■^،،. حنة حل يد لا يدخلها لم من 
شهادة،وقتل حلوة، حبي إن تفارقي، لا مي فش نحت إن صدري، ق وبتاف 

الةالع.ةهده ملء القلعة: ق ه •محبق يقول ؤكان سياحة. بلدي من وإحراي 
منفيه ل جبوا نما عل جزيتهم ما قال: أو النحمة. هده شكر عندي عدل ما ذهبا 

وشكرك،ذكرك، ٣؛ أعي اللقم محبوس■ وُُو سجوده ق يقول وكن هذا• ونحو الخير، 
منوالماسور تعال، ربه عن قلبه حبس من المحبوس مرة؛ ل وقال عبادتك• وحن 

وقال:إليه نظر سورها داخل وصار القلعة إل يحل ولما هواء• أسرء 
احليبأحدا رأيت ما الله وعلم لا-ذ-؛د[، ه ي ؤ وًلهأ' ,غذقو؛نف بايئن' ئاب 

صدها،بل والمعيم، الرفاهية ؤخلأف العيس، ضيق من فيه كان ما مع قط، منه عيشا 
عيشا،الناس أطبب من ذلك وهوْع والإرهاق، والمهربد الحبس من فيه كان ما ومع 

إذاوكنا ؤحهه• عل المعيم نضرة تلوح نفثا، وأرهم قلبا، وأقواهم صدرا، وأشرحهم 
يراءأن إلا هو فما أتيناه، الأؤحس، بنا ؤصاقت، الظنون، منا ؤساءت الخوف، بنا اشتد 

بحانفوطمأنينة. ويقينا وقوة انشراحا وبنشلمب كله، ذلك فيدهب كلامه مع ون
رؤحهامن فآتاهم العمل، دار ق أبوابها لهم وقنع لقائه، قيل حنته عباده أشهد من 

يقول:العارفين بعض وكان إلها• والمابفة لعللبهيا قواهم امحتفرغ ما وطيبها ونسيمها 
مساكينآخر: وقال بالسيوف. عليه ونا لحالة فيه نحن ما الملوك وأبناء اللوك لوعلم 



محبةقال: فيها؟ ما أطيب وما قيل؛ فيها؟ ما أطيب ذاقوا وما منها ضجوا ال-ذيا' أهل 
ودكرْااراا.ومعرفته تعال اش 

عشرةت يوميا تعمل شخ يا إنك بار■بمن'.: الميزابن عبد الشيخ لشيخنا قيل وقد 
أنهاإعانةنعرف قالوا: غق. اثنه مجن إعانة هذه فقال: العمر؟ تقدم مع ساعة عثرة ثمان إل 
الخد11.يتعب لم الروح ارتاحت وإدا فقال: سب؟ هناك هل لخقن غق، اينه من 

يكرالتلازم.القصد ا وإنالآر0، نعيم إرادة أظهري السياق هذ.ا ي الأية ودلالة 
فانهالنعيم، من لهم أعده ما وإل الله، إل أي: ^^^آكِظنوذآئاه؛ ؤ قال: ولهذ.ا 

نإداؤ ربنا؛ قال وجوههم' إليه بالظر تتمتع خير كل ليعم إليه؛ منغلورا يدكرفيها لم 
نبيناقال تعال. اثنه ؤجه إل المغتر ذلك: وأجل ]١^"^[. ه راس

ألمفتمولون: قيئاأزي،وءكم؟  QjXiyه: اممة يمول الخنه، الخنة أهل ذحل الأدا 
فماالحجاب، مكشف قال: المار؟ من وينجنا الخئه، يدخلنا ألم وجوهنا؟ ئنيص 
هااُأ؛■ربهم الثظرإق مذ إلهم أحب فيئا أعئلؤإ 
عليهايظهر الدنيا ي وجوههم كانت ا كمومههلحثزهأشيآ.ه، ذ ؤ
التتاجةي تنهب وكاكانت الفجر، إل ام القيوعند الحر، ي الهتاعة رهق 

قاش يؤتكرمها ننتهك! الق الله لمحارم غصا تتمعر ؤكاك١نت ك، والن
وبهاء.وحمالا، ونحينا، نضرة، عليها يضش بان الاخرْ 

أوالمراد:عليه، محتوم مغلمى أي ه، منك تئمبمنمه> مختوم —مو0ينئجق ئؤ 
أعدءوما نعيمهم بعض بدكر المنوبه والغرض ا، بهر حتم ك حمريحه عاقبة 

الخير.من لهم الله 

ص)اه(.الصيب، الوابل )١( 



٢٠٥

ؤالغانمالعظيمة، الحوائز هذه ق أي ؟؛؛، ' ٢٦فىا'تنفثول 
الكدروقد خمر يحصلونه ثم الناس فيه يتنافس قد الذي الدنيا؛ حطام ق لا ١لأكربمة، 
أكترهم.عليها بحمل لا لخكن كفء، مئة ما لوفليمة يتقدم فقد إ يحملونه 

أمرالأحرقق المنافسة ومن عامل، أحر فيه يضح فلا أمرالاحرة ق التنافس أما 
يثاببر عمل إل المباح نحيل النية فهذه حيرا، بها وتنوي دنيوي أمر ق تنافس أن 

أنحوما ثومي وأدجو,في قألوم' قانام أنا ارأنا ت • جبل بن معاذ قال عليه. ان الأن
فيمنق«را<.

ومزجحلمط ذكره ممى الذ.ي الشراب هذا أي: ٩،  ٢٧شم ثن يزن• وم 
ئهأ، ٢٨ينادئ/يابماآل1ثزمرى ٩ وأعلاه، الخثة أهل فراب اراشنف وه—و نيم، بت

وعديقالوا: مزج_ااارأا، ين النيلأصحاب ويمزغ صرئا، المفزلموث نشربها 
الإرواء.معي لتتضمينه بمن؛ يعدى أن والأصل بالماء ل وبلرت 

ذكرإل عاد والطاعة، الر أهل وهم المكرمين هؤلاء حال من فرغ أن بعد نم 
فقال:بهم الأغرار من تحدينا المجرمين المجار حال 

(.١٧٣٣لم)م)١( 
ل؟(ممسضاسكرره/مْم(.
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الآدات)^_\"ما(

وإلا'  ٢١بماثؤ0"'بىآكن•ءامثوأ كامأ تنرموأ إ0 
يهثذاظوآ أنلهم ،<؛؛^ ٤٥١^١ ٢ ■ ■

ارّمؤ؛ومآ  ٢٢' كنافيث هثؤ/آي ^١^ ' ٠١٥رأوهم ^١  ٢١
ات0؛ؤرِ\؛ذئإ »وا ءامو^ أؤ؛ن دأروم  ٣٣■ -خنهأ عتيم 

٣٦ممعلول' ؤب\لتةبون\كإا هن، إز' • يغثوف \ي،آلأإطى  ٣٤

صفات:أرئع للمجرص ذكر 
الإعلاممحري بعض سبيل وهذا المومنتن، من الضحك ض درجوا أنهم لأول: ا٠ 
اشنم، وقد ، ;# نبيهم ومن شعائردسهم ومن الؤْنين من، كثيزا يخرون اليوم، 
ذكروقد عبادء، حؤ، ؤض، تعال، اش حق عل فهوتعد لشناعته، الحرم هذا عل، تعال 

بمادىضلويك>رتا»اماآنيرتاأخرى آية ق عليه التوبيخ 
ت-->جمكوينث*~؛م يكتر ^٤، أل—وقم حئ ثيخغ هاءذذذمو؟م  ١١أنيصن خر ولت 

نسوص|.ر إء  ١١١ءض؛ممنوث  ١١•
ذلكيلتقون فمد غمز، فهو ثخص ق قدحا أفهم فعل وؤِ، ١لتغامز، لثانية: ا٠ 

أواليي.أوالحاجب، باللسان، 
خربةبالمعهم تمتكهو١ وذويهم أهلهم إل المجرمون هؤلاء رجع إذا لثالثة: ا• 

حق،ق ثالثة جريمة وهذ0 المومنين، من 
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قبها وإساءتهم فيهم، الخائرة والخير بالضلال، ا،لؤمنين نعت لرابعة: ا٠ 
وجؤبمم•

اش،أولياء لحقوق تعفليتا ذكرها؛ ق ربنا وفصل بعض، فوق بعضها فللمات فهده 
أبلغاش أعداء من له يقتص وسوف شء، الومن حق من يضيع لن أنه المؤمن ولتعلم 

ؤعراء.ملية هذا وق القصاص، 

الإجرام،من فيه هم بما المجرمتن تلدذ ض يدل ه، ربنا: وقول 
قبالخؤض يتلذذ نحلم الناس، بعض ق مؤض وهدا بالومتن! بالحرية يتلذذون 
ينشرحأن لا أحيه، عرحش عن يدب أن عيية مع حممن والواجب احوانه، اعراحش 
فإلمذنبا، بالمؤء المذكور كان وإن بدلك! يتم؛كه أن عن فضلا فيه السوء قالة لسماع 

نراننهالذي هذا إل انقر للأخر؛ أحدهما رجلان قال :هء، ماعرا نحم لما ه الّي 
سارئم عنهما انلمه ؤسول فّنك،ا الكل<ب■ ؤحم نجم حى نفسه تدعه فلم عله، 
ذاننحن ققالأ: وهلأن؟ا<، يلان ارأين ققال: درجلهر١،، حمارثايل مزثمحثة حى ساعة، 

منتاكل ض اينه ئئ يا فقالا: الخمار((. هذا ث من قئلأ قال:.راانزلأ انثه. ننول يا 
سدهئميى ؤالذي منه، اكل من أفد آما أخسكما عرض من يلثما ارقصا قال: هدا؟ 

لمالمغيبة لرد دليل راهذا ه: النووي قال ذيها"رأ؛• يشس أنهارالخثة لي الأن إيه 
ومنالإسلأم((رص. ؤحقوق الاداب، مهمات من وهو الباطل، ق بمتهتك ليس الذي 
مداخليضيق مما فهدا النافع، بالحديث تملأها أن الداء: هدا عن الجالس وقاية سبل 

بالغيبة.أصحابها إغواء ق ١لشيهإان 
بعضأمر لناسجة بيتا دخل إذا أنه باز■نقن: العزيزابن عيد شيخنا عن والمعروف 

الاداب.من فيها بما لتامحس ١ وتنكير تف.سيرها، ق يشمع يم ايات، بقراءة ين الخالع

بطنه.انتفاخ يسب ؤحله ارتفعت )١( 



إليهبجتاحون بما الناس وتذكير الإفتاء من محالمه نحلو لا ,هي عشمين ابن ؤشيخنا 
غاليافالنفس بهم؛ فلنقتد العلماء، من كثير عليه دؤج منهج ؤهذا دينهم. أمور من 
بالياؤلل.شغلتك بالحق تشغلها لم إن 

ضوكلاء أنسلوا وما أي: ه، وثآاريزأمحم ؤ فال ثم 
ويشيعونبالضلال رميهم عؤ بجرصو١ حق أعمالهم، بجففل ملزمين ين المؤمن
ويتتيعونالدعاة، اء أحهنيتصيدون الذين بهؤلاء: شه لهم وممن السوء، قالة فيهم 

منهجحمر أيهم ويزعمون حطا؛ يعدونه ا معنهم فيشيعون الهداة، عورات 
قخطرالوقؤع بيث وفد هؤلاء؛ من بريء لف المنهج حين ق اللف، 

العلماءلحوم  ١١باز■،بمي ابن العلامة لها قدم الق نمالق ق والفضل م العلأهل 
٠ا( 

أهلأعراض سئما ولا الأعراض ق الولوغ عن لسانه يصون أن العاقل فعل 
الله.وفقه من والموفى عمله، سوء له زين من والمخذول الفضل، 

إلاأحواله غالب ق نحده لا عاما، عين التعمره نحاوز الثايح أحد أعمق 
والدكأن سمعت< هل مره: له ابنا فسألت لتلاوته، تمع أوي تعال، افه ل؛كتاب نالتا 

أبدا،نغتاب أن ه محلق لما يسمح لا والله اغتاب؟؛ فقال: يوما؟ أحدا اغتاب قد 
ؤلأنتئلا-ممنثا عما مثلؤنى مرلأ ؤ اف،؛ عباد ودعوا عيواا=كم، ي ١ذذلروا يقول: 

]_i[.ةظول?إقاأه عنا 
منهمصحكوا تدان، ثدين فكما ه، ؛٣ ?؟ ءامنوأمزآلكفار الو؛ن النم ءؤ 

الدنيا.ق منهم يضحكون كانوا ا كملاحرة اق 
أعدهما إل وينفلرون المرتفعة، الأرائك عل يجلسون ؤؤأ'لأولهيءلرو0ق|آه، 

١لك١ل.من بالأمس منهم يهزؤون كانو١ لن الله أعده ما ويرون العيم، من نم الله 
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ب;ءؤظروله،متعلقة الحملة هذه قيل أه،  ٢٦:لا لؤبآسمدارعtكازأ ذؤ 
جوابههوتمربروموال المعبتن ؤخمركلأ تأنق، متقريرى سؤال هو وقيل 

والثوابألّنا، وعذابا عملهم جض من جزاء يعملون نوا بماك؛ جزوا إ م نع
مقابلة.غثرذلك -تل يطلق قر لكّه الخير ق يطلق ا مأغلب 

ووألتبيجرسا: قال بمالاتها، الأمور وأن للمتقين، العاقبة أن عل يدل وهذا 
١١٦ؤ، أليى5َمثوأ يثئئ دمزهك ؤ سحانه: وقال يا. ا 'لأم ل# ■ ٦٢٨ن ِللثنحرنث 

•أرم'ثما ء:  ١١٧المهاد -ثهثزُندد1و رطإ 
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جةقا,امحيةك

الاشقاقسورة يدي بين 
اتفامحارا؛.مكية وش 

أسماؤها:
لإ،انشقت ا؛ ؤمحورة ٩، ١ الثناءأيتمت يوإدا يوره: المباركة السورة هذو دما 

و»االأذشقاقااربر

وحروفها:وةلم١ته١ عددآياتها 
وثلاثعشزون وش حريا، وثلائول مئة أربع وحروفها يات، ومع مئة راممها 

•٠٢١٠٠٧^٧١عدد ذ وخمس والشاي، البصري ِفي آيات 

فيها:ورد ما 

كانهالقيامة يوم إل ينظر أن سرْ رامجن : ■;؛؟"■الله يسول قال قال: 7بم.، عمر ابن عن 
وؤإذذاثآ،آءشبماارألوؤإداآلأ،اثآظئاب:، آو، ؤإد١امحكهمث فليقرا؛ العين رأي 

و؛ؤأمأبآنبملؤِاذاألإآأأضن؛;؛، ق: ج المي ْع سجدنا قال: محثُ هريرة أل وعن 
يخ4اا.

)ا(اكهميرواكوير)-ما؟(•
ص)با•؟(.القرآن، آي عد j ايان )٢( 
•)١٨الصب اليلة ز الاياز وصس (، ٣٣٣٣)الترمذي )٣( 
 )i( (.٥٧٨)مسلم
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مؤصؤعاتها;

الدنيا.ق كماكانوا قريين إل فيه الناس وانقسام فيه، يقع مما ؤثيء الأحر، اليوم 

مقصدها:

فيه.والمؤمنين ١^١فرين حال بييان ؤدللمثا الأحر، اليوم الفوزق إل الد.عوة 



ووقفاتتاملأت الافشقاق: سورة 

الآد\ت)ا_ْ(

الاهوذا 0 نيث ناذثِ)بم 0 آثقن ألثثآئ إذا 
ئننك ِريا نؤ1ذ ه نثثن ذي ، وآكت، ه س 

وتدعوالعاقلالقيامة، يوم هول تبتن لمشاهد تصويربياق السورة هذه هللع مق 
والمدامة.الخزي حلول قبل الاستعداد إل 

ليسالأية هذه ي فالحديث السماء، مى جنيعي ؤداآلثآئآنسلإإغأه، 
هّهؤت لت4الخ.ىحفيسح ؤ ا؛ ربنقال مارات، العن بل واحدة، ماء يعن 

ا؛ربنال ق.تصدع^تا. كله_ا. السماوات مصير فهذا [، ١٢لالط.لأق: 

بدئيوم ؤ ا• ربنوقال ]الرهم-نا• َةلدهانأؤغ؟ي وردم ثكاث ألئمآء اثمي،  ١٥؛ؤ 
تبديللا صفات، تبديل التبديل اروهدا [. iAلإبرا،وم: ه ؤ آمحفيض 
ظهرهاعل ا مويلش الأديم، كند وثمد مؤى القيامة يوم الأرض فان ذات، 
وتلقونأمثا، ولا عؤحا فيها ترى لا صفصما، قاعا فتصير ومعلم، حبل من 

ه؛ارمبيمينتعال الله يعلويها نم اليوم ذلك أهوال شدة من كالمهل، السماء 
بالأذش_ةاقلها ربها أمر أطاعت، أذقن،: ه، ئ؛ يخت، ؤ قال؛ 

ربنا؛قال محلوق، كل حال وهدا لخالقها. انقيادها لها وحق فانفطرت، 

•ف( ٢٨محنرفرالسى، دا 



؛?وإدا■1،وقال• ث ل ٩  ١١٧كنؤءن ثإلألياؤإداشنئأءِ،اث1سافولله' آدّّموتبه م
إثكلجّيىيدأشمكننلءادمآ أأ؟لأس-ف/أوء،وئل  ٤٧ئمئأمماهإهعايقوللض؛كفءن 

وهنأقوىحلزاضثو؛تم نءا،وقال• م 1- ٩  ٠١
ؤ.؛ث-املأبمنمآإدآوقاوت ■الأ1، لتس■ ل ؛؛؛ طنؤة=خ٣Jyu  0^^٢ أ وأ'لأرهمث^ 

ثمضقنبمنهآإذ١ منولر زثخن ينه م1كان ء وقال; [، 'فى ل;تأ ■١ مح^ِن لم؛ش دقؤل أؤدننيآن 
يهملنيئاآن إدآأنإد • اممره ءِإئمآ وقال: لم__أ، أ؛;: ٣٠وزن لأم إنايمول فب 

يلإثابموللألكوؤ0و وقال: رض[، ه  ٨٢مثؤن 
غيره-ق والزهر اش، عفر فيما الرغبة تعثليم ر تبعث وهذهآمات اء'هم[. 'بج ّعآ'ار

ji  ال،لحب١ هذه كل معه هب تذ ا عقلينمدا تمد ء:، ٢ مدش وإذاأ'لأوض
والحار.والأودية، 

ممانعلمهوغيرذلك والعادن، والكنوز، الأموات، من ؟آ؛،  ١١ا غياوعئلغ'أ المأوننن[ وم 
وماذلك؟ بعد سنكون أين فيه: الفكر إعم.ال ^٢١^١ الذي والسوال نعلمه• لا وما 

الممكيرفيه.نا-يم بج_اأن بل عنه، نتغافل أن لايليق هذاالمعي ينتفلرنا؟ مصيرناالزى 
ي:تكثير ابن قال ه، ٠ وحفل  LUiiiوآذم ماء! البانقياد نعتير أن والواجب 

فهروقيءئد بل يغالب، ولا يمائع لا الذي العظيلم لاقه أمنه؛ ئطيغ أن لها راوحى 
الكك؟االحبي يعرض أن أفيليق شانها هذ.ا كان فإذا - ثيءلأم ؤ له ودل 

هذهوجواب راواحتلمفوا : ء الحوزي ابن قال الشرط-؟ جواب أين سؤال: هنا وها 
مددف- معروف المعي لأن متروك، أنه أحدها: أقوال: أربعة ِش المذكورات الأشياء 

السأيها فيا ؤكدا كذا كان إذا القائل: كقول الألمان، ياأنها أنه والئاز: لقران. اق 
المعي؛فكال الفاء، وتضمرفيه هوالخواب، الإلماث أيها يا فيجعل: عملتم، ما ثرون 
الكلامق أن والثالث: الفراء. القولين ذكر ١^^١، الماء إذا والعقاب الثواب ترى 

اممسيرشض)ماهما(.
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الماءإذا فملاقيه كدحا ربك إل كادح إنك الألمان أيها يا يره: تقد وتاخيزا، تقدينا 
إذافالعىت هؤملقيه٩. بقوله.خق؛ عليه مدلول الحواب أن والراع• المي■ قاله المقت- 
التقديرات،كل عل قريب والمعي الز-جاج<اأى. قاله عمله، الألمان لش القيامة يوم 

إليه.يؤول وما العفليم الخلق هن-ا الاعتباربأحوال والهم 
عزاسمه:قال لأمره. ؤحضؤعها لربها، المخلوقات هده انقياد من لتعجسم، وإنك 

ا؟١ ز أآكؤس تث يمح، أُداد'اُ آ لد ربمدلون نومين ق اكى-ثلؤرالارض يدغ' ؤ م 
يماس-مئ•١ أموبا ةرذ؛آ ميهاو؛-رقب ين ثبمليtاوخئ 

فهذهصس[. ] ي: ١  ١١ز لتآي ١٥\ولكأك ١ياطزتآ ثاد-ءاقممال، حإألتا,ءؤئ 
فلوضعفه! شره ْع ربه ِؤ يتمؤدكثيرا الغ-ي الإيمان محن واعفلم أكر المخلوقات 

أد=ى؛رتيحنقوأ*لأرني لحلو٠آككؤت ؤ وأرداه! أصعقه فيروس أحقر عليه نشل 
'١بملمثول لا أد=غأرأدابم ؤوكن 

الفررل/بم\ا(.علم افرق زاد 



الآدات)ا*_ها(

 ^L؛b٥٥ثق نبمَقث إك إنككادح ؛
دسيرإمحاسب ءُلملآ^أأموف يمينه أوركئلار من 

ودآثطهرهءمحيخهُ ملأهوأماس 
بججما.إمحكائتيص

دمحءدصناواربث'كاف إف 

تشعه عامنر آنك أي: 
سعيتهر١؛.الدي المى هذا نتيجة وملاق ربك، بعده 

قالكما منعما، كأن مهما الدني—١ الحيساة هذه ي ويتعب دسهم إذسان فعل 

المس\.مكابدة من وعناء شدة ق أي: ثثلآ3دههلابم، ؤ ا: ربن
يلاقيهوما ولادته ح—تن من أفرادها، من شمل الأية هده عموم من بجرج فلا 

ؤمقم،صحة محن ذلك بين الأحوال به تتقلب ا وميعانيه، وما اقنع حنن إل 
قفالمشقة والحرح. كالثؤكة خاصة أو والمد، كالخ_ر عامة كونية ر ١ وأفد 

قبايعيغدو؛ الناس ه: ا نبينقال كما يم الناس فكل حاصلة- الحلمة 
اسسرءاائه ؤإر< ئنه، نمه يبيع من الماس فمن أومويقهارار؛• ا قمعممهه لقسم

منناوذي يشنلوى له-رالجثنه إاُى وأنوثم آذمن4تَ آلنمحث يث 
تر)ل7؟ا(■الزاد يراجع؛ ١( 
(.٢٢٣،ذم)٢( 





صح

قاستطاع ما التيتن بجب ه الني لألكن قالت: ه، عايشة حديث منها: و٠ 
وتنعالهاار١؛.ومحله، طهوره، ق كه؛ شأنه 

مماق:بشماله، .؛■؛ افه رنوو عند رحل أكل قال: ك الأكوع بن ّلمة عن و٠ 
قمازدعهاقال: الكر، إلا مانئنه اسثلعش(ا، رالأ قال: استطيع، لا قال: دييينائ،اا، لأمل 

إولأ-
ثطيسيدي ؤكائت ، ؤ؛ ايثه حجرلأسول ي كى ه': سلمه انج؛ عمربن قال و٠ 

دييلث،ااأص.منا ولمل ييمينلث،، ويل اممة، نم علام، رريا ل: ممال الشحمة، ف؛، 
ائنهأئن افه عذاب من الدنيا ق أشفقوا لما ه، ؛■ إ ؤ

ظذي؛غتا0ٍةمربنا: فال مسرورين، أهليهم إل فانقلموا خوفهم' 
# ٢٦ه١لتاإناحغغمزئ ضَتلأئنع' ذؤزلإ  ٢٢

حويايومقلمه يملأ انله الدنيافإن ق اننه عن أعرض الذي أماالمجرم ]'ض!، 
الختكتبهذا يويلتامال ويمولول مه مما لمجرم\رامفقان علي-ه، —رض ادع 

ي; ٤١ا لحدا ريك ولا ناضإ عماوا ما وؤحدوا احصياح إلا ولأَةارْ صغيرة ثائر لا 
#وعزقٍخآت: افه قال قال: هأ النه يسول أن :ه، أوس بن شداد عن وثنت ل'لكْم[• 

فيهاحمع يوم أحفته الدنيا ق هوامشي إن حوفين، ولا ين أمشلعيدي أحمع لا 
ادى«راا.عيفيه أحمع يوم أمنته الدنيا ق هوخافي ؤإن الي، عي

ا:ربنقال العين، الحور من وزؤبمه المؤمنة، ؤذريته زؤحه، ^١٠٠^٠• 
[.٢١اهادنق؛م حم ؤ

(.٢٦٨)لم وم(، ١٦٨الخارى))١( 
لم)\؟-أ(.م)٢( 
لم)أ؟•؟(.وم(، ٥٣٧٦)الخاري )٢( 

(.)؟ivالصحيحة ق الألباق ؤصححه (، ٩٨/٦)الخلية ق ).؛(أبونعيم 
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يعطى؛أي، •١ أ ؤدأث*ى الأشقياء: البؤاء حال ق قال ثم 
زأؤيتاكبيهد-لمبتي ييما-إمءبقول أوفلإبٌ' س ووأق ا■ ربنقال يثمال، ظهرْ وراء كتابه 

لالخافن[.؛ي 'تأ ن
والثبور-يدعوبالهلاك ه، ا  ١١وئأدمأموإر مؤ 

المار،إيقاد عل يطلق والإصلأء حرها. يقاسي يدخلها، ؛\ه،  ١٢ثل^^٨؛ وؤ 
يقارنلا عظيمة بنار فكيف الد-نيا؟ نار بجتمل محنا ومن بها- اب والعن. لحولها ؤش 

؛^^>،ربمجماقايوأذطربنا؛ قال فائرا، منها الماتي كان ولذا •بجزهذْ! حرها 
١٨٥.]

قيفكر لا مغرورا، الدنيامروزا ق أهله ي كان إنه 
الدنياق ربه من حائما كان من بجلاف الاحرة، ق حاف الدنيا ق أمن فلما العواقب، 

حوف؛ن.بين له الله يجمع فلا 
ويجعث-مجع، أي؛ ه، '  ١٤ؤإئمح'ظناد<لمر 

عليمأمحرم، من ُثيء عنه بجي لا مجاله، عليما ٩، اآ ؛١ ديءبميّمإ'؛ رم؛كال إن ؤ؛ق 
أعماقها.ق وغاص الأنض بهذه واختلط بدنه من تلاثى حزء بنقل 



.٥٢( ١٦الايات)

'ثذإذانألم ©آ ؤثق نثا نآص ©آ ألم ي أ^ 
وإدام©أ تنموف لا ذم ثا متأآ ء عن ثظ وكئ آم 
دكدصكأكنَك|نثوأ بر '©آ ه ِمئوول ^٠ الئز؛اق  ٧٤مئ 
©\و م فمحثم © يمحى ث ٣ © 

©نن>ونأ ثث ثم لثم ألصلحنت لجؤأ ِ)^١^١ \ؤخ؛ 

مأقآمق©ب، زثق©نألمإذا أبألء©نآم ^٠١؟ فوك: 
باضإلا العبد بجلف يجوزأن لا أنه يخش وليس محلوقاته، ببعض ا هنبحانه 

وهميفعل عما يسال لا يربد، ا موبجتضم يشاء، ما فيفعل وأماالله تعال، 
بالون.

صلاةوقت ينتش وبانتهايها الشمس، مغيب بعد تحنكون الق الحمرة والشفق: 
العشاء.وقت ويبدأ الغرب 

فؤسق؛وءيرها، اليءواب أنواع ظلمنته حممت إذا الليل ؤهو يتلؤه بما القسم وتلاه 
أي''ه؛ ١٨ؤنألثمّإداآمح،ز فقال: فيه، بعكون بما المم تلاه ثم وحوي، جمع أي: 

ذللئ،ابعد القسم بجواب جاء تم بدرا، فكان اكتمل، 
بها،ان والمرادالأحوالوالأٍلوارانييمرالإذ

وقال:]؛ص[، ه ه';ي 
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قزثن ثم يتآبهاآتاسإنلأن ؤ
ونفيمحسيم

طملأ■^٣' 
هقه؛ااهآكنهايث؛ ئأقىآلأخ؛ك ؛ jitآكمبمكنلأبخإئش 

ؤمزألىم=ظ»إننزاسيمؤقال: ]١^٤[، 
ننجلثتئوأأثدحقن؛ م ! ۶^^^٥٨؛A>م ya؛

تجآآهلظغ_ر[.
أوببعضها،بها يم_رمآدي الأطؤارالق هذه بتن التناب هذا وانخلسرإل 

جعلئم؛ يعقبه، الذي الليل سم به، ءم االقسالشفق من قبلها، ذكراش ما وبتن 
هذهبان يشعر ما ذلك وق الليل، ظلمة يخيء الذي المكتمل القمر ذلك خاتمة 

رور،ويونور، فرح، إل به تنتهمب مريعة، متتالية لم البها يمر الي الأطوار 
أأجا'ه،وتقلبه يأاوءا0وسدول لأ ثالم ؤ قال؛^-١^ نم 

الفكيف زوالهم، وقرب عليهم، اش قدرة عل دليل احوالهم واختلاف أطوارهم 
ارةبالحمقرون جؤد الوترك أ تكيارهذا؟ علووامحأي إ يؤمنون لا الهم وميعتبرون 
مجيراٍالأ،اد1وبمتكن؛سحئهدم وإذ سحانه:ؤ قال ربنا، اب كتق العظيمة 

والدنحاتان الحنأهل فهم اواجدون أما لاوئ_رةا. ه ى" لكغئرك ١ بن وآسةك؛رقال أن 
ة4مأءرهإؤ ات ربنقال فيها، ألعلأ 

وي-تاوهل1نا ؤن، نث؛ثآإ يعوق عنادصا;ج حنويهم قحاد و ه متكبمك< وثملأ 
لال-جّئا•ى'ه ى' روتنئأ.خؤ0 

يرارأعي له: فال الحنة ق له مرامما يعكون أن الله. ؤسول الأس—يي ربيعة أل مولما 
الثجود((رال^^؛ tJمسك 

را(،ام)آهلأ



يققتع

١لتلأوةتشجؤد يتعلق مما يشيء هنا أدكر أن المناسسب من ولعل 
هريرةأي مع صلت قال: راغ، أي حديث معنا ومر موكلة، سنة كمه؛ ح٠ 

بهاراجين قال: هذه؟! ما فْا0: فجد. الثآأ١ظغه، ^؛١ فقرأ: لعتمة، اه 
ألقاهااُاا.حق بها أسجد أزال فلا ه؛ القاسم أي خلف 

واحدة(ارأا.مجن.ة نجصل التلاوة سجود أئ عل الفقهاء اراقمق وقد 
القبلة،غيرجهة إل نمثون أن فيجوز الصحيح، خم، صلاة ليت السجدة وط0 

وصوء-وبدون 

سجانجوده ق ويقول السعة، الأعضاء عل ولمحي. يهتكبر، أنه صفته: و٠ 
بدونمجد وقيلت يرفع، ثم الجؤد، وصلها ق جاء ما لعموم ثلاقا، الأعل رق 

وحفص.رفع م ق فيكبر صلاة ق كان إن إلا وهوالراجح تسليم، ولا تحضير، 
نحوهأو حائل ٣؛ لخكن الجؤت■، أراد إذا الأرض عل المصحف ؤضع ولا 

إكرائاله.
صلاة.ليس لكونه النش؛ أوقات ق يصح التلاوة ؤجؤد 

ش:الراجح عل عشرمؤصعا خمسة ومواصعه 
أاُر.دا.: ft ٢٦^^وله,وششثدوث. و؛ )١( 

ا؛رَسأ.؛.م:  ١٠وظللهمآنثJؤوآلآتفي ؛ؤء ( )٢ 

لأدت_تكثئابندآثؤ وماإِ_,.-آو؛؛د( ربميبنجدثاؤاألتمرن ؤ ( )٣ 
ل.'سم[.:بج:إا،

(.٠٧٨)وملم (، ٧٦٨)الخاري أحرجه )١( 
(.٢٢١)!؟/الفقهية الموسوعة )٢( 



جقثت<

سجد١عثإلمثذنو0 منئله;قإدانق >؛ أرمأ١٧آكيط قزءبتإيدءأوب'ؤموأإة ؤ ( )"؛ 
ا؛0؟محللإرا،[.

]مريم[.وفيلإإءداومح1)٥( 

ثسوإ'حوأمحمو!إثاثحزتسفيآُنيب( )٦(ؤ 
^محثاكرينهر؟إؤمحقتيث وألسأجرإفلآت 

]١^[.إةافَظكدثلأه.ؤ؛ 

قمحثإَمصوجأسإ :١^١ )7(بكأقامح 
ه]١-^[..ا _=^»؛قيحؤى. آنخي 

صإتأمثيا^؛٣ Q هازإوماآؤخم^نأسث وإدايِلم ؤ )٨( 
مج؟محلامص[.

0تاتونوم1 محنؤن ما ؤتاؤ وأيرأ؛؛و( قآلت1نوت آلحب» كئيج أثى ئي ؤأث"يجدؤأ ( )٩ 
.أإ0؟محلاللا

الثئم هدتيهم ؤتثمإ مجرا ؛،-موأ د>=قروإإذا الدمن يؤبمنبماسا إثما ؤ )•١( 
ل١لجدئ(.?لجغآي ه تعإوت 


































































































































































































































































































































































































































































































































































