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 املقدمة

﷽ 

ـِ اتبَع  احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وظذ آفف وصحبف وم

 ُهداه، أمٚ بًد:

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ؾَٔقل اهلل تًٚػ: 
، ؾَد أخزٕٚ اهلل إٔف إٔزل افَرآن ادبٚرك فْتدبر آيٚتف، [29:ص] ﴾زب رب

يًٍْٓؿ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ، وهذا تٍسر حمرر  وفٔتذـر هبٚ أصحٚب افًَقل مٚ

ظؿ، مع تٍسر شقرة افٍٚحتٜ افتل هل أظيؿ شقرة ذم افَرآن،  ءخمتك فسقر جز

وتٍسر آيٜ افُرد افتل هل أظيؿ آيٜ ذم ـتٚب اهلل، وافَهد مـ هذا افتٍسر 

 تسٓٔؾ تدبر آيٚت افَرآن افُريؿ.

َديّٜ واحلديثٜ، ٓ شٔام وؿد خلهٝ هذا افتٍسر مـ أهؿ ـتٛ افتٍسر اف

تٍسر حمّد بـ جرير افىزي وتٍسر ابـ ظىٜٔ وتٍسر افَرضبل وتٍسر ابـ ـثر 

وتٍسر افسًدي وتٍسر ابـ ظٚصقر وتٍسر ابـ ظثّٔغ، مع آشتٍٚدة ـثرا مـ 

 ـتٛ ابـ تّٜٔٔ وابـ افَٔؿ رمحٓؿ اهلل مجًٔٚ.

ائد، وافتٔسر ظذ مـ يَرؤه وحرصٝ ذم هذا افتٍسر ظذ تَريٛ ادًٚين وافٍق

 أو يسًّف فٔتدبر مًٚين ـتٚب اهلل، بام يثّر افًِؿ افْٚؾع ادَتيض فًِّؾ افهٚفح.
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أشٖل اهلل أن يبٚرك ذم هذا افُتٚب، وأن جيًِف ظقٕٚ فِّسِّغ ظذ تدبر افَرآن 

 افُريؿ، وأن يٍْع بف مـ ؿرأه فٍْسف أو ؿرأه ظذ ؽره أو دَرشف أو درَّ َشف، ووهبتف

جلّٔع ادسِّغ ظٚمٜ، وظسك أن يَرر ظذ ضالب اددارس وادًٚهد وادراـز 

افًِّٜٔ، ؾجزى اهلل خرا ـؾ مـ يىبًف ويقزظف أو يقؿٍف ذم ادسٚجد، ؾال حَقق 

 ضبٚظٜ يل ؾٔف، وأشٖل اهلل افُريؿ افَبقل.
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 دبر صورة الفاثحةث

 خص حص مس خس حس جس مخ﴿يَقل اهلل شبحٕٚف: 
 ملسو هيلع هللا ىلصًْل بذفؽ شقرة افٍٚحتٜ، ـام ذم صحٔح افبخٚري أن افْبل ، ي[87]احلجر: ﴾مص

، «احلّد هلل رب افًٚدغ، هل افسبع ادثٚين، وافَرآُن افًئؿ افذي أوتٔتف»ؿٚل: 

ك افسبَع ادثٚين فُقهنٚ شبع آيٚت، وٕهنٚ ُتثَّْك وتًَٚد ؿراءُُتٚ ذم ـؾ رـًٜ  َّّ ؾٓل ُتس

ذم افَرآن، شقرة افٍٚحتٜ افتل ُيٍتتح هذا تٍسر خمتك ٕظيؿ شقرة و ذم افهالة.

ك أم افَرآن  َّّ بُتٚبتٓٚ وؿراءُتٚ ذم ادهٚحػ، وَيبدأ ادهع بَراءُتٚ ذم صالتف، وُتس

ؾ مًْك مٚ أمجِتف  ٕن مًٚين مجِٔع آيٚت افَرآن ترجع إفٔٓٚ، وـؾ آيٚت افَرآن ُتٍهِّ

 افٍٚحتٜ، ؾًذ ـؾ مسِؿ ومسِّٜ أن يتدبرهٚ.

 .﴾جم يل ىل مل خل﴿ :أول شقرة افٍٚحتٜ يَقل اهلل تًٚػ ذم

َِّّْٚ اهلل أن ٕبتدئ ؿراءة افَرآن مستًْٔغ بف، متزـغ بذـر اشّف، ـام ؿٚل اهلل  ظ

 ﴾رن مم ام يل ىل مل﴿: ملسو هيلع هللا ىلصذم أول شقرة إٔزهلٚ ظذ رشقفف حمّد 

أي: أبتدئ ؿراءيت بٚشؿ  ﴾مل خل﴿، ؾَٔقل افَٚرئ حغ يَرأ افَرآن: [1]افًِؼ:

حلؼ دون مٚ شقاه، وهق آشؿ إظيؿ ظذ افتحَٔؼ ظْد اهلل. واهلل هق ادًبقد ا

ٕٕف متوّـ ـؾ اشؿ مـ أشامء اهلل، ومجٔع إشامء احلسْك تٚبًٜ ـثر مـ افًِامء: 

وهق أخص أشامء افرب شبحٕٚف، ؾال وٓ يوٚف اشؿ اهلل إفٔٓٚ، ، فف، موٚؾٜ إفٔف
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 ﴾زئ رئ ّٰ﴿يسّك بف ؽر اخلٚفؼ تبٚرك اشّف، ؿٚل اهلل تًٚػ: 

 ﴾جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [181ٕظراف:]ا

 .[8]ضف:

اشؿ مـ أشامء اهلل احلسْك، بًّْك: صٚحٛ افرمحٜ افقاشًٜ،  ﴾    ىل﴿

ؾٚفرمحٜ صٍٜ ذات اهلل شبحٕٚف، ورمحتف وشًٝ ذم افدٕٔٚ مجٔع خَِف، ؾٓق افذي 

محتف، أوجدهؿ مـ افًدم بَدرتف، وتٍوؾ ظِٔٓؿ بٖٕقاع افًْؿ افيٚهرة وافبٚضْٜ بر

 جي﴿وهق يرحؿ ذم افدٕٔٚ ادسِؿ وافُٚؾر، وافهٚفح وافًٚيص، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي
، ؾرمحٜ اهلل وشًٝ ذم افدٕٔٚ ـؾ رء، فُْٓٚ ذم أخرة [156]إظراف: ﴾ّٰ ِّ

 .ٓ تُقن إٓ فًبٚده ادتَغ، افذيـ يٗتقن افزـٚة، ويٗمْقن بآيٚت اهلل

صحٔحف ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ افْبل صذ اهلل روى اإلمٚم مسِؿ ذم 

إن هلل مٚئٜ رمحٜ، إٔزل مْٓٚ رمحٜ واحدة بغ اجلـ واإلٕس »ظِٔف وآفف وشِؿ ؿٚل: 

وافبٓٚئؿ واهلقام، ؾبٓٚ يتًٚضٍقن، وهبٚ يسامحقن، وهبٚ تًىػ افقحش ظذ وفدهٚ، 

ر اهلل تسًٚ وتسًغ رمحٜ، يرحؿ هبٚ ظبٚده يقم افَٔٚم وروى افبخٚري  .«ٜوأخَّ

دٚ خِؼ اهلل اخلِؼ، ـتٛ ذم »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف أن افْبل 

 .«ـتٚبف، ؾٓق ظْده ؾقق افًرش: إن رمحتل تٌِٛ ؽوبل

اشؿ مـ أشامء اهلل احلسْك، بًّْك: صٚحٛ افرمحٜ افقاصِٜ إػ  ﴾يل﴿

وؿٚل ظز  ،[43]إحزاب: ﴾مت هب مب هئ﴿ظبٚده ادٗمْغ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع﴿وجؾ: 
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، ؾٚهلل يرحؿ ادٗمْغ ذم افدٕٔٚ [175]افْسٚء: ﴾حل جل مك لك خك

وأخرة، ويِىػ هبؿ، وذم هذا ترؽٔٛ ذم حتَٔؼ اإليامن وافتَقى فٍٔقز ادٗمـ 

وذم افبدء بٚفبسِّٜ بٔٚن ؾوؾ ذـر اشؿ اهلل،  برمحٜ اهلل اخلٚصٜ، وؾوِف وفىٍف.

إمقر ادّٜٓ ـٚفَراءة وافُتٚبٜ وإـؾ وافؼب وٕحق ذفؽ،  وآبتداء بٚشّف ذم

ؾ٘ذا ُذـِر اشؿ اهلل ذم رء وضع اهلل ؾٔف برـتف، وؿد أخز اهلل ظـ ٕبٔف ٕقح ظِٔف 

 مك لك اك يق ىق﴿افهالة وافسالم إٔف ؿٚل ٕصحٚب افسٍْٜٔ: 
 .[41]هقد: ﴾يك ىك

ِِّؿ اهلل ظبٚده أن حيّدوه هبذا افَقل،  ﴾يم ىم مم خم حم﴿ ُيً

ادًْك إول: بًّْك افثْٚء،  واحلّد فف مًْٔٚن: تَدير: ؿقفقا: احلّد هلل.واف

وادًْك افثٚين: بًّْك افنُر، ؾٚحلّد بًّْك افثْٚء وبًّْك افنُر هلل شبحٕٚف، 

أي: افثْٚء ـِف هلل وحده، وافنُر ـِف هلل  ﴾خم حم﴿ؾًّْك ؿقفف تًٚػ: 

ٚتف، ومٚ شقاه خمِقق ٕٚؿص، ـام ؾٚفثْٚء ـِف هلل: ٕٕف اخلٚفؼ افُٚمؾ ذم صٍ وحده.

 ﴾جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي﴿ؿٚل تًٚػ: 

وافنُر ـِف هلل: ٕن مجٔع افًْؿ افيٚهرة وافبٚضْٜ، افدٕٔقيٜ وافدئْٜ مـ  .[15]ؾٚضر:

 ين ىن من خن﴿ظْد اهلل وحده، وبتٔسره ورمحتف، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [21]فَامن: ﴾جه
. روى [53]افْحؾ: ﴾حم جم هل مل خل حل﴿وؿٚل تبٚرك وتًٚػ:  ،[18]افْحؾ:

ٓ »إٔف ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصافبخٚري ومسِؿ ظـ ظبد اهلل بـ مسًقد ريض اهلل ظْف ظـ افْبل 

َّٛ إفٔف اددُح مـ اهلل: وفذفؽ مدح ٍٕسف وإذا ظِؿ ادسِؿ اشتحَٚق اهلل  .«أحٌد أح
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ع خَِف، ؾٕ٘ف يّتِئ جلّٔع ادحٚمد، واشتحَٚؿف افنُر ظذ ًّٕف افتل ربك هبٚ مجٔ

 ﴾يف ىف يث ىث نث﴿ؿِبف مـ حمبٜ اهلل، ـام ؿٚل اهلل ظـ ظبٚده ادٗمْغ: 

 ، ومـ أحٛ اهلل اجتٓد ذم ظبٚدتف، وحرص ظذ ضِٛ رضٚه.[165]افبَرة:

افرب هق اخلٚفؼ ادٚفؽ اددبِّر، وافًٚدغ هؿ ـؾ مٚ  ﴾ىميم مم﴿

وافدواب واجلامدات، شقى اهلل مـ مجٔع ادخِقؿٚت، مـ ادالئُٜ واإلٕس واجلـ 

ؾٚهلل خٚفؼ ـؾ رء، ومٚفؽ ـؾ رء، وادتكف ذم مجٔع ادخِقؿٚت بَدرتف 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿وظِّف وحُّتف، ـام ؿٚل ظز وجؾ: 
 ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 .[27-26]آل ظّران: ﴾مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

ؿ اشامن ـريامن مـ أشامء اهلل احلسْك، افرمحـ افرحٔ ﴾خن حن جن﴿

دآن ظذ صٍٜ افرمحٜ ـام ئِؼ بًيّٜ اهلل، وافٍرق بْٔٓام أن اشؿ )افرمحـ( يدل 

ظذ رمحٜ اهلل افًٚمٜ بجّٔع اخلِؼ، واشؿ )افرحٔؿ( يدل ظذ رمحٜ اهلل اخلٚصٜ 

َٜ ذم حسـ إفٍٚظ وادًٚبٚدٗمْغ، وأشامء اهلل ـِٓٚ حسْك،  ٌٜ افٌٚي ين، بٚفٌ

َٜ ظذ ـامل افهٍٚت وافًيّٜ، وافتْزَه ظـ مجٔع افَْٚئص،  ؿٚل اهلل تًٚػ: وافدٓف

 .[111]اإلرساء: ﴾مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف﴿

وؿد بدأ شقرة افٍٚحتٜ هبذيـ آشّغ افُريّغ، وـررمهٚ ذم هذه افسقرة 

ًٜ رمحٜ اهلل فِتٖـٔد ظذ شًٜ رمحتف، وديـ اهلل هق ديـ افرمحٜ، ؾ٘ذا ظِؿ ادسُِؿ ش

رجٚه، ومل يَْط مـ رمحتف، وتٚب إػ اهلل مـ ذٕقبف مٓام ظيّٝ وـثرت، ؿٚل اهلل 
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 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿تًٚػ: 
، واهلل حيٛ [53]افزمر: ﴾مح جح مج حج مث متهت خت حت جت

ظبٚده، وأخز أن رمحتف ؿريٛ مـ ادحسْغ افذيـ يرمحقن ظبٚده، ؿٚل  افرمحٚء مـ

، وذم احلديٞ [56]إظراف: ﴾مص خص حص مس خس حس جس﴿تًٚػ: 

افهحٔح افذي رواه افسمذي ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ريض اهلل ظْٓام أن 

افرامحقن يرمحٓؿ افرمحـ، ارمحقا مـ ذم »افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿٚل: 

، ؾّـ أظيؿ إخالق افتل يٖمر هبٚ اإلشالم: «إرض يرمحُؿ مـ ذم افسامء

يـ افرمحٜ بٚخلِؼ،  وظذ افدظٚة إػ اهلل أن يُقٕقا رمحٚء بٚفْٚس، وأن يُقٕقا مِّٔسِّ

ريـ، وظِٔٓؿ أن يستٌٍروا فِّذٕبغ، مع ٕهحٓؿ  ٍِّ يـ ٓ مْ يـ، ومبؼِّ ٓ مًِّسِّ

 ِٜ بٚحلُّٜ وافُِّٜ افِْٜٔ افىٔبٜ، ووظيٓؿ بٚدقظيٜ احلسْٜ، وهُذا ـٚن ٕبل افرمح

 حن جن يم ىم﴿ـام ؿٚل شبحٕٚف: ، افذي أرشِف اهلل رمحٜ فًِٚدغ، ملسو هيلع هللا ىلصحمٌّد 
 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن
 هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿، وؿٚل ظز وجؾ: [159]آل ظّران: ﴾ٰر
 .[125]افْحؾ: ﴾جت هب مب خب جبحب

أي: مٚفِؽ يقم اجلزاء واحلسٚب، ؾّـ أشامء يقم  ﴾جه ين ىن من﴿

افَٔٚمٜ: يقم افديـ: ٕن اهلل حيٚشٛ ؾٔف مجٔع ظبٚده إوفغ وأخريـ، وجيٚزهيؿ 

ظامهلؿ، خرهٚ وذهٚ، وٓ يِّؽ أحٌد ذم ذفؽ افٔقِم صٔئٚ فٍْسف وٓ فٌره، ـام بٖ

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿ؿٚل تًٚػ: 
وإذا تذـر  .[19-17]إٍٓىٚر: ﴾مت خت حت جت مبهب خب حب جب
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ادسِؿ أن اهلل هق مٚفؽ يقم افَٔٚمٜ، وإٔف يبًٞ ظبٚده فِحسٚب واجلزاء، خٚف 

 حض جض مص خص﴿ك ادًٚيص وأاٚم، ؿٚل اهلل تًٚػ: ذفؽ ادَٚم افًئؿ، ؾس
وهذه  .[41-41]افْٚزظٚت: ﴾خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

أيٜ حتٞ ادسِؿ ظذ آشتًداد فٔقم احلسٚب بٕٚظامل افهٚحلٜ، وافهز ظذ 

 افبالء ذم افدٕٔٚ افٍٕٜٚٔ، وافرؽبٜ ذم أخرة افبٚؿٜٔ، ؾٚفدٕٔٚ أمد، وأخرة أبد.

 ىه مه﴿ِِّؿ اهلل ظبٚده أن يَقفقا: ُيً ﴾جيحي يه ىه مه﴿
بٚفًبٚدة، متذفِغ فؽ وحدك ٓ  -يٚ ربْٚ  -أي: ٕخهؽ  ﴾حي جي يه

ذيؽ فؽ، وٕستًغ بؽ وحدك ذم مجٔع أمقر ديْْٚ ودٕٕٔٚٚ، وٕتقـؾ ظِٔؽ ذم 

 ﴾ رن مم ام﴿جِٛ مٚ يًٍْْٚ، ودؾِع مٚ يرضٕٚ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

يٚ »ؿٚل فف:  ملسو هيلع هللا ىلص ظْٓام أن افْبل ، وذم حديٞ ظبد اهلل بـ ظبٚس ريض اهلل[123]هقد:

ؽالم إين أظِّؽ ـِامت: احٍظ اهلل حيٍيؽ، احٍظ اهلل دمده دمٚهؽ، إذا شٖفٝ 

رواه افسمذي. ؾٔجٛ ظذ اإلٕسٚن أن  «ؾٚشٖل اهلل، وإذا اشتًْٝ ؾٚشتًـ بٚهلل

يًبد اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وٓ يًبد ؽره ـٚئْٚ مـ ـٚن، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 نئ﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [36]افْسٚء: ﴾من زن رن مم ام يل﴿
، ؾٔخِص ادسُِؿ مجَٔع ظبٚداتف هلل [18]اجلـ: ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

وحده، مـ صالة وصٔٚم وزـٚة وحٟ، وؽر ذفؽ مـ افًبٚدات افَِبٜٔ وافَقفٜٔ 

 هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ﴿وافًٍِٜٔ، ؿٚل اهلل تًٚػ: 
اهلل وحده،  وجيٛ ظذ ادسِؿ أن يتقـؾ ظذ .[111]افُٓػ: ﴾مك لك هش مش

ؾًٔتّد ؿُِبف ظذ اهلل ذم جِٛ مٚ يًٍْف، ودؾِع مٚ يرضه ذم ديْف ودٕٔٚه، مع إخذ 
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وافتقـؾ ظبٚدة ؿِبٜٔ تدل ظذ ـامل إيامن صٚحبٓٚ، ؿٚل اهلل  بٕٚشبٚب افؼظٜٔ.

 مه﴿. وذم ؿقفف تًٚػ: [23]ادٚئدة: ﴾جن مم خم حم جم﴿تًٚػ: 
ربف أن يًبده وحده، وأن ٓ يؼك براءة مـ افؼك وافريٚء، ؾًٔٚهد افًبد  ﴾ىه

َُِٚ وٓ ٕبٔٚ وٓ وفٔٚ وٓ صجرا وٓ حجرا وٓ دٕٔٚ وٓ هقى. بف صٔئٚ وذم ، ٓ َم

ْجٛ، ؾٔتذـر افًبد أن أي ؾؤِٜ  ﴾جي يه﴿ؿقفف:  ًُ براءة مـ افُِْز واف

ؾٔف دئْٜ أو دٕٔقيٜ ؾٓل مـ ؾوؾ اهلل ظِٔف، وهق افذي إًٔؿ هبٚ ظِٔف وأدامٓٚ، 

ودٚذا يًجٛ هبٚ وهل مـ ؾوؾ اهلل ظِٔف، وفق  !ز ويٍخر هبٚ ظذ ؽره؟ؾِامذا يتُ

ؾٔتقاضع افًبد حغ يتذـر أن اهلل هق افذي إًٔؿ ظِٔف افًْؿ ! صٚء فسِبف إيٚهٚ؟

افتل ٓ تًد وٓ حتل، وأظٕٚف ظذ حتهٔؾ افٍوٚئؾ، ؾال يتُز ظذ ظبٚده، وينُر 

 يه ىه مه﴿ٜ ذم ؿقفف تًٚػ: افًبٚدة ظذ آشتًٕٚ ُؿدمٝربف ظذ ًّٕف. و
 رئ ّٰ﴿ٕن افًبٚدة هل افٌٚيٜ مـ خِؼ اخلِؼ، ـام ؿٚل تًٚػ:  ﴾حي جي
مٝ [56]افذاريٚت: ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ دِّ َُ ، وآشتًٕٜٚ هل افقشِٜٔ، ؾ

ف وؽٚيتف، ويستًغ  افٌٚيٜ ظذ افقشِٜٔ، ؾٔجٛ ظذ ادسِؿ أن جيًؾ ظبٚدَة اهلل مهَّ

َِّّْٚ اهلل ، ﴾حي جي يه ىه مه﴿أن َٕقل:  بٚهلل ظذ حتََٔٓٚ. وؿد ظ

ومل: يَؾ: إيٚك أظبد وإيٚك أشتًغ، وهذا يدل ظذ أمهٜٔ آجتامع ذم افًبٚدات 

 ري ٰى ين﴿افتل يؼع آجتامع ؾٔٓٚ ـٚفهالة، ـام ؿٚل تًٚػ: 
، ؾٔهع ادسِؿ افٍريوٜ ذم ادسجد مع مجٚظٜ ادسِّغ، وذم أيٜ [43]افبَرة: ﴾زي

افز وافتَقى ؾٔام يًٍْٓؿ ذم أمقر ديْٓؿ حٞ فِّسِّغ ظذ افتًٚون ظذ 

 ودٕٔٚهؿ.
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ْٚ ووؾَِّْٚ إػ افىريؼ افقاضح  ﴾يي ىي مي خي﴿ أي: ُدفَّ

افقاشع، افذي ٓ اظقجٚج ؾٔف وٓ ضٔؼ، وٓ إؾراَط ؾٔف وٓ تٍريط، وهق ديـ 

اإلشالم ادقصؾ إػ رضٚ اهلل وجْتف، وهق ضريؼ واحد ٓ يتًدد، ومـ شِؽ ؽَره 

 مت زت رت ىبيب نب مب زب رب﴿تًٚػ: ؾَد ضؾ، ـام ؿٚل 
، [153]إًٕٚم: ﴾يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وؿٚل شبحٕٚف: 
وهذا افكاط ادستَٔؿ هق اإلشالم افذي  .[85]آل ظّران: ﴾مب زب رب

 نت﴿، وهق ضٚظٜ اهلل وضٚظٜ رشقفف، ـام ؿٚل تًٚػ: ملسو هيلع هللا ىلصبًٞ اهلل بف ٕبٔف حمّدا 
 جم﴿حٕٚف ظـ رشقفف: ، وؿٚل شب[61]يس: ﴾نث مث زث رث ىتيت
 مي خي﴿. وهذا افدظٚء: [73]ادٗمْقن: ﴾حن جن مم خم حم
أظيؿ دظٚء ظذ اإلضالق، ؾٚدسِؿ حيتٚج أن هيديف اهلل دًرؾٜ احلؼ  ﴾يي ىي

ذم أمقر ديْف، ومًرؾٜ افهقاب ذم أمقر دٕٔٚه، ومٚ جيِٓف افًبد أـثر ممٚ يًِّف، ـام 

افًبد أن  ، وحيتٚج[85]اإلرساء: ﴾حل جل مك لك خك حك جك﴿ؿٚل تًٚػ: 

يقؾَف اهلل ٕحسـ إظامل وإخالق ذم مجٔع أمقره وأحقافف، وإذا ظِؿ افًبد 

احلؼ حيتٚج أن يقؾَف اهلل فًِّؾ بف، وإذا ظّؾ بف حيتٚج أن يقؾَف اهلل فِثبٚت ظِٔف، 

ؾحٚجٜ ادسِؿ إػ هذا افدظٚء ؾقق ـؾ حٚجٜ: وفذفؽ أوجٛ اهلل ظذ ادسِؿ أن 

ـؾ رـًٜ ذم صالتف. وافكاط ادستَٔؿ ضريؼ ؿديؿ،  يدظق ربف هبذا افدظٚء ذم

شُِف مجٔع افهٚحلغ مـ ؿبِْٚ، وفٔس ضريَٚ جديدا حمداٚ، ؾٍل هذه أيٜ إبىٚل 

مجٔع افبدع افتل مل تُـ مـ مْٟٓ افذيـ إًٔؿ اهلل ظِٔٓؿ مـ افْبٔغ وافهديَغ 
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د أن ذـر وافنٓداء وافهٚحلغ، ؿٚل اهلل فْبٔف حمّد ظِٔف افهالة وافسالم بً

، وظـ أم [91]إًٕٚم: ﴾مف خف جفحف مغ جغ مع﴿إٕبٔٚء افسٚبَغ: 

مـ أحدث ذم أمرٕٚ هذا »: ملسو هيلع هللا ىلصادٗمْغ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل اهلل 

رواه افبخٚري ومسِؿ، أي: مـ أحدث صٔئٚ ذم افديـ ؾٓق  «مٚ فٔس ؾٔف، ؾٓق رد

ع، وذم احلديٞ افهحٔح بٚضؾ ؽر مًتد بف، وهذا احلديٞ سيح ذم رد ـؾ افبد

ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصافذي رواه أبق داود ظـ افًربٚض بـ شٚريٜ ريض اهلل ظْف أن افْبل 

 .«إيٚـؿ وحمداٚت إمقر، ؾ٘ن ـؾ حمداٜ بدظٜ، وـؾ بدظٜ ضالفٜ»

واظِّقا أن افَرآن ـتُٚب هدايٜ، ؾّـ أراد اهلدايٜ إػ افكاط ادستَٔؿ ؾِٔتدبر 

فتل هل أحسـ اخلهٚل ذم مجٔع إمقر، وذم افَرآن ويتبًف، ؾٓق هيدي فِخهِٜ ا

 ﴾جي يه ىه مه جه ين ىن﴿مجٔع إحقال، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 ىل﴿، وتٖمؾ ؿقل اهلل ذم أول شقرة افبَرة افتل تع شقرة افٍٚحتٜ: [9]اإلرساء:
، ؾُٖن اهلل يَقل: يٚ مـ يريد اهلدايٜ [2]افبَرة: ﴾حن جن يم ممىم حمخم جم يل

بًِف، ؾٓق هيدي ادتَغ، ويبغ هلؿ  إػ افكاط ادستَٔؿ تدبر هذا افَرآنَ  افًئَؿ واتَّ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ـؾ مٚ حيتٚجقن إػ بٕٔٚف، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ: 
 .[89]افْحؾ: ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

أي:  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

اهدٕٚ ضريؼ افذيـ إًّٔٝ ظِٔٓؿ مـ افْبٔغ وافهديَغ وافنٓداء وافهٚحلغ، 

ِّْبْٚ ضريؼ ادٌوقب ظِٔٓؿ افذيـ ظِّقا احلؼ افذيـ ظِّقا احلؼ وظِّقا بف، وج
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ومل يًِّقا بف ـٚفٔٓقد ومـ تنبف هبؿ مـ هذه إمٜ، وجِّْبْٚ ضريؼ افوٚفغ افذيـ 

ِٜ فؼع  مل هيتدوا إػ احلؼ جلِٓٓؿ بٚحلؼ، ؾٓؿ يًِّقن بٖهقائٓؿ وآرائٓؿ ادخٚفٍ

 زب رب يئ﴿ؿٚل اهلل تًٚػ:  اهلل، ـٚفْهٚرى ومـ تنبف هبؿ مـ هذه إمٜ.
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 خض﴿، وؿٚل اهلل ظـ افٔٓقد: [69]افْسٚء: ﴾ىف يث ىث نث زثمث
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض
، وؿٚل اهلل ظـ افْهٚرى: [61]افبَرة: ﴾خل حل جل مك لك خك جكحك

 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم﴿
، وؿٚل اهلل ظـ ادْٚؾَغ [77]ادٚئدة: ﴾هث مث هت مت هب مب هئ مئ

 ﴾مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿وادؼـغ: 

وذم احلديٞ افهحٔح افذي رواه افسمذي ظـ ظدي بـ حٚتؿ افىٚئل  .[6]افٍتح:

ل»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظْف أن افْبل   .«افٔٓقد مٌوقٌب ظِٔٓؿ، وافْهٚرى ُضالَّ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿وهذه أيٜ: 
ّٝ مجٔع افْٚس إػ االاٜ أؿسٚم: ﴾ّٰرئ افَسؿ إول: مـ ظِؿ احلؼ  ؿسَّ

، افَسؿ افثٚين: مـ ظِؿ احلؼ ومل يًّؾ بف، افَسؿ افثٚفٞ: مـ جٓؾ وظّؾ بف

ؾٍل مجٔع إمقر  احلؼ، وظّؾ بٚفبٚضؾ ظذ جٓؾ، وهق حيسٛ إٔف حيسـ صًْٚ.

يَْسؿ افْٚس إػ هذه افثالاٜ إؿسٚم، ذم افقاجبٚت، وذم ادحرمٚت، وذم افٍتـ 

ًِؿ احلؼ ويًّؾ بف، واخلالؾٚت ادٚفٜٔ وإرسيٜ وافسٔٚشٜٔ، ؾّـ افْٚس مـ ي

ومْٓؿ مـ يًِؿ احلؼ وٓ يًّؾ بف، اتبٚظٚ هلقاه، أو ضِبٚ فدٕٔٚ زائِٜ، ومـ افْٚس 
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. وهق حيسٛ إٔف حيسـ صًْٚإمٚ بٚإلؾراط أو افتٍريط، مـ يوؾ ظـ احلؼ جٓال، 

مـ افْٚس مـ يًِؿ أن افهِقات وهذا افتَسٔؿ ذم مجٔع إمقر وإحقال، ؾّثال: 

ؾٓق حيٚؾظ ظِٔٓٚ ذم أوؿُٚتٚ، ؾٓذا ظِؿ احلؼ ذم هذا إمر  اخلّس واجبٜ ظِٔف،

ومـ افْٚس مـ يًِؿ أن افهِقات اخلّس واجبٜ ظِٔف، فُْف يتٓٚون . وظّؾ بف

هبٚ، ويسك بًض افهِقات مع ظِّف ب٘اّف افًئؿ، ؾٓذا َتنبَّف بٚفٔٓقد افذيـ 

ومـ .  اهلليًِّقن احلؼ وٓ يًِّقن بف، وُُينك ظِٔف ؽوٛ اهلل إن مل يتٛ إػ

افْٚس مـ ٓ يًِؿ أن افهِقات اخلّس واجبٜ ظِٔف، وٓ يًِؿ أهنٚ ظّقد افديـ، 

وٓ يًِؿ إٔف يٖاؿ أظيؿ اإلاؿ بسك صالة واحدة، ؾٖضٚع افهالة، واتبع 

افنٓقات، وٓ يهع إٓ صالة اجلًّٜ أو بًض افهِقات بحسٛ رؽبتف، ؾٓذا 

مؾ بٚفربٚ حمرم، ؾٓق يسك افتًٚمؾ مـ افْٚس مـ يًِؿ أن افتًٚ مثٚل آخر:ضٚل. 

بٚفربٚ: فًِّف بٖن اهلل حرمف، وأن اهلل ٓ حيرم صٔئٚ إٓ فرضره ذم افًٚجؾ وأجؾ، 

ومـ افْٚس مـ يًِؿ أن افربٚ حمرم فُْف يتًٚمؾ . ؾٓذا مـ ادٓتديـ ذم هذا إمر

ـٚتبف بٚفربٚ، مع ظِّف بٖٕف مـ ـبٚئر افذٕقب، ومع ظِّف بٖن آـؾ افربٚ ومٗـِف و

وصٚهده مًِقٕقن، ومع هذا يتًٚمؾ بٚفربٚ ضًّٚ ذم ربٍح ؾٍٚن أو رؽبٜ ذم مهِحٜ 

ومـ افْٚس مـ جيٓؾ أن افربٚ حمرم، . زائِٜ، ؾٓذا ؾٔف صبف بٚفٔٓقد ادٌوقب ظِٔٓؿ

ؾٓق يتًٚمؾ بف أو يَع ذم بًض ادًٚمالت افربقيٜ افتل ٓ يًِؿ أهنٚ مـ افربٚ، وٓ 

وهُذا ذم مجٔع افقاجبٚت وذم مجٔع  ، ؾٓذا ضٚل.يسٖل أهؾ افًِؿ ظـ حُّٓٚ

ادحرمٚت يَْسؿ افْٚس إػ هذه إؿسٚم افثالاٜ، ؾًذ ادسِؿ أن حيرص ظذ 

شٗال اهلل اهلدايٜ ذم مجٔع أمقره، وأن يدظق اهلل دظٚء افٌريؼ أن هيديف إػ احلؼ ذم 
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. وهذه [213]افبَرة: ﴾حت جت هب مب خب حب جب هئ﴿ مجٔع أحقافف،

سِؿ ظذ تًِؿ ديْف، وشٗال افًِامء ظـ احلالل واحلرام حتك ٓ يُقن أيٜ حتٞ اد

مـ افوٚفغ، وظِٔف أن يًّؾ بٚحلؼ افذي تًِّف حتك ٓ يُقن مـ ادٌوقب 

مـ ضٚظٜ افٔٓقد وافْهٚرى، ومـ افتنبف هبؿ ظئؿ وذم هذه أيٜ حتذير  ظِٔٓؿ.

، ؿٚل اخلٚصٜ هبؿ ظذ خمٚفٍتٓؿ ذم أمقرهؿ ٞاحلؾٔٓٚ ؾٔام هق مـ خهٚئهٓؿ، و

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم﴿اهلل تًٚػ: 
 يل ىل مل خل﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [111]آل ظّران: ﴾مئ هي مي خي
 جم يل ىل مل﴿، وؿٚل ظز وجؾ: [121]افبَرة: ﴾ىم مم خم حم جم
 خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن جن ىميم مم خم حم
، وروى افبخٚري ومسِؿ ظـ أيب شًٔد [51]ادٚئدة: ﴾ٰذ يي ىي مي

فتتبًـ َشَْـ افذيـ مـ ؿبُِؿ، »: ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل رشقل اهلل  اخلدري ريض اهلل ظْف ؿٚل:

ٍّٛ ٓتبًتّقهؿ! ؿِْٚ: يٚ  «صزا بنز، وذراظٚ بذراع، حتك فق دخِقا ذم ُجحر َض

ـ؟»رشقل اهلل: افٔٓقد وافْهٚرى؟! ؿٚل:  َّ . وؿد دل هذا احلديٞ ظذ أن «ؾ

ع ضقائػ مـ ذار هذه إمٜ شٔتبًقن ضرق ادٌوقب ظِٔٓؿ وافوٚفغ، ؾال يَ

افٔٓقد وافْهٚرى ذم رء مـ افوالٓت إٓ ومـ هذه إمٜ مـ يَع ؾٔام وؿًقا 

مـ اتبٚع شبؾ أوفئؽ افذيـ ترـقا احلؼ ظّدا فٍسٚد  ملسو هيلع هللا ىلصؾٔف، ؾحذرٕٚ ٕبْٔٚ حمّد 

ب٘ؾراٍط أو ُٕٔٚتؿ أو ترـقا احلؼ جٓال فٍسٚد ظِّٓؿ، ؾام مـ إحراف ذم هذه إمٜ 

بٚفٔٓقد ادٌوقب ظِٔٓؿ أو َتَنبٍُّف بٚفْهٚرى  إٓ وأصِف يرجع إػ َتَنبُّفٍ تٍريٍط 

دائام اهلدايٜ إػ آشتَٚمٜ افتل ٓ  اهلل افوٚفغ: وفذفؽ ذع اهلل فِّسِؿ أن يسٖل
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ٍٜ مـ  هيقديٜ ؾٔٓٚ وٓ ٕكإٜٔ، ؾٖي خمٚفٍٜ فِحؼ مـ هذه إمٜ ؾٓل ترجع إػ ُصًب

ًَٛ افْهٚرى. ٍٜ مـ ُص ًَٛ افٔٓقد أو ُصًب ًئؿ اهلل ورشِف وـتبف، ظدم ت ؾّثال: ُص

وـتامن احلؼ، وخِط احلؼ بٚفبٚضؾ، واحلسد، وظَقق افقافديـ، وافتٓٚون 

بٚفهالة، ومْع افزـٚة، وأـؾ افربٚ، وأـؾ أمقال افْٚس بٚفبٚضؾ، وطِؿ افْٚس، 

وافَتؾ بٌر احلؼ، واإلظراض ظـ احلُؿ بام إٔزل اهلل، واحتَٚر افًِامء وافدظٚة، 

دون بًض: ـِٓٚ مـ صٍٚت افٔٓقد ـام بغَّ اهلل ذفؽ ذم  واإليامن ببًض افُتٚب

وأيوٚ: اجلٓؾ بٚفًَٔدة افهحٔحٜ، وآبتداع ذم افديـ ابتٌٚء رضقان  آيٚت ـثرة.

اهلل بام مل يدل ظِٔف دفٔؾ، وافٌِق ذم افهٚحلغ برؾًٓؿ ؾقق مْزفتٓؿ، ودظٚئٓؿ مع 

 بف.اهلل: ـِٓٚ مـ صٍٚت افْهٚرى ـام بغَّ اهلل ذفؽ ذم ـتٚ

شقرة افٍٚحتٜ هل أم افَرآن وأشٚشف، ؾ٘فٔٓٚ ترجع مجٔع مًٚين  فائدة مهمة:

ؾ مًْك مٚ أمجِتف افٍٚحتٜ، وبٔٚن ذفؽ  آيٚت افَرآن افُريؿ، وـؾ آيٚت افَرآن ُتٍهِّ

 ؾٔام يع:

افتًريػ بٖشامئف احلسْك، ـِٓٚ تبٔغ و اهلل، ظيّٜ بٔٚن ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 .[1]افٍٚحتٜ: ﴾جم يل ىل مل خل﴿ وتٍهٔؾ دًْك ؿقفف تًٚػ:

 جلّٔع وربقبٔتف ظبٚده، ظذ ًّٕف ـثرة وبٔٚن وصُره، اهلل محد ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 تبٔغ ـِٓٚ واجلامدات، افدواب ومجٔع وادالئُٜ واجلـ اإلٕس مـ خَِف

 .[2]افٍٚحتٜ: ﴾يم ىم مم خم حم﴿وتٍهٔؾ دًْك ؿقفف: 
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 افهٚحلغ، بًبٚده اخلٚصٜ رمحتفو بخَِف، افًٚمٜ اهلل رمحٜ ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 .[3]افٍٚحتٜ: ﴾خن حن جن﴿: تًٚػ ؿقفف دًْك وتٍهٔؾ تبٔغ ـِٓٚ

بًد ادقت، وذـر افَٔٚمٜ واحلسٚب واجلزاء  افبًٞ إابٚت ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 ﴾جه ين ىن من﴿واجلْٜ وافْٚر، ـِٓٚ تبٔغ وتٍهٔؾ دًْك ؿقفف تًٚػ: 

 .[4]افٍٚحتٜ:

، وافريٚء افؼك مـ وافتحذير وحده، اهلل بًبٚدة إمر ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

وأيٚت افتل ؾٔٓٚ بٔٚن افًبٚدات ادتْقظٜ مـ صالة وصقم وزـٚة وصدؿٜ 

وحٟ وظّرة وجٓٚد وصز وصُر وذـر هلل ودظٚء واشتًٚذة وتقـؾ وؽر 

ذفؽ مـ افًبٚدات افيٚهرة وافبٚضْٜ، ـِٓٚ تبٔغ وتٍهٔؾ دًْك ؿقفف تًٚػ: 

، وـذفؽ أيٚت افتل ؾٔٓٚ [5افٍٚحتٜ:] ﴾حي جي يه ىه مه﴿

احلٞ ظذ آجتامع، وترك افتٍرق وآختالف، وإمر بٚفتًٚون ظذ افز 

 وافتَقى، ـِٓٚ تدخؾ ذم مًْك هذه أيٜ.

 وإخالق افهٚفح وافًّؾ افهحٔح وآظتَٚد اإليامن بٔٚن ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 إؾراط بال بٚفتقشط مروإ وذائًف، وأحُٚمف اإلشالم وتقضٔح افٍٚضِٜ،

 وتٍهٔؾ دًْك ؿقفف تًٚػ: تبٔغ ـِٓٚ وافتُِػ، افٌِق ظـ وافْٓل تٍريط، وٓ

 .[6]افٍٚحتٜ: ﴾يي ىي مي خي﴿

 وذـر وافهٚحلغ، وافنٓداء وافهديَغ افْبٔغ ظـ اإلخبٚر ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿: تًٚػ ؿقفف دًْك وتٍهٔؾ تبٔغ ـِٓٚ ؿههٓؿ،

 فَْتدي هبؿ ذم دظقُتؿ وصزهؿ وأخالؿٓؿ وظبٚدُتؿ هلل ودظٚئٓؿ.: [7]افٍٚحتٜ:
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 افٔٓقد صٍٚت وبٔٚن وادؼـغ، افٍُٚر ظـ اإلخبٚر ؾٔٓٚ افتل أيٚت •

 وحتُّٔف، اهلل ـتٚب ظـ وادًرضغ افسقء، وظِامء وادْٚؾَغ وافْهٚرى

 ٍّ﴿: تًٚػ ؿقفف دًْك وتٍهٔؾ تبٔغ ـِٓٚ وضٚظتف، اهلل ظبٚدة ظـ وافٌٚؾِغ
: فْحذر مـ آتهٚف [7]افٍٚحتٜ: ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 بهٍُٚتؿ.

ويستحٛ دـ ؿرأ شقرة افٍٚحتٜ أن يَقل: )آمغ(، بًّْك: افِٓؿ هذا، 

اشتجٛ، ؾٍل شقرة افٍٚحتٜ أظيؿ وأؾوؾ دظٚء، وهق افدظٚء بٚهلدايٜ إػ افكاط 

 ملسو هيلع هللا ىلصبل ادستَٔؿ، وذم صحٔح افبخٚري ومسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ افْ

ؾَقفقا:  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿إذا ؿٚل اإلمٚم: »ؿٚل: 

ر فف مٚ تَدم مـ ذٕبف ٍِ  .«آمغ، ؾٕ٘ف مـ واؾؼ ؿقُفف ؿقل ادالئُٜ ُؽ
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 الكريسآية  دبرث

آيٜ افُرد هل أظيؿ آيٜ ذم ـتٚب اهلل، وهل تنتّؾ ظذ ظؼ مجؾ، ٕذـر 

   تٍسرهٚ بٚختهٚر ؾٔام يع:

حؼ إٓ هق شبحٕٚف، ؾال أحد ـٚئْٚ أي: اهلل ٓ مًبقد ب ﴾جئ يي ىي ني مي﴿

 مـ ـٚن ينٚرـف ذم اشتحَٚق افًبٚدة.

اشامن مـ أشامء اهلل احلسْك، ؾٓق احلل حٔٚة ـٚمِٜ مل يتَدمٓٚ  ﴾خئ حئ﴿

 ٚٓ َُ ، افَٔقم أي: افَٚئؿ بٍْسف، وادَٔؿ مجٔع خَِف بٚإلجيٚد ؾْٚءظدم، وٓ يِح

إػ ادالئُٜ، وٓ إػ ٓ حيتٚج وافرزق وافتدبر، ؾٓق افٌْل ظـ مجٔع خَِف، 

ؾَراء إفٔف، ؾال يستٌْل أحد مـ  فخَِمجٔع وافًرش، وٓ إػ أحد مـ ظبٚده، 

، [56]هقد: ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿اخلِؼ ظـ اهلل، ـام ؿٚل شبحٕٚف: 

 .[25]افروم: ﴾خم حم جم يل ىل مل خل﴿وؿٚل ظز وجؾ: 

ًَس وٓ يْٚم، فُامل حٔٚتف ﴾مب خب حب جب هئ﴿  ،اهلل شبحٕٚف ٓ يْ

 ف.وـامل صٍٚت

هذا بٔٚن شًٜ مِؽ اهلل، ؾُؾ مٚ ذم  ﴾حج مث هت مت خت حت جت﴿

افساموات ومٚ ذم إرض ظبٔد هلل، ممِقـقن فف، وهق ادتكف وحده ذم مجٔع 

 خَِف بّنٔئتف وحُّتف.
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أي: مـ هذا افذي يِّؽ افنٍٚظٜ  ﴾خس حس جس مخ جخ مح جح﴿

، وٓ ينٍع ظْد اهلل إٓ ب٘ذن اهلل؟ ؾال جيرؤ أحد يقم افَٔٚمٜ أن يتُِؿ إٓ ب٘ذن اهلل

مـ  إٓ ب٘ذن اهلل دـ يريد أن يرمحٓؿيقم افَٔٚمٜ إٕبٔٚء وافهٚحلقن وادالئُٜ 

 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿، ـام ؿٚل تًٚػ: ادسِّغ
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 حي جي ٰه مه جه هن من﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [38-37]افْبٖ: ﴾رث يت
ظز ، وؿٚل [26]افْجؿ: ﴾مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي

 .[28]إٕبٔٚء: ﴾نب مب زب رب يئ﴿وجؾ: 

هذا بٔٚن شًٜ ظِؿ اهلل، ؾٓق يًِؿ احلٚرض  ﴾خض حض جض مص خص حص﴿

وادٚيض وادستَبؾ فُؾ خمِقق بٚفتٍهٔؾ، ؾال ُيٍك ظِٔف رء مـ أحقال خَِف 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب﴿ذم افدٕٔٚ وأخرة، ؿٚل اهلل تًٚػ: 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [5]آل ظّران: ﴾زث رث
، وؿٚل [6]هقد: ﴾ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم

شبحٕٚف يًِؿ مستَر ٚهلل ، ؾ[19]حمّد: ﴾هس مس هث مث هت﴿ظز وجؾ: 

ـؾ خمِقق ـبر أو صٌر حٚل حٔٚتف، ويًِؿ مستقدظف ذم إرض بًد مقتف، 

ويًِؿ مجٔع أحقافْٚ افتل ٕتَِٛ ؾٔٓٚ ذم افدٕٔٚ، ويًِؿ مثقى ـؾ واحد مْٚ ذم 

افْٚر، وـؾ ذفؽ مُتقب ذم افِقح ادحٍقظ ظْده، ؿٚل أخرة ذم اجلْٜ أو ذم 

 حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ﴿تًٚػ: 
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 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 .[59]إًٕٚم: ﴾جي ٰه مه جه هن

هذا بٔٚن ؿِٜ ظِؿ ادخِقؿغ  ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط﴿

 ﴾حل جل مك لك خك حك جك﴿بٚفْسبٜ إػ ظِؿ اهلل، ـام ؿٚل تًٚػ: 

ٓ يًِّقن صٔئٚ مـ ظِؿ اهلل افقاشع إٓ بام صٚء أن يىًِٓؿ  ، ؾٚفًبٚد[85]اإلرساء:

ظِٔف، شقاء مـ افًِؿ افديْل أو افًِؿ افدٕٔقي، ؾّثال ٓ ًِٕؿ مـ أشامء اهلل 

احلسْك، وٓ ًِٕؿ مـ ؿهص إٕبٔٚء إٓ مٚ أضًِْٚ اهلل ظِٔف، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

افىبًٜٔ إٓ مٚ صٚء اهلل أن يىِع افًبٚد ظِٔف ذم  ، وٓ ًِٕؿ مـ أرسار[164]افْسٚء:

افقؿٝ افذي يريده اهلل، ـٚفُٓربٚء افتل ـٕٚٝ مقجقدة ذم إرض مْذ خَِٓٚ اهلل، 

 وفُـ مل ينٖ اهلل أن يىِع افْٚس ظِٔٓٚ إٓ ذم هذه إزمْٜ ادتٖخرة.

هذا بٔٚن ظيّٜ اهلل شبحٕٚف، ؾٚفُرد  ﴾جك مق حق مف﴿

ْٓٚ  خمِقق مـ خمِقؿٚت اهلل، يسع افساموات افسبع وإرض، ؾٚفسامء افدٕٔٚ افتل زيَّ

اهلل بٚفْجقم حتٔط بٕٚرض مـ مجٔع جقإبٓٚ، وافسامء افثٕٜٚٔ حتٔط بٚفسامء إوػ، 

وهُذا حتٔط ـؾ شامء بٚفسامء افتل دوهنٚ، وافُرد ؾقق افسامء افسٚبًٜ، وؾقؿف 

ـام أخزٕٚ اهلل بذفؽ ذم ـتٚبف افًرش افًئؿ، وهق مستَر ظذ مٚء ظئؿ بَدرة اهلل 

، أي: ـٚن ومل يزل، [7]هقد: ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿ذم شقرة هقد ذم ؿقفف: 

وروى افبَٔٓل ذم ـتٚبف إشامء وافهٍٚت ب٘شْٚد حسـ ظـ افهحٚيب اجلِٔؾ ظبد 

مٚ بغ افسامء افدٕٔٚ وافتل تِٔٓٚ مسرة مخس )اهلل بـ مسًقد ريض اهلل ظْف ؿٚل: 
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امء مسرة مخس مٚئٜ ظٚم، ومٚ بغ افسامء افسٚبًٜ مٚئٜ ظٚم، ومٚ بغ ـؾ ش

وافُرد مسرة مخس مٚئٜ ظٚم، ومٚ بغ افُرد وادٚء مسرة مخس مٚئٜ ظٚم، 

، وٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ (وافًرش ظذ ادٚء، واهلل ظز وجؾ ظذ افًرش يًِؿ مٚ إٔتؿ ظِٔف

مـ  افُرد وٓ افًرش، وافذي ًِّٕف أهنام خمِقؿٚن ظئامن، وافًرش أظيؿ

 جع مظ حط﴿افُرد، بؾ هق أظيؿ ادخِقؿٚت، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ: 
 .[129]افتقبٜ: ﴾جغ مع

بف وٓ ينؼ ظِٔف حٍُظ  ﴾مك لك خك﴿ ًِ ؾ اهللَ وٓ ُيت َِ أي: وٓ ُيث

 ىك مك لك﴿افساموات افسبع وإرض ومٚ ؾٔٓام مـ اخلِؼ، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 نث مث زث رث﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [41]ؾٚضر: ﴾يل ىل مل يك
ر إرزاق، [29]افرمحـ: ﴾لك اك يق ىق يف ىف ىثيث ، ؾٓق حئل وئّٝ، وُيَدِّ

ِِّٛ افِٔؾ وافْٓٚر،  وهق أحُؿ ويدبر افُقن بام ينٚء، وجئٛ افدظقات، وُيَ

 احلٚـّغ ذم تدبر خَِف.

اشامن مـ أشامء اهلل احلسْك، ؾٚهلل هق افًع هذان  ﴾هل مل خل حل﴿

ال رء ؾـ ـؾ رء، بذاتف وؿْدره وؿٓره، افًئؿ افذات وافهٍٚت، ؾٓق أـز م

أظيؿ مْف، ؾٔجٛ ظذ ادسِؿ تًئؿ اهلل، وتًئؿ أمره وهنٔف، وتًئؿ ذظف، 

 جع مظ حط مض خض حض﴿وضٚظتف واخلقف مـ ظَٚبف، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع
ومثؾ اشؿ اهلل افًع افدال ظذ ظِق اهلل ظذ خَِف اشامن  .[67]افزمر: ﴾لك خك
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ومهٚ: إظذ وادتًٚل، وإدفٜ ظذ ظِق اهلل ظذ خَِف  آخران مـ إشامء احلسْك،

 يث ىث نث﴿ظِقا ئِؼ بجالفف وظيّتف ـثرة جدا، مْٓٚ: ؿقل اهلل تًٚػ: 
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿، وؿقفف شبحٕٚف: [5]ضف: ﴾يف ىف
 ﴾مي زي ري ٰى ين﴿، وؿقفف ظز وجؾ: [16]ادِؽ: ﴾يب ىب نب مب

افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ  وظـ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف أن .[1]إظذ:

ؿٚل ظالمٜ  رواه افبخٚري ومسِؿ. «أٓ تٖمْقين وإٔٚ أمغ مـ ذم افسامء؟!»ؿٚل: 

افّٔـ افسٔد حمّد بـ إبراهٔؿ افقزير رمحف اهلل ذم ـتٚبف افًقاصؿ وافَقاصؿ ذم 

)ذم( هْٚ بًّْك  ﴾نئ مئ زئ رئ﴿افذب ظـ شْٜ أيب افَٚشؿ: )ؿقفف تًٚػ: 

، وٓ حئط بٚهلل رء [71]ضف: ﴾مئ خئ حئ جئ﴿ؾقق، ـَقفف: 

بٚإلمجٚع، وهل ذم افٍقؿٜٔ حََٜٔ ٓ جمٚز، وآيٚت آشتقاء تقضح ذفؽ(. وؿٚل 

ابـ ؿدامٜ ادَدد رمحف اهلل ذم أول ـتٚبف إابٚت صٍٜ افًِق: )اهلل تًٚػ وصػ 

ٍٕسف بٚفًِق ذم افسامء، ووصٍف بذفؽ حمٌّد خٚتؿ إٕبٔٚء، وأمجع ظذ ذفؽ مجُٔع 

فًِامء مـ افهحٚبٜ إتَٔٚء، وإئّٜ مـ افٍَٓٚء، وتقاترت إخبُٚر بذفؽ ظذ ا

وجٍف حهؾ بف افَٔغ، ومجع اهلل تًٚػ ظِٔف ؿِقب ادسِّغ، وجًِف مٌروزا ذم 

 ضبٚع اخلِؼ أمجًغ(.

إتٓك تٍسر آيٜ افُرد بحّد اهلل إظذ افًع، وشبحٚن اهلل وبحّده، 

 شبحٚن اهلل افًئؿ.
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 صورة النبأ بردث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 ظئٍؿ يتسٚءُل  ﴾ىل مل خل﴿
ٍ
 ؿريش؟! ـٍٚر أي: ظـ أي رء

افًئؿ،  اخلز ظـ بًُوٓؿ بًوٚ ل ـٍٚر ؿريشٖأي: يس ﴾خم حم جم يل﴿

افبًٞ بًد ادقت فِحسٚب واجلزاء.ـام ؿٚل تًٚػ:  إابُٚت  افذي ؾٔفوهق افَرآن 

 حم﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[68-67:ص] ﴾زث رث يت ىت نت مت زت رت يب﴿
 جيحي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 .[3-2:ق] ﴾يي ىي مي خي

افذي إٔزفف اهلل  ذم افَرآن أهؾ مُٜ أي: اختِػ ﴾حن جن يم ىم مم﴿

أو  ، ؾّْٓؿ مـ آمـ بف، ومْٓؿ مـ وصٍف بٖٕف ـالم جمْقن أو شٚحرٍ ظذ رشقفف

ُٞ  ، وـذفؽإوفغ أو أشٚضرُ  أو صٚظرٍ مسحقٍر  ؾٔف،  اختٍِقابًد ادقت  افبً

 ٖٕف حؼ، ومْٓؿ مـ ـذب بف، ومْٓؿ مـ صؽ ؾٔف.ؾّْٓؿ مـ صدق ب

ادُذبقن بٚفَرآن وادُْرون  يزظؿ ـام إمر أي: فٔس ﴾ىن من خن﴿

، وبًثٓؿ احلؼ ظْد مقُتؿ افٍُٚر هٗٓء شًِٔؿ ادقتك، ؿدرة اهلل ظذ بًٞ

 ظذاب اهلل.شًِّٔقن مٚ يٖتٔٓؿ مـ و
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ادُذبقن بٚفَرآن  يزظؿ ـام إمر أي: اؿ فٔس ﴾ىه مه جه ين﴿

شًِّٔقن مٚ يٖتٔٓؿ ، ووبًثٓؿ احلؼ ظْد مقُتؿ قنشًِّٔ ادقتك، دُْرون بًٞوا

 ًذاب.مـ اف

ًٜ  أي: أمل ٕجًؾِ  ﴾مي خي حي جي يه﴿ راشفِْٚس  إرض مذفِ ٍِ ، ـٚف

 ًٜ  ؟ٓشتَرارهؿ ظِٔٓٚ صٚحل

متًْٓٚ مـ و تثبتٓٚ فألرض وتٚدـٕٚأي: وجًِْٚ اجلبٚل  ﴾ٰذ يي ىي﴿

 .آضىراب

 افتزاوُج  ٚ، ذـقرا وإٕٚاٚ: فٔحهَؾ أي: وصرٕٚـؿ أصْٚؾ ﴾ٌّ ٰى ٰر﴿

 .مْٓام وافْسُؾ 

أي: وصرٕٚ ٕقمُؿ راحٜ فُؿ، تَْىًقن بف مـ  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

 .متجدد تًٛ أظامفُؿ، وتَقمقن بًد ٕقمُؿ بْنٚطٍ 

أي: وجًِْٚ افِٔؾ ؽىٚء فُؿ بيالمف ـام يٌىل  ﴾مئ زئ رئ ّٰ﴿

 .فتسُْقا ذم افِٔؾ افبدن افثقُب 

تتكؾقا بْقره فؤئٚ فُؿ: أي: وجًِْٚ افْٓٚر م ﴾رب يئ ىئ نئ﴿

 .ؿُِ مهٚحلِ و ضِٛ أرزاؿُؿ ذم

شبع  -أهيٚ افْٚس  -أي: وبْْٔٚ ؾقؿُؿ  ﴾يب ىب نب مب زب﴿

 ِٜ  .ـؾٔٓٚ، وٓ تبذ مع ضقل افزم افَقة وافهالبٜ، ٓ صدوعَ  شاموات ذم ؽٚي
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هٚ أي: وخَِْٚ صّسٚ مؤئٜ، يتقهٟ ٕقرُ  ﴾نت مت زت رت﴿

 .أهؾ إرض ٚ دهٚفِح وحرارُُت 

أي: وإٔزفْٚ مـ افسحٚب مٚء ادىر  ﴾نث مث زث رث يت ىت﴿

 َٛ  .إػ إرض بتتٚبٍع وـثرةٍ  ادْه

احلبقب افتل حُتهد  خرج بٚدىر إٔقاعَ أي: فُْ  ﴾ىق يف ىف يث ىث﴿

افْبٚت افذي يٖـِف افْٚس، وافذي ترظٚه  ـٚفُز وافنًر وافذرة وإرز، وإٔقاعَ 

 .افدواب

ٓٚ هٚ بًُو أصجٚرُ  افتٍٝخرج بٚدىر اامر بسٚتغ أي: وُٕ  ﴾لك اك يق﴿

ِٜ ودٚ ذـر اهلل هذه افًْؿ افد .أؽهٚهنٚ ببًض: فُثرُتٚ، وتَٚرهبٚ، وتداخؾِ  ظذ  اف

ظذ بًٞ  ؿٚدرٌ  إصٔٚء: ٕن افَٚدر ظذ خِؼ هذه ؿدرتف أتبًٓٚ بذـر افبًٞـامل 

 ادقتك وحسٚهبؿ، ؾَٚل:

أي: إن يقم افَٔٚمٜ افذي حيُؿ اهلل ؾٔف بغ  ﴾يل ىل مل يك ىك مك﴿

 حمددا ٓ يًِّف إٓ اهلل شبحٕٚف. ظبٚده ـٚن وؿتٚ

َِؽ أي: يقم يٍْخ ﴾ىن نن من زن رن مم ام﴿ َٜ  افَرن ذم ادـَ  افٍْخ

إػ وتٖتقن مـ ؿبقرـؿ  -أهيٚ افْٚس  -قن خرجافَٔٚمٜ، ؾت فبًٞ افْٚس يقم افثٕٜٚٔ

ؿٚل  ـام .مجٚظٚت، ـؾ أمٜ مع ٕبٔٓؿ أرض ادحؼ فِحسٚب واجلزاء مجٚظٍٚت 

 .[71:اءاإلرس] ﴾ني مي زي ري ٰى﴿: تًٚػ
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َٝ ﴾مي زي ري ٰى ين﴿ َِّ يقم افَٔٚمٜ  ؾهٚرت افسامء أي: وُص

 .مٍتحٜ تْزل مْٓٚ ادالئُٜ أبقابٚ

ُٛ يقم افَٔٚمٜ  اجلبُٚل  أي: وُؿًِِٝ ﴾حئ جئ يي ىي ني﴿ وتذه

ـام ؿٚل تًٚػ:  .هبٚء دـ يراهٚ ـٚفِّساب افذي ٓ حََٜٔ فف، ٕهنٚ تهرُ حتك تُقن 

 .[6-5]افقاؿًٜ: ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿

 ْتيرهؿٕهِٓٚ، ت أي: إن جْٓؿ ـٕٚٝ مرصدةً  ﴾حب جب هئ مئ خئ﴿

ٓؿظذ افكاط فت ونجيتٚز حغ ٍَ  ىكيك مك لك اك﴿إفٔٓٚ. ـام ؿٚل تًٚػ:  خى
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
ظـ أيب هريرة وأيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ذم افهحٔحغ و .[72-71]مريؿ: ﴾مي

بغ طٓراين  رضب افكاطُ يُ »ظْٓام أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف وشِؿ ؿٚل: 

يقمئذ إٓ افرشؾ، ودظقى  ٔز، وٓ يتُِؿُ جْٓؿ، ؾٖـقن إٔٚ وأمتل أول مـ جَي 

ِِّؿ، ِِّؿ ش ُٛ  افرشؾ يقمئذ: افِٓؿ ش مثؾ صقك افسًدان، ؽر إٔف  وذم جْٓؿ ـالفٔ

ظـ أيب ذم افهحٔحغ و .«بٖظامهلؿ ٓ يًِؿ ؿدر ظيّٓٚ إٓ اهلل، ختىػ افُْٚس 

ُٔجًؾ بغ طٓري »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ظْف ظـ افْبل شًٔد اخلدري ريض ا يٗتك بٚجلِّس ؾ

ٌٜ »، ؿِْٚ: يٚ رشقل اهلل، ومٚ اجلِّس؟ ؿٚل: «جْٓؿ مزفٜ، ظِٔف خىٚضٔػ  مدحو

وـالفٔٛ، ادٗمـ ظِٔٓٚ ـٚفىرف وـٚفزق وـٚفريح، وـٖجٚويد اخلٔؾ وافرـٚب، 

َِّؿ، وٍٕٚج خمدوش، ومُدوسٍ  ُيسحٛ هؿ آخرُ  ذم ٕٚر جْٓؿ، حتك يّرَ  ؾٍْٚج مس

 .«شحبٚ
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ا وفِذيـ ضٌقا ذم افدٕٔٚ، ؾجٚوزمرجًٚ أي: جْٓؿ  ﴾هب مب خب﴿

 .، ؾٔستَرون ؾٔٓٚوآظتداء ظذ ظبٚد اهلل بٚفٍُر وادًٚيصحدهؿ 

أي: ذم حٚل ـقن افىٚؽغ مٚـثغ ذم جْٓؿ أوؿٚتٚ  ﴾مت خت حت جت﴿

 ضقيِٜ متقافٜٔ ٓ تَْىع.

د أي: ٓ حيس افىٚؽقن ذم جْٓؿ بردا يز ﴾جخ مح جح مج حج مث هت﴿

 .، وٓ ذابٚ ُيزيؾ ظىنٓؿأبداهنؿ وُيزيؾ احلر ظْٓؿ

أي: ٓ جيد افىٚؽقن ذم جْٓؿ ذابٚ إٓ احلّٔؿ  ﴾خس حس جس مخ﴿

ـَ  افرائحٜ، وهق مٚ  افنديد احلرارة، وٓ بردا إٓ افٌسٚق افنديد افزودة، ادْت

 ٓؿ.ٓؿ ودمقظِ افْٚر وظرؿِ  أهؾِ  يسٔؾ مـ صديدِ 

ظذ ـٍرهؿ ومًٚصٔٓؿ ظَٚبٚ  اهلل ذم جْٓؿ ٓؿأي: ظٚؿب ﴾خص حص مس﴿

 .اهلل شبحٕٚف ؿ، ومل ييِّٓؿواؾؼ أظامهلَ 

أي: إن افٍُٚر ـٕٚقا ذم افدٕٔٚ ٓ ُيٚؾقن  ﴾حط مض خض حض جض مص﴿

 َٞ  واحلسَٚب  حسٚب اهلل هلؿ ذم أخرة، ؾِؿ يًِّقا بام يريض اهلل: إلُٕٚرهؿ افبً

 واجلزاء.

ب افٍُٚر ذم افدٕٔٚ بآيٚتْٚ افدافٜ ﴾جغ مع جع مظ﴿ ظذ  أي: وـذَّ

 رشِف. احلؼ تُذيبٚ سحيٚ مع وضقح دٓفتٓٚ ظذ تقحٔد اهلل وصدق

ُٜ  ﴾مف خف حف جف مغ﴿  أي: وـؾ رء مـ أظامل افًبٚد ـتبتف ادالئُ

ذم صحٚئػ إظامل، وـتبْٚ ـؾ مٚ يُقن ذم افُقن ذم افِقح ادحٍقظ، بٖمر اهلل 
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 جن مم خم حم جم هل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ: ؾال ُيٍك ظذ اهلل رء. 
 ﴾مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿: شبحٕٚفوؿٚل  .[61]يقٕس:
ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ذم صحٔح مسِؿ و .[53-52]افَّر: ﴾ىي مي

ـتٛ اهلل مَٚدير اخلالئؼ ؿبؾ »يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظْٓام ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل 

 .«افساموات وإرض بخّسغ أفػ شْٜ أن ُيِؼ

تقبٔخٚ  أي: يَٚل فٍُِٚر ذم جْٓؿَ  ﴾لك خك حك جك مق حق﴿

ؾِـ ٕزيدـؿ ذم ادستَبؾ إٓ ظذابٚ ؾقق ظذابُؿ  وتَريًٚ: ؾذوؿقا ضًؿ افًذاِب 

ٍٜ ظذ أهؾ افْٚر، افذي ـْتؿ ؾٔف،  مـ افًذاب  ؾٓؿ ذم مزيدٍ ؿٚل افًِامء: هذه أصُد آي

 ﴾ام يل ىل مل يك ىك مك لك﴿تًٚػ: اهلل أبدا. ؿٚل 
 ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[56]افْسٚء:

 .[97]اإلرساء:

 أوامرهأي: إن فِذيـ اتَقا ظذاب اهلل بٚمتثٚل  ﴾يل ىل مل خل﴿

 مُٚن ؾقز ذم اجلْٜ. ٕقاهٔف واجتْٚب

أي: بسٚتغ حمٚضٜ، منتِّٜ ظذ أصجٚر افٍقاـف وإٔقاع  ﴾خم حم جم﴿

 إظْٚب.

هـ ـ، أظامرُ ادهَيُ  أي: وٕسٚء صٚبٚت ٕقاهد مل يتدلَّ  ﴾يم ىم مم﴿

-22]افقاؿًٜ: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿تًٚػ: ـام ؿٚل  متسٚويٜ.

23]. 
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ًٜ  ﴾خن حن جن﴿ ًٜ أي: وـٗوشٚ ممِقءة مـ مخر اجلْٜ، صٚؾٔ ظذ  ، متتٚبً

 صٚربٔٓٚ.

أي: ٓ يسّع ادتَقن ذم اجلْٜ بٚضال ٓ  ﴾يه ىه مه جه ين ىن من﴿

ب بًوٓؿ بًوٚ ذم حديثٓؿ.  ؾٚئدة ذم شامظف مـ افُذب وؽره، وٓ ُيُذِّ

ادتَغ ظذ ضٚظتٓؿ فف ذم أي: أظىك ربؽ  ﴾يي ىي مي خي حي جي﴿

 افدٕٔٚ اقابٚ ذم اجلْٜ ـٚؾٔٚ ـثرا موٚظٍٚ.

أي: جزاء ادٗمْغ ذم اجلْٜ مـ  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

ـِ  ومدبرِ  ومٚفِؽ  خٚفِؼ   افساموات افسبع وإرض ومٚ بْٔٓام مـ ادخِقؿٚت، افرمح

 ف ـؾ رء.افذي وشًٝ رمحتُ 

ـ ـٚن أن مـ اخلِؼ ـٚئْٚ م أي: ٓ يَدر أحدٌ  ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 مث هت مت خت﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .مْف يبتدئ يقم افَٔٚمٜ بّخٚضبٜ اهلل بال إذنٍ 
 .[115]هقد: ﴾حس جس مخ جخ جحمح مج حج

أي: يقم افَٔٚمٜ يَقم جزيؾ ومجٔع  ﴾زب رب يئ ىئ نئ﴿

 ادالئُٜ صٍقؾٚ خٚضًغ هلل.

مـ  أي: ٓ يتُِؿ أحدٌ  ﴾رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب﴿

إٓ مـ أذن اهلل فف ذم افُالم وافنٍٚظٜ،  اخلِؼ مـ ادالئُٜ وؽرهؿ يقم افَٔٚمٜ

 .ـتقحٔد اهلل ومحده وافثْٚء ظِٔف ريض اهلليُ ٚفهقاب افذي وتُِؿ ب
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احلؼ افذي ٓ صؽ ذم وؿقظف،  افَٔٚمٜ افٔقمُ  أي: يقمُ  ﴾نث مث زث﴿

 وحيُؿ اهلل ؾٔف بغ ظبٚده بٚفًدل.

أي: ؾّـ صٚء اختذ إػ ربف مرجًٚ بٚفتقبٜ  ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث﴿

 .فْٔجَق مـ ظذاب اهلل إظامل افهٚحلٜو واإليامن

 جْٓؿ، وهق ظذاَب  -أهيٚ افْٚس  -إٕٚ حذرٕٚـؿ أي:  ﴾مل يك ىك مك﴿

 ٌٛ  حف جف مغ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  بًثُؿ. مقتُؿ، وؿرِب  : ٓؿساِب مُْؿ ؿري
 .[7-6]ادًٚرج: ﴾مق حق مف خف

إٕسٚن مٚ ظّؾ ذم  ـُؾ  أي: يقم افَٔٚمٜ يْيرُ  ﴾زن رن مم ام يل ىل﴿

 ىب﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ـتبتف ادالئُٜ افذي أظامفف ـتٚبذم  وذ افدٕٔٚ مـ خرٍ 
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
وؿٚل  .[49]افُٓػ: ﴾مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من﴿: شبحٕٚف
 .[8-6]افزفزفٜ: ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

أي: ويَقل افُٚؾر يقم افَٔٚمٜ  ﴾ري ٰى ين ىن نن من﴿

حتك ٓ يًذبْل مثؾ احلٔقإٚت افتل جيًِٓٚ اهلل ترابٚ ترابٚ  متحِّسا: يٚفٔتْل سُت 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ؿٚل اهلل تًٚػ:  اهلل ذم جْٓؿ.
. افِٓؿ إٕٚ ًٕقذ بؽ مـ احلِّسة يقم افَٔٚمٜ، وٕسٖفؽ [39]مريؿ: ﴾خن حن

 برمحتؽ افْجَٚة مـ افْٚر، وافٍقَز بٚجلْٜ مع إبرار.
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 صورة النازعات دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 افٍُٚر أرواح تَبض افتلادقت  بّالئُٜ أي: ُأؿسؿ ﴾ني مي زي﴿

ـام  .بٚفغ ذم إخراجٓٚ مـ أجسٚدهؿ بَقة ـام يبٚفغ افرامل ذم مد ؿقشفتو بندة،

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب﴿ؿٚل تًٚػ: 
ذم احلديٞ افهحٔح افذي و .[51:إٍٕٚل] ﴾مخ جخ مح جح مج

 افًبد إن»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصن افْبل أظـ افزاء بـ ظٚزب ريض اهلل ظْٓام ذم مسْد أمحد 

ٌٜ  افسامء مـ إفٔف ٕزل أخرة، مـ وإؿبٚلٍ  افدٕٔٚ، مـ إَىٚعٍ  ذم ـٚن إذا افُٚؾر  مالئُ

 ادقت، مِؽ جيلء اؿ افبك، مد مْف ؾٔجِسقن ادسقح، مًٓؿ افقجقه، شقدُ 

 اهلل مـ شخطٍ  إػ اخرجل اخلبٔثٜ، افٍْس أيتٓٚ: ؾَٔقل رأشف، ظْد جيِس حتك

قدُ  ْتزعُ يُ  ـام ؾْٔتزظٓٚ ،جسده ذم ؾتٍرق وؽوٛ، ٍُّ  ادبِقل، افهقف مـ افسَّ

َٜ  يده ذم يَدظقهٚ مل أخذهٚ ؾ٘ذا ؾٖٔخذهٚ،  تِؽ ذم جيًِقهٚ حتك ظغ ضرؾ

ُسقح، ُّ ـِ  مْٓٚ وُيرج افـ ٍٜ  ريِح  ـٖٕت  .«إرض وجف ظذ ُوِجدت جٍٔ

ادٗمْغ  أرواح تَبض افتل ادقت بّالئُٜ أي: وُأؿسؿ ﴾جئ يي ىي﴿

 ٍٜ ٍٜ ورؾؼ، و بسٓقف  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .وخٍٜ رسظ
افزاء بـ  ذم احلديٞ ادنٓقر ظـو .[28-27:افٍجر] ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
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 مـ إَىٚع ذم ـٚن إذا ادٗمـ افًبد إن»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصن افْبل أظٚزب ريض اهلل ظْٓام 

ٌٜ  إفٔف ٕزل أخرة، مـ وإؿبٚل افدٕٔٚ  وجقهٓؿ ـٖن افقجقه، بُٔض  افسامء مـ مالئُ

ـٌ  ؿمًٓ افنّس،  مْف جيِسقا حتك اجلْٜ، حْقط مـ وحْقطٌ  اجلْٜ، أـٍٚن مـ ـٍ

 أيتٓٚ: ؾَٔقل رأشف، جيِس ظْد حتك افسالم ظِٔف ادقت مُِؽ  جيلءُ  اؿ افبك، مد

 تسُٔؾ  ـام تسُٔؾ  ؾتخرج ورضقان، اهلل مـ مٌٍرة إػ اخرجل افىٔبٜ، افٍْس

ذم يده ضرؾٜ ظغ حتك  ؾ٘ذا أخذهٚ مل يدظقهٚ ،ؾٖٔخذهٚ افسَٚء، ذِمِّ  مـ افَىرةُ 

يٖخذوهٚ، ؾٔجًِقهٚ ذم ذفؽ افٍُـ، وذم ذفؽ احلْقط، وُيرج مْٓٚ ـٖضٔٛ 

 .«ٍٕحٜ مسؽ وجدت ظذ وجف إرض

تْزل مـ افسامء إػ إرض  افتل بٚدالئُٜ أي: وُأؿسؿ ﴾مئ خئ حئ﴿

 ًٜ  .ذم اهلقاء ٕزوٓ وصًقدا وتًرج مـ إرض إػ افسامء شٚبح

 شبَٝ ؽرهٚ إػ ضٚظٜ اهلل بال تٖخرٍ  تلاف أي: ؾٚدالئُٜ ﴾حب جب هئ﴿

 .ُٚشؾوٓ ت

ِٓٚ اهلل بتدبره مـ أمر  أي: ؾٚدالئُٜ ﴾هب مب خب﴿ ّـَ افتل تدبر مٚ و

، ؾَد وـؾ اهلل بًض [4:افذاريٚت] ﴾جف مغ جغ﴿ـام ؿٚل تًٚػ: . ادخِقؿٚت

ادالئُٜ ظِٔٓؿ افسالم بٖصٔٚء يدبروهنٚ بٖمره، ؾقـؾ جزيَؾ بٕ٘زال افقحل ظذ 

ٔٚء، ووـؾ مُٔٚئٔؾ بٚدىر، ووـؾ بًض ادالئُٜ بٕٚجْٜ ذم بىقن إمٓٚت، إٕب

ووـؾ بًوٓؿ بُتٚبٜ إظامل، ووـؾ مِؽ ادقت بَبض إرواح، ووـؾ بًض 

ًٜ جلْٓؿ، إػ ؽر ذفؽ مـ إمقر افتل  ًٜ خزٕ ادالئُٜ بًذاب افَز، وجًؾ مالئُ

 يدبروهنٚ ب٘ذن اهلل ومنٔئتف.
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ظْد افٍْخٜ إوػ  إرُض  زفزُل يقم تُ أي: اذـر  ﴾مت خت حت جت﴿

 .إحٔٚء مجٔعُ  ؾّٔقُت 

ُٜ افثٕٜٚٔ افتل يبًٞ اهلل ؾٔٓٚ  أي: تتبعُ  ﴾حج مث هت﴿ َٜ إوػ افٍْخ افٍْخ

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .اخلِؼ بًد مقُتؿ مجٔعَ 
 ﴾مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم

 .[68:افزمر]

يقم  وافًهٚة ٍٚرافُ أي: ؿِقُب  ﴾حس جس مخ جخ مح جح مج﴿

ٌٜ وآضىراب اخلقف افَٔٚمٜ صديدةُ   .صدة إهقال مـ ، وأبهُٚرهؿ ذفِٔ

أي: يَقل ادُذبقن  ﴾مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس﴿

أئذا سٕٚ ظيٚمٚ ؟! ـام ـْٚ ذم افدٕٔٚ شُرجًْٚ اهللُ أحٔٚءبٚفبًٞ: أئْٚ بًد مقتْٚ 

 هئ مئ هي مي خي حي جي﴿ـام ؿٚل تًٚػ: حئْٔٚ اهلل؟! بٚفٜٔ مٍتتٜ 
 .[49:اإلرساء] ﴾مت هب مب

أي: ؿٚل افُٚؾرون تُذيبٚ بٚفبًٞ واشتٓزاء:  ﴾حف جف مغ جغ مع جع﴿

ٌٜ  افرجًٜ إػ احلٔٚة تِؽ خٚرسون  ؾْحـ حهِٝ بٚضِٜ، وفق بًد ادقت رجً

 .فتُذيبْٚ بٚفبًٞ

ٌٜ  افَٔٚمٜ يقمُ  أي: ؾٕ٘ام ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف خف﴿  صٔح

َِ  واحدة بال تُرارٍ  ؾ٘ذا افْٚس افٍْخٜ افثٕٜٚٔ  أن يٍْخؽ وٓ تٖـٔد، يٖمر اهلل اد

 .ظذ أرض ادحؼ ؿٚئّقن أحٔٚءً 
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افْبل  خزَ  - أهيٚ اإلٕسٚن -أي: هؾ شًّٝ  ﴾هل مل خل حل جل﴿

 ؟مقشك ظِٔف افهالة وافسالم

أي: حغ ٕٚدى مقشك ربُّف شبحٕٚف بٚفقاد  ﴾خن حن جن مم خم حم جم﴿

ر ادسّك ضقى بجٕٚٛ جبؾ افىقر ذم شْٔٚء َّٓ  .ادبٚرك ادى

 مِِؽ  أي: ؿٚل اهلل دقشك: اذهٛ إػ ؾرظقنَ  ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿

 .ادًٚيصافيِؿ ووـثرة  افٍُرمك: ٕٕف دمٚوز حده ذم 

فٍرظقن: هؾ فؽ إػ أن  -يٚ مقشك  -أي: ؾَؾ  ﴾خن حن جن يم ىم مم خم﴿

ـَ  ًَ  تىٓر ٍٕسؽ مـ افٍُر وادًٚيص، وتٗم  ؟فبٚهلل وتىٔ

ػ إ دكِص رأن أُ  -يٚ ؾرظقن  -أي: وهؾ فؽ  ﴾مه جه ين ىن من﴿

 ؟خٚفَؽ ورازؿؽ ؾتخنك ظذابف بٚمتثٚل أوامره واجتْٚب ٕقاهٔف ظبٚدة

أي: ؾٖرى مقشك ؾرظقن ادًجزة افُزى افدافٜ ظذ  ﴾حي جي يه ىه﴿

ه افتل أخرجٓٚ بٔوٚء حتقفٝ بَدرة اهلل اًبٕٚٚ مبْٔٚ، ويدُ  صدؿف، وهل ظهٚه افتل

 !فِْٚطريـ

ظل ب ؾرظقن بٚحلؼ افذي جٚء بف مقشك، وأي: ؾُذَّ  ﴾ىي مي خي﴿

 .مٚ أمره اهلل مـ ضٚظتف

 جمتٓداأي: اؿ تقػ ؾرظقن ظـ ضٚظٜ اهلل واتِّبٚع مقشك،  ﴾ٰى ٰر ٰذ يي﴿

 .ذم صد افْٚس ظـ اتبٚع احلؼ
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أي: ؾجّع ؾرظقن ؿقمف ؾرؾع  ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

 !دوين ربٍّ  ؾَٚل: إٔٚ ربُؿ إظذ، ٓ أحد ؾقؿل، وـُؾ  صقتف خمٚضبٚ هلؿ

ؾرظقن ظَقبٜ أخرة  أي: ؾًٚؿٛ اهلل ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ﴿

 َٜ وػ حغ ؿٚل إُ  وؿٚل بًض ادٍِّسيـ: .افدٕٔٚ بٚفٌرق ذم ٕٚر جْٓؿ، وظَقب

، وأخرة حغ ؿٚل: [38]افَهص: ﴾رت يب ىب نب مب زب﴿ؾرظقن: 

إوػ وافثٕٜٚٔ، وهذا افَقل اهلل بُِّتٔف ًٚؿبف ، ؾ[24]افْٚزظٚت: ﴾زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 حمتّؾ، وافَقل إول أطٓر، واهلل أظِؿ.

أي: إن ذم ؿهٜ مقشك وؾرظقن، وظَقبٜ  ﴾مت زت رت يب ىب نب مب﴿

 ًٜ  .اهلل ظذاَب  دـ ُيُٚف  اهلل ؾرظقن وؿقمف بٚفٌرق ذم افدٕٔٚ ظي

أؿقى  -أهيٚ ادُذبقن بٚفبًٞ  -أي: هؾ إٔتؿ  ﴾زث رث يت ىت نت﴿

ظذ  خَِٚ أو افسامء أؿقى مُْؿ؟ ؾٚفَٚدر ظذ خِؼ افسامء وهل أظيؿ مُْؿ ؿٚدرٌ 

 جس مخ جخ مح جح﴿ؿٚل تًٚػ:  ـام إحٔٚئُؿ بًد مقتُؿ.
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس
 .[82-81:يس] ﴾مق حق مف خف حف جف

 أي: بْك اهلل افسامء ورؾًٓٚ ؾقق إرض بَدرتف. ﴾ىث نث﴿

أي: رؾع اهلل بْٚء افسامء ظٚفٔٚ ظـ إرض ؾٖتَـ  ﴾ىق يف ىف يث﴿

 .جقإبٓٚذم  أو إخٍَٚض  ؾٔٓٚ، وٓ ارتٍٚعَ  مستقيٜ ٓ صَقَق  وجًِٓٚهٚ، ءبْٚ

 أي: وأطِؿ اهلل افسامء بًد ؽروب افنّس. ﴾اك يق﴿



  تدبر ضىرة الىازعاث  
 

- 38 - 

 ٕسٛ أي: وأطٓر اهلل ٕقر افسامء بًد ضِقع افنّس. ﴾ىك مك لك﴿

 .وؾٔٓٚ مْٓٚ طٚهران  افسامء ٕهنامإػ وافوحك افِٔؾ

، إرض بًد خِؼ افسامء بسىٓٚ اهللأي: و ﴾ام يل ىل مل يك﴿

اهلل إرض أوٓ،  ؿٚل ادٍِّسون: خِؼ وأخرج مْٚؾًٓٚ فًِبٚد مـ ادٚء وافْبٚت.

اؿ خِؼ افسامء، اؿ بًد أن خِؼ افسامء بسط إرض فتُقن صٚحلٜ فًٔش 

 جف مغ جغ مع جع﴿ـام ؿٚل تًٚػ: اإلٕسٚن، وأخرج مْٓٚ مٚءهٚ ومرظٚهٚ. 
 ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 .[29:افبَرة]

أي: أخرج اهلل مـ إرض افبحٚر وإهنٚر  ﴾نن من زن رن مم﴿

 يٖـِف افْٚس وافدواب. وظٔقن ادٚء، وإٔبٝ ٕبُٚتٚ ممٚ

 تٓٚ اهلل ذم إرض فئال توىرب بٖهِٓٚ.أي: واجلبٚل ابَّ  ﴾ٰى ين ىن﴿

ًٜ  ﴾ني مي زي ري﴿ وًٕٕٚمُؿ مـ  -أهيٚ افْٚس  - فُؿ أي: مًٍْ

 ﴾مل خل حل جل مك لك خك حك﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  اإلبؾ وافبَر وافٌْؿ.

 .[36:افبَرة]

أي: ؾ٘ذا جٚءت ادهٔبٜ افًيّك، وهل يقم  ﴾خئ حئ جئ يي ىي﴿

 .[46]افَّر: ﴾حل جل مك لك خك حك جك﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ٔٚمٜافَ

أي: يقم افَٔٚمٜ يتذـر ـؾ إٕسٚن مٚ ظّؾ ذم  ﴾مب خب حب جب هئ مئ﴿

 .افدٕٔٚ مـ خر أو ذ
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جْٓؿ جلّٔع افْٚس ؾروهنٚ  أي: وُأطٓرت ٕٚرُ  ﴾مت خت حت جت هب﴿

 .[7-6]افتُٚار: ﴾مس خس حس جس مخ جخ مح جح﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .بٖظْٔٓؿ

 .ـ جٚوز حده بٚفٍُر وادًٚيصأي: ؾٖمٚ م ﴾مج حج مث هت﴿

ؾأي: و ﴾مخ جخ مح جح﴿ م وؾوَّ افدٕٔٚ ظذ أخرة،  متٚع احلٔٚةِ  ؿدَّ

 .ومل يًّؾ ٔخرتف ؾًّؾ فدٕٔٚه

ه يقم افَٔٚمٜ، مستَرُ  أي: ؾ٘ن ٕٚر جْٓؿَ  ﴾حص مس خس حس جس﴿

 .افبٚؿٜٔ ظذ أخرة افٍٕٜٚٔ فىٌٕٔٚف، وإيثٚره افدٕٔٚ

 يدي اهلل فِحسٚب مَٚمف بغ أي: وأمٚ مـ خٚف ﴾خض حض جض مص خص﴿

 .بًٍؾ أوامره، واجتْٚب ٕقاهٔف ك اهللواجلزاء يقم افَٔٚمٜ، ؾٚتَ

ادحرمٜ،  افنٓقاتأي: وهنك ٍٕسف ظـ  ﴾مع جع مظ حط مض﴿

هٚ ظذ ضٚظٜ اهلل  .وصزَّ

ََ  ﴾خف حف جف مغ جغ﴿ ه يقم افَٔٚمٜ: خلقؾف ذم افدٕٔٚ رُ أي: ؾ٘ن اجلْٜ مست

 .ف ٍٕسف ظـ هقاهٚمـ اهلل، وهنِٔ 

 - أهيٚ افرشقل -أي: يسٖفؽ  ﴾خك حك جك مق حق مف﴿

 ُٝ  ؟ؿٔٚمٓٚ ادُذبقن بٚفبًٞ ظـ افَٔٚمٜ متك وؿ

أي: ذم أي رء إٔٝ مـ ذـر وؿٝ ؿٔٚم  ﴾خل حل جل مك لك﴿

 .إٓ اهلل وحده ، ؾال يًِؿ وؿَتٓٚال ؾٚئدة مـ افسٗال ظـ وؿتٓٚؾ ؟افسٚظٜ
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ـام  .وؿٝ افَٔٚمٜ أي: إػ ربؽ وحده مْتٓك ظِؿِ  ﴾حم جم هل مل﴿

 .[187]إظراف: ﴾جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك﴿ؿٚل تًٚػ: 

 حتذر افَْٚس  - أهيٚ افرشقل -أي: إٕام إٔٝ  ﴾من خن حن جن مم خم﴿

 .ظذاب يقم افَٔٚمٜ ٕذارك مـ ُيُٚف ب٘ ، ؾْٔتٍعُ ظذاب اهلل

أي: ـٖن افُٚؾريـ  ﴾مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن﴿

 يقم ُيبًثقن مـ ؿبقرهؿ ويرون أهقال افَٔٚمٜ مل ئًنقا ذم افدٕٔٚ إٓ ؿدر آخر

 َِ ـام ؿٚل  .أخرة افتل ٓ هنٚيٜ هلٚ  مدة افدٕٔٚ، وضقلِ َك افْٓٚر أو أول افْٓٚر: ف

 .[45]يقٕس: ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿تًٚػ: 
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 صورة عبط دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ـٚن يدظق بًض ـٍٚر ؿريش  ملسو هيلع هللا ىلصهذه افسقرة هلٚ شبٛ ٕزول: وهق أن افْبل 

، وافْبل افَرآن أن يًِّف ملسو هيلع هللا ىلصىِٛ مـ افْبل ي، جؾ أظّك، ؾجٚء رإػ اإلشالم

ظِٔف افهالة وافسالم منٌقل بذفؽ افرجؾ افُٚؾر افذي حيرص ظذ إشالمف، 

إٔف مل يْٓر إظّك، وإٕام ظبس بقجٓف افُريؿ  ملسو هيلع هللا ىلصؾّـ حسـ أخالق افْبل 

 وأظرض ظْف إنٌٚٓ بٌره، ؾًٚتبف اهلل هبذه أيٚت:

 افْبل ظِٔف افهالة أي: ؿىَّٛ وجفُ  ﴾خم حم جم يل ىل مل خل ﴿

 إػ مـ ـٚنافرجؾ إظّك  وبدٕف ظـوافسالم إطٓٚرا فُِراهٜٔ، وأظرض بقجٓف 

، وافرجؾ إظّك هق ابـ أم مُتقم ريض اهلل صْٚديد ؿريش مـ تفبدظق منٌقٓ

 .ظْف ب٘مجٚع ادٍِّسيـ

فًؾ هذا إظّك  -أهيٚ افرشقل  -أي: ومٚ يدريؽ  ﴾حن جن يم ىم مم﴿

مـ افذٕقب وإخالق افسٔئٜ، ويتحذ  يتزـك بام يسّع مْؽ مـ افَرآن، ؾٔتىٓرُ 

 ظّال صٚحلٚ؟ظِام ٕٚؾًٚ و بٖحسـ إخالق، ويزدادُ 

حغ  أي: ومٚ يدريؽ فًؾ هذا إظّك يتًظُ  ﴾جه ين ىن من خن ﴿

ًُ  يسّع افَرآن  بًِّف؟ ف ادقظيٜ، ويًُّؾ ؾتٍْ
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ف ظـ ظبٚدة أي: أمٚ مـ اشتٌْك بامفِ  ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه مه ﴿

ًرض فف بٚفدظقة، وُتَبؾ ظِٔف بقجٓؽ، رجٚء أن ؾٖٕٝ تت وظـ شامع ـتٚبف اهلل

 !هيتدي إػ اإلشالم

ظِٔؽ أن ٓ يتىٓر مـ افٍُر  رء يًْل: وأي ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ﴿

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ادتُز بٚفُٚؾر وادًٚيص؟! ؾال تبٚلِ 
 من زن رن﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[176:ظّران آل] ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ
 .[23:فَامن] ﴾ىن نن

أي: وأمٚ افرجؾ إظّك افذي جٚءك  ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ﴿

 .ذم حٚل ـقٕف ُيٚف اهلل ،يّق رسيًٚ حلرصف ظذ شامع افَرآن وتًِؿ افديـ

أي: ؾٖٕٝ ظـ هذا إظّك احلريص ظذ اخلر تتنٚؽؾ  ﴾رب يئ ىئ نئ ﴿

 !بدظقة ؽره

ِٜ  ﴾ىب نب مب زب ﴿ ظـ ـؾ مـ يٖتٔؽ  أي: ٓ تْنٌؾ بًد هذه ادقظي

ٌٜ  افَرآنِ  إن آيِٚت  حريهٚ ظذ تًِؿ ديْف، ًُ ّٔع اجل مقظي ٓؿ فْٚس، تذـرهؿ مٚ يٍْ

 ُيص وذم هذا مقظيٜ مـ اهلل فْبٔف وفُؾ واحد مـ أمتف أٓ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ.

فيًؿ ب بؾ أحدا، إػ اهلل بٚفدظقة ِّ  وافٌَْل  وافؤًػ، افؼيَػ  تبِِٔغ افَرآن وتًِٔ

 .ينٚء مـ هيدي هللا اؿ وافهٌٚر، وافُبٚرَ  وافْسٚء، وافرجَٚل  وافٍَر،

اتًظ هبذا افَرآن وتدبره، وظّؾ  ْٚسأي: ؾّـ صٚء مـ اف ﴾مت زت رت يب ﴿

 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .اهلدىبام ؾٔف، ؾَد بغَّ اهلل ؾٔف 
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 مك خكلك حك جك﴿وؿٚل ظز وجؾ:  .[29:افُٓػ] ﴾مب زب رب يئ
 .[19]ادزمؾ: ﴾جم هل مل خل حل جل

ٌٜ افَرآن مُتقب ذم صحػ ذم افسامأي:  ﴾رث يت ىت نت ﴿ ظْد  ء، مًيّ

 .اهلل ومالئُتف

افسامء ادُتقب ؾٔٓٚ افَرآن  افهحػ افتل ذمأي:  ﴾نث مث زث ﴿

مرؾقظٜ ادُٕٜٚ وافَدر، مىٓرة مـ ـؾ دٕس وَٕص وحتريػ وخىٖ، وٓ تْٚهلٚ 

-21:افزوج] ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك لك﴿. ـام ؿٚل تًٚػ: افنٔٚضغ

22]. 

ن ذم افسامء افهحػ ادُتقب ؾٔٓٚ افَرآأي:  ﴾يق ىق يف ىف يث ىث ﴿

 ٍٜ ظْد  ـرامٌ  ، وهؿبغ اهلل وإٔبٔٚئف بٚفقحل يتِقن افَرآن، وهؿ وشىٚءُ  بٖيدي مالئُ

ِْؼ وإخالق، ـثري افًبٚدة هلل  خم﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .شبحٕٚف اهلل، ـٚمع اخل
 خم حم جم يل ىل مل خل﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[3:افهٚؾٚت] ﴾ىم مم
يـ ذم افسامء، ، وهؿ ادالئُٜ افذ[79-77:افقاؿًٜ] ﴾خن حن جن يم ىم مم

 ف إٓ وهق ضٚهر.ِّسِؿ أن يًيؿ ادهحػ ؾال يّسُّ يْبٌل فوهُذا 

ًِـ اإلٕسٚن افُٚؾر مٚ أصد ـٍرَ  ﴾يك ىك مك لك اك﴿ ه بٚهلل أي: ُف

 أؿدم ظهقر افتٚريخ، وتٍنك افٍُرُ  ذٌٚفٛ افْٚس ـٍروا بٚهلل مْؾ افذي خَِف!

د اهلل وضٚظتف وحٚربقا مـ يدظقهؿ إػ تقحٔ، وإتكوا فف، إمؿبغ أؾراد 

ٌٛ وحتُٔؿ ذظف،   ، ؾٓق يٍُرُ ه صديدٍُرُ ؾ ،مـ صدة ـٍر اإلٕسٚن وهذا تًجٔ
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، وب٘رشٚفف افرشؾ، وبٚفقحل بًٞ ظبٚده يقم افَٔٚمٜبقحدإٜٔ اهلل، وبَدرتف ظذ 

 ، مع تُررِ ظْف رجقعَ افافُٚؾُر ٓ يَبؾ  ؿقٌي  ـٍرٌ  وهق، افذي إٔزفف ظذ رشِف

 اإلشالم.إػ ، إٓ مـ وؾَٓؿ اهلل فِتقبٜ وافتٓديد واإلٕذارِ  افتذـرِ 

 ضًٍٔػ حٍَر خِؼ اهلل اإلٕسٚنَ يًْل ﴾مم ام يل ىل مل﴿
ٍ
 : مـ أي رء

ؾِٔتٍُر اإلٕسٚن مـ أي رء خَِف اهلل، ؾَد  ف؟!ظبٚدتظـ  حتك ـٍر بربف، وتُزَ 

 .[21]ادرشالت: ﴾حم جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  خَِف مـ ادْل احلَر.

ره ذم  ـ ٕىٍٜ مْلٍّ مأي:  ﴾ىن نن من زن رن﴿ خِؼ اهلل اإلٕسٚن، ؾَدَّ

 ًٜ ََ  بىـ أمف أحقآ، ٕىٍ ـام ؿٚل  بؼا شقيٚ. فاؿ ظَِٜ اؿ موٌٜ، إػ أن تؿ خِ

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل﴿تًٚػ: 
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 ﴾مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب

 .[14-12]ادٗمْقن:

اخلروج مـ بىـ أمف  ضريؼ جْغِ أي: اؿ شٓؾ اهلل فِ ﴾زي ري ٰى ين﴿

ؾٍل هذه  .رشِف، وأرشؾ مـ فضريؼ احلؼ بام إٔزل مـ ـتب إلٕسٚنِ بَدرتف، وبغ ف

مـ بىـ أمف،  اخلروَج  أيٜ ؿقٓن ٕهؾ افًِؿ، ـالمهٚ صحٔح، ؾٚهلل يِّس فإلٕسٚنِ 

َِ  وبغ فف ضريَؼ   ف.احلؼ، وشٓؾ ظِٔف ظّ

وأمر  أي: اؿ ؿبض اهلل روح اإلٕسٚن بًد أن أحٔٚه، ﴾يي ىي ني مي﴿

ه ذا ؿز إـرامٚ فف افَْٚس  ومل جيًِف ـسٚئر ، إحٔٚء أن يدؾْقه بًد مقتف، ؾهرَّ
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دفٔؾ ظذ وجقب  اهذذم و ظذ وجف إرض.مَِٚة ٓٚ ٍُ َٔ احلٔقإٚت افتل تُقن جِ 

 .اهلْد ـٍٚرُ  بٚفْٚر ـام يًٍُؾ  ٓؿإحراؿِ دون  ادقتك مـ افْٚسدؾـ 

أحٔٚه يقم ادَبقَر  ٞ اإلٕسٚنَ بًأن يأي: اؿ إذا صٚء اهلل  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ﴿

 ف ظذ أظامفف.افَٔٚمٜ فٔجٚزيَ 

أي: فٔس إمر ـام ييـ اإلٕسٚن مـ إٔف ؿد أدى  ﴾جت هب مب خب حب جب﴿

بُؾ مٚ ؾرض اهلل ظِٔف مـ ؾًؾ  اإلٕسٚنُ  مجٔع مٚ أوجٛ اهلل ظِٔف، بؾ مل يَؿِ 

 ﴾زث رث يت﴿ؿٚل تًٚػ:  وفذفؽ افىٚظٚت، واجتْٚب ادًٚيص.
 .[16]افتٌٚبـ: ﴾مئ خئ حئ جئ﴿بحٕٚف: وؿٚل ش .[6]ؾهِٝ:

ف بتقحٔد اهلل وؿدرتِ  ادُذُب  أي: ؾِْٔير اإلٕسٚنُ  ﴾مث هت مت خت حت﴿

 حهقفف. ف متٍُرا ذم ـٍٜٔٔ خَِف، وتٔسر أشبِٚب ظذ بًٞ ظبٚده إػ ضًٚمِ 

 أي: إٔٚ إٔزفْٚ مٚء ادىر مـ افسحٚب إٕزآ ـثرا. ﴾جخ مح جح مج حج﴿

ظْٚ إرض ؾجً ﴾مس خس حس جس مخ﴿ ِْٚهٚ صَقؿٚ فٔخرج أي: اؿ صدَّ

 مْٓٚ افْبٚت.

احلبقب ـٚفَّح وافنًر  أي: ؾٖٕبتْٚ ذم إرض إٔقاعَ  ﴾جض مص خص حص﴿

 وافذرة وإرز وؽر ذفؽ.

َٛ  ،أي: وإٔبتْٚ ذم إرض إٔقاع إظْٚب ﴾مض خض حض﴿ َٛ  وافَو  افرض

 افذي تٖـِف إًٕٚم وافدواب.
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 فج مْستخرأي: وإٔبتْٚ ذم إرض افزيتقن افذي يٗـؾ ويُ  ﴾جع مظ حط﴿

ِّ افْخٔؾ افذي يُ  افزيٝ، وصجرَ  ٍِ  وافتّر، ويْتٍع افُْٚس  َٛ ضَ ر افرُّ ث ف وجريده بسً

 .وٕقى متره وفٍٔف وجذوظف

َٜ  ﴾مغ جغ مع﴿  إصجٚر، ؾٔٓٚ إٔقاعُ  أي: وإٔبتْٚ ذم إرض بسٚتغ ؽِٔي

 افثامر.

افٍقاـف افتل يٖـِٓٚ افْٚس،  أي: وإٔبتْٚ ذم إرض إٔقاعَ  ﴾خف حف جف﴿

 َٛ  ٔش افذي تٖـِف افبٓٚئؿ.واحلن وافًن

 أي: إٔبٝ اهلل احلبقب وافثامر افتل يٖـِٓٚ افُْٚس  ﴾جك مق حق مف﴿

 َٛ ًٜ  وافًنٛ افذي تٖـِف افدواُب  وافَو وًٕٕٚمُؿ مـ  -أهيٚ افْٚس  - فُؿ مًٍْ

 اإلبؾ وافبَر وافٌْؿ.

ِٝ أي: ؾ٘ذا  ﴾مك لك خك حك﴿ ُٜ  ؿٚم بندة صقُتٚ افذي تهؿ مْف  افَٔٚم

 .أذان

ُٜ  ٖيتي: يقم تأ ﴾جم هل مل خل حل جل﴿  مـ أخٔف ـؾ إٕسٚنٍ  هيرُب  افَٔٚم

 .مـ صدة إهقال

مـ أمف افتل وفدتف وربتف وـٕٚٝ ذم  إٕسٚنٍ  أي: وهيرب ـُؾ  ﴾مم خم حم﴿

 .أبٔف افذي يْتسٛ إفٔف وـٚن يًىػ ظِٔفمـ افدٕٔٚ حتـ ظِٔف، و
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ًٜ  ﴾خن حن جن﴿  أي: وهيرب ـؾ إٕسٚن مـ زوجتف افتل ـٕٚٝ مالزم

ؿ ظـ أحقاهلؿ، وٓ ٚئف افذيـ هؿ أحٛ افْٚس إفٔف، ؾال يسٖهلُ أبْمـ فف ذم افدٕٔٚ، و

 ًُ  .ٓؿ بقءيٍْ

 أي: فُؾ إٕسٚن مـ إؿٚرب يقمَ  ﴾حي جي ٰه مه جه هن من﴿

 خض حض﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ّف، ؿد صٌِف ظـ افْير ذم أمر ؽرهافَٔٚمٜ أمٌر ظئٌؿ هُي 
 .[111]ادٗمْقن: ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

ٌٜ أي: وجقه ادٗمْغ  ﴾مئ هي مي خي﴿  .مؼؿٜ يقم افَٔٚمٜ مؤئ

ٌٜ  ﴾هب مب هئ﴿ مـ افِّسور فْجُٚتٚ مـ افْٚر،  أي: ضٚحُ

 .بدخقل اجلْٜ مستبؼةٌ 

بٌٚر أي: ووجقه افُٚؾريـ يقم افَٔٚمٜ ظِٔٓٚ ؽُ  ﴾مس هث مث هت مت﴿

 .مـ تراب

ـٚفدخٚن  افُٚؾريـ يقم افَٔٚمٜ شقادٌ  أي: تٌنك وجقهَ  ﴾ىل مل خل﴿

 .مـ صدة افُرب واخلقف

 ٓؿ يقمَ وفئؽ افذيـ تسقد وجقهُ أي: أ ﴾مم خم حم جم يل﴿

افذيـ ـٕٚقا  بٚحلؼ، افٍجرةُ  ذم افدٕٔٚ يُذبقنافَٔٚمٜ هؿ افٍُرة افذيـ ـٕٚقا 

 .ًٚيصيًِّقن اد
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 صورة الجكوير دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

وذهٛ  أي: إذا افنّس مُجِع بًوٓٚ إػ بًض، ﴾حن جن يم ىم﴿

 افنّس»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افْبل نأ ظْف اهلل ريض هريرة أيب ظـروى افبخٚري  هٚ.ٕقرُ 

: ـام ؿٚل تًٚػ ،ذم افْٚرافنّس  ويقم افَٔٚمٜ تُقن .«افَٔٚمٜ يقم مُقران وافَّر

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك﴿
، ؾُؾ مٚ ظبد مـ دون اهلل ُيَِك ذم جْٓؿ مـ [23-22]افهٚؾٚت: ﴾خن حن

افنّس وافَّر وإصْٚم وؽر ذفؽ: إؽٚطٜ دـ ـٚن يًبده، وفًِٔؿ ادؼـقن أن 

ب بذفؽ، بؾ تُقن ظذابٚ دـ ظبدهٚ، وأمٚ مـ مٚ ظ بدوه ٓ يًٍْٓؿ، وهل ٓ تًذَّ

ُظبِد مـ إٕبٔٚء وادالئُٜ وافهٚحلغ ؾ٘هنؿ بًٔدون ظـ افْٚر ـام ؿٚل تًٚػ: 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿
 مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 .[111-98]إٕبٔٚء: ﴾جع مظ حط

، ويًُِؿ حْٔئذ أي: وإذا افْجقم تسٚؿىٝ ﴾ين ىن من خن﴿

 ادؼـقن افذيـ ـٕٚقا يًبدوهنٚ أهنٚ ٓ تًٍْٓؿ.
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أي: وإذا اجلبٚل شرهٚ اهلل ظـ وجف إرض بًد  ﴾يه ىه مه جه﴿

 يه ىه مه جه ين﴿ـام ؿٚل تًٚػ: . هبٚء تُقنؿًِٓٚ مـ أمٚـْٓٚ، ؾ
 ىل مل يك ىك مك لك اك﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[47:افُٓػ] ﴾جي
 .[117-115:ضف] ﴾زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 .[21:افْبٖ] ﴾حئ جئ يي ىي ني﴿وؿٚل جؾ صٖٕف: 

اء، وهل افْٚؿٜ احلٚمؾ إذا  ﴾حي﴿ ﴾مي خي حي جي﴿ مجع ُظَؼَ

َِ  أصٓر حلِّٓٚ، ؾَٚربٝ أن توعَ  بٌِٝ ظؼةَ  : ٕن مدة محِٓٚ ااْٚ ظؼ ٓٚمح

ًِنٚر إٍٔس  صٓرا، ، ُتِرـٝ ٓ ُيْتٍع هبٚ أي: ﴾خي﴿ومًْك: افًرب،  أمقالواف

ِٜ بتٍسر ـتٚب اهلل، ؾٚدًْك:هُذا ؾِّس  ُٜ وافتٚبًقن، وهؿ أظِؿ إم َٜ افهحٚب  أي

هبٚ، وٓ  ٚ، ؾِؿ يْتًٍقاترـٓٚ أصحٚهُب  افتل ؿٚربٝ افقٓدةَ  احلقامُؾ  وإذا افْقُق 

 ٚ، وإنٌِقا ظْٓٚ بسبٛ صدة أهقال يقم افَٔٚمٜ.بٖوٓدهٚ وأفبٚهِن 

ؾٔبًثٓٚ أي: وإذا افقحقش مُجًِٝ يقم افَٔٚمٜ،  ﴾ٰر ٰذ يي ىي﴿

ـامل يرهيؿ اهلل فُري افْٚس ـامل ؿدرتف ذم بًٞ مجٔع خَِف حتك احلٔقإٚت، و

ـام ؿٚل تًٚػ:  ظدفف ذم آؿتهٚص مـ بًوٓٚ فبًض، اؿ ئّتٓٚ وجيًِٓٚ ترابٚ.

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف﴿
وؿٚل  .[95-93:مريؿ] ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل

 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿شبحٕٚف: 
وؿٚل ظز وجؾ:  .[38:إًٕٚم] ﴾يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت
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 أيب ظـذم صحٔح مسِؿ و .[41:افْبٖ] ﴾ري ٰى ين ىن نن من﴿

 افَٔٚمٜ، يقم أهِٓٚ إػ احلَقق فتٗدن»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن هريرة ريض اهلل ظْف

 .«افَرٕٚء افنٚة مـ اجلِحٚء فِنٚةِ  يَٚدَ  حتك

ظذ  بًوٓٚ ؾٚضٝ وإٍجرأي: وإذا افبحٚر  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿

 ﴾مب خب حب﴿. ـام ؿٚل تًٚػ: صٚرت بحرا واحدا مِتٓبٚبًض، و

 .[3:إٍٓىٚر] ﴾حن جن يم ىم﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[6:افىقر]

بٖمثٚهلؿ ذم افديـ وإظامل،  افْٚس نأي: وإذا ُؿرِ  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ﴿

مع افٔٓقد، وافْهٚرى مع افْهٚرى،  جّع ادسِّقن مع ادسِّغ، وافٔٓقدُ ؾُٔ 

 من زن﴿دء مع أصبٚهٓؿ. ـام ؿٚل تًٚػ:  وـؾ أصحٚب ظّؾ صٚفح أو
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
ادًْك: : بًض ادٍِّسيـ ؿٚلو .[11-7:افقاؿًٜ] ﴾حب جب هئ مئ خئ

، وهق مًْك صحٔح حيتِّف فٍُظ أيٜ، ؾٕٚجسٚد إجسٚد إػ ترجع إرواح

خترج مـ افَبقر، وترجع إفٔٓٚ أرواحٓٚ، ؾُٔقن اإلٕسٚن يقم افَٔٚمٜ بجسده 

 .فوروح

أي: وإذا افبْٝ اددؾقٕٜ ذم  ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿

افساب وهل حٜٔ شئِٝ تقبٔخٚ وتَريًٚ فَٚتِٓٚ ظـ شبٛ ؿتِٓٚ وهل مل تًّؾ 

 ٍّ﴿ـام ؿٚل تًٚػ: وؿد ـٚن بًض افًرب ذم اجلٚهِٜٔ يدؾـ بْتف وهل حٜٔ ! ذٕبٚ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
-58:افْحؾ] ﴾ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب
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، ؾال جيقز إشَٚط مٚ ذم بىـ إم ْغاجل ومـ افقأد اإلجٓٚض، وهق إشَٚط .[59

 متنت زت رت ىبيب نب مب زب رب﴿: ٕىٍٜ، ؿٚل اهلل شبحٕٚفـٚن وإن 
 .[31]اإلرساء: ﴾نث مث زث رث يت ىت

 يقم افَٔٚمٜ، ؾُتحٝ افْٚسِ  أظاملِ  صحػ أي: وإذا ﴾رت يب ىب نب﴿

ٔٓٚ مـ أظامفف خرهٚ وذهٚ، ـتٚبف بّْٔٔف أو صامفف: فَٔرأ مٚ ؾ إٕسٚنؾٖٔخذ ـؾ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ـبرهٚ وصٌرهٚ. ـام ؿٚل تًٚػ: 
 .[14-13:اإلرساء] ﴾مت خت حت جت هب مب خب

ُِٕزظٝ مـ مُٚهنٚ وُؿًِِٝ ـام ُيَِع  أي: وإذا ﴾ىت نت مت زت﴿ افسامء 

 افسَػ.

ُٖمحٔٝ ٕهِٓٚ،  أي: وإذا ﴾مث زث رث يت﴿ ٕٚر جْٓؿ ُأوِؿد ظِٔٓٚ ؾ

 ٓٚ اصتًٚٓ.وزاد هلبُ 

 .بٝ ٕهِٓٚ ادتَغاجلْٜ ُؿرِّ  أي: وإذا ﴾ىف يث ىث نث﴿

وؿًٝ هذه إمقر ظِّٝ وتَْٔٝ ـؾ  أي: إذا ﴾لك اك يق ىق يف﴿

 جم يل ىل مل خل﴿ٍٕس مٚ أحرضت فِحسٚب مـ أظامهلٚ. ـام ؿٚل تًٚػ: 
 ﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

 .[31:ظّران آل]
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ُٖؿِسؿ بٚفْجقم افًئّٜ افتل ختتٍل ظـ أ ﴾مل يك ىك مك﴿ ظغ أي: ؾ

فِْٚس مـ جٜٓ ادؼق ذم افِِٜٔ  افْٚس ذم افْٓٚر، وترجع ذم جمراهٚ حتك تيٓرَ 

 إخرى ـام ضًِٝ ذم افِِٜٔ إوػ.

افتل دمري فٔال ذم افسامء مـ ادؼق إػ  أي: افْجقمِ  ﴾ام يل ىل﴿

 ظـ أظغ افْٚس ظْد مٌٔبٓٚ. ادٌرب، وتستسُ 

 أي: وُأؿسؿ بٚفِٔؾ إذا أدبر بيالمف. ﴾من زن رن مم﴿

صٔئٚ ؾنٔئٚ حتك  بْقرهأي: وُأؿسؿ بٚفهبح إذا أؿبؾ  ﴾ٰى ين ىن نن﴿

 افنّس. تىِعَ 

ـريؿ  رشقٌل  أي: إن هذا افَرآن يْزفف ظذ حمّدٍ  ﴾ىي ني مي زي ري﴿

ِْؼ وإخالق، وهق جزيؾ ظِٔف افسالم. ظْد اهلل، ـٚمُؾ   ىك﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  اخل
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 .[195-192]افنًراء: ﴾يي ىي ني مي

ِٛ  أي: جزيَؾ  ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿ ٍٜ  ؿقةٍ  صٚح ظذ ؾًؾ  ظئّ

 ِٛ ٌٜ  مٚ يٖمره اهلل بف، فف ظْد اهلل صٚح  ظٚفٜٔ، ؾٓق أؾوؾ ادالئُٜ. افًرش مُٕٚ

فذم افسامءهْٚك مىٍٚع  أي: جزيَؾ  ﴾هب مب خب حب﴿ ًُ  ادالئُٜ، أمغٌ  ، ُتىٔ

 ٌُ وٓ  بال زيٚدةٍ  ٕٕبٔٚءاف افقحل إػ ظْد اهلل ظذ مٚ ائتّْف ظِٔف، ومـ ذفؽ تبِٔ

 تامن.وٓ ـِ  َٕهٚنٍ 
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افذي  يَقل اهلل فٍُٚر ؿريش: ومٚ ٕبُٔؿ حمّدٌ  ﴾مت خت حت جت﴿

وهق ـام تزظّقن، بؾ جٚءـؿ بٚحلؼ افقاضح،  تًرؾقن صدؿف وأمٕٚتف بّجْقنٍ 

 .أـّؾ افْٚس ظَال

ذم صقرتف افتل  جزيَؾ  أي: وفَد رأى حمّدٌ  ﴾جح مج حج مث هت﴿

ـام ؿٚل  مْف بقضقح. ء مـ جٜٓ ادؼق افتل ُترى إصٔٚءُ خَِٓٚ اهلل ظِٔٓٚ ذم افسام

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي﴿تًٚػ: 
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

، ؿٚل افًِامء: رأى افْبل ظِٔف افهالة وافسالم [15-5]افْجؿ: ﴾مم ام يل ىل

ظِٔٓٚ مرتغ ؾَط، ادرُة إوػ رآه افْبُل ذم مُٜ، جزيَؾ ظذ صقرتف افتل خَِف اهلل 

ذم أؾؼ افسامء، وادرة إخرى رآه فِٜٔ ادًراج ظْد شدرة ادْتٓك ذم افسامء 

روى  افسٚبًٜ، وـٚن يراه وهق ظذ صقرة رجؾ أو يسّع صقَتف وٓ يرى صقرَتف.

شتامئٜ  رأى جزيؾ فف ملسو هيلع هللا ىلصأن افْبل ظـ ابـ مسًقد ريض اهلل ظْف افبخٚري ومسِؿ 

 .جْٚح

 ظذ افْٚس بٚفَرآن ببخٔؾٍ  رشقل اهللأي: ومٚ  ﴾خس حس جس مخ جخ مح﴿

 مٚٓمجٔع افْٚس افَرآن مـ ؽر أن يىِٛ مْٓؿ  ـٚن يبِغبؾ ، افذي ُيز بٚدٌٔبٚت

ف ٌِ  خل حل جل لكمك خك حك جك مق﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ظذ تالوتف ظِٔٓؿ وتبِٔ
 .[91]إًٕٚم: ﴾جم هل مل
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 مىرودٍ  مًِقنٍ  بَقل صٔىٚنٍ  أي: ومٚ افَرآن ﴾حض جض مص خص حص مس﴿

بقاشىٜ جزيؾ، ومل يْزفف  اهلل إٔزفف ظذ رشقفف حمّدٍ  مـ رمحٜ اهلل، بؾ هق ـالمُ 

 يي ىي مي خي حي جي﴿تًٚػ: اهلل ؿٚل  ـام يزظؿ ادؼـقن. ظِٔف صٔىٚنٌ 
 .[212-211]افنًراء: ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

رآن إػ ظـ هذا افَ -أهيٚ ادؼـقن  -أي: ؾٖيـ تذهبقن  ﴾حط مض خض﴿

ذم  ؽره مع وضقح احلؼ ذم افَرآن بدٓئِف؟ وإػ أي ضريؼ تذهٛ ظَقفُؿ

 
ِ
 افبٚضؾ ؾٔف؟! تُذيبُؿ بٚفَرآن وادظٚء

ٌٜ  أي: مٚ هذا افَرآنُ  ﴾جف مغ جغ مع جع مظ﴿ مـ اهلل جلّٔع  إٓ ظي

 يتذـرون بف مٚ يًٍْٓؿ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ. اإلٕس واجلـ،

 -دـ صٚء مُْؿ  أي: افَرآن مقظيٜ مـ اهلل ﴾جك مق حق مف خف حف﴿

افَرآن دبر يتأن ّـ أراد اهلدايٜ ؾًِٔف ؾأن يستَٔؿ ظذ احلؼ،  -أهيٚ اإلٕس واجلـ 

 .[2]افبَرة: ﴾حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل﴿ـام ؿٚل تًٚػ: . بف ٔٓتدَي ف

أي: ومٚ تَدرون أن  ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك حك﴿

  ـؾِّ  رُب  اهللُ  تستَّٔقا ظذ احلؼ إٓ أن ينٚءَ 
ٍ
 هئ﴿ؿٚل تًٚػ:  ـام .هيديُؿأن  رء

 رب يئ﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[213]افبَرة: ﴾حت جت هب مب خب حب جب
 ٰى﴿وؿٚل ظز وجؾ:  .[56-55]اددار: ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب
 رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ
 ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت
يستىُٔع أن هيتدَي وٓ بٖن اإلٕسٚن ٓ  إظالمٌ هذا وذم  .[31-29]اإلٕسٚن: ﴾اك يق
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فف، ؾٚفَِقب بٔد اهلل، وظذ ادسِؿ أن يُثر مـ شٗال  خرا إٓ بتقؾٔؼ اهلل يًَّؾ أن 

، وٓ حقل فْٚ ظذ افتحقل مـ ذ إػ خر، وٓ ؿقة فْٚ ظذ ؾًؾ اخلر اهلل اهلدايٜ

افِٓؿ اهدٕٚ افكاط ادستَٔؿ، وحبٛ إفْٔٚ اإليامن وزيْف ذم ؿِقبْٚ، وـره  .إٓ بٚهلل

ٔٚن، واجًِْٚ مـ افراصديـ، واهدٕٚ ٕحسـ إظامل إفْٔٚ افٍُر وافٍسقق وافًه

وإخالق ٓ هيدي ٕحسْٓٚ إٓ إٔٝ، واسف ظْٚ شٔئٓٚ ٓ يكف ظْٚ شٔئٓٚ 

 إٓ إٔٝ.
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 صورة االنفطار دبر ث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 .أي: إذا افسامء إنَٝ يقم افَٔٚمٜ ﴾يل ىل مل خل﴿

 .تسٚؿىٝ ُقاـٛوإذا افأي:  ﴾مم خم حم جم﴿

ر اهلل بًوٓٚ افبحٚر ذاأي: وإ ﴾حن جن يم ىم﴿ ٓٚ مٚحلَ  بًض، ظذ ؾجَّ

 ٰى﴿، وتِتٓٛ هلبٚ ظئام ـام ؿٚل تًٚػ: ممتِئٚ واحدا ـِٓٚ بحرا ٚ، ؾهٚرتوظذهَب 
 .[6]افتُقير: ﴾َّ ٍّ ٌّ

مـ  مٚ ذم بىْٓٚ ُأخرجو ُأاِرت، افَبقر أي: وإذا ﴾ين ىن من خن﴿

 .واجلزاءسٚب فِحبَدرتف ، وأحٔٚهؿ اهلل إمقات

 ظِّٝ إمقر هذه وؿًٝ ي: إذاأ ﴾حي جي يه ىه مه جه﴿

 خر مـ ظِّٝ مٚ هٚ،وِذ  هٚخرِ  هٚ،وآخرِ  ٚأوهلِ  ٚ،أظامهلِ  بجّٔع ٍٕس ـُؾ  حْٔئذ

مٝ مٚ تًِّف،ؾِؿ  فضًٔت ومٚ رت ومٚ حُٔٚتٚ ذم ؿدَّ  شْٜ مـ مقُتٚ، بًد إػ أخَّ

 مض خض﴿ـام ؿٚل تًٚػ: ؾٓذه ادًٚين ـِٓٚ تدخؾ ذم هذه أيٜ شٔئٜ،  أو حسْٜ
 .[13:افَٔٚمٜ] ﴾جغ مع جع مظ حط
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أي: يٚ أهيٚ اإلٕسٚن افُٚؾر  ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿

  وافًٚيص أيُّ 
ٍ
ؽرك بربؽ حتك ـٍرت بف وظهٔتف وترـٝ ضٚظتف وصُره،  رء

 !وهق افُريؿ افذي خَِؽ مـ افًدم، وإًٔؿ ظِٔؽ بًّْف افيٚهرة وافبٚضْٜ؟

ى  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ أي: افذي خَِؽ مـ ٕىٍٜ، ؾسقَّ

َٛ  افَٚمٜ، تٚمَ  ًِؽ مًتدَل خَِؽ وأتَْف بَدرتف، ؾج  إظوٚء. اخلِؼ، متْٚش

ذم أي  -أهيٚ اإلٕسٚن  -أي: خَِؽ اهلل  ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿

صقرة صٚء اهلل أن تُقن ظِٔٓٚ، مـ ذـقرة وإٔقاٜ، ومَداِر ُحسـ، وتًٔغ فقٍن، 

، ؾخَِؽ ـام ينُٚء هق، ٓ ـام تنُٚء إٔٝ، وأوجدك ذم وذم أي صبٍف ببًض أؿٚربؽ

 .فزمٚن افذي اختٚر أن ُيتزك ؾٔف، ؾُؾ رء بّنٔئتف شبحٕٚفادُٚن وا

بًّْك افردع تٖيت ـال تٖيت بًّْك حَٚ، و ﴾ىب نب مب زب رب﴿

وافزجر، وهل هْٚ تهِح فًِّْٔغ، وافديـ يٖيت بًّْك احلسٚب، ويٖيت بًّْك 

: ٓ تٌسوا بُرم اهلل مع ذـُؿ ومًْك أيٜ افؼع، وهق هْٚ يهِح فًِّْٔغ.

بقن بٚفبًٞ بًد ُذِّ ؾِستؿ ظذ احلؼ ـام تزظّقن، بؾ ٓ تزافقن تُ  ومًٚصُٔؿ،

 ادقت فِحسٚب، وتُذبقن بديـ اإلشالم!

مٚ مالئُٜ يُتبقن  -أهيٚ افْٚس  -أي: وإن ظُِٔؿ  ﴾مت زت رت يب﴿

 ىن﴿يهدر مُْؿ مـ أظامل فٔحٚشبُؿ اهلل ظِٔٓٚ يقم افَٔٚمٜ، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين
 .[14-13]اإلرساء: ﴾مت خت حت جت هب مب خب
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قن أظامفُؿ أي: ذم حٚل ـقن ادالئُٜ افذيـ حيٍي ﴾يت ىت نت﴿

 .ٓ ييِّقُٕؿ، ـٚتبغ ٕظامفُؿ إخالق ريّلـرامٚ ظذ اهلل، ـ

أي: يًِؿ ادالئُٜ ادقـِغ بُتٚبٜ أظامفُؿ ـؾ مٚ  ﴾نث مث زث رث﴿

ِٜ ؾٓؿ ًِقن مـ خر أو ذ، تٍ ِٜ وا يُتبقن مجٔع أظامفُؿ افَقفٔ ، ؾٚهلل وافَِبٜٔ فًٍِٔ

 .يىًِٓؿ ظذ أظامفُؿ افيٚهرة وافبٚضْٜ فُٔتبقهٚ فُؿ وظُِٔؿ

أي: إن افذيـ أضٚظقا اهلل بًٍؾ أوامره واجتْٚب  ﴾ىق يف ىف يث ىث﴿

 .اجلْٜ اخلِؼ: فٍل ًٕٔؿِ  افْٚس وظّقمِ  وشٚئرِ  ؿٕقاهٔف، وأحسْقا إػ وافدهي

وا ذم َكَّ ؾأي: وإن افذيـ ـٍروا وظهقا اهلل  ﴾ىك مك لك اك يق﴿

 .جْٓؿ فٍل ٕٚرِ ظبٚده  اهلل وحَقِق  حَقِق 

، يقم احلسٚب واجلزاء أي: يدخؾ افٍجٚر ٕٚر جْٓؿ ﴾يل ىل مل يك﴿

 .وهق يقم افَٔٚمٜ

، بؾ هؿ ٚ افٍُٚر بخٚرجغ أبدا مـ اجلحٔؿأي: وم ﴾من زن رن مم ام﴿

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ؾٔٓٚ خٚفدون أبدا
 .[65-64]إحزاب: ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ

َؾؽ  ﴾زي ري ٰى ين ىن نن﴿ ِٜ  - أهيٚ اإلٕسٚن -أي: ومٚ ظرَّ  بحََٔ

 ِٜ ِٜ  صٍ  !؟ٚوأهقاهلِ  افَٔٚم

َؾؽ  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿ بحََٜٔ  - أهيٚ اإلٕسٚن –أي: اؿ مٚ ظرَّ

 !؟صٍٜ افَٔٚمٜ وأهقاهلٚ
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صٔئٚ  ظـ ٍٕسٍ  أي: يقم افَٔٚمٜ ٓ تٌْل ٌٍٕس  ﴾مب خب حب جب هئ مئ﴿

ًَ بٖن تدؾع ظْٓٚ صٔئٚ مـ افًذاب أ يقم افَٔٚمٜ منٌقل  إٕسٚن ٓٚ بخر، ؾُؾو تٍْ

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .بٍْسف
 .[37-34]ظبس: ﴾حي جي ٰه مه جه هن من خن

أي: ادِؽ وافتكف يقم افَٔٚمٜ هلل وحده، ؾٓق  ﴾مت خت حت جت﴿

 .أظامهلؿظذ افذي حيٚشٛ اخلالئؼ، وجيٚزهيؿ 
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 صورة املطففني دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ٌٝ يقم افَٔٚمٜ فِذيـ  صديد وهالكٌ  أي: ظذاٌب  ﴾حج مث هت﴿ اٚب

َِهقن ن، وٓ يٗدون حَقق افْٚس ـٚمِٜ واؾٜٔ. أو افقز ُٔؾمـ افصٔئٚ يسرا  ُيْ

 ذم مًٚمِٜ افْٚس أمرٌ  ؾٚفًدُل أـؾ أمقال افْٚس بٚفبٚضؾ، مـ  رٌ هذه أيٜ حتذيوذم 

بٚفٌش  افْٚس، وتقظد مـ ضٍػ صٔئٚ يسرا مـ حَقق أـده اهلل ذم ـتٚبفظئؿ 

مْٓؿ  ييِؿ افْٚس بٖخذ إمقال افُثرة ٚفذيؾُٔػ ب، افنديد بٚفًذاب وٕحقه

 ًذابف أصد.؟! ؾبٌر حؼ ؽهبٚ أو رسؿٜ أو احتٔٚٓ

أي: افذيـ إذا ـٚفقا ٍٕٕسٓؿ حغ  ﴾حس جس مخ جخ مح جح مج﴿

 حَٓؿ ـٚمال بال َٕص. نستقؾقيينسون مـ افْٚس 

و وزٕقا هلؿ حغ أي: وإذا ـٚفقا فِْٚس أ ﴾جض مص خص حص مس خس﴿

 يبًٔقن هلؿ مٚ يُٚل أو يقزن يَْهقهنؿ حَٓؿ.

أي: أٓ يًِؿ أوفئؽ  ﴾ىل مل خل جع مظ حط مض خض حض﴿

ادىٍٍقن ذم افُٔؾ وادٔزان أهنؿ بًد مقُتؿ مبًقاقن مـ ؿبقرهؿ فٔقم افَٔٚمٜ 

 ؾٔحٚشبٓؿ اهلل وجيٚزهيؿ ظذ طِّٓؿ افْٚس؟! ،افًئؿ إهقال
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ؿٔٚمٚ مـ ؿبقرهؿ أحٔٚء  أي: ُيبًٞ افْٚس ﴾ىم مم خم حم جم يل﴿

 هريرة أيب ظـوذم افهحٔحغ هلل رب افًٚدغ، ؾٔحٚشبٓؿ وجيٚزهيؿ ظذ أظامهلؿ. 

َٛ  حتك افَٔٚمٜ يقم افُْٚس  يًرُق »: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ظْف اهلل ريض  يذه

ذم صحٔح مسٍِؿ و .«ؿآذاهَن  يبِغَ  حتك ِجّٓؿويُ  ذراظٚ، شبًغ إرض ذم ٓؿظرؿُ 

 ُتدٕك»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل شًّٝ: ؿٚل شقد ريض اهلل ظْفإ بـ ظـ ادَداد

 ظذ افُْٚس  مٔؾ، ؾُٔقنُ  ـَّدارِ  مْٓؿ تُقنَ  حتك اخلِؼ، مـ افَٔٚمٜ يقم افنُّس 

 رـبتٔف، إػ يُقن ـْ مَ  ومْٓؿ ـًبٔف، إػ يُقنُ  ـْ مَ  ؾّْٓؿ افًرق، ذم أظامهلؿ ؿدر

 .«إجلٚمٚ افًرق ِجّفيُ  ـْ مَ  ومْٓؿ َقيف،َح  إػ يُقن ـْ مَ  ومْٓؿ

أي: حَٚ إن ـتٚب أظامل افٍجٚر مـ  ﴾ين ىن من خن حن جن يم﴿

، اؿ يُقن مهرهؿ َٜ ذم مُٚن ضٔؼ ذم إرض افسٚبًٜافٍُٚر وادْٚؾَغ وافٍس

ظـ افزاء بـ ظٚزب ريض اهلل ظْٓام ذم حديثف افىقيؾ روى أمحد ذم مسْده  جْٓؿ.

اهلل ظز وجؾ: اـتبقا  ؾَٔقل»ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصذم ؿبض روح ادٗمـ وافُٚؾر، وؾٔف أن افْبل 

 .«ىرح روحف ضرحٚـتٚبف ذم شجغ ذم إرض افسٍذ، ؾتُ 

غ  - أهيٚ اإلٕسٚن -أي: ومٚ أدراك  ﴾جي يه ىه مه جه﴿ أي رء ِشجِّ

 ٍؾ وافَبح.ادقضقع ؾٔف ـتٚب أظامل افٍجٚر؟! ؾٓق ؽٚيٜ ذم افؤؼ وافسُّ 

غ حمٍقطٜ ؾٔف أظامل مجٔع  ﴾مي خي حي﴿ أي: افُتٚب افذي ذم ِشجِّ

ل ٓقؾبٖشامئٓؿ، جٚر افٍ وٓ  ،ٓ يزاد ؾٔف أحد، وـتٚب مُتقب ٓ ُيّحك وٓ ُيبدَّ

 ﴾جغ مع جع مظ حط مض خض﴿.ـام ؿٚل تًٚػ: يَْص مْف أحد
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. ؾٚهلل يًِؿ [19]حمّد: ﴾هس مس هث مث هت﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[12]يس:

َٛ افًبِٚد ذم حُٔٚتؿ، ويًُِؿ مثقاهؿ بًد مقُتؿ، ويًُِؿ ـؾَّ رء مـ ادٚيض  متَِ

َبؾ بٚفتٍهٔؾ، ويًِؿ أهَؾ اجلْٜ وأهَؾ افْٚر مـ إوفغ وأخريـ، وـتٛ وادست

َِّف، ؾَد أحٚط بُؾ رء ظِام، وأحل ـؾ رء ظددا، شبحٕٚف ٓ ُيٍك  ذفؽ ـ

 ظِٔف رء ذم إرض وٓ ذم افسامء.

أي: ظذاٌب وهالٌك يقم افَٔٚمٜ ذم جْٓؿ فُِّذبغ  ﴾ٰر ٰذ يي ىي﴿

 ٚفبًٞ بًد ادقت.ببٚفَرآن و

واحلسٚب ٚفبًٞ بأي: افذيـ يُذبقن ذم افدٕٔٚ  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿

 يقم افَٔٚمٜ.

أي: ومٚ يُذب بٔقم افَٔٚمٜ إٓ ـؾ  ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 أاٚم. فِْٚس بِسٕٚف ويده، ـثرِ  مًتد ظذ حدود اهلل، طٚملٍ 

 أي: إذا ُتَرأ ظذ افُٚؾر آيُٚت  ﴾زت رت يب ىب نب مب زب رب﴿

ـَ هبٚ  افَرآنِ  ؿ  وخراؾُِٚت غٚ مـ ظْد اهلل: هذه أـٚذيٛ إوفـقهَن ُْرا ؿٚل مفٔٗم

 افتل شىروهٚ ذم ـتبٓؿ.

أي: فٔس افَرآن أشٚضر إوفغ  ﴾ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت متنت﴿

ك ظذ ؿِقهبؿ مٚ ـٕٚقا يًِّقن مـ افذٕقب ـام يزظؿ ادُذبقن بٚفَرآن، وفُـ ؽىَّ 

ؿٚل تًٚػ: ـام مع وضقحف.  احلؼَّ  ؿ، ؾِؿ تًرِف ادتتٚبًٜ، حتك اشقدت ؿِقهُب 

 ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث﴿
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 يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم
وإذا ـثرت  ؾٚفذٕقب هلٚ آاٚر شٔئٜ ظذ افَِقب، .[57]افُٓػ: ﴾مئ خئ حئ جئ

ُٛ افذٕقب وتتٚبًٝ  ، ؾال يًرف احلؼ مـ افبٚضؾ، ـام ذم ؾّٔقت يًّك افَِ

ل: يَق ملسو هيلع هللا ىلصظـ حذيٍٜ ريض اهلل ظْف ؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل صحٔح مسِؿ 

َٝ ؾِِٔف »
ُُِٕ  ،ٚ هَبَ ٍٛ ُأْذِ ِْ َٖيُّ َؿ ٚحْلَِهِر ُظقًدا ُظقًدا، َؾ ـَ ُِقِب  َُ ـُ َظَذ اْف َت ٍِ َرُض اْف ًْ ُت

َرَهٚ،  َُ ْٕ ٍٛ َأ ِْ ٌٜ َشْقَداُء، َوَأيُّ َؿ َت ُْ َْٔوٚءُ ُٕ ٌٜ َب َت ُْ ُٕ َٝ ؾِِٔف 
، َظَذ ُُِٕ َبْغِ ِْ ، َحتَّك َتِهَر َظَذ َؿ

ٚ ؾَ  ٍَ ََٔض ِمْثِؾ افهَّ َخُر َأْشَقُد َأْب ْٔ َْرُض، َوا ْٕ اَمَواُت َوا ِٝ افسَّ ٌٜ َمٚ َداَم ُه ؾِْتَْ اَل َترُضُّ

ـْ َهَقاهُ  َب ِم َّٓ َمٚ ُأْذِ ًرا، إِ َُ َٓ ُيُُِْْر ُمْْ ُروًؾٚ، َو ًْ ِرُف َم ًْ َٓ َي  ًٚٔ قِز، جُمَخِّ ُُ ْٚف ـَ ا   .«ُمْرَبٚدًّ

أي: حَٚ إن ادُذبغ ظـ رهبؿ يقم  ﴾ىك مك لك اك يق ىق يف﴿

مٜ دحجقبقن ٓ يروٕف حغ يراه ادٗمْقن، وٓ يهؾ إفٔٓؿ رء مـ ـرامتف افَٔٚ

يقم افَٔٚمٜ، وإٕام حُيجٛ  اهلل ذم هذه أيٜ دفٔؾ ظذ أن ادٗمْغ يرونوورمحتف. 

 ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم﴿تًٚػ: اهلل ؿٚل ظـ رؤيتف افُٚؾرون، 

ٌٜ مـ ؽر .[23-22]افَٔٚمٜ:  إدراٍك وإحٚضٜ، ؾٚهلل ورؤيٜ ادٗمْغ هلل شبحٕٚف هل رؤي

 ىي مي خي حي جي﴿أظيُؿ مـ أن حئط بف رء، ـام ؿٚل تًٚػ: 
ٓٚ، وـذفؽ [113]إًٕٚم: ﴾يي ِّ َي ًِ ، ؾٚفسامء مثال ٕراهٚ وٓ ٕدرـٓٚ بٖبهٚرٕٚ ف

ادٗمْقن يرون اهلل افًئؿ مـ ؽر أن يدرـقه بٖبهٚرهؿ، ؾٓق أـز مـ ـؾ رء 

 شبحٕٚف وتًٚػ.
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ِٞ  ادُذبغ أي: اؿ إن ﴾ام يل ىل مل يك﴿ مع حرمٚهنؿ  بٚفَرآن وافبً

 .أبدا رؤيٜ اهلل فداخِق ٕٚر جْٓؿ يقم افَٔٚمٜ، ؾٔحسؿقن ؾٔٓٚ، وٓ ُيرجقن مْٓٚ

: ٍُٚرأي: اؿ تَقل خزٕٜ جْٓؿ فِ ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن مم﴿

 هذا ظذاب افْٚر افذي ـْتؿ ذم افدٕٔٚ تُذبقن بف، ؾذوؿقه أن ذم أخرة.

ـتٚب أظامل إبرار ذم  أي: حَٚ إن ﴾جئ يي ىي ني مي زي ري﴿

 ذم احلديٞ ادنٓقر ظـو ، اؿ يُقن مهرهؿ اجلْٜ.افسامء افسٚبًٜذم  ظٚلٍ  مُٚنٍ 

، ؾال روح ادٗمـؾٔهًدون ب»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  أن افزاء بـ ظٚزب ريض اهلل ظْٓام

يّرون هبٚ ظذ مإل مـ ادالئُٜ إٓ ؿٚفقا: مٚ هذا افروح افىٔٛ؟ ؾَٔقفقن: ؾالن 

سـ أشامئف افتل ـٕٚقا يسّقٕف هبٚ ذم افدٕٔٚ، حتك يْتٓقا هبٚ إػ افسامء بـ ؾالن، بٖح

ٍتح هلؿ، ؾٔنًٔف مـ ـؾ شامء مَربقهٚ إػ افسامء افتل افدٕٔٚ، ؾٔستٍتحقن فف، ؾُٔ 

تِٔٓٚ، حتك ُيْتٓك بف إػ افسامء افسٚبًٜ، ؾَٔقل اهلل ظز وجؾ: اـتبقا ـتٚب ظبدي 

مْٓٚ خَِتٓؿ، وؾٔٓٚ أظٔدهؿ، ومْٓٚ ذم ظِٔغ، وأظٔدوه إػ إرض، ؾ٘ين 

 .«أخرجٓؿ تٚرة أخرى

ُّٔقَن  - أهيٚ اإلٕسٚن -أي: ومٚ أدراك  ﴾جب هئ مئ خئ حئ﴿ ِِّ أي رء ِظ

 ادقضقع ؾٔف ـتٚب أظامل إبرار؟! ؾٓق ؽٚيٜ ذم افسًٜ وافًِق واحُلسـ.

ِّٔغ حمٍقطٜ ؾٔف أظامل إبرار  ﴾مب خب حب﴿ ِِّ أي: افُتٚب افذي ذم ِظ

ل،  ذم ،بٖشامئٓؿ وٓ يزاد ؾٔف أحد، وٓ يَْص مْف ـتٚب مُتقب ٓ ُيّحك وٓ ُيبدَّ

وهذه أيٜ ؾٔٓٚ إابٚت افَدر، ؾَد ظِؿ اهلل أهؾ اجلْٜ وأهؾ افْٚر، وـتٛ  .أحد

ذفؽ ذم افِقح ادحٍقظ، وافَدر رس اهلل ذم خَِف، ؾٔجٛ اإليامن بف، ؾٍٔف إابٚت 
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َدر ظذ افٍُر وادًٚيص أو ظذ ـامل ظِؿ اهلل شبحٕٚف، وٓ جيقز آحتجٚج بٚف

ترك اإليامن وافًّؾ افهٚفح، ؾَد جًؾ اهلل فُؾ إٕسٚن ؿدرة واختٔٚرا، وأمرٕٚ أن 

 ًّٕؾ اخلر، وٕسك افؼ.

ِّٔغ ادالئُٜ مٚ ذم أي: يىَِّع ظذ  ﴾حت جت هب﴿ ِِّ افُتٚب افذي ذم ِظ

 ادَربقن ظْد اهلل.

 .ؿ اجلْٜ افدائؿأي: إن افذيـ أضٚظقا اهلل فٍل ًٕٔ ﴾حج مث هت مت خت﴿

إرائؽ مجع أريُٜ، وهل افِّسير افذي ظِٔف  ﴾جخ مح جح مج﴿

 ٌٜ ون ، يْيربٚفستٚئر ادٌىٚةإبرار متُئقن ظذ افِّسر  ، ؾٚدًْك:رؿَٜٔ مـ أٍٚب  ؿب

ـام  .، ويْيرون إػ وجف اهلل افُريؿ، وإػ مٚ أظىٚهؿ مـ افًْٔؿإػ احلقر افًغ

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ؿٚل تًٚػ: 
 .[57-55]يس: ﴾خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

ذم وجقه  -أهيٚ افْٚطر  -أي: تًرف  ﴾حص مس خس حس جس مخ﴿

 .قرافًّْٜ وافِّسور افيٚهر، مـ افبٔٚض واحلسـ وافْ إبرار أارَ 

ٍٜ  خدمُ  أي: يسَل ﴾خض حض جض مص خص﴿ ، اجلْٜ إبراَر مـ مخٍر صٚؾٔ

ٍٜ ٓ ـدر ؾٔٓٚ  حم جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .مٌىٍٚة ٕئٍ
 .[19-17]افقاؿًٜ: ﴾جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 .ضٔٛ افرائحٜ أي: آخر اخلّر افتل يؼهبٚ إبرار مسٌؽ  ﴾حط مض﴿
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أي: وذم ًٕٔؿ اجلْٜ ؾِٔجتٓد  ﴾جف مغ جغ مع جع﴿

 ـام ؿٚل تًٚػ: .ادتسٚبَقن ذم ضِبف بىٚظٜ اهلل، وفٔسٚرظقا ؾٔف حرصٚ ظذ افٍقز بف

 .[61]افهٚؾٚت: ﴾يث ىث نث مث زث﴿

ٍٜ اشّٓٚ  أي: ﴾حق مف خف حف﴿ ومزاج مخر اجلْٜ افهٚذم مـ ظٍغ ظٚفٔ

 .تسْٔؿ، يْزل ذاهبٚ مـ أظذ اجلْٜ

ٌٜ  أي: ذاب تسْٔؿ ظغٌ  ﴾لك خك حك جك مق﴿ يرتقي هبٚ  جٚري

ادَربقن افسٚبَقن افذيـ هؿ أظذ أهؾ اجلْٜ درجٜ، ؾٓل ظْدهؿ خٚفهٜ، ومُتزج 

 .ذم ذاب إبرار افذيـ هؿ دوهنؿ ذم افدرجٜ

اشّٓٚ مٖخقٌذ مـ افسْٚم، ـسْٚم افبًر  اجلْٜ، ٜسْٔؿ أظذ أذبتؿٚل افًِامء: 

 ٕٚبرارأهؾ اجلْٜ متٍٚوتقن ذم افدرجٚت، ؾأن  اهللؾٖخز  افذي هق أظذ رء ؾٔف،

 بال مزج. مْٓٚ سؾٚ قنيؼب ادَربقن، وؿمـ افتسْٔؿ بّزجٓٚ ذم ذاهب قنيؼب

 وؿٚل .[21]اإلرساء: ﴾يث ىث نث مث زث رث﴿تًٚػ: اهلل ؿٚل 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن﴿شبحٕٚف: 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .[12-7]افقاؿًٜ: ﴾مت خت حت جت هب

أي: إن افذيـ ـٍروا  ﴾خم حم جم هل مل خل حل هئجل﴿

 .واـتسبقا ادًٚيص ـٕٚقا ذم افدٕٔٚ يوحُقن مـ ادٗمْغ اشتٓزاء هبؿ
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أي: وإذا مر ادٗمْقن ذم ضريَٓؿ بٚدجرمغ  ﴾من خن حن جن مم﴿

 .ٓؿ احتَٚرا هلؿيتٌٚمز ادجرمقن بٖظْٔ

أي: وإذا إكف ادجرمقن مـ  ﴾خي حي جي ٰه مه جه هن﴿

جمٚفسٓؿ إػ أهِٓؿ ذم بٔقُتؿ إكؾقا ٕٚظّغ مـ ؽر صُر هلل، مًجبغ بام هؿ 

 .ظِٔف مـ افٍُر وادًٚيص، متٍُٓغ ظْد ٕسٚئٓؿ وأوٓدهؿ بذم ادٗمْغ

 أي: وإذا رأى ادجرمقن ادٗمْغ ﴾مت هب مب هئ مئ هي مي﴿

 صٓقات افدٕٔٚ،، وترـٓؿ بًبٚدة اهللٗٓء فوٚفقن ظـ احلؼ، ٕٓنٌٚهلؿ ؿٚفقا: إن ه

 .بًد ادقت بٚفبًٞ وتهديَٓؿ

ِـّ  ﴾هس مس هث مث هت﴿ ؾ اهلل افٍُٚر ظذ ادٗمْغ أي: ومل يق

 .فٔحٍيقا أظامهلؿ، ويْنٌِقا بّراؿبتٓؿ، وحيُّقا ظِٔٓؿ بٚفوالل

 يقم افَٔٚمٜأي: ؾٍل  ﴾خم حم جم يل ىل مل خل﴿

افٍُٚر حغ يروهنؿ يًذبقن ذم جْٓؿ، ـام ـٚن افٍُٚر  يوحؽ ادٗمْقن مـ

 .يوحُقن مْٓؿ ذم افدٕٔٚ

أي: ادٗمْقن ذم اجلْٜ ظذ افِّسر ادٌىٚة يْيرون  ﴾جن يم ىم مم﴿

بقن ذم جْٓؿ، ويْيرون إػ وجف اهلل افُريؿ، و إػ يْيرون إػ افُٚؾريـ وهؿ ُيًذَّ

 .مـ افًْٔؿ افًئؿذم اجلْٜ مٚ أظىٚهؿ 
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أي: هؾ جقزي افٍُٚر ظذ مٚ ـٕٚقا  ﴾مه جه ين ىن من خن حن﴿

 ؟يًٍِقن ذم افدٕٔٚ مـ افوحؽ وآشتٓزاء بٚدٗمْغ حغ يًذهبؿ اهلل ذم افْٚر

 .ويستٓزئقن هبؿ مـ افُٚؾريـ، يوحؽ ادٗمْقن ؾٍل أخرة، اجلقاب: ًٕؿ
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 صورة االنشقاق دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

وصٚرت صَقؿٚ أي: إذا افسامء إٍىرت يقم افَٔٚمٜ،  ﴾حي جي يه ىه﴿

وؿٚل  .[16:احلٚؿٜ] ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .وأبقابٚ

 مل خل﴿وؿٚل ظز وجؾ:  .[19:افْبٖ] ﴾مي زي ري ٰى ين﴿شبحٕٚف: 
 ـام ييـ ـثرٌ  ؾوٚءً  وفٔسٝ افسامءُ ، حمُؿ ؾٚفسامء بْٚءٌ  .[1:إٍٓىٚر] ﴾يل ىل

 وافسامءُ صداد،  شامواٍت  بغ افسامء وإرض، وهل شبعُ  مـ افْٚس، إٕام افٍوٚءُ 

ٌٜ  افدٕٔٚ افتل حتٔط بٕٚرض مـ مجٔع جُٓٚتٚ، ومجٔعُ  إوػ هل افسامءُ   افْجقم زيْ

، وؿٚل شبحٕٚف: [3]ادِؽ: ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي﴿هلٚ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

، ؾٚفسامء يقم افَٔٚمٜ تْنؼ وتٍْىر [5]ادِؽ: ﴾ىف يث ىث نث مث﴿

 ـام أخز اهلل ذم ـتٚبف.

رهبٚ وأضٚظتف ذم أي: واشتًّٝ افسامء ٕمر  ﴾يي ىي مي خي﴿

 .ىًٔف، ؾٓق افًئؿ افذي ؿٓر ـؾ رء، وُحؼ هلٚ أن تُ إنَٚؿٓٚ

أي: وإذا إرض بسىٓٚ اهلل يقم افَٔٚمٜ، ودك جبٚهلٚ،  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

 ري﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .مـ إوفغ وأخريـ ادقؿػ مجًٔٚ أهَؾ  ومدهٚ حتك تسعَ 
 اك﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[48:إبراهٔؿ] ﴾يي ىي ني مي زي
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 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 .[117-115:ضف] ﴾زي ري ٰى ين

مجٔع أي: وأفَٝ إرض مٚ ذم بىْٓٚ مـ  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

، ٓ ـبرا وٓ صٌرا، وٓ ذـرا وٓ مْٓؿ أحدا ، ومل ُتبِؼ ظْٓؿإمقات، وختِٝ 

 .[2:افزفزفٜ] ﴾يف ىف يث ىث﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .إٔثك، وٓ مسِام وٓ ـٚؾرا

رض ٕمر رهبٚ وأضٚظتف ذم أي: واشتًّٝ إ ﴾نئ مئ زئ رئ﴿

 .متددهٚ وإخراج مٚ ذم بىْٓٚ، وُحؼ هلٚ أن تىًٔف، ؾٓق افًئؿ افذي ؿٓر ـؾ رء

 اإلٕسٚن أهيٚ أي: يٚ ﴾رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ﴿

 ربؽ بًد مقتؽ، ؾتَِك دمتٓد ؾٔف مـ خر أو ذ وتْتٓل إػ ظّال ظٚمٌؾ  إٕؽ

ٚجلْٜ أو افْٚر، ؾٖيـ ادٍر؟ وجيٚزيؽ اهلل بذم ـتٚبؽ، مُتقبٜ فؽ ظامأربؽ، وتَِك 

تسر  ٓذا خىٚب مـ اهلل فُؾ واحد مْٚ، ؾٖٕٝ أهيٚ اإلٕسٚنؾ .ؾ٘ػ اهلل ادستَر

مـ ظّرك صٔئٚ ، وذم ـؾ حليٜ تَىع يَْيض بِّسظٜ ظّركإػ ربؽ: ٕن  مِّسظٚ

ُِؽ، افَهر،  ـام ؿٚل وتالؿل ظِّؽ.  ؽاؿ تالؿل ربَ وـِام ضٚل ظّرك اؿسَب أج

 حق﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[42:افْجؿ] ﴾هث مث هت مت هب﴿تًٚػ: 
 .[28]آل ظّران: ﴾جل مك لك خك جكحك مق

ف أظامفِ  ُأظىل ـتَٚب  ادٗمـ افذيأي: ؾٖمٚ  ﴾رث يت ىت نت مت زت﴿

 .بٔده افّْٔك
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أي: ؾسقف حيٚشبف اهلل يقم افَٔٚمٜ حسٚبٚ  ﴾يث ىث نث مث زث﴿

ُٜ شٓال، بٖن ُتًرض ظِٔف شٔئٚتُ   ، ويٌٍرذم احلسٚب إضٚفٜٓ بال مْٚؿنٜ و ف ادُتقب

 .مـ شٔئٚتف ف أظيؿُ وحسْٚتِ ، : ٕن خره أـثُر مـ ذهاهلل فف ذٕقبف ويتجٚوز ظْف

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 
ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ أن ذم افهحٔحغ و. [16]إحَٚف: ﴾يق ىق يف

بقِش ُح  ـْ مَ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصافْبل   زث﴿، ؾَِٝ: أوفٔس يَقل اهلل تًٚػ: «ٛ ُظذِّ
ُٕقِؿَش احِلَسَٚب  ـْ إٕام ذفؽ افًرض، وفُـ مَ » ؟! ؾَٚل:﴾يث ىث نث مث

ؿٚل: شًّٝ ظـ ظبد اهلل بـ ظّر ريض اهلل ظْٓام ذم افهحٔحغ أيوٚ و .«هَيِِْْؽ 

ف ويسسه، ؾَٔقل: ٍَ إن اهلل ُيدين ادٗمـ، ؾٔوع ظِٔف ـَْ »يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

قبف، أتًرف ذٕٛ ـذا؟ أتًرف ذٕٛ ـذا؟ ؾَٔقل: ًٕؿ أي رب، حتك إذا ؿرره بذٕ

ورأى ذم ٍٕسف إٔف هِؽ، ؿٚل: شسُتٚ ظِٔؽ ذم افدٕٔٚ، وإٔٚ أؽٍرهٚ فؽ افٔقم، 

ًُٔىك ـتَٚب   .«حسْٚتف ؾ

أي: ويرجع ادٗمـ افذي حٚشبف اهلل حسٚبٚ  ﴾اك يق ىق يف ىف﴿

 ٚنأهؾ افدٕٔٚ ؾرحيسرا إػ أهِف ذم اجلْٜ مـ احلقر افًغ وأؿٚربف ادٗمْغ مـ 

 يف﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ر، وبام أظىٚه اهلل مـ افًْٔؿبٌٍّرة اهلل فف، وٕجٚتف مـ افْٚ
 .[23]افرظد: ﴾مل يك ىك مك لك اك يق ىق
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أظامفف  ُأظىل ـتَٚب افُٚؾر افذي أي: وأمٚ  ﴾يل ىل مل يك ىك مك لك﴿

 خص حص مس خس حس جس﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .بٔده افِّٔسى مـ خِػ طٓره
 .[25]احلٚؿٜ: ﴾مض خض حض جض مص

ِّسان، ممٚ أي: ؾسقف يْٚدي ظذ ٍٕسف بٚهلالك واخل ﴾زن رن مم ام﴿

 .يرى ذم ـتٚبف مـ افسٔئٚت

 .أي: ويدخؾ ٕٚر جْٓؿ ؾٔحسق ؾٔٓٚ ﴾ىن نن من﴿

ب افُٚؾر ذم جْٓؿ ٕٕف ـٚن ذم أهِف  ﴾ني مي زي ري ٰى ين﴿ أي: ُيًذَّ

ِٜ ـٚن ذم افدٕٔٚ مِّسورا بٚفٍُر وادًٚيص واتبٚع هقاه، و  أظامفف ٓ يٍُر ذم ظٚؿب

 .أخرة ، وٓ ُيٚف ظذاَب افسٔئٜ

: إن هذا افُٚؾر طـ ذم افدٕٔٚ إٔف فـ يرجع إػ أي ﴾مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿

 هئ مئ هي مي خي﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ربف بًد مقتف فٔحٚشبف وجيٚزيف ظذ أظامفف
 هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب
 .[32]اجلٚأٜ: ﴾َّـ

ف اهلل حٔٚ بًد مقتف، إن رب َّْ أي: بذ فٔبًث ﴾حت جت هب مب خب حب هئجب﴿

مْذ خَِف، ٓ ُيٍك ظِٔف ـٍره ومًٚصٔف،  ـٚن بف ذم افدٕٔٚ بهرا هذا افُٚؾر

 .ظذ أظامففوشٔجٚزيف 
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افنٍؼ هق احلّرة افتل تُقن ذم افسامء بًد ؽروب  ﴾مث هت مت خت﴿

ُٖؿسؿ صِٜ فِتٖـٔد، وفٔسٝ ٍٕٔٚ، ؾٚدًْك ﴾خت﴿افنّس، وٓ ذم ؿقفف:  : ؾ

 بٚحلّرة افتل تُقن ذم إؾؼ بًد ؽروب افنّس.

 مـ إٕسٚن ودابٜ وٕجؿ. أي: وُأؿسؿ بٚفٔؾ ومٚ مجع ﴾مح جح مج حج﴿

واشتدار مْتهػ  هتؿ ٕقرُ  إذا أي: وُأؿسؿ بٚفَّر ﴾حس جس مخ جخ﴿

ُٜ  ذم افِٔٚيل افبٔض، وهل افنٓر، مـ  ظؼة، وأربع ظؼة، ومخس ظؼة االَث  فِٔ

 ـؾ صٓر هجري.

 أحقآ خمتٍِٜ، حٚٓ - افْٚس أهيٚ - أي: فسـبـ ﴾مص خص حص مس خس﴿

ٜ ذم افدٕٔٚ ختٍِصٔقخٚ، وذم أحقافُؿ ادحٚل، ذم خَُِؿ صٌٚرا اؿ صبٚبٚ اؿ  بًد

 ٍٜ وذم أحقافُؿ ادتًددة ذم  ورسوٍر وُحزن، ومرض، وؽْك وؾَر، مـ صح

ٚزون أحقآ، اؿ دُم  افَٔٚمٜ صدائد مـ بًثقن، وتَِقنأخرة، حٔٞ متقتقن اؿ تُ 

ؾٖؿسؿ اهلل  ، ٓ ذم افدٕٔٚ وٓ ذم أخرة.أبدا بٖظامفُؿ، وٓ تبَقن ظذ حٚل واحدة

ه وافِٔؾ ومٚ ؾٔف ظذ أن دوام احلٚل مـ ادحٚل، ؾال فنٍؼ وافَّر إذا اـتّؾ ٕقرُ بٚ

، ؾال بد أن تتٌر ظِٔف إحقال بٖمر اهلل، وهذا يدل أبدا يبَك ظذ حٚل واحدة أحدَ 

ادخِقق افذي ٓ يِّؽ فٍْسف رضا وٓ ًٍٕٚ إٓ ب٘ذن  ظذ ـامل ؿدرة اهلل، وضًِػ 

 ومٚ أحسـ ؿقل افنٚظر: اهلل.

 ٌٜ  يَِك افثامٕٔف وٓ بد فإلٕسٚنِ =ؿُ ِٓ ِِّ ـُ  دمري ظذ افْٚسِ  اامٕٔ

ٌٜ  واجتامعٌ  وحزنٌ  رسورٌ  ٌؿ وظٚؾٔف ٌِّس وظُ  ٌِّس ويُ =وؾرؿ َْ  اؿ ُش
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وتٖمؾ حٚفؽ أن، دمده ؽر مٚ ـْٝ ظِٔف ؿبؾ ظِؼ شْغ مثال، وبًد ظؼ 

فؽ حٚل شْغ إن أحٔٚك اهلل فـ تُقن ظذ هذه احلٚل افتل إٔٝ ظِٔٓٚ أن، وـذ

مجِٔع افْٚس، ؾال أحد يبَك ظذ حٚل واحدة، شقاء ـٚن مُِٚ أو رئٔسٚ أو ظزيزا أو 

ذفٔال أو ؽْٔٚ أو ؾَرا أو مٗمْٚ أو ـٚؾرا، ؾسبحٚن اهللِ افذي يدبر خَِف ـام ينٚء 

وٓ حقل وٓ  بَدرتف وحُّتف، وٕسٖل اهلل أن يهِح أحقافْٚ، وأن يًز ادسِّغ،

 ؿقة إٓ بٚهلل.

 بٚهلل وـتٚبف أي: ؾام يّْع افُٚؾريـ مـ اإليامن ﴾حط مض خض حض جض﴿

 !؟ينٚءـٔػ  خَِفهق ادتكف ذم  واهللُ

أي: ومٚ فُِٚؾريـ إذا ؿرئ  ﴾مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ﴿

َِّ ، وٓ يُ فٔٗمْقا بف ٓ يسجدون هلل تًئام فف ظِٔٓؿ افَرآن قن هلل ضٚظٜ فف، وٓ ه

 !ُيوًقن ٕوامره وٕقاهٔف؟

ظٚدُتؿ ادستّرة  ـٍروا افذيـ أي: بؾ ﴾خك حك جك مق حق﴿

ُٛ بٚفَرآن  .افذي جٚء مـ ظْد اهلل، وٓ يهدؿقن بٚحلؼ افتُذي

أي: واهلل أظِؿ بام جيّع افُٚؾرون ذم  ﴾خل حل جل مك لك﴿

صدورهؿ مـ افتُذيٛ وافُِز، ومٚ جيًّقن مـ أاٚم افيٚهرة واخلٍٜٔ، 

 وشٔجٚزهيؿ ظِٔٓٚ.

ذم ٕٚر جْٓؿ  عٍ مقج أي: ؾبؼِّ افُٚؾريـ بًذاٍب  ﴾حم جم هل مل﴿

 .بٚفَرآنتُذيبٓؿ  بسبٛ
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أي: فُـ افذيـ  ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

، وأدوا افٍرائض ظِٔف افهالة وافسالم حمّدٍ  قفِفورشوـتٚبِف صدؿقا بتقحٔد اهلل 

 مَىقع. ؽرُ  ذم اجلْٜ دائؿٌ  واجتْبقا ادحرمٚت، هلؿ أجرٌ 
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 صورة الربوج دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ُٜ  أي: ُأؿسؿ ﴾من خن حن جن﴿  بٚفسامء افتل ؾٔٓٚ افْجقم افًئّ

 مم ام﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .شر افنّس وافَّر شرهٚ، وؾٔٓٚ مْٚزُل  ذم ادْتيّٜ
 .[61:افٍرؿٚن] ﴾مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

ظبٚدي أن أبًثٓؿ  أي: وُأؿسؿ بٔقم افَٔٚمٜ افذي وظدُت  ﴾جه ين ىن﴿

 .حٚشبٓؿ وأجٚزهيؿ ظذ أظامهلؿٕ :ؾٔف

افنٚهد يقم اجلًّٜ، رمحٓؿ اهلل: ِّسيـ أـثر ادٍ ؿٚل ﴾يه ىه مه﴿

فُؾ صٚهد، وفُؾ  افيٚهر افًّقمهق تٍسر صحٔح، ووادنٓقد يقم ظرؾٜ، و

وُأؿسؿ بُؾ صٚهد ينٓد ظذ ؽره ـٔقم اجلًّٜ ينٓد بٖظامل  منٓقد، ؾٚدًْك:

 وـٚفْبل حمٍّد ظِٔف افهالة وافسالم ينٓد ظذ أمتف يقم افَٔٚمٜ، افْٚس ؾٔف،

ٚج افذي ـٔقم ظرؾٜ  وينٓدوٕف ٓقد حيرضه افْٚسوُأؿسؿ بُؾ من جيتّع ؾٔف احلُجَّ

 .، وـٔقِم افَٔٚمٜ حيرضه مجٔع اخلِؼادالئُٜتنٓده أيوٚ ومـ ـؾ ؾٟ ظّٔؼ 

ًِـ افٍُرة افذيـ حٍروا ذم إرض َص  ﴾مي خي حي جي﴿  َٚأي: ُف

ؿقا ؾٔف ادٗمْغ وادٗمْٚت مستىٔال ظئام وؿد ذـر ادٍِّسون  .ـٚخلْدق، وحرَّ

ادٗرخقن أن هذه ؿهٜ وؿًٝ ؿبؾ بًثٜ افْبل حمّد ظِٔف افهالة وافسالم، وهل و

أن مُِٚ ـٚؾرا ـٚن ذم افّٔـ خد أخدودا فِّسِّغ افذي ـٕٚقا ظذ ذيًٜ ظٔسك 
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ظِٔف افهالة وافسالم، وـٕٚقا ذم ٕجران، ؾخرهؿ بغ افٍُر أو اإلحراق بٚفْٚر، 

ق مـ مل يٍُر مْٓؿ ذم إخدود.  ؾحرَّ

ِٛ  ذاِت  أي: افْٚرِ  ﴾ٰر ٰذ يي ىي﴿ افذي ـٚن ذم إخدود  افُثرِ  احلى

 .منتًال

ًِـ افٍُٚر حغ ـٕٚقا ؿٚظديـ ظذ حٚؾَ  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿ ٜ أي: ُف

 .، يْيرون إػ ادٗمْغ وهؿ حيسؿقنإخدودِ 

أي: وأوفئؽ افٍُٚر حوقر ظْد  ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

ؿقن ؾٔف ادٗمْغ  ا ظـ ديْٓؿ، وينٚهدون مل يرجًق افذيـإخدود افذي حُيرِّ

 ٍٜ  .هلؿ احساؿٓؿ ذم افْٚر بال رمح

أي: ومٚ ظٚب  ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ﴿

إتَٚمف، افَٚهر  ذم افَقي ؿ بٚهللافٍُٚر ظذ ادٗمْغ وادٗمْٚت صٔئٚ إٓ إيامهَن 

 .وؿدره وذظف ذم صٍٚتف ادحّقد ٕظدائف،

 افسبعِ  افسامواِت  شِىٚن فف افذياهلل أي:  ﴾زث رث يت ىت نت﴿

 .، ؾٓق ادتكف وحده ذم ظبٚده ـٔػ ينٚءاخلِؼؾٔٓـ مـ  ومٚ وإرضِ 

 ظبٚده أؾًٚل مـ رء ـؾ ظذ أي: واهلل ﴾ىق يف ىف يث ىث نث﴿

افُٚؾريـ فِّٗمْغ  ؾال ُيٍك ظِٔف إحراُق  مىٌَِّع ببكه وشًّف وظِّف، وأؿقاهلؿ

مًْٚه: ، واحلسْك وافنٓٔد مـ أشامء اهلل .ذم إخدود، وشٔجٚزهيؿ ظذ أظامهلؿ
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مىِع ظذ ؾٓق احلٚرض افذي ينٚهد ـؾ رء، ؾال ئٌٛ بسًّف وبكه وظِّف، 

 .شبحٕٚف افذي ينٓد بٚحلؼهق أيوٚ ـؾ رء، و

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق﴿
بقا ادٗمْغ وادٗمْٚت فٔهدوهؿ ظـ ديْٓؿ اؿ مل  ﴾نن من أي: إن افذيـ ظذَّ

ذم أخرة،  جْٓؿَ  ؾِٓؿ ظذاُب  وادٗمْٚتيتٛ أوفئؽ افٍُٚر ممٚ ؾًِقا بٚدٗمْغ 

وهذه أيٜ تدل ظذ إابٚت ظذاب افَز، وؿد أصٚر  .ذم افززخ احلريِؼ  وهلؿ ظذاُب 

إػ ذفؽ ابـ ظٚصقر رمحف اهلل ذم تٍسره، ؾًذاُب جْٓؿ ذم أخرة، وظذاُب 

احلريؼ ذم افززخ، ؾٕٚصؾ افٍرق بغ افًذابغ ادذـقريـ، وبدأ ذم أيٜ بًذاب 

 ٕف أصُد وأبَك.جْٓؿ ٕ

أي:  ﴾حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن﴿

دمري مـ حتٝ أصجٚرهٚ  هلؿ بسٚتغُ  آمْقا وظِّقا إظامل افهٚحلٜإن افذيـ 

 .إهنٚر

اجلْٜ هق افٍقز افًئؿ افذي ٓ  دخقل ادٗمْغأي:  ﴾حب جب هئ مئ﴿

بقا ذم افدٕٔٚ، ؾٓؿ افٍٚئزون ذم أخرة، وافذيؾقز  ـ أظيؿ مْف، وإن ُؿتِِقا وُظذِّ

 .ؿتِقهؿ وظذبقهؿ هؿ اخلٚرسون

ؽ مـ افٍُرة وافيِّٜ فَقي أي: إن إتَٚم ربِ  ﴾حت جت هب مب خب﴿

 ظئؿ.
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مجٔع ادخِقؿٚت مـ افًدم  ُيبدئأي: إن اهلل وحده  ﴾حج مث هت مت خت﴿

 مت خت﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ًٔدهٚ بَدرتف خَِٚ جديدا يقم افَٔٚمٜ.اؿ بًد مقُتٚ يُ 
 .[11]افروم: ﴾جخ مح جح مج حج مث هت

ُٛ  ﴾جخ مح جح مج﴿  ظبٚده افهٚحلغ. أي: وهق افٌٍقر فِتٚئبغ، ادح

افُريُؿ افًئُؿ، ادجٔد أي: أي: اهلُل صٚحٛ افًرش،  ﴾خس حس جس مخ﴿

 افقاشُع افهٍٚت شبحٕٚف.

ًَّ  ﴾مص خص حص مس﴿  ـ ؾًؾ مٚمٚ ينٚء، ٓ يًّْف مٕٚع م خَِفٚل ذم أي: اهلل ؾ

 ، ؾام صٚء اهلل ـٚن، ومٚ مل ينٖ مل يُـ.ينٚء

َٝ  ي: هؾأ ﴾حط مض خض حض جض﴿  اجلْقدِ  خزَ  - أهيٚ اإلٕسٚنُ  - شًّ

 ؟هبؿ ؾٖهُِٓؿ فٍُرهؿ افذيـ بىش اهللُ 

 َٜ أمو ف افذيـ ـذبقا ٕبٔٓؿ مقشك،وؿقمَ  أي: ؾرظقن ﴾مع جع مظ﴿

 .افذيـ ـذبقا ٕبٔٓؿ صٚحلٚ اّقدَ 

ـٍروا مـ افٔٓقد وافْهٚرى  افذيـ أي: بؾ ﴾مف خف حف جف مغ جغ﴿

ُٛ افت ؿ ادستّرةُ ظٚدُُت  وادجقس وادؼـغ  وٓ يهدؿقن بٚحلؼ ،بٚفَرآن ُذي

 .افذي جٚء مـ ظْد اهلل

أي: واهلل مىٌَِّع ظذ أظامل افُٚؾريـ،  ﴾خك حك جك مق حق﴿

وادحٔط مـ أشامء  ظذ ظذاهبؿ ذم افدٕٔٚ وأخرة. وشٔجٚزهيؿ ظِٔٓٚ، وهق ؿٚدرٌ 

. أحٚط بُؾ رء ظِاموف بجّٔع خَِف، افذي أحٚضٝ ؿدرتُ اهلل احلسْك، ومًْٚه: 
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افسقرِة ظؼُة أشامء مـ إشامء احلسْك: اهلل افرمحـ افرحٔؿ افًزيز  وذم هذه

 احلّٔد افنٓٔد افٌٍقر افقدود ادجٔد ادحٔط.

ـام  وٓ ـالم بٍؼ  شحرا وٓأي: فٔس افَرآن صًرا  ﴾خل حل جل مك لك﴿

ـريؿ، ظئؿ افَدر ذم أفٍٚطف ومًٕٚٔف  جمٔد أي: ، بؾ هق ؿرآنٌ افُٚؾرونيزظؿ 

 هٍٚت، ـثر افزـٚت.وهدايٚتف، ـٚمؾ اف

ذم فقح حمٍقظ مـ افتٌٔر  أي: افَرآن افُريؿ مُتقٌب  ﴾حم جم هل مل﴿

وافتحريػ وافتبديؾ. ٚن،ومـ وصقل افنٔٚضغ إفٔف، ؾٓق شٚمل مـ افزيٚدة وافَْه
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 صورة الطارق دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

أي: ُأؿِسؿ بٚفسامء وُأؿسؿ بٚفْجقم افتل تيٓر فٔال،  ﴾ىل مل خل﴿

 .راوختتٍل هنٚ

مٚ  - أهيٚ اإلٕسٚن - أدراك رء : وأيُّ يًْل ﴾مم خم حم جم يل﴿

 ؟!افىٚرق افذي ظيَُّّتف بٚفَسؿ بف

 جْسٚفْجؿ وادراد ب .أي: افىٚرق هق افْجؿ اديضء ﴾جن يم ىم﴿

 .مًغ ٓ ٕجؿٌ  افْجقم

ٍَِّػ إٓ ظِٔف  ﴾مه جه ين ىن من خن حن﴿ أي: مٚ مـ ٍِٕس إٕسٍٚن مُ

ٌٜ يُتبقن أظامفف خرهٚ  ٌٜ حٍي  يه ىه مه جه﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .وذهٚمالئُ
 .[18-17:ق] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

 ﴾نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب﴿وؿٚل شبحٕٚف: 

 .[12-11:إٍٓىٚر]

خَِف  مـ أي رء متٍُرا اإلٕسٚن أي: ؾِْٔير ﴾خي حي جي يه ىه﴿

ِٜ  مـ خَِف ابتدأ اهلل؟ ؾٚفذي  .بًثف بًد مقتف ظذ ؿٚدرٌ  مْلٍّ  ٕىٍ
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اإلٕسٚن مـ ادْل افؤًػ افذي  : خِؼ اهللأي ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي﴿

ُّٛ  يتدؾُؼ   جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ذم رحؿ ادرأة. ويَْه
 .[46-45:افْجؿ] ﴾جن يم ىم مم خم حم

افهِٛ هق ظّقد افيٓر، وافسائٛ هل  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿

 طٓرِ  ظّقدِ  مـ بغِ  اإلٕسٚنَ  مْف افذي خِؼ اهللُ  رج ادُْل ظيٚم افهدر، وادًْك: َُي 

ِٛ مـ بغ ادراد:  :بًض ادٍِّسيـؿٚل و .هصدر وظيٚمِ جؾ افر افرجؾ،  صِ

 ِٛ  .، واهلل أظِؿادرأة وترائ

أي: إن اهلل ظذ رجع اإلٕسٚن حٔٚ بًد مقتف  ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿

 فَٚدر.

ًٔٚ بًد مقتف يقم خُتتز أي: إن اهلل يُ  ﴾زب رب يئ ىئ﴿ رجع اإلٕسَٚن ح

هبؿ مـ خر وذ، وجيٚزون ظذ مٚ مٚ ـٕٚقا ُيٍقٕف ذم ؿِق يٓرُ افْٚس، ؾَٔ  رسائرُ 

 حي جي يه ىه مه جه ين﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  يستحَقٕف مـ افثقاب وافًَٚب.
 .[11-9:افًٚديٚت] ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

يْتك هبٚ  أي: ؾام فإلٕسٚن يقم افَٔٚمٜ ؿقةٌ  ﴾مت زت رت يب ىب نب مب﴿

ف مـ ظذاب اهلل، ؾال ه وُيُِه فف مـ ؽره يُْك  بٍْسف مـ ظذاب اهلل، وٓ ٌٕٚس 

َِ يُ  ـام  ، وٓ ُيَْذه ؽُره إٓ أن يرمحف اهلل.مـ ظذاب اهلل ُذ اإلٕسُٚن ٍَٕسف يقم افَٔٚمْٜ

 .[19:إٍٓىٚر] ﴾مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ﴿ ؿٚل تًٚػ:

 أي: ُأؿِسؿ بٚفسامء افتل ترجع بٚدىر ـؾ ظٚم. ﴾رث يت ىت نت﴿
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ـام  أي: وُأؿِسؿ بٕٚرض افتل تتنَؼ بٚفْبٚت. ﴾ىث نث مث زث ﴿

 .[26-25]ظبس: ﴾مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج﴿ؿٚل تًٚػ: 

يٍهؾ بغ افْٚس ؾٔام وهق أي: إن افَرآن فَقل حؼ،  ﴾ىق يف ىف يث﴿

ٍٜ وحُؿاختٍِقا ؾٔف ـام  .، أؿسؿ اهلل بٚفسامء وإرض ظذ أن افَرآن ـتُٚب هداي

 ﴾اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ؿٚل تًٚػ: 

 .[213]افبَرة:

، أي: وفٔس افَرآن بٚفًِٛ وافبٚضؾ، ب ﴾مك لك اك يق﴿ ؾ ـِف ِجدٌّ

 أخبٚره صٚدؿٜ، وأحُٚمف ظٚدفٜ.

أي: إن افُٚؾريـ ئُدون بٚإلشالم وادسِّغ  ﴾ىل مل يك ىك﴿

ِحَقا احلؼ، ويُ  اتبٚع: فٔهدوا افْٚس ظـ وخمىىُٚتؿ ـٔدا ظئام بٖؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ

 .ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ افرضر بٚدسِّغ

ؿ أي: وإٔٚ أـٔد ـٔدا ظئام بٚفُٚؾريـ، ب٘مٓٚهل ﴾مم ام يل﴿

واشتدراجٓؿ بٚفًْؿ حتك أهُِٓؿ وهؿ ظذ ـٍرهؿ ومًٚصٔٓؿ، وُأطٓر احلؼ 

قا بُتٚب اهلل، اظتهّؾ٘ذا حَؼ ادسِّقن اإليامن، و ظذ افبٚضؾ وفق بًد حغ.

 ظذ ، ويْكهؿافُٚؾريـوأضٚظقا اهلل ورشقفف، ؾ٘ن اهلل حيٍيٓؿ مـ ـٔد 

ؿٚل و .[47]افروم: ﴾هب مب خب حب جب هئ﴿أظدائٓؿ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط﴿شبحٕٚف: 
أمٚ إذا ضٔع ادسِّقن ذع اهلل، ومل يتبًقا ـتٚب اهلل  .[121]آل ظّران: ﴾حك جك
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ٓ يدؾع ظْٓؿ ـٔد افُٚؾريـ، ؿٚل اهلل تًٚػ: و اهلل ُيذهلؿ، وٓ شْٜ رشقفف، ؾ٘ن

 حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ﴿
 مك لك اك يق ىق يف﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[73]إٍٕٚل: ﴾جح مج
 .[63]افْقر: ﴾مم ام يل ىل مل يك ىك

مـ افُٚؾريـ،  أي: ؾٕٚتير إتَٚم اهللِ ﴾ىن نن من زن رن﴿

ؾ ظَقبتٓؿ اهللَ وٓ تسٖلِ  ، ذم افقؿٝ افذي ؿدره اهلل ؾٕ٘ف واؿع هبؿ ٓ حمٚفٜ :أن ُيًجِّ

ِٓ أَ   أبدا ٓ يٍِحقن بًده مٚ ؿدره اهلل ظِٔٓؿ مـ مقٍت ِٓؿ زمْٚ ؿِٔال إػ أن يٖتٔٓؿ م

ـام ؿٚل  .هالـٓؿ، ؾٕٚمر هلل شبحٕٚف ذم افدٕٔٚ، وٓ تستًجْؾ  أو ظذاٍب ُيزهيؿ

وؿٚل شبحٕٚف:  .[84]مريؿ: ﴾ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق﴿تًٚػ: 

 .[24]فَامن: ﴾خت حت جت هب مب خب حب جب﴿
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 صورة األعىل دبرث

ذم ـؾ فِٜٔ حيٛ أن يَرأهٚ ـثرا، ؾُٚن يَرؤهٚ  ملسو هيلع هللا ىلصهذه افسقرة ـٚن افْبل 

 ًٚينمٚ ؾٔٓٚ مـ اد ذم صالة اجلًّٜ وافًٔديـ، ؾِْتدبرْ صالة افقتر، وـٚن يَرؤهٚ 

 :افًئّٜ

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ه  ﴾مي زي ري ٰى ين﴿ ؾٕ٘ف اخلٚفؼ ادٚفؽ ، شقء ـؾ ظـؽ ربِّ اشؿ أي: ٕزِّ

ظذ واذـر اشّف إؾٚظبده وظيِّّف،  افُامل، بهٍٚت رء، ادتهُػ  اددبر ـَؾ 

 .ٕظذ: شبحٚن ريب ابَقفؽ

أن يسبح اهلل،  ف، ؾُؾ واحد مْٚ مٖمقرٌ أمتُ  ، ويدخؾ ؾٔفملسو هيلع هللا ىلص فِْبل إمرو

ؾٔجٛ أن ْٕزه اهلل ظام يهٍف ادؼـقن  افَْٚئص، ظـ هق افتْزيف: وافتسبٔح

 حل جل﴿ :اهللواجلٚهِقن مـ افقفد وافهٚحبٜ وافؼيؽ وافَْص، ـام ؿٚل 
 حل جل مك﴿وؿٚل تًٚػ: ، [181]افهٚؾٚت: ﴾حم جم هل مل خل
ٚ يهٍف اجلٚهِقن ذم ـتٚبف يسبح ، وحغ يذـر اهلل بًض م[41]افروم: ﴾مل خل

 .[116]افبَرة: ﴾حئ ييجئ ىي ني مي﴿ٍٕسف، ـَقفف: 

 خَِف، مـ افًدم ؾٖتَـ ـؾ رء خِؼ افذيأي:  ﴾جئ يي ىي ني﴿

 ٍٜ  .تْٚشبف وجًِف ذم أحسـ هٔئ
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ر مَٚدير اخلالئؼ ذم ذواُتٚ وصٍُٚتٚ  وافذيأي:  ﴾هئ مئ خئ حئ﴿ ؿدَّ

مسُْف، وتدبَر ف رزؿِ  فف حتهَٔؾ خمِقق دهٚحلف، ويِّسَّ  وأحقاهلٚ ومآهلٚ، ؾٓدى ـَؾ 

 َٜ ِٜ مُْحِ  وـٍٔٔ  هت مت هب مب هئ مئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ِصٌٚره ف وتٌذي
 ٓٚ جيدُ وادتٍُر ذم احلٔقإٚت وافىٔقر بّختِػ إٔقاظِ  .[51:ضف] ﴾هث مث

 َٛ ، وفق تُِّْٚ ظـ هدايٜ اهلل افًجٚب ذم هدايٜ اهلل هلٚ ذم مجٔع مهٚحلٓٚ افًج

 .بْٚ، ؾتٍُل اإلصٚرُة ظـ اإلضٚفٜفِْحؾ أو افّْؾ فىٚل افُالم 

افْبٚت  أخرج مـ إرض بَدرتف إٔقاعَ  وافذيأي:  ﴾مب خب حب جب﴿

 .افذي ترظٚه إًٕٚم واحلنَٔش 

ا بًد أن ؾجًؾ اهلل ذفؽ ادرظك يٚبسٚ مسقدَّ أي:  ﴾خت حت جت هب﴿

 .ـٚن أخرض رضبٚ

ٍِّيؽأي: ، ملسو هيلع هللا ىلصهذه بنٚرة خٚصٜ فِْبل  ﴾حج مث هت مت﴿ أهيٚ  - شُْح

وهذه مـ  .تْسٚه بًد أن تسًّف مـ جزيؾ ظِٔف افسالم ن، ؾالافَرآ - افرشقل

افقحل،  ْزفف اهلل ظِٔف مـمٚ يُ يَرأ ظِٔف جزيؾ أظيؿ مًجزات افْبل، ؾَد ـٚن 

حٍيٚ متَْٚ، ويبَك حمٍقطٚ ذم صدره ٓ وهق ُأملٌّ ٓ يُتٛ وٓ يَرأ، ؾٔحٍيف 

 حٍيف! مٚ فراجعَ  مُتقٍب  يْسٚه أبدا، مع ـقٕف ٓ يرجع إػ ـتٍٚب 

مـ آيٚت  -أهيٚ افرشقل  -ْسٔؽ اهلل أن يُ  مٚ صٚء إٓ: يًْل ﴾جخ مح جح مج﴿

ٍٜ بٚفٌٜ  حم جم يل ىل مل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .افَرآن افتل يْسخٓٚ اهلل حِلُّ
 ـٕٚٝأيٚت وإحُٚم ِ بًُض ؾ .[116:افبَرة] ﴾حن جن يم ىم مم خم

ؾ اشتَبٚل بٔٝ ذم أول اإلشالم، اؿ ٕسخٓٚ اهلل وأتك بخر مْٓٚ أو مثِٓٚ، مث اٚبتٜ
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ؾقظد اهلل رشقفف إٔف  ادَدس ذم افهالة، ٕسخف اهلل بٕٚمر بٚشتَبٚل ادسجد احلرام.

 ٍِّ  .أو مثِف يف مـ افَرآن إٓ مٚ صٚء اهلل أن يْسخف ويٖيت بخر مْفٓ يْسك مٚ حُي

مـ إؾًٚل  يٓره اخلُِؼ إن اهلل يًِؿ مٚ يُ أي:  ﴾خص حص مس خس حس جس﴿

 أن اهلل ذفؽ ومـ .أظامهلؿ، ومٚ يِّسوٕف ذم صدورهؿٍقٕف مـ وإؿقال، ومٚ ُُي 

 ؼع هلؿ مٚ يهِحٓؿ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ.، ؾظبٚده يهِح مٚ يًِؿ

ظّؾ اخلر وافدظقة  -أهيٚ افرشقل  -وٕسٓؾ فؽ أي:  ﴾حض جض مص﴿

 مث هت﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .إفٔف، وٕجًؾ فؽ ذيًٜ شِٜٓ ٓ ضٔؼ ؾٔٓٚ أبدا
 جب هئ﴿بحٕٚف: وؿٚل ش .[185:افبَرة] ﴾مخ جخ مح جح مج حج
افسّحٜ،  بٚحلٍْٜٔٔ بًثف اهلل ملسو هيلع هللا ىلصؾٚفْبل  .[78:احلٟ] ﴾جت هب مب خب حب

ّـَ ـثرا مـ ؾٚفديـ يِّس، و ذم افؤؼ واحلرج أو ؽرهؿ افْٚس يقؿًقن إٍٔسٓؿ فُ

ِٜ  بّخٚفٍٜ ذع اهلل، وتركِ  ، ؾّْٓؿ مـ يٌِق ويتْىع، هؿ اهللـام أمر آشتَٚم

ـُ   .بغ افٌٚيل ؾٔف، واجلٚذم ظْف وشطٌ  اهللِ ومْٓؿ مـ جيٍق ويتّٔع، ودي

ًِظ مجٔعَ  ﴾جع مظ حط مض خض﴿ ٓؿ وـٚؾِرهؿ افْٚس أي: ؾ ِّ بُتٚب  ُمسِ

ُٜ ؾْ قِّ اهلل، وبغِّ هلؿ ظيّٜ اهلل، وَخ  ًُ  بًَض  ٓؿ ظذابف، إن ًٍٕٝ ادقظي  .ٓٚمـ يسّ

وؿٚل شبحٕٚف:  .[45]ق: ﴾خص حص مس خس حس جس﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

أحد،  بتذـر ـؾِ  اهللأمر  ؾَد .[55]افذاريٚت: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿

بًد وربام إتٍع بٚفتذـر  ف احلجٜ،ظِٔـ إتٍع ـٚن تذـره تٚمٚ ٕٚؾًٚ، وإٓ ؿٚمٝ ّؾ

افذـرى تُريرا تَقم بف  افداظل إػ اهلل بًد أن يُررو ه،مدة، أو إتٍع هبٚ ؽرُ 
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أو  ظذ افٍُر إٔف مٌك ؾّـ ظِؿ بٚفتذـر ظْد طـ افٍٚئدة،  امٖمقر احلجٜ يُقن

ُٛ ؾ، ادًهٜٔ افْٚس  مجٔعِ  مـ تذـرِ أوٓ البد ؾ .تُرير افذـرى فف دائامظِٔف  ال جي

 وبذل افْهٔحٜ فِجّٔع،إػ اهلل  وافدظقةِ  ًِؿِ وٓبد مـ ٕؼ افبَدر آشتىٚظٜ، 

أو مل يْتًٍقا، اؿ إن ؽِٛ ظذ طـ  إتٍع افُْٚس  شقاءً وهذا مـ إخذ بٚفًزيّٜ، 

ًٍقن بٚدقظيٜ، وٓ يستٍٔدون مـ افًِؿ، ٓ يْت فْٚسافًٚمل أو افداظٜٔ أن بًض ا

 ؾِف أن يسك دظقُتؿ وتًِّٔٓؿ أخذا بٚفرخهٜ.

 ظيّتف، وُيُٚف  اهلل، ويًِؿُ  مـ ُيُٚف  أي: شٔتًظُ  ﴾جف مغ جغ مع﴿

 .ف ذم افدٕٔٚ وأخرةظذابَ 

ِٜ  أي: وٓ يْتٍعُ  ﴾ىل مل خل﴿ ًُ ويَ  بٚدقظي  .إصَك ظْٓٚ افُٚؾرُ  دُ ب

ـام ؿٚل  .افًيّك جْٓؿَ  أي: افذي يدخؾ ٕٚرَ  ﴾مم خم حم جم يل﴿

 .[15-14]افِٔؾ: ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه﴿تًٚػ: 

 ؾٔسسيَح  ذم جْٓؿَ  أي: اؿ ٓ يّقت افُٚؾرُ  ﴾ىن من خن حن جن يم ىم﴿

ًُ  ٚ، وٓ حئٚ حٔٚةً مـ ظذاهِب   يك ىك مك لك﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .فتٍْ
 .[56]افْسٚء: ﴾ام يل ىل مل

 مـ تىٓرَ  جلْٜذم ا أي: ؿد ؾٚز بٚفْجٚة مـ افْٚر واخلِقدِ  ﴾يه ىه مه جه ين﴿

َٜ  د اهلل، وظّؾ إظامَل افسٔئٜ، ؾآمـ ووحَّ  وادًٚيص وإخالِق  مـ افٍُرِ   افهٚحل

 جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .وافزـٚة اهلل وافهالةُ  افتل مْٓٚ ذـرُ 
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
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 مئ زئ رئ ّٰ﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[4-1]ادٗمْقن: ﴾جي يه ىه
روى مسِؿ  .[9-7]افنّس: ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

افِٓؿ آت ٍٕز »يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ زيد بـ أرؿؿ ريض اهلل ظْف ؿٚل: ـٚن افْبل 

ِـّ   .«ٓٚ إٔٝ خر مـ زـٚهٚ، إٔٝ وفٔٓٚ ومقٓهٚتَقاهٚ، وز

ه وُتِِٔف ف وحتّٔدِ أي: وذـر اشؿ اهلل بتسبٔحِ  ﴾ىي مي خي حي جي﴿

 هلل خمِهٚ وافْقاؾَؾ  اخلَّس  ه، ؾهذ افهِقاِت وتُبره واشتٌٍٚره، ودظٚه وحدَ 

 .تًٚػ

مقن  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿  احلٔٚةِ  متٚعَ  -أهيٚ افْٚس  -أي: بؾ ُتَدِّ

 ديُْؿ مـ اهتاممُؿ بٖمقرِ  أخرة، وُتتّقن بٖمقر دٕٔٚـؿ أـثرَ  افدٕٔٚ ظذ اقاِب 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .إٓ مـ رحؿ اهلل
 مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 ابـ ؿٚل .[14:ظّران آل] ﴾مح جح مج حج مث متهت خت حت جت

 وضًٚمٓٚ زيْتٓٚ رأيْٚ ٕٕٚ أخرة: ظذ افدٕٔٚ احلٔٚةَ  آارٕٚ): مسًقد ريض اهلل ظْف

 .(أجؾ ظذ افًٚجؾ ؾٚخسٕٚ أخرة، ظْٚ وؽٚبٝ وذاهبٚ،

أي: واقاب اهلل ذم اجلْٜ أؾوؾ فُؿ مـ متٚع  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

ِٜ  فُؿ مـ افدٕٔٚ افٍٕٜٚٔ، ؾًْٔؿُ  افدٕٔٚ افَِٔؾ، وأدومُ   ؾٔف، أبدٌي  ٓ َٕص ـٚمٌؾ  اجلْ

 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ٓ يْتٓل
بـ  ظـ ادستقردِ  روى مسِؿٌ  .[61:افَهص] ﴾مه جه ين منىن خن حن جن
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 مٚ مثُؾ  إٓ أخرة ذم افدٕٔٚ مٚ واهلل»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ريض اهلل ظْف أن رشقل صدادٍ 

ًَ  ـؿأحدُ  جيًُؾ   .«ع؟!ترجِ  بؿ ؾِْٔيرْ  افٔؿ، ذم - بٚفسبٚبٜ وأصٚر - هذه فإصب

اإلصٚرة ذم  ﴾مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿

ُؿ ذم هذه افسقرة أي: إن مٚ أخزتُ إػ أيٚت إربِع إخرة،  ﴾رئ ّٰ﴿ؿقفف: 

افدٕٔٚ ظذ أخرة،  افْٚسِ  اشؿ ربف ؾهذ، وإيثٚرِ  مـ ؾالح مـ زـك ٍٕسف، وذـرَ 

َٜ  أنو فٜ ؿبؾ اف خر وأبَك: مذـقرٌ  اجلْ ذم  ،َرآنبًّْٚه ذم افُتٛ افسٚبَٜ ادْزَّ

 .افهحػ ادْزفٜ ظذ إبراهٔؿ ومقشك ظِٔٓام افهالة وافسالم
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 صورة الغاشية دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 خزُ  وصِؽ أي: هؾاخلىٚب فُؾ إٕسٚن،  ﴾زت رت يب ىب نب﴿

ؾّـ أشامء يقم افَٔٚمٜ افٌٚصٜٔ،  !بٖهقاهلٚ؟ وافُقنَ  افَٔٚمٜ افتل تٌنك افَْٚس 

ويقُم اخلروج، افتالق،  يقمُ م افَٔٚمٜ أيوٚ: ظيّف اهلل وحذره ظبٚده، ومـ أشامء يق

يـ، وافٔقم احلؼ ٚخٜ، وأزؾٜ، وافىٚمٜ افُزى، وافه ،ويقم افتْٚد، ويقم افدِّ

 .واحلٚؿٜ، وافَٚرظٜ

ٌٜ  افَٔٚمٜ افُٚؾريـ يقم وجقهأي:  ﴾يت ىت نت مت﴿  متٌرةُ  ،ذفِٔ

 .افِقن مـ صدة افًذاب واخلقف

ِٜ  ﴾ىف يث ىث نث مث زث رث﴿ ُٜ  ذم هذه أي ـِٓٚ فًِِامء  أؿقالٍ  االا

 صحٔحٜ:

 ٌٜ ٌٜ تٚظب ٍَِّقن مٚ ٓ ُيىَٔقن، بٚفًذاب  افَقل إول: ظٚمِ ُُٔ يقم افَٔٚمٜ، ؾ

بقن ذم افْٚر ظذابٚ صديدا ٓ ُيٍػ ظْٓؿ، ؾٓؿ يسحبقن ذم  افْٚر، ويٖـِقن وُيًذَّ

 .، وؽُر ذفؽ مـ إٔقاع افًذاب إفٔؿافزؿقم، ويؼبقن احلّٔؿ
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 ٌٜ بَّٚد افْهٚرى وؽِرهؿ افَقل افثٚين: ظٚمِ ًُ ٌٜ ذم افدٕٔٚ بٚفًبٚدات افبٚضِٜ ـ تٚظب

ممـ يًبدون اهلل بام مل يؼظف، ؾٓؿ يتًبقن إٍَٔسٓؿ بًبٚدات ٓ يَبِٓٚ اهلل، ويُقن 

 مهُرهؿ ذم أخرة َٕٚر جْٓؿ.

ٌٜ  :ثٚفٞاف افَقل ٌٜ  ظٚمِ  ادًٚيصمـ مجع إمقال، وؾًؾ افدٕٔٚ  بٖمقر تٚظب

اؿ ذم أخرة تهذ ٕٚر جْٓؿ احلٚمٜٔ، ؾال تًٍْٓؿ أمقاهلؿ  بُد وتًٛ، وافنٓقات

 يقم افَٔٚمٜ، وتذهٛ ظْٓؿ تِؽ افِذاُت ادحرمٜ، ويبَك ظِٔٓؿ ظذاهُبٚ ذم أخرة.

 وؿد دفٝ ظِٔٓٚ ٕهقص ـثرة: ؾٓذه االاٜ مًٚن ـِٓٚ صحٔحٜ،

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿: ؿٚل اهلل تًٚػ
 يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
: وؿٚل شبحٕٚف .[16-15:هقد] ﴾يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

وؿٚل ظز  .[23:افٍرؿٚن] ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت﴿: وجؾ
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل
 مم ام يل ىل﴿وؿٚل تبٚرك وتًٚػ:  .[35-34:افتقبٜ] ﴾مي زي
 ﴾مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 شًّٝ: ؿٚل زيد ريض اهلل ظْٓام بـ شًٔد ظـذم افهحٔحغ و .[72-71:ؽٚؾر]

ؿف ؾٕ٘ف طِام، إرض مـ صزا أخذ مـ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص افْبل  شبع مـ افَٔٚمٜ يقم ُيىقَّ

مٚ مـ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصظـ افْبل  ريض اهلل ظْفظـ جٚبر ذم صحٔح مسِؿ و .«أرضغ
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ًِد هلٚ يقم افَٔٚمٜ بٍَٚع  صٚحٛ إبؾ، وٓ بَر، وٓ ؽْؿ، ٓ يٗدي حَٓٚ، إٓ ُأؿ

ذم صحٔح و .«ىٗه ذات افيِػ بيٍِٓٚ، وتْىحف ذات افَرن بَرهنٚؿرؿر، ت

: ؿٚل ﴾مث زث رث﴿: ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ذم ؿقفف تًٚػ ابـ ظـافبخٚري 

 افْهٚرى(.هؿ )

بٚع افنٓقات، أو بٚفًبٚدات : ؾًّْك أيٜ ظٚمِٜ تٚظبٜ ذم افدٕٔٚ بٚدًٚيص واتَّ

ُيدخِٓٚ اهلل ٕٚرا ذم ادحؼ اؿ ظٚمِٜ تٚظبٜ ذم أخرة بٚفًذاب افنديد وافبٚضِٜ، 

 حٚمٜٔ.

 بٌِٝ  ُيسَك افٍُٚر ذم جْٓؿ مـ ظغِ أي:  ﴾لك اك يق ىق يف﴿
ٍ
مٚء

 َٜ  مت خت حت جت هب﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .احلرارة وافٌِٔٚن ذم صدةِ  افٌٚي
 .[15:حمّد] ﴾هت

صقـٚ  إٓ ذم جْٓؿ ر ضًٚمٚفٔس فٍُِأي:  ﴾ام يل ىل مل يك ىك مك ﴿

ك شٚم يٚبس، وأهؾ افْٚر هلؿ إٔقاع مـ افرضيع صق: ادٍِّسون ؿٚل يٚبسٚ شٚمٚ.

ٍٝ ٓ يٖـِقن إٓ  ٍٝ ٓ يٖـِقن إٓ افرضيع، وذم وؿ افىًٚم يًذبقن بٖـِف، ؾٍل وؿ

ؿُّقم. ٍٝ ٓ يٖـِقن إٓ افزَّ ٌِسِغ، وذم وؿ  اف

ُِ  بدنأي: ٓ يسّـ افرضيع  ﴾ين ىن نن من زن رن مم﴿ مـ أهؾ ف مـ يٖـ

 ، وٓ يدؾع ظْف صٔئٚ مـ أمل اجلقع.افْٚر

 ٜأار افًّْؾٔٓٚ يقم افَٔٚمٜ ادٗمْغ وجقه أي:  ﴾مي زي ري ٰى﴿

 .وافِّسور
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راضٜٔ، حغ  إظامل افهٚحلٜ مـ افدٕٔٚ ذم أي: دٚ ظِّتف ﴾يي ىي ني﴿

 .ذم اجلْٜ ف افًئؿَ وجدت اقابَ 

 افَهقرِ  ذم بستٍٚن ظِٚل ادُٚن وافَدر، مرتٍعِ أي:  ﴾مئ خئ حئ جئ﴿

 .وافٌرف

ِٜ أي سّع ذم اجلْٜ تٓ أي:  ﴾مب خب حب جب هئ ﴿ ذم  ٓ ؾٚئدةَ  فٌقٍ  ـِّ

 .ذفؽ وؽروافسٛ افُذب افبٚضؾ ومـ  ٚ،شامظٓ

ٌٜ  اجلْٜ ظٔقنٌ ذم أي:  ﴾خت حت جت هب﴿ ـام  .مـ ادٚء وإٔقاع إذبٜ متدؾَ

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف﴿ؿٚل تًٚػ: 
 .[15:حمّد] ﴾ٰى ين ىن نن من زن

ُٜ  أرسةٌ اجلْٜ ذم أي:  ﴾حج مث هت مت﴿ ْٔف، فِ ٓٚ وراِص افَدر ذم حسـ ؾِ  ظٚفٔ

ِِّ  وذم ارتٍٚعِ  ـُ حم  .افًئؿ ظِٔٓٚ مٚ حقفف مـ افًْٔؿ اجلٚفُس  ٓٚ: فرى ادٗم

ٌٜ  اجلْٜ أـقاٌب ذم أي: و ﴾مح جح مج﴿ بٖٕقاع إذبٜ،  ممتِئ

 ٌٜ ِٜ  ٜ إهنٚرِ ظذ حٚؾَ  ذم أمٚـْٓؿ، ومًدةٌ  مقضقظ  .هبٚ افؼَب  ينتٓلدـ  اجلٚري

ٌٜ  اجلْٜ وشٚئدُ ذم أي: و ﴾جس مخ جخ﴿ ـُ  مرتب  وشٚدةٍ  ٔٛ، ـُؾ ترت أحس

 ِٛ   إخرى ذم صػٍّ واحد، مًدةٌ  بجٕٚ
ِ
 .ظِٔٓٚ فِجِقس وآتُٚء

ُٜ  ـثرةٌ  ٌش رُ اجلْٜ ؾُ ذم أي: و ﴾مس خس حس﴿ ٌٜ  ـٚمِ ٌٜ  احلسـ، مبسقض  ومٍرؿ

 .ظِٔٓٚ واجلِقس فِزيْٜ ذم ادجٚفس:
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متٍُريـ إػ  أي: أؾال يْير افُْٚس  ﴾مض خض حض جض مص خص حص﴿

ِٛ ـٔػ خَِٓٚ اهلل: فٔستدفقا اَمل اجلِ  ٚ افٌريبٜ ظذ ـامل وأحقاهلِ  بخَِٓٚ افًجٔ

اإلبؾ وؿدرة اهلل وحُّتف، ؾٔٗمْقا بٚفبًٞ بًد ادقت، ويقحدوا اهلل شبحٕٚف؟! 

دْٚؾَع ـثرٍة ٓ دمتّع  ُتَتْك ٚ، مْٓٚ: أهنتتّٔز ظـ ؽرهٚ مـ احلٔقإٚت بٖصَٔٚء ـثرة

ُٔٗـَؾ ذم ؽرهٚ، ؾُتَتْك  ُّ  ف ُٔؼب فبُْ ٚٓحل ِّ تَ ف، وٚٓ، وف ، أشٍٚرهذم  ؾ اإلٕسٚنَ ح

ٌٜ  وؾٔٓٚ، وفتحّؾ أمتًَتف ذم شٍره وحرضه ومْٓٚ: أهنٚ وؽْك ٕصحٚهبٚ.  ومجٌٚل  زيْ

ٌٜ  ومْٓٚ: ؿقُتٚ تَُْٚد فإلٕسٚن وفق ـٚن صبٔٚ،مع  اؿ  أهنٚ حُيّؾ ظِٔٓٚ وهل بٚرـ

ومْٓٚ: أهنٚ تٖـؾ افنقك وٓ يرُضهٚ، ومْٓٚ: أهنٚ تتحّؾ  ،بحِّٓٚ افثَٔؾ تَقمُ 

َِٓٚ افّْٔك ذم افًىش و افسر ذم افرمٚل، ومْٓٚ: أهنٚ حغ متق ُتَدُم يَدهٚ ورج

َِٓٚ افِّٔسى ذم وؿٝ واحد، بخالف مجٔع  ٍٝ واحد، اؿ تَدم يَدهٚ ورج وؿ

احلٔقإٚت افتل متق بتَديؿ يِدهٚ افّْٔك ورجِِٓٚ افِّٔسى، اؿ يِدهٚ افِّٔسى 

. ٌٜ  ورجِِٓٚ افّْٔك، وذم اإلبؾ أصُٔٚء ـثرٌة ظجٔب

أي: وأٓ يْير افْٚس متٍُريـ إػ افسامء  ﴾جغ مع جع مظ حط﴿

 ٍٜ ظئّٜ، ورؾع مٚ ؾٔٓٚ مـ افنّس وافَّر  ـٔػ رؾًٓٚ اهلل ؾقق إرض بّسٚؾ

ؾٚفسامء افدٕٔٚ حتٔط بٚفُرة إرضٜٔ مـ مجٔع جُٓٚتٚ، د بَدرتف؟! َّ وافْجقم بال ظَ 

 ىت نت مت زت رت﴿ـام ؿٚل تًٚػ: ؾٖيْام ـْٝ ذم إرض ؾٓل ؾقَؿؽ، 
أي: فٔس ؾٔٓٚ صَقق وٓ  [6:ق] ﴾ىف يث ىث نث مث زث رث يت

 .ظٔقب
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 أي: وأٓ يْير افْٚس متٍُريـ إػ اجلبٚل ﴾مف خف حف جف مغ﴿

 ـٔػ ٕهبٓٚ اهلل، وجًِٓٚ راشخٜ ٓ تزول ظـ أمٚـْٓٚ بَدرتف؟! افًئّٜ

أي: وأٓ يْير افْٚس متٍُريـ إػ  ﴾خك حك جك مق حق﴿

ؾ مْٚؾًٓٚ: فٔ َّٓ ًٓٚ، وش ـَ  ظِٔٓٚ، ستَر اخلُِؼ إرض ـٔػ بسىٓٚ اهلل ووشَّ  ويتُّ

ٓٚ؟! ـام ؿٚل تًٚػ: ٓٚ وؽرِش ؾٔٓٚ، وحراِ  ظِٔٓٚ، واحلٍرِ  افسر وافبْٚء مـ افُْٚس 

جًُؾ إرِض وٓ يْٚذم  .[7:ق] ﴾لك اك يق ىق يف﴿

ـُ ـقهَن مسىحٜ ً اخلُِؼ ويْتًٍقا هبٚ،  ٚٔستَر ظِٔٓف ٓٚ واشعٌ شىح رضٕؾٚيٜ، ورٚ 

ـ افْٚس مـ إٓتٍٚع هبٚ، ؾّـ رمحٜ اهلل ؾِق ـٕٚٝ ـِٓٚ صخقرا وجبٚٓ ؾِـ يتُّ

أن ذفِٓٚ فًبٚده، وشىحٓٚ بَدرتف، وؿد ذـر ؽر واحد مـ ظِامء ادسِّغ 

ِٜ ابـ حزم، وَٕؾ افَدامك أن إرض ـرويٜ  ابـ تّٜٔٔصٔخ اإلشالم  ـٚفًالم

ُٜ  آتٍٚق ظذ أن  .افنُؾ إرض ـروي

ًِظ  ﴾خل حل جل مك لك﴿ ٚس مجٔع افْ - أهيٚ افرشقُل  -أي: ؾ

ـام  .بٚفَرآن، وخقؾٓؿ ظذاب اهلل، إٕام إٔٝ واظظ، بًثؽ اهلل فدظقة افْٚس إػ اهلل

وأمُر اهلل فرشقفِف أمٌر  .[45:ق] ﴾خص حص مس خس حس جس﴿ؿٚل تًٚػ: 

ٕمتف، ؾًذ ادسِِؿ أن يًَظ ويْهَح مـ يستىُٔع مـ افْٚس، وفق أهِف وأصدؿٚءه، 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿: ًٚػاهلل تؿٚل وأن يبٌِٓؿ وفق آيٜ مـ ـتٚب اهلل، 
 .[55:افذاريٚت] ﴾ِّ ُّ
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ظذ  زهؿدم أي: فسٝ ظذ افْٚس بّتسِطٍ  ﴾حم جم هل مل﴿

ـام ؿٚل  .، إٕام ظِٔؽ افتذـر وافبالغ، وحسٚهبؿ ظذ اهللوافًّؾ افهٚفحاإليامن 

 .[272:افبَرة] ﴾مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿تًٚػ: 

أي: فُـ مـ  ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 افًذاِب أصَد ؾًٔذبف اهلل  افذي جٚء مـ ظْد اهلل،حلؼ ٚبأظرض ظـ ضٚظٜ اهلل، وـٍر 

-31:افَٔٚمٜ] ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ذم جْٓؿ

 .[127:ضف] ﴾مي خي حي جي يه﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[32

 .أي: إن إفْٔٚ مرجع افْٚس بًد مقُتؿ ﴾من خن حن جن﴿

أي: اؿ إن ظِْٔٚ أن ٕحٚشٛ افْٚس وٕجٚزهيؿ  ﴾ىه مه جه ين ىن﴿

 .ظذ أظامهلؿ
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 صورة الفجر دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ـؾ يقم مـ مؼق افنّس،  ٖيتأي: ُأؿِسؿ بٚفهبح افذي ي ﴾جي يه﴿

 وهق وؿٝ صالة افٍجر.

 .[34:اددار] ﴾جف مغ جغ مع﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

 ذم تٍسر افِٔٚيل افًؼ ؿقٓن منٓقران فٍِِّّسيـ: ﴾مي خي حي﴿

أهنٚ افًؼ ٚين: افَقل افثأهنٚ افًؼ إول مـ ذي احلجٜ، وافَقل إول: 

، وأـثر ادٍِّسيـ ظذ أن ادًْك: اخر مـ رموٚن، وـال افَقفغ صحٔحإو

 وُأؿِسؿ بٚفِٔٚيل افًؼ إَُول مـ صٓر ذي احلجٜ.

 مٚ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افْبل أن ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ابـ وذم صحٔح افبخٚري ظـ

 ـ ذي احلجٜ.افًؼ م أيٚمذم  يًْل - «هذه ذم مْٓٚ أؾوؾ أيٚم ذم افهٚفح افًّؾ

أي: وُأؿِسؿ بٚفنٍع وهق افٔقم افًٚذ مـ ذي احلجٜ،  ﴾ٰذ يي ىي﴿

وُأؿِسؿ بٚفقتر وهق افٔقم افتٚشع مـ ذي احلجٜ، وُأؿِسؿ بُؾ صٍع ووتر، ويدخؾ 

 افتل هل رـًتٚن أو أربع، وافهالة افقتر افتل هل االث افنٍعُ  ذم ذفؽ افهالةُ 

 أو رـًٜ. رـًٚت
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ٔؾ إذا إَٙ صٔئٚ ؾنٔئٚ حتك يذهٛ أي: وُأؿِسؿ بٚفِ ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

 ـِف.

 .[34-33:اددار] ﴾جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

 أي: هؾ ذم ؿسؿ اهلل بٚفٍجر وفٍٔٚل ظٍؼ  ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿

ٌٜ فذي ظَؾ، وافنٍِع وافقتِر وافِِٔؾ إذا يِِّس   ؾٔتٍُر ذم ظيّٜ مٚ أؿسؿ اهلل بف، ـٍٚي

 وـامل ؿدرتف؟! تقحٔد اهلل ظذ ويستدل هبذه إصٔٚء

 -أهيٚ اإلٕسٚن  -اخلىٚب ظٚم، أي: أمل تًِؿ  ﴾نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿

 ـٔػ إتَؿ اهلل مـ أمٜ ظٚد؟

ـِ  إرمَ جدهٚ أي: أمٜ ظٚد افتل يرجع ٕسُبٓٚ إػ  ﴾زت رت يب ىب﴿ شٚم بـ  ب

ٍٜ  أصحَٚب  وـٕٚقإقح،  ٍٜ  أبْٔ  .ـٕٚقا ضقال إجسٚم جدابٕٚظّدة، و مرتًٍ

ذم مجٔع  مثؾ ظٚدٍ  اهللُ ل مل ُيِِؼ أي: افت ﴾مث زث رث يت ىت نت مت﴿

 إرض، ذم ظيؿ إجسٚم، وضقل افَٚمٜ، وؿقة إبدان.

ـٔػ  -أهيٚ اإلٕسٚن  -أي: وأمل تًِؿ  ﴾ىق يف ىف يث ىث نث﴿

َٜ  افهخقرَ اجلبٚل وإتَؿ اهلل مـ أمٜ اّقد، افذيـ ؿىًَّقا  وٕحتقهٚ بٔقتٚ ذم  افًئّ

 إوديٜ؟

ـٔػ إتَؿ اهلل مـ  -ٕسٚن أهيٚ اإل -أي: وأمل تًِؿ  ﴾مك لك اك يق﴿

 ِٛ وا أمره، وابَّتقا مُِف اجلْقدِ  ؾرظقن صٚح  حض جض﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ؟افذيـ ؿقَّ
 .[18-17:افزوج] ﴾مع جع مظ حط مض خض
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ه جٚوزوا احلد ذم دُ قوجْ وؾرظقنُ  واّقدُ  أي: ظٚدٌ  ﴾يل ىل مل يك ىك﴿

 افْٚس. افٍُر وادًٚيص وطِؿِ 

ٍُر وادًٚيص ٚفبذم إرض افٍسٚد أي: ؾٖـثروا  ﴾زن رن مم ام﴿

 وافيِؿ.

 وؾرظقنَ  واّقدَ  اهلل ظذ ظٚدٍ  أي: ؾٖٕزل ﴾ري ٰى ين ىن نن من﴿

 .بٖمجًٓؿ افذي ؾجٖهؿ، وأحٚط هبؿ بِّسظٜ حتك هُِقا ف افنديدَ ظذابَ  فوؿقمِ 

يراؿٛ أظامل  -أهيٚ اإلٕسٚن  -ربؽ  أي: إن ﴾ىي ني مي زي﴿

 افيٚدغ، يِّٓٓؿ ؿِٔال اؿ جيٚزهيؿ ظذ أظامهلؿ ب٘دخٚهلؿ افْٚر.

أي:  ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿

ّف بسًٜ افرزق وافهحٜ ؾٖمٚ اإلٕسٚن إذا اختزه ربُ  ًَّ ف بٚفٌْك ؾٖـرمف بٚدٚل وٕ

ينُر اهلل ظذ وٓ ؾَٔقل مٍتخرا: ريب أـرمْل بُثرة مٚيل: ٕين مستحٌؼ إلـرامف، 

 ًّٕف.

أي: وأمٚ اإلٕسٚن إذا  ﴾مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿

ظِٔف رزؿف ؾَٔقل متوجرا: ريب أذفْل بَِٜ مٚيل، وٓ اختزه اهلل بٚفٍَر ؾؤؼ 

ٚ مـ افًْؿ افيٚهرة هوؽريهز ظذ افٍَر، وٓ ينُر اهلل ظذ مٚ أظىٚه مـ صحٜ 

 .وافبٚضْٜ
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أين أؽْٔف فُرامتف ظْدي،  اجلٚهُؾ  أي: فٔس إمر ـام ييـ اإلٕسٚن ﴾جس﴿

مـ أصٚء وفق ـٚن وأؾَره هلقإف ظْدي، بؾ أؽْل مـ أصٚء وفق ـٚن ـٚؾرا، وأؾَر 

 .مْل فًبٚدي بٚفٌْك وافٍَر مٗمْٚ، ابتالءً 

أو ٓ ينُر، ويبتع مـ ينٚء بٚفٍَر  ينُرُ  هؾفٔتبغ بٚفٌْك  ؾٚهلل يبتع مـ ينٚءُ 

 ﴾مم خم حم جم﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .أو ٓ يهز يهزُ فٔتبغ هؾ 

ؿٚل شبحٕٚف:  افُريؿ ظْد اهلل هق افتَل، شقاء ـٚن ؽْٔٚ أو ؾَرا، ـامو .[35]إٕبٔٚء:

ظبد اهلل بـ مسًقد ريض اهلل  ؿٚل .[13]احلجرات: ﴾يت ىت نت مت زت﴿

وٓ يًىل اإليامن إٓ مـ  ،ظْف ؿٚل: )إن اهلل يًىل افدٕٔٚ مـ حيٛ ومـ ٓ حيٛ

 .حيٛ(

افٔتٔؿ،  ٓ تُرمقن -أهيٚ افْٚس  -أي: بؾ إٔتؿ  ﴾مص خص حص مس خس﴿

ؿد مع أن اهلل  وُتْٔقٕف ًىقٕف حَف مـ ادراث وافهدؿٜ وحسـ ادًٚمِٜ،ؾال تُ 

 .وصٚـؿ بٚإلحسٚن إفٔف

أهيٚ  -أي: وٓ حيض بًوُؿ بًوٚ  ﴾مظ حط مض خض حض جض﴿

 .ـام أمرـؿ اهلل ، وٓ ترمحقهنؿظذ إضًٚم ادسٚـغ -افْٚس 

 افذي ُيٍِف ادٔٝ أي: وتٖـِقن ادراث ﴾جف مغ جغ مع جع﴿

صٔئٚ، ٓ تسـقن مْف  ،مـ أي جٜٓ حهؾ فُؿ، مـ حالل أو حرام أـال صديدا

 تٖخذون مٚ ؿدرتؿ ظِٔف مـ ٕهٔٛ افٔتٚمك وافْسٚء وافوًٍٚء.و
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أي: وحتبقن ادٚل حبٚ ـثرا، ؾتحرصقن ظذ  ﴾مق حق مف خف حف﴿

 .خترجقن زـٚتف، وٓ تتهدؿقن مْف، وٓ مـ حالل وحرام مجًف

ظدم احلض ظذ إضًٚم ظـ أي: إتٓقا ظـ ترك إـرام افٔتٚمك، و ﴾جك﴿

 .فذي ٓ تستحَقٕف، وظـ حٛ ادٚل حبٚ مجٚادسٚـغ، وظـ أـؾ ادراث ا

أي: إذا زفزل اهلل إرض يقم افَٔٚمٜ زفزآ  ﴾خل حل جل مك لك خك﴿

َِ ؾٔصديدا،   .حتك اجلبٚل وإصجٚرِ  مـ افْٚس إحٔٚء وافبٔقِت  مـ ظِٔٓٚ ـُؾ  ُؽ ٓ

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿ ـام ؿٚل تًٚػ:
 .[15-14]احلٚؿٜ: ﴾يب

قم افَٔٚمٜ حلسٚب ظبٚده ـام ي اهللأي: وجٚء  ﴾مم خم حم جم هل مل﴿

ُٜ  ئُِؼ   .ذم ظبٚده هأمرِ  مْتيريـ تٍْٔذُ ـثرة،  ذم صٍقٍف  بجالفف، وجٚءت ادالئُ

أي: وُيٗتك يقم افَٔٚمٜ بْٚر جْٓؿ، تَقدهٚ ادالئُٜ  ﴾ىل مل خل﴿

ظبد اهلل بـ مسًقد ريض اهلل  ذم حديٞو. : فٔدخِٓٚ مـ ـٍر بٚهلل وظهٚهبٖمر اهلل

بسبًغ أفػ زمٚم، مع ـؾ زمٚم شبًقن أفػ مِؽ  تَٚدُ  جْٓؿَ ظْف ؿٚل: )جلء ب

 .رواه مسِؿ مرؾقظٚ، وافسمذي مقؿقؾٚ يَقدوهنٚ(

يتقب افَٔٚمٜ أي: يقم  ﴾جن يم ىم مم خم حم جم﴿

ظذ مٚ ضٔع مـ إظامل  مجٔع أظامفف، ويتحُِّس  اإلٕسٚن مـ ذٕقبف، ويتذـرُ 

 ًُ ُٜ افهٚحلٜ، وـٔػ تٍْ  ؟!يقم افَٔٚمٜ َبؾٓ تُ وهل  ف افتقب
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ط ذم ضٚظٜ اهلل: يٚ أي: يَقل اإلٕسٚن ادٍرِّ  ﴾ين ىن من خن حن﴿

 ِٜ ؾٚدستَبؾ احلََٔل . ذم أخرة فٔتْل ؿدمٝ ذم افدٕٔٚ أظامٓ صٚحلٜ حلٔٚيت إبدي

ؾ اإلٕسٚن ذم مـ أمقاٍل  افدٕٔٚ هق ذم جْٜ اخلِد، أمٚ افدٕٔٚ ؾٓل ؾٕٜٚٔ، ومٓام حهَّ

َٛ وجٍٚه ومِذاٍت ؾٓل متٌٚع زائؾ،  ؾًذ افًٚؿؾ أن خرة خٌر وأبَك، وأومْٚص

ِٜ يسًك حل  .ذم جْٜ افًْٔؿ، وذفؽ افٍقز افًئؿ ٔٚتِف إبدي

ب أحدٌ  ﴾حي جي يه ىه مه جه﴿ ذم  أي: ؾٔقم افَٔٚمٜ ٓ يًذِّ

 يه﴿. ـام ؿٚل تًٚػ: مـ ظذاب اهلل افْٚر، ؾال أصدَ  ظذاب اهلل أهَؾ  افدٕٔٚ مثُؾ 
 .[127]ضف: ﴾مي خي حي جي

ِّٔ أي: وٓ يُ  ﴾ٰذ يي ىي مي خي﴿ ؿٔقد ادحبقشغ ذم افدٕٔٚ  أحدٌ  د ويندَ

 ام يل ىل﴿. ـام ؿٚل تًٚػ: وإؽالل افْٚر بٚفسالشؾِ  اٚق اهلل أهؾِ وَ  مثُؾ 
 ﴾مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 .[72-71]ؽٚؾر:

أي: تَقل ادالئُٜ فِّٗمـ ظْد ؿبض روحف:  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

ُٜ  يٚ أيتٓٚ افٍْس ادىّئْٜ بذـره وظبٚدتف، ُٜ  ظبٚده، بام أخز اهلل بف ادهدؿ ظذ  افثٚبت

 .احلؼ

ًٜ  أي: ارجًل إػ اهلل ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿ ف، بٚهلل واقابِ  راضٔ

 .افهٚحلٜ ِؽ وأظامفِ  ِؽ إليامِٕ  ؿد ريض اهلل ظِْؽ 
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يقم  أي: يَقل اهلل فِّٗمـ ظْد مقتف وظْد بًثف ﴾يئ ىئ نئ مئ﴿

 مئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .اجلْٜ : ؾٚدخع ذم مجِٜ ظبٚدي افهٚحلغ، أهؾِ افَٔٚمٜ
 .[9]افًُْبقت: ﴾نب مب زب رب يئ ىئ نئ

ـام ؿٚل تًٚػ:  .أي: وادخع جْتل مع ظبٚدي افهٚحلغ ﴾مب زب رب﴿

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ﴿
 .[69]افْسٚء: ﴾ىف يث ىث نث زثمث رث يت
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 صورة البلد دبرث

  بذريـ،شقرة افبِد ذـر اهلل ؾٔٓٚ حٚل إؽْٔٚء اد
ِ
ادحسْغ، وحٞ  وإؽْٔٚء

ستىٚع إٓ ببذل إمقال ق أمقاهلؿ ذم ظيٚئؿ افَرب افتل ٓ تُ ظذ إٍٕٚ إؽْٔٚءَ  ؾٔٓٚ

َٜ  افُثرة، ؾِْتدبر هذه افسقرةَ  ٌٜ  افًئّ فألؽْٔٚء، وؾٔٓٚ  بٌِٜٔ افتل ؾٔٓٚ مقظي

 :فُؾ مـ تدبرهٚؿرإٜٓٔ  هدايٌٚت 

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ُٜ  أي: ُأؿِسؿ هبذا افبِد افًئؿِ  ﴾زت رت يب ىب نب﴿  افَدر، وهق مُ

ٌٜ  ﴾ىب نب﴿ ذم ؿقفف:و)ٓ( ، ادُرمٜ  .وفٔسٝ ٕٚؾٜٔ ،فِتٖـٔد صِ

 - أهيٚ افرشقل -ذم حٚل ـقٕؽ أي: أؿسؿ بُّٜ  ﴾رث يت ىت نت مت﴿

ًٚ إػ ذؾٓٚذم مُٜ يزيدُ  ملسو هيلع هللا ىلصحِقل افْبل ؾ ،هبٚ مَٔام ، وهذه افسقرة ٕزفٝ هٚ ذؾ

 -وإٔٝ وؿٚل بًض ادٍِّسيـ: ادًْك:  .وافْبل ظِٔف افهالة وافسالم مَٔؿ ذم مُٜ

بٍتح مُٜ،  ملسو هيلع هللا ىلصفِْبل  أيٜ بنٚرةٌ  ؾُٔقن ذم مُٜ،ذم  افَتٚل ؽف ُؾ حَي  -رشقلأهيٚ اف

 .إٓ شٚظٜ مـ هنٚر ؾتح مُٜ يقم افَتُٚل ومل حيؾ فف 

ذم هذا آدم ظِٔف  دخُؾ وافد ومٚ وفد، ويَ أي: وُأؿِسؿ بُؾ  ﴾ىث نث مث زث﴿

 افسالم ومٚ تْٚشؾ مْف مـ وفد.افهالة و
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فَد خَِْٚ  ، أي:جقاب افَسؿهق  اهذ ﴾اك يق ىق يف ىف يث﴿

ؿٚل افًِامء:  .فدٕٔٚه وآخرتِ  ف، ومهقمَ حٔٚتف ومًٔنتِ  ٕسٚن ذم تًٛ، يُٚبد أمقرَ اإل

ًَٛ، ؾال أحدَ  ٍٛ إػ َت مـ افتًٛ ذم هذه افدٕٔٚ مْذ  يسِؿُ  ـؾ إٕسٚن ُيرج مـ تً

َٜ  خروجف مـ بىـ أمف إػ وؾٚتف، ؾُٔٚبدُ   اؿ يُٚبدُ  ،اخلروج مـ بىـ أمف ضٌى

 رُسَّ  ؿىعَ 
ط يُٚبتِ ِّّ َٛ ، ويُٚبد د افؤؼف، اؿ إذا ُؿ أملَ  آرتوٚع، اؿ يُٚبدُ تً

، اؿ افتًِؿ وافدراشٜ، اؿ يُٚبد افٍىٚم، اؿ يُٚبد إشْٚن اخلتٚن، اؿ يُٚبد ٕبَٚت 

فيُٚبد  ٍَ َٛ  ، اؿ يُٚبد صٌَؾ أمر افزواج وتُٚفٔ  إوٓد، ويُٚبد بْٚء افسُـ وضِ

، واهلّقم إمراضإوجٚع ومـ حٔٚتف مجٔع ذم  ، وٓ يسِؿُ رزِق احلاللاف

ادقت،  شُراِت  وظْد مقتف يُٚبدز واهلرم، افُِ  وإن ضٚل ظّره أصٚبفوإحزان، 

، وبًد ؽْٔٚ أو ؾَرا ٚنشقاء ـ ،مـ إـدار سِؿُ يؾال  ذم هذه افدارِ  ام اإلٕسٚنؾام د

ادقت يٖتٔف مٚ ٓ ُيىر ببٚفِف، مـ ضِٔؼ افَبقر وطِّتٓٚ، وأهقاِل يقِم افَٔٚمٜ 

 ؾَد خَِْٚ اهلل ذم تًٛ بحُّتف، وجًؾ افدٕٔٚ دار ابتالء بّنٔئتف. وصدُِتٚ،

 ؾٔقٌم ظِْٔٚ ويقٌم فْٚ ... ويقٌم ٕسُٚء ويقٌم ِّٕس

ؾْسُٖل اهلل أن يرزؿْٚ افهز ظذ متٚظٛ افدٕٔٚ ومهٚئبٓٚ، وأن حيسـ ختٚمْٚ، 

 وأن يرمحْٚ ويٌٍر فْٚ.

هلل أن اافُٚؾر  افٌْل اإلٕسٚنُ أي: أييـ  ﴾يل ىل مل يك ىك مك لك﴿

ف بًد مقتف وظَقبتف؟ ؾٕٚحد هق اهلل ـام إحد فـ يَدر ظذ تٌٔر أحقافف، وبًثِ 

 .[1]اإلخالص: ﴾جم يل ىل مل خل﴿ؿٚل شبحٕٚف: 
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ادبذر أمقافف ذم افبٚضؾ وذم  ٌْلأي: يَقل اف ﴾من زن رن مم ام﴿

ؾبدٓ مـ ذم ؿوٚء صٓقايت ومِذايت! : إٍَٔٝ مٚٓ ـثراظذ ؽره صٓقاتف مٍتخرا

افْٚس متٚظٛ افدٕٔٚ بٚدٚل افذي رزؿف اهلل، ؾٕ٘ف يبذره ؾٔام ٓ يريض  أن ُيٍػ ظذ

 خف حف جف مغ﴿اهلل، وهق هبذا مـ إخقان افنٔٚضغ، ـام ؿٚل شبحٕٚف: 
 ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 .[27-26]اإلرساء: ﴾جن مم خم حم جم

أن  ادًٚيصأي: أييـ ادٍتخر بٍٕ٘ٚق أمقافف ذم  ﴾زي ري ٰى ين ىن نن﴿

 إحد مل يره، وفـ حيٚشبف ظذ مٚ إٍٔؼ مـ أمقافف ذم افبٚضؾ؟!ف افذي مـ أشامئاهلل 

 ﴾زي ري ٰى ين ىن نن﴿ذم ؿقفف:  رمحف اهلل ظـ افوحٚكروى ابـ أيب حٚتؿ 
 (.إحد: اهلل ظز وجؾ)ؿٚل: 

ر اهلل هذا افٌْل ادبذر ببًض ًّٕف ظِٔف ؾَٚل ّـَ  جئ يي ىي ني مي﴿ :اؿ ذ
 ﴾مئ خئ حئ

فسٕٚٚ يتُِؿ بف، وصٍتغ يستًغ و، ظْٔغ يبك هبامذا افٌْل أي: أمل ٕخِؼ هل

 ؟هبام ظذ افْىؼ، ومجٚٓ فقجٓف

أي: وبْٔٚ  .افْجد هق افىريؼ ذم ادُٚن ادرتٍع ﴾حب جب هئ﴿

 وهذه ًٕؿٌ . ب٘رشٚل افرشؾ وإٕزال افُتٛافؼ  اخلر وضريَؼ  فإلٕسٚن ضريَؼ 

 ٌٜ َٛ بذـرهٚ وادَهقد  ،ر بثّـَدَّ دٕٔقيٜ ودئْٜ ٓ تُ  ظئّ  ؾَد ،تُزاد افٌِْل  تٖٕٔ

أظىٚه اهلل هذه افًْؿ ؾِؿ يَؿ بنُرهٚ، بؾ اشتًٚن بًْٔٔف ظذ مًهٜٔ اهلل، وتُِؿ 



  ضىرة البلدتدبر   
 

- 118 - 

افٍُر ، واختٚر ضريؼ احلؼ ضريِؼ  بِسٕٚف وصٍتٔف بام يسخط اهلل، وترك اتبٚعَ 

وـٚن ظِٔف أن حيسـ إػ افْٚس ـام أحسـ  ،ومًهٜٔ اهلل بام أظىٚه اهلل مـ إمقال

 ٔٓؿ متٚظٛ افدٕٔٚ ممٚ رزؿف اهلل.اهلل إفٔف، وأن ُيٍػ ظِ

افٌْل افًَبٜ افنديدة، ويتُِػ  تحؿأي: ؾِؿ يَ ﴾جت هب مب خب﴿

ف وُيٚفػ هقاه بٍٕ٘ٚق إمقال ٍَٕس  جيٚهدَ ذفؽ بٖن ، ووادق ظِٔٓٚ هٚصًقدَ 

 افيٚهرة وافبٚضْٜ. افُثرة ذم افهدؿٚت افًئّٜ، صُرا هلل ظذ ًّٕف

ُٜ  أُي  -ٕسٚن أهيٚ اإل -أي: ومٚ أدراك  ﴾مث هت مت خت حت﴿  رء افًَب

ؾٚفًَبٜ هل  ظذ اؿتحٚمٓٚ بٖمقاهلؿ؟! وحٞ إؽْٔٚءَ  ّٓٚ اهللافتل ظيَّ  افنديدةُ 

 .إمقال أصحُٚب  إٓ إؽْٔٚءُ  وؿىًٓٚ شِقـٓٚ افتل ٓ يستىٔعافىريؼ افهًبٜ 

ـَ  أمقاهلؿ ؾٔٓٚ بدٓ مـ  أن يٍَْقاإؽْٔٚء  ظذر اهلل بًض إمقر افنٚؿٜ افتل اؿ ذ

 افٍٕٜٚٔ، ؾَٚل شبحٕٚف:وادِذات ادحرمٜ، ذم افنٓقات  هٚرتبذي

ِٜ مـ اف أي: ختِٔص إٕسٚنٍ  ﴾جح مج حج ﴿ ؾّـ إمقر  وإرس. ًبقدي

وهذا ٓ يُقن إٓ افًبٔد، : ظتؼ افُثرة ستىٚع إٓ ببذل إمقالٜ افتل ٓ تُ هًباف

ء ظذ ذاء ٚفتًٚون مع بًض إؽْٔٚبمـ شٔده بٕٚمقال افىٚئِٜ أو  ء ادِّقكبؼا

ظْد  ادسِؿِ  ُٚك إشرِ ٓام فقجف اهلل، ومـ ذفؽ افسًل ذم ؾِ ؿِ ٚظتإافًبد أو إمٜ و

اؿ ذـر اهلل مثٚٓ آخر مـ إمقر افنٚؿٜ افتل ٓ  .ادسِّغظْد  حبقسِ ادو ،افٍُٚر

 ؾَٚل شبحٕٚف: افُثرة تستىٚع إٓ ببذل إمقال

أي: أو إضًٌٚم  ﴾جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح﴿

افٌْل افهٚفح ؾٔٓٚ افىًٚم، ؾٚصساه  ؿؾ، ؿد حتٚجغ ذم زمـ جمٚظٜ صديدةفِّ
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ضٍال صٌرا ٓ أب فف مـ أن يىًؿ  بٖؽذ إاامن، وبذفف فِْٚس بٚدجٚن، ٓ شٔام

فقجف اهلل ذم تِؽ  افىًٚمَ  ىًؿؾُٔ  ،مسُْٔٚ ٓصَٚ بٚفساب مـ صدة ؾَره، أو أؿٚربف

 ِٜ ، وـؾ مـ ـٚن مـ ؿقمف ؾٓق ؿريبف وإن ، فِّحتٚجغ مـ أؿٚربفافنديدة ادجٚظ

ـٚن جيًّٓؿ ٕسٛ بًٔد، وفِّحتٚجغ مـ ؽر ؿقمف وؿرابتف، ؾُُؾ مًروٍف 

ٌٜ فَِريٛ وافبًٔد، ومـ أظيؿ افهدؿٚت إضًُٚم افىًٚم، شقاء أضًّٓؿ  صدؿ

افىًٚم مىبقخٚ أو أظىٚهؿ افىًَٚم مـ احلبقب وافِحقم وؽرهٚ فٔىبخقه ذم 

 .أضًؿ افىًٚم، وؿد حثْٚ اهلل ظذ ذفؽ ذم آيٚت ـثرةبٔقُتؿ، وخر افْٚس مـ 

 ِٜ ِٜ بٚدٚل أيوٚ: افتٍْٔس  ومـ اؿتحٚم افًَب  مِٓقف، وِٕك  ظـ مُروب، وإؽٚا

 
ِ
ـِ  ميِقم، وؿوٚء ِٟ  مًِّس، وظالِج  دي  صٍٚب  مريض، وتزوي

ِ
أو  مسجدٍ  ، وبْٚء

ٔٓٚ افًئّٜ افتل تٍْؼ ؾ ٚتذفؽ مـ افَرب وؽرِ  ،بئرٍ  أو حٍرِ  ضريٍؼ  إصالِح 

 .ةُثراف إمقاُل 

أي: اؿ ـٚن  ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع﴿

ؿقا بٚهلل ومالئُتف وـتبف مـ افذيـ صدَّ  افىًٚم افرؿٚب وإضًٚمِ  ادٍْؼ مٚفف ذم ؾِؽ 

وأوىص بًوٓؿ  ،هلل ذم صدؿٚتف ورشِف وافٔقم أخر وافَدر خره وذه، خمٌِص 

وأوىص بًوٓؿ  ،دٗدٜبًوٚ بٚفهز ظذ ضٚظٜ اهلل، وظـ مًٚصٔف، وظذ أؿداره ا

ت، وذم وًٍٚء وشٚئر اخلِؼ حتك احلٔقإٚبًوٚ بٚفرمحٜ بٚفٔتٚمك وادسٚـغ واف

افرامحقن يرمحٓؿ افرمحـ، ارمحقا مـ ذم إرض يرمحُؿ مـ »احلديٞ افهحٔح: 

ٓؿ ظذ إؽْٔٚء افذيـ يتًٚوٕقن ظذ افز وافتَقى، ؾ وذم هذا اْٚءٌ . «ذم افسامء

اإلٕسٚن خِؼ ذم تًٛ ومنَٜ، ؾٔحتٚج إػ مـ حيثف ظذ  ٕن :يتقاصقن بٚفهز
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افهز ظذ ضٚظٜ اهلل، ومـ حيثف ظذ افهز ظـ افنٓقات ادحرمٜ افتل تنتٓٔٓٚ 

 ، وحيثف ظذ افهز ظذ أؿدار اهلل ادٗدٜ، وأيوٚ هٗٓء إؽْٔٚءإمٚرة بٚفسقء فٍُٕس 

ترِك آحتُٚر،  يتقاصقن برمحٜ ادسٚـغ، ؾٔحٞ بًوٓؿ بًوٚ ظذ افهٚحلقن

ُٜ ؾًؾ اخلر رمحٜ بٚدسٚـغ، ؾ٘ن اإلٕسٚن ُخ وختٍِٔض إشًٚر، و  ِؼ ذم تًٛ، وؿِ

 بٚفتسٓٔؾ ظِٔٓؿ،ادٚل تزيد ادسٚـغ تًبٚ إػ تًبٓؿ، ؾٓٗٓء إؽْٔٚء يتقاصقن 

ِٜ  وذم هذا بٔٚنٌ  ظْٓؿ بام أظىٚهؿ اهلل مـ إمقال. افتخٍِٔػ و  إػ ادسِّغ حلٚج

ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ إٓ افْٚس ذم  ٚفُح ٓ تَقم مههز وافساحؿ، وافتقايص بٚف

ُٜ  ، وبٚفهز تُقنأن يهز وأن يرحؿفِّسِؿ ال بد ٚفنجٚظٜ وافُرم، ؾب  افنجٚظ

 .واإلحسٚن افُرمُ وافثبٚت، وبٚفرمحٜ يُقن 

افرؿٚب  أي: إؽْٔٚء ادتهٍقن بٚإليامن وؾِؽ  ﴾لك خك حك جك﴿

َٛ يـ يُ افىًٚم هؿ أصحٚب افّٔغ، افذ وإضًٚمِ  أظامهلؿ بٖيامهنؿ،  ٗتقن ـت

 .، ؾرمحٜ اهلل ؿريٛ مـ ادحسْغويدخِٓؿ اهلل اجلْٜ

، أي: وافذيـ ـٍروا بآيٚت افَرآن ﴾خم حم جم يل ىل مل خل﴿

ومل يًِّقا افهٚحلٚت، ومل يرمحقا ظبٚد اهلل، هؿ أصحٚب افنامل افذيـ يٗتقن 

ؿ افتل بخِقا هبٚ ذم اهلُ ـتٛ أظامهلؿ بنامئِٓؿ، ويدخِٓؿ اهلل افْٚر، وٓ تًٍْٓؿ أمق

 افدٕٔٚ.

ٌٜ  أي: ظِٔٓؿ ٕٚرٌ  ﴾جن يم ىم مم﴿ ُٜ  مىبَ إبقاب، ٓ ُيرجقن  مٌَِ

، ومـ ٓ ذم افدٕٔٚ اهلل ظبٚدٕهنؿ مل يرمحقا  ذم أخرة: وٓ يرمحٓؿ اهلل ،مْٓٚ أبدا

 يرحؿ ٓ ُيرحؿ.
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 صورة الشمط دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 .ٓٚأي: ُأؿِسؿ بٚفنّس وضقئ ﴾من خن حن﴿

أي: وُأؿِسؿ بٚفَّر إذا تبع افنّس ذم اإلضٚءة وذم  ﴾مه جه ين ىن﴿

 .افسر بًدهٚ

 .بْقرهأي: وُأؿِسؿ بٚفْٓٚر إذا أضٚء إرض  ﴾حي جي يه ىه﴿

 .فيالمأي: وُأؿِسؿ بٚفِٔؾ إذا يٌىل إرض ب ﴾يي ىي مي خي﴿

 .بْٚهٚافذي  بٚهللأي: وُأؿِسؿ بٚفسامء، وُأؿِسؿ  ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

سىٓٚ بٚهلل افذي بُأؿِسؿ أي: وُأؿِسؿ بٕٚرض، و ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

 .ًٓٚووشَّ 

أي: وُأؿِسؿ بُؾ ٍٍٕس، وُأؿِسؿ بٚهلل افذي خَِٓٚ  ﴾مئ زئ رئ ّٰ﴿

ل أظوٚء اإلٕسٚن، وخَِف ظذ افٍىرة، وإًٔؿ ظِٔف بٚفًَؾ، وجًِف  ب٘تَٚن، ؾًدَّ

 .ؿٚبال دًرؾٜ مٚ يًٍْف ذم ديْف ودٕٔٚه

 اخلر أي: ؾبغ اهلل فُؾ ٍٍٕس ضريَؼ  ﴾رب يئ ىئ نئ﴿

ف، َُ ُِ وب٘رشٚل افرشؾ وإٕزال ؾٓٚ احلؼ بٍىرُتٚ ، وظرَّ فتجتَْبف افؼوضريَؼ  فتس

ـام ؿٚل تًٚػ:  .ذٕٓف، ؾٚهتدت إػ احلؼ بتقؾَٔف، أو ضِٝ ظـ احلؼ بخُ افُتٛ
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 يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ـٚنو .[3]اإلٕسٚن: ﴾جل مك لك خك حك جك مق حق﴿

 ٚوفٔٓ إٔٝ زـٚهٚ، مـ خر إٔٝ وزـٓٚ تَقاهٚ، ٍٕز آت افِٓؿ»: ذم دظٚئف

 ريض اهلل ظْف. أرؿؿ بـ زيدرواه مسٌِؿ مـ حديٞ  .«ومقٓهٚ

 افْٚر مـ بٚفْجٚة ؾٚز أي: ؿدهذا هق جقاب افَسؿ،  ﴾يب ىب نب مب زب﴿

ر مـ اجلْٜ ذم واخلِقد َّٓ هٚ  وإخالق وادًٚيص افٍُر ٍٕسف مـ ض افسٔئٜ، وٕامَّ

ؾٓٚ بٚإليامن وافًِؿ افْٚؾع وإظامل افهٚحلٜ وإخال  .ق افٍٚضِٜوظيَّّٓٚ وذَّ

 .[15-14]إظذ: ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

أي: وؿد خِّس وصَل بدخقل افْٚر مـ أخٍك  ﴾ىت نت مت زت رت﴿

رهٚ  ََّ ف ٍٕسف بٚفٍُر وادًٚيصٍٕسف وح َّٕسٓٚ بٚفذٕقب وافًٔقب، ومل ُيؼِّ ، ود

 .بىٚظٜ اهلل شبحٕٚف

بٝ  ﴾مث زث رث يت﴿ ُٜ أي: ـذَّ ف بٚحلؼ افذي جٚءهؿ ب اّقدَ  أم

 .بٛ ضٌٔٚهنؿ افذي جٚوزوا ؾٔف احلدرشقهلؿ صٚفح، بس

فًَر افْٚؿٜ افتل جًِٓٚ  أي: حغ هنض أصَك اّقدَ  ﴾ىف يث ىث   نث﴿

 مئ هي مي خي حي جي﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .اهلل هلؿ آيٜ وؾتْٜ
 من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل مب هئ
 .[29-27]افَّر: ﴾ىن

أي: ؾَٚل هلؿ رشقل اهلل صٚفح  ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿

افهالة وافسالم: احذروا ٕٚؿٜ اهلل أن متسقهٚ بسقء، واحذروا أن متًْقهٚ مـ ظِٔف 
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ـام ؿٚل  .افؼب ذم يقمٓٚ افذي جًِف اهلل ٕهٔبٚ هلٚ، حغ ؿسؿ ادٚء بُْٔؿ وبْٔٓٚ

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت﴿تًٚػ: 
 حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص حصخص
 ﴾خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض﴿ف: وؿٚل شبحٕٚ .[73]إظراف:
 .[156-155]افنًراء: ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف

ب ـٍٚر اّقدَ  ﴾ىل مل﴿ َٔ  أي: ؾُذَّ ـ ٓؿ صٚحلٚ ؾٔام جٚءهؿ بف مٕب

ـام ؿٚل تًٚػ:  .، ؾَتِقا افْٚؿٜ ـٍرا وظْٚدااحلؼ، ومٚ تقظدهؿ بف مـ افًذاب

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق﴿
 ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

ِٜ  ظَرَ اهلل  ٕسٛوؿد  .[78-77]إظراف: وإن ـٚن ظٚؿرهٚ  - ـٍِٚر اّقدَ  ِ إػ مجٔعافْٚؿ

ذا افذٕٛ، ؾّـ ريض بٚدًهٜٔ وا ـٚفٍٚظِغ هلؾهٚر بًٍِف،ٕهنؿ رضقا  -واحدا 

 ؾٓق ـّـ ظِّٓٚ، ؾٔجٛ احلذر مـ افرضٚ بٚفٍُر وادًٚيص.

 اّقدَ أمٜ أي: ؾٖضبؼ اهلل ظذ  ﴾من زن رن مم ام يل﴿

 َٜ هؿ ظذ مجًٔٓؿ، ـبٚرِ  هؿ افْٚؿٜ، ؾسقى اهلالكَ بسبٛ ـٍرهؿ وظَر افًَقب

إٓ  ٓؿ، ؾِؿ يْٟ مْٓؿ أحدٌ هؿ وإٕٚاِ ذـقرِ أؽْٔٚئٓؿ وؾَرائٓؿ، هؿ، وصٌٚرِ 

ِٜ و .ادٗمْغ  ىن﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ،افتل ُأهُِقا هبٚ ُٜ افهٔح ادراد هبذه افدمدم
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 مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 .[68-67]هقد: ﴾هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب

َٜ  ﴾ٰى ين ىن نن﴿ ؾٓق ، اّقدَ  ِٜ أم مجٔعِ  إهالكِ  أي: وٓ ُيٚف اهلل ظٚؿب

 جض مص خص حص مس﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ٓ ُينك أحداافًزيز افَٓٚر افَقي افذي 
ٌٜ  .[18-16]افزوج: ﴾مع جع مظ حط مض خض حض ظئّٜ، ٓ  ؾثّقد أم

تقن ؿقة، ومـ ؿقُتؿ أهنؿ ـٕٚقا يْحِ مْٚ شبحٕٚف، ـٕٚقا أصد  هؿ إٓ اهللُيًِؿ ظددَ 

 أن يسٖفف أحدٌ  بٚل بٔقتٚ آمْغ، ؾٖهُِٓؿ اهلل أمجًغ، ومل يبٚل هبؿ، وٓ ُيُٚف اجلمـ 

 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ﴿. ؿٚل اهلل شبحٕٚف ظـ اّقد: ظْٓؿ
 مل خل﴿. وؿٚل اجلبٚر شبحٕٚف: [52]افّْؾ: ﴾هت مت خت حت جت
 .[11]إٕبٔٚء: ﴾جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
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 صورة الليل دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ِسؿ بٚفِٔؾ إذا يٌىل إرض ومـ ظِٔٓٚ أي: ُأؿ ﴾ني مي زي ري﴿

 بيالمف.

 أي: وُأؿِسؿ بٚفْٓٚر إذا طٓر فِخِؼ بْقره. ﴾حئ جئ يي ىي﴿

أي: وُأؿِسؿ بٚهلل افذي خِؼ افذـر وإٕثك  ﴾حب جب هئ مئ خئ﴿

أؿسؿ اهلل بٚفِٔؾ وافْٓٚر، ومهٚ خمتٍِٚن، وبٚفذـر وإٕثك ومهٚ خمتٍِٚن،  بَدرتف.

 ظذ أن شًل افْٚس خمتِػ ؾَٚل:

ٌٜ  -أهيٚ افْٚس  -أظامفُؿ  أي: إن ﴾جت هب مب خب﴿ أصد  دختٍِ

ومُْؿ ادىٔع وافًٚيص، ومُْؿ ادٓتدي  افُٚؾر،ادٗمـ و ؾُّْؿ آختالف،

 وافوٚل، ومُْؿ ادخِص وادرائل، ومُْؿ ادتَّبع وادبتدع.

أي: ؾٖمٚ مـ أظىك مٚ أمره اهلل ب٘ظىٚئف مـ افزـٚة  ﴾مث هت مت خت حت﴿

شٚئر افقاجبٚت آظتَٚديٜ وافَقفٜٔ وافًٍِٜٔ، واتَك اهلل وافٍَْٚت وافهدؿٚت، و

 بسك ادحرمٚت افيٚهرة وافبٚضْٜ.

ق بٚفتقحٔد و ﴾جح مج حج﴿ مـ ذفؽ اإليامن، و أرـٚنأي: وصدَّ

 ٚجلْٜ.افتهديُؼ ب
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أي: ؾسْسٓؾ دـ أظىك افقاجبٚت واتَك ادحرمٚت  ﴾ىل مل خل﴿

ق بٚحلؼ أمقر  ـ أراد أن يسٓؾ اهلل أمقره، ؾّ دٕٔٚه ذم مجٔع أحقافف.ديْف ووصدَّ

ؾِٔتهدق، وفٔتَل اهلل، وفٔحَؼ اإليامن، وفٔبِؼ بٚخلر افًئؿ ذم افدٕٔٚ وأخرة، 

 ىث نث مث زث﴿ـام وظد اهلل بذفؽ ذم ـتٚبف ذم آيٚت ـثرة، ـَقفف: 
 رن﴿: . وؿقفف[97]افْحؾ: ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث
: وؿقفف .[3-2:افىالق] ﴾ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 .[4:افىالق] ﴾مك لك خك حك جك مق حق مف خف﴿

وافٍَْٚت  افزـٚة مـ اهلل أمره بام بخؾ مـ أي: وأمٚ ﴾حص مس خس حس جس﴿

 .وأس ظذ ضالفف، ظبٚدتفواشتٌْك بامفف وصٓقات افدٕٔٚ ظـ اهلل و وافهدؿٚت،

ب ﴾جض مص خص﴿ ب ب واإليامن، بٚفتقحٔد أي: وـذَّ  .ٚجلْٜوـذَّ

ؾ أي: ؾسًِّْس ظذ مـ بخؾ واشتٌْك ظـ اهلل ؾً ﴾ىل مل خل﴿

اإليامن وإظامل  ، ؾال يقؾَف اهلل إػاخلر افذي يًٍْف ذم ديْف ودٕٔٚه وآخرتف

ـام  .وتسِِٔط صٔٚضغ اإلٕس واجلـ ظِٔففف بتسٓٔؾ افؼ ظذ يديف، ذُ َُي افهٚحلٜ، و

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ؿٚل تًٚػ: 
وؿٚل  .[115:افْسٚء] ﴾نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

 مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف﴿تبٚرك وتًٚػ: 
 ظْف اهلل ريض بـ أيب ضٚفٛ ظع ظـروى افبخٚري ومسِؿ  .[8:ؾٚضر] ﴾زن رن

تِٛ وؿد إٓ أحد مـ مُْؿ مٚ»: ؾَٚل جْٚزة، ذم ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ـٚن: ؿٚل  مـ همًَدُ  ـُ

 وٕدعُ  ـتٚبْٚ، ظذ ٕتُؾ أؾال اهلل، رشقل يٚ: ؿٚفقا ،«اجلْٜ مـ هومًَدُ  افْٚر،
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ٌ م ؾٌُؾ  اظِّقا»: ؿٚل افًّؾ؟! َُِّٔس  افسًٚدة أهؾ مـ ـٚن مـ أمٚ فف، ُخِِؼ دٚ ِّٔسَّ ُٔ  ؾ

َُِّٔس  افنَٚء أهؾ مـ ـٚن مـ وأمٚ افسًٚدة، أهؾ فًّؾ ُٔ  اؿ ،«افنَٚوة أهؾ فًّؾ ؾ

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿: ؿرأ
 .[11-5:افِٔؾ] ﴾ىل مل خل جض مص خص حص مس

 افذي فمٚفُ  افُٚؾر ظـ يدؾع رء : وأيُّ يًْل ﴾يم ىم مم خم حم جم يل﴿

 افَٔٚمٜ ذم جْٓؿ؟! بف وأظرض بسببف ظـ ظبٚدة اهلل إذا مٚت، وشَط يقم ؾبخ

أي: إن ظِْٔٚ أن ٕبغ اهلدى مـ افوالل بٕ٘زال افُتٛ  ﴾من خن حن جن﴿

 .إػ اهلل وإػ جْتف قصَؾ ادافكاط ادستَٔؿ ؾَد بغ اهلل وإرشٚل افرشؾ، 

أي: وإن فْٚ أخرة وافدٕٔٚ، ؾًْىل خر افدٕٔٚ  ﴾ىه مه جه ين ىن﴿

أخرة مـ ٕنٚء، وًّْٕف ظـ مـ ٕنٚء، ؾّـ أراد خر افدٕٔٚ وأخرة ؾِٔسٖل اهلل و

 ُُ  .بَدرتف ومنٔئتف وحُّتف ؾٔٓام ٓام، وادتكُف شبحٕٚف، ؾٓق مٚف

رتُؿ  ﴾خي حي جي يه﴿ ٕٚر جْٓؿ افتل  -أهيٚ افْٚس  -أي: ؾحذَّ

 .ذٕقبُؿبسبٛ  تدخِقا افْٚرحتك ٓ تنتًؾ، ؾٚحذروا افٍُر وادًٚيص 

ٕٚر جْٓؿ  أي: ٓ يدخُؾ  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿

ب بٚحلؼ افنَل بف مـ مجٔع جقإبف، إٓ افُٚؾرُ  ٔطُ خٚفدا ؾٔٓٚ أبدا، وحُت  ، افذي ـذَّ

 مت﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ؾِؿ يٗمـ بٚهلل وآيٚتف، وتقػ ظـ ضٚظٜ اهلل وضٚظٜ رشقفف
 .[32-31]افَٔٚمٜ: ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت
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ُٔبٚظد ظـ افْٚر ا ﴾ّٰ ِّ ُّ﴿ ـُ أي: وش افذي اتَك اهلل بًٍؾ  دٗم

 .افقاجبٚت، واجتْٚب ادحرمٚت

افذي هق جْٓؿ  ظذاَب اهلل  َٔفأي: ادٗمـ افذي ي ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ﴿

ب٘خالص، مـ أجؾ أن يزـل ٍٕسف بٚفىٚظٚت، ويتىٓر مـ  مـ مٚفف يتهدُق 

أن هذه أيٚت ٕزفٝ ذم أيب بُر افهديؼ ريض ظذ وؿد أمجع ادٍِّسون  .افسٔئٚت

 وحُّٓٚ ظٚم فُؾ مـ اتَك اهلل، وتهدق مـ مٚفف ب٘خالص. اهلل ظْف،

أحسـ مـ  فُٔٚؾَئ  فأي: وفٔس إٍٕٚؿُ  ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ﴿

، ٓ يريد مـ افذيـ حيسـ إفٔٓؿ جزاء صدؿٚتف، بؾ هق خمِص ذم إفٔف مـ افْٚس

 .ظِٔٓٚزى إٓ وؿد ـٚؾٖه ًّٕٜ دُم  ظِٔففٔس ٕحد مـ اخلِؼ وٓ صُقرا، و

مقافف يبتٌل بذفؽ وجف فُـ يٍْؼ أأي:  ﴾يت ىت نت مت زت رت﴿

 .: فرىض ظْف، ويدخِف جْتفربف إظذ

حغ  ادتهدقادتَل أي: وُأؿِسؿ فسقف يرىض هذا  ﴾مث زث رث﴿

 .اهلل جْتف، وُيثٔبف افثقاب افًئؿ ظذ تَقاه وصدؿٚتفدخِف يُ 
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 صورة الضحى دبرث

بٚفقحل ؾِؿ أن جزيؾ ظِٔف افسالم أبىٖ  وهق هذه افسقرة هلٚ شبٛ ٕزول:

 وجؾ ظز اهلل أيٚمٚ، ؾَٚل بًض ادؼـغ: ؿد ُتِرك حمٌّد، ؾٖٕزل ملسو هيلع هللا ىلصيْزل ظذ افْبل 

 .هذه افسقرة

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 أي: ُأؿِسؿ بقؿٝ افوحك ومٚ ؾٔف مـ افؤٚء. ﴾ىث نث﴿

 ف وجف إرض.طالمُ  ؽنكأي: وُأؿِسؿ بٚفِٔؾ إذا  ﴾ىق يف ىف يث﴿

ومٚ  - رشقل اهلليٚ  -أي: مٚ ترـؽ ربؽ  ﴾يك ىك مك لك اك يق﴿

هذا افَسؿ وهق ٕقر افوحك افذي  َٜ ْٚشبتٖمؾ مو .ـام يدظل ادؼـقنأبٌوؽ 

 بًد احتبٚشف ظـ أتكبًد طالم افِٔؾ فَِّسؿ ظِٔف وهق ٕقر افقحل افذي  يٖيت

 افْبل ظِٔف افهالة وافسالم.

 رشقفْٚيٚ  -أي: واقاب أخرة خر فؽ  ﴾رن مم ام يل ىل مل﴿

 مـ افدٕٔٚ ومٚ ؾٔٓٚ. -

مـ  ربؽ يًىٔؽ أي: وُأؿِسؿ فسقف ﴾ين ىن نن من زن﴿

بام  اهلل رشقفف حمّدا ظِٔف افهالة وافسالم وظد افدٕٔٚ وأخرة مٚ يرضٔؽ. خر

اهلدى ، وهذا يًؿ مٚ يًىٔف مـ افَرآن، وحتك يرىضف وهق أن يًىَٔ  ،فبف ظُْٔ  تَرُ 
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 تفمقومٚ يًىٔف بًد  وإتنِٚر افديـ،إتبٚع،  ، وـثرةِ ظذ إظداء ، وافِْك ًِؿافو

، مـ ادَٚم ادحّقد وافنٍٚظٜ ذم أمتف افَٔٚمٜ يقم، ومٚ يًىٔف مـ افًِْٔؿ ذم افززخ

ـام مـ ادْزفٜ افرؾًٜٔ، وافدرجٜ افًٚفٜٔ افتل ٓ تْبٌل فسقاه.  ومٚ يًىٔف ذم اجلْٜ

وؿٚل  .[79:اإلرساء] ﴾نث مث زث رث يت ىت نت﴿ؿٚل تًٚػ: 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿بحٕٚف: ش
 ﴾ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 اؿ ظدد اهلل ظذ رشقفف االث ًٕؿ إًٔؿ هبٚ ظِٔف ؾَٚل: .[3-1:افٍتح]

يتٔام ؾِّٔس  - أهيٚ افرشقل -أي: أمل جيدك ربؽ  ﴾ني مي زي ري ٰى﴿

 ُِ ف وهق أمُ وهق ذم بىـ أمف، اؿ مٚتٝ مٚت أبقه ؾَد  ك؟ؽ ويُْك فؽ مـ يٍُ

ظبد ادىِٛ، اؿ دٚ مٚت  هجدُ  بٖن يِّس أن يٍُِف ٓ يدبر ٍٕسف، ؾآواه اهللصٌر 

ُّ جده ـٍ  مـ أصحٚبف. بْكه وبٚدٗمْغاهلل ضٚفٛ، حتك أيده  قف أبِف ظ

ضٚٓ ظـ  - أهيٚ افرشقل -أي: وأمل جيدك ربؽ  ﴾حئ جئ يي ىي﴿

ؾؽ أحُٚم  مًرؾٜ افَرآن واإليامن، ؾًِّؽ اهلل افَرآن، وهداك إػ اإليامن، وظرَّ

 افؼيًٜ، وـْٝ جٚهال بُؾ ذفؽ ؿبؾ افْبقة؟

 خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 
 ىت﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[113:افْسٚء] ﴾جن مم خم حم جم هل
: ذم أيٜ ٚفواللؾٚدراد ب .[48:افًُْبقت] ﴾ىث نث مث زث رث يت

ٚضؾ: ؾ٘ن إٕبٔٚء ، وفٔس ادراد بٚفوالل هْٚ اتبٚع افبظدم مًرؾٜ افَرآن واإليامن

 .ك ؿبؾ افْبقةمًهقمقن مـ افؼ
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ؾَرا ذا  - أهيٚ افرشقل -وأمل جيدك ربؽ أي:  ﴾جب هئ مئ خئ﴿

ؾَد أؽْك اهلل رشقفف بام  وؽْك افٍْس؟مقال ؾٖؽْٚك اهلل بام يِّس فؽ مـ إ ،ظٔٚل

 أيب ظـرزؿف مـ افٌْٚئؿ وؽرهٚ، وؿًْف بام آتٚه، وافَْٚظٜ ؽْك، ـام ذم افهحٔحغ 

 ـوفُ افًرض، ـثرة ظـ افٌْك فٔس»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص افْبل نأ هريرة ريض اهلل ظْف

 افًْؿ هذه يَٚبؾ أن ظِٔف افهالة وافسالم . اؿ أمر اهلل رشقفف«افٍْس ؽْك افٌْك

 يُتؿ وأن افسٚئؾ، يْٓر وأن افٔتٔؿ، يَٓر أن ؾْٓٚه افنُر، مـ هبٚ ئِؼ بام افثالث

 ؾَٚل شبحٕٚف: وأْمُر اهلل فرشقفف أْمٌر ٕمتف، افًّْٜ،

ّْ  ﴾جت هب مب خب حب﴿ بؾ  ف بٖخذ حَف،أي: ؾٖمٚ افٔتٔؿ ؾال تيِ

 ، ؾُام ـْٝ يتٔام ؾآواك اهلل ؾال تَِٓر افٔتٔؿ.أحسـ إفٔف

افسٚئؾ ينّؾ افسٚئؾ ظـ افًِؿ، وهق  ﴾مث هت مت خت حت﴿

ادستٍتل وادتًِؿ، وينّؾ افسٚئَؾ ادسُغ افذي يسٖل افَْٚس افهدؿٜ، ؾًّْك 

، وافسٚئؾ ظـ افًِؿ، ؾال تزجره افذي يىِٛ افهدؿٜادسُغ افسٚئؾ : وأمٚ أيٜ

ظـ  أجٛ ادتًِؿمـ مٚفؽ وضًٚمؽ، و اظط ادسُغ افسٚئؾؽ، بؾ إذا شٖف

ؾُام ـْٝ ظٚئال ؾٖؽْٚك اهلل، وـْٝ ضٚٓ ظـ افًِؿ ؾٓداك اهلل وظِّؽ، شٗافف، 

 .رده بِىػ بال ظْػؾ ؾال تْٓر افسٚئؾ برؾع افهقت وافزجر، وإن أشٚء

ؿ ربؽ افدئْٜ وافدٕٔقيٜ ًَ أي: وأمٚ بِْ  ﴾جخ مح جح مج حج﴿

ؾحدث بام  :ؾُام ظِّؽ اهلل وهداك، وـام أؽْٚك، وٓ تُتّٓٚ، ٚهب ؾحدث افَْٚس 

ث ؾّـ صُر افًّْٜ ، إًٔؿ اهلل ظِٔؽ ذم ديْؽ ودٕٔٚك  ،صُرا هلل هبٚادسِؿ أن حُيدَّ
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اهلل بـ ظّرو بـ  ظبد ظـ. روى افسمذي واْٚء هبٚ ظِٔف، ٓ ؾخرا ظذ افْٚس

 ًّٕتف أارُ  ُيرى أن حيٛ اهلل إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل افًٚص ريض اهلل ظْٓام

ذم مىًّف ومِبسف  وأهِف قشع ظذ ٍٕسفؾِّٔـ وشع اهلل ظِٔف ، ؾ«ظبده ظذ

مـ إحٚديٞ افهحٔحٜ ذم افثْٚء ظذ وومسُْف وٍَٕتف، بال إرساف، وٓ خٔالء. 

ّف مٚ رواه افْسٚئل  ًَ
أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وآفف ريض اهلل ظْف  هريرة أيب ظـاهلل بِْ

ًِؿ افذي هلل احلّد»: ؿٚل يده ؽسؾ ؾِام ،ضًٚمٚ ظْد بًض إٕهٚروشِؿ أـؾ   ُيى

ؿ، وٓ ًَ ّـَ  ُيى  هلل احلّد أبالٕٚ، حسـ بالء وـؾ وشَٕٚٚ، وأضًّْٚ ؾٓدإٚ، ظِْٔٚ م

 مـ أضًؿ افذي هلل احلّد ظْف، مستٌْك وٓ مٍُقر، وٓ مُٚؾئ، وٓ مقدع، ؽر

 مـ وبكَّ  افوالفٜ، مـ وهدى افًري، مـ وـسٚ افؼاب، مـ وشَك افىًٚم،

ؾ افًّك، وأيوٚ مـ  .«افًٚدغ رب هلل احلّد تٍؤال، خَِف مـ ـثر ظذ وؾوَّ

افتحدث بًْؿ اهلل أن حيدث افًٚمل وضٚفٛ افًِؿ افْٚس بام ظِّف اهلل مـ افَرآن 

ِٜ وافٍَِف وؽر ذفؽ مـ افًِؿ افْٚؾع، ؾًُِٔؿ افَْٚس ممٚ ظِّف اهلل،  وتٍسره وافسْ

ظِّف منٚؾٜٓ وتٖفٍٔٚ فٔستٍٔد افْٚس مْف، وٓ يُتْؿ ظِّف، وهذا يدخؾ ذم وُييُٓر 

 هبٚ مثْغ فًّْتؽ، صٚـريـ اجًِْٚافتحدث بًّْٜ اهلل ـام ذـر افًِامء. افِٓؿ 

 .ظِْٔٚ وأمتٓٚ ،ظِٔؽ
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 صورة الرشح دبرث

شقرة  ظِٔف افهالة وافسالم، مثُؾ  فِْبل حمّدٍ  هذه افسقرة ـِٓٚ خىٌٚب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، ؾٓل االث شقٍر خٚصٜ بٚفْبل حمّد قرِة افُقارافوحك، وش

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ع فؽ صدرك دًرؾٜ احلؼ  ﴾مس خس حس جس مخ﴿ أي: أمل ٕقشِّ

  بف، وحتّؾِ  وافًّؾِ 
ِ
افدظقة إػ اهلل؟ ؾّـ أظيؿ ًٕؿ اهلل ظذ ظبده أن يقشع  أظبٚء

ِٛ افًِؿ بام ظِؿ، و ًُّؾ ًُِؿ احلؼ، ويصدره ذم ضِٛ افًِؿ، ؾٔ يهز ظذ ضِ

ف، ووافًّ ِّ  يل ىل مل خل﴿أذى افْٚس. ـام ؿٚل تًٚػ:  يتحُّؾ ِؾ بف وتًِٔ
ـ يدظق افْٚس ٓ بد مـ شًٜ افهدر دو .[22:افزمر] ﴾يم ىم مم خم حم جم

مقشك ظِٔف افهالة  حُك اهلل ؿقل، ـام مرهؿ بٚدًروف ويْٓٚهؿ ظـ ادُْرويٖ

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث﴿وافسالم حغ أمره أن يدظق ؾرظقن: 
ٓؿ صزا،  ملسو هيلع هللا ىلصؿد ـٚن افْبل و .[26-25:ضف] ﴾خس حس َّ أوشَع افْٚس صدرا، وأظي

 وأحسَْٓؿ أخالؿٚ.

يٚ  -أي: وحىىْٚ ظْؽ  ﴾يل ىل مل خل جض مص خص حص﴿

َّ  -رشقفْٚ   ٝهذا مثٌؾ مًْٚه: فق ـٕٚك، ؿٚل بًض افًِامء: ؽ افذي أاَؾ طٓرَ إا

ع َُٕٔض  حتِّف ظذ طٓركال مِح ؽ بُ قذٕ ِّ ؾ افذٕقب كطٓر فُس ََ ، ؾٚفذٕٛ مـ اِ



  تدبر ضىرة الشرح  
 

- 124 - 

ُٜ أَؾ ظذ ا وآشتٌٍٚر، ؾٚفتقبٜ خر وشًٚدة وراحٜ،  فًبد، وٓ ُيٍٍف إٓ افتقب

ف ـِٓٚ، وؿد ؽٍر اهلل فرشقفف ذٕقبَ  وضقبك دـ وجد ذم صحٍٔتف اشتٌٍٚرا ـثرا.

 ﴾ىن من خن حن جن يم ىم مم خم﴿ـام ؿٚل تًٚػ: ، أوهلٚ وآخرهٚ

 بسكأو ، احلرامأن افذٕٛ يُقن بًٍؾ  -بٚرك اهلل ؾُٔؿ  - واظِّقا .[2:افٍتح]

مًهقم مـ افقؿقع ذم ادحرمٚت، وؿد يَع مْف خالف  ملسو هيلع هللا ىلص، وافْبل افقاجٛ

ف فِّتخٍِغ ظـ إذِٕ  ذم شقرة ظبس، ومثُؾ  ؿهٜ إظّك ادذـقرةِ  إوػ، مثُؾ 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب﴿ؾًٚتبف اهلل بَقفف:  ؽزوة تبقك
يُثر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ـٚن افْبل  .[43]افتقبٜ: ﴾مث زث رث يت ىت

أحد يستىٔع أن يَقم بام جيٛ هلل مـ افًبٚدة افُٚمِٜ افتل  اشتٌٍٚر اهلل ٕٕف ٓ

ؾ ويٍُس  اإلٕسٚنُ  شبحٕٚف، ؾّٓام أـثرَ  خلٚفؼيستحَٓٚ ا ٍَ وؿد ، مـ ذـر اهلل ؾٕ٘ف يٌ

، ؾٔستٌٍر اهلل إذا خرج مـ اخلالء ؿٚل: ؽٍرإؽخرج مـ إذا  ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  ـٚن

ذٕبٚ، وفُْف شٖل اهلل  : ٕٕف ـٚن ٓ يذـر اهلل حٚل ؿوٚء حٚجتف، وهذا فٔساخلالء

ف ربَ  اإلٕسٚنُ  ادٌٍرة فِتَهر ؾٔام جيٛ هلل افًئؿ مـ افذـر وافنُر، ؾّٓام ظبدَ 

ذم حَف، وذم مستدرك احلٚـؿ مـ حديٞ شِامن افٍٚرد ريض اهلل ظْف  ؾٓق مٌَك 

، (ؽشبحٕٚؽ مٚ ظبدٕٚك حؼ ظبٚدتِ )أن ادالئُٜ يَقفقن يقم افَٔٚمٜ:  مقؿقؾٚ ظِٔف

أن  رمحٜ اهلل بْٚ وتٔسِره ظِْٔٚومـ  بحقن اهلل فٔال وهنٚرا ٓ يٍسون.مع أهنؿ يس

ه، ؿٚل أمرٕٚ أن ًٕبده وٕتَٔف بَدر آشتىٚظٜ، وأن ُٕثر مـ افتقبٜ إفٔف واشتٌٍٚرِ 

، وذم احلديٞ افهحٔح أن [6]ؾهِٝ: ﴾زث رث يت﴿اهلل تًٚػ: 

، وذم «افهالة هقا، واظِّقا أن خر أظامفُؿاشتَّٔقا، وفـ حُت »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصافْبل 
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، ؾًذ ادسِؿ أن حيرص ظذ افسداد «شددوا وؿٚربقا وأبؼوا»احلديٞ أخر: 

 بٚخلر، ؾّـ بَدر اشتىٚظتف، وفٔبِؼ  ؾَِٔٚرْب افُامل وإصٚبٜ اخلر، ؾ٘ن مل يستىع 

ف اخلّس ذم أوؿُٚتٚ بؼوضٓٚ وأرـٚهنٚ وواجبُٚتٚ، واتَك اهلل حٚؾظ ظذ صِقاتِ 

تىٚظتف، واجتْٛ مٚ حرم اهلل ظِٔف مـ افُبٚئر وافهٌٚئر، بًٍؾ افقاجبٚت بَدر اش

: ؾٓق ظذ خر، ؾّـ ـُثر خُره ظذ ذه ؾٓق مـ وتٚب إػ اهلل ممٚ يَع ؾٔف مـ أاٚم

 اخلىٚئغ افتقابقن.، ؾُؾ بْل آدم خىٚء، وخر افهٚحلغ

أي: ورؾًْٚ فؽ ذـرك تؼيٍٚ فؽ وتًئام، ؾٚدسِّقن  ﴾مم خم حم جم﴿

: أصٓد أن ٓ إفف إٓ شبحٕٚف ذم افنٓٚدتغ مع اشؿ اهللِ حمّدٍ  ْبلِّ يذـرون اشؿ اف

وذم اخلىٛ،  ،وذم إذان ،ذم تنٓد افهالةاهلل، وأصٓد أن حمّدا رشقل اهلل، 

 خف حف جف﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  وجًؾ اهلل رشقفف ؿدوة فِّسِّغ ذم مجٔع أحقاهلؿ.
ا ظذ افْبل وأمر اهلل ادسِّغ أن يهِق .[21:إحزاب] ﴾حك جك مق حق مف

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ظِٔف افهالة وافسالم ؾَٚل: 
وصالة اهلل ظذ ٕبٔف  .[56]إحزاب: ﴾رت يب ىب نب مب زب رب

درجٚتف، وصالة ادالئُٜ دظٚؤهؿ فف، ومـ  رؾعَ رمحَتف واْٚؤه ظِٔف، ويِزم مْٓٚ 

 .ظؼا، ـام جٚء ذم احلديٞ افهحٔح صذ اهلل ظِٔف هبٚ واحدة صذ ظذ افْبل مرة

َّٔف حمّدا ؾِؿ ي ، ؾٓق شٔد إوفغ ملسو هيلع هللا ىلصرؾِع اهللُ ؿدر أحٍد مـ خَِف ـام رؾع ٕب

وأخريـ، وؿد حٍظ اهللُ بقاشىٜ ظِامء إمٜ شرَتف وأحٚديَثف افْبقيٜ، وٓ يقجد 

يٝ شرُتف وأؿقاُفف وأؾًُٚفف وأشامُء أصحٚبِف وأخبُٚرهؿ ـْبْٔٚ  ٍِ ٕبٌل مـ إٕبٔٚء ُح

 غ، وأؾوِؾ خِِؼ اهلل أمجًغ.حمٍّد خٚتِؿ إٕبٔٚء وادرشِ
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افذي يهٔٛ ادٗمْغ  أي: ؾ٘ن مع افندة وافٍَرِ  ﴾خن حن جن يم ىم﴿

 ًٜ ـام ؿٚل تًٚػ:  وؽْك ذم افدٕٔٚ دـ صٚء اهلل، وذم أخرة جلّٔع ادٗمْغ. شٓقف

 مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿
 .[3-2:افىالق] ﴾جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ

أن مع افًِّس يِّسا، ومع افؤؼ ذم هذه أيٜ اهلل أـد  ﴾مه جه ين ىن من﴿

وذم مسْد أمحد  .[7:افىالق] ﴾لك اك يق ىق يف ىف﴿شًٜ، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 مع افٍرج أن واظِؿ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظْٓام أن افْبل  ظبٚس مـ حديٞ ابـ

ًؾ اهلل بًدهٚ وجيإٓ  ظذ ادٗمـ صدةٌ  قجدت. ؾال «يِّسا افًِّس مع وأن افُرب،

ـَ  ، ومٚخمرجٚ  افنٚظر: ؿقلِ  أحس

 يَىًف أو شقف يَْىع بف ... ؾٚدقُت  إن افبالء وإن ضٚل افزمٚنُ 

أي: ؾ٘ذا ؾرؽٝ  ف.، ويدخؾ ؾٔف أمتُ ملسو هيلع هللا ىلصفِْبل  هذا أمرٌ  ﴾حي جي يه ىه﴿

ؾًذ ادسِؿ أن  مـ أظامفؽ افتل تْنٌؾ هبٚ ؾٖتًٛ ٍٕسؽ بًدهٚ ذم ظبٚدة اهلل.

إػ ظّؾ صٚفح، وإذا ؾرغ مـ  ويْتََؾ مـ ظّؾ صٚفحيٌتْؿ حٔٚتف ذم ضٚظٜ اهلل، 

اهلل ؿٚل ظبٚدة إتَؾ إػ ؽرهٚ، وإذا ؾرغ مـ أمر افدٕٔٚ ؾِْٔهٛ ذم أمر أخرة، 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿تًٚػ: 
 ؿٚل: ؿٚل ظْٓام اهلل ريض ظبٚس ابـ وذم مستدرك احلٚـؿ ظـ .[62:افٍرؿٚن] ﴾جت

 ؿبؾ وصحتؽ ؽ،هرم ؿبؾ صبٚبؽ: مخس ؿبؾ مخسٚ اؽتْؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 .«مقتؽ ؿبؾ وحٔٚتؽ صٌِؽ، ؿبؾ وؾراؽؽ ؾَرك، ؿبؾ وؽْٚءك شَّؽ،
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واشٖفف  رؽبتؽ ؤٕتؽ، ؾٚجًؾ وحده ربؽ أي: وإػ ﴾يي ىي مي خي﴿

ؾًذ ادسِؿ أن  حٚجٚتؽ، وتقـؾ ظِٔف ذم مجٔع أمقرك، وٓ ترجق ؽره مـ اخلِؼ.

ِف، ـام ؿٚل تًٚػ: بف ذم مجٔع أمقره، ويرجق رمحتف وؾو يدظق اهلل وحده، ويستًغَ 

 اٚبٝ بـ روى ابـ مٚجف ظـ زيد .[5:افٍٚحتٜ] ﴾حي جي يه ىه مه﴿

ق ف،مهَّ  افدٕٔٚ ـٕٚٝ مـ»: يَقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ريض اهلل ظْف ؿٚل: شًّٝ  اهلل ؾرَّ

تِٛ مٚ إٓ افدٕٔٚ مـ فيٖتِ  ومل ظْٔٔف، بغ هؾَرَ  وجًؾ ه،أمرَ  ظِٔف  ـٕٚٝ ومـ فف، ـُ

 .«راؽّٜ وهل افدٕٔٚ وأتتف ؿِبف، ذم ؽْٚه وجًؾ ره،أم فف اهلل مجع ف،ٕٔتَ  أخرةُ 
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 صورة الجني دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

اهلل ظز وجؾ يَسؿ بام صٚء مـ خَِف،  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

 ري﴿أمٚ ادخِقق ؾال جيقز فف أن حيِػ إٓ بٚهلل شبحٕٚف، ـام ؿٚل شبحٕٚف: 
حلِػ بٚهلل ـٚذبٚ، ، ؾٚحلِػ بٚهلل هق تًئؿ هلل، فُـ ٓ جيقز ا[116]ادٚئدة: ﴾زي

مـ ـٚن حٚفٍٚ »وٓ اإلـثٚر مـ احلِػ بٚهلل ذم ـؾ رء، وذم احلديٞ افهحٔح: 

، «مـ حِػ بٌر اهلل ؾَد أذك»، وذم احلديٞ أخر: «ؾِٔحِػ بٚهلل أو فٔهّٝ

ؾٚحلِػ بٌر اهلل ذك: ٕن ؾٔف تًئام فٌر اهلل، ؾال جيقز فإلٕسٚن احلِػ بٕٚمٕٜٚ 

ٕٚوٓد وٓ بٖحٍد مـ اخلِؼ. أؿسؿ اهلل ذم هذه افسقرة بٚفتغ وٓ بٚفْبل وٓ ب

ِٜ ادُرمٜ، ؾٚدًْك ، وهق : ُأؿسؿ بٚفتغوافزيتقن، وجبِؾ افىقر افذي ذم شْٔٚء، ومُ

 ، وهق افثّر ادًروفبٚفزيتقنُأؿسؿ ، ورضبٚ ويٚبسٚ افذي ُيٗـؾ افثّر ادًروف

ـام ؿٚل تًٚػ:  .ر شْٔٚءبجبؾ ضقافذي يٗـؾ وُيستخرج مْف افزيٝ، وُأؿِسؿ 

 .[21:ادٗمْقن] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

وؿد أؿسؿ اهلل ذم شقر أخرى بٚفٍجر وافًك وافنّس وافَّر وافْٓٚر وافِٔؾ 

وؽر ذفؽ، ؾٚهلل يَسؿ بام صٚء فتٖـٔد صدق خزه، ومٚ أؿسؿ اهلل بف ؾٍٔف تؼيٌػ 

 فف.
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مـ دخِف، ـ مذي يٖافأمـ أي: وُأؿسؿ بُّٜ افبِد  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ﴿

 حئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ؾٓق حرٌم آمـ، ؾال جيقز افهٔد ؾٔف، وٓ ؿىُع أصجٚره
وافَسؿ ذم هذه أيٚت افثالث ؾٔف إصٚرٌة إػ  .[97:ظّران آل] ﴾هئ مئ خئ

إٕبٔٚء افثالاٜ: ظٔسك ومقشك وحمٍّد ظِٔٓؿ افهالة وافسالم، أصحٚب افؼائع 

مْٚبتٓام ذم إرض ادَدشٜ ذم افنٚم إػ  ادنٓقرة، ؾٚفَسؿ بٚفتغ وافزيتقِن إصٚرةٌ 

ًِٞ ؾٔٓٚ ظٔسك ظِٔف افهالة وافسالم وافَسؿ بىقر شْٔٚء إصٚرٌة إػ اجلبؾ  ،افتل ُب

 ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ: افذي ـِؿ اهلل ؾٔف مقشك ظِٔف افهالة وافسالم. 
افَسؿ بُّٜ إصٚرٌة إػ افبِد افذي بًٞ و .[52:مريؿ] ﴾مم خم حم جم يل

 رت يب ىب نب﴿قفف حمّدا ظِٔف افهالة وافسالم. ـام ؿٚل تًٚػ: اهلل ؾٔٓٚ رش
بٕٚمُْٜ افؼيٍٜ افثالاٜ، افتل  ؾٖؿسؿ اهلل .[2-1]افبِد: ﴾رث يت ىت نت مت زت

ِٛ إٔزل ؾٔٓٚ  : افَرآن ٕٓٚن أذؾ : وذـرهٚ ظذ وجف افتدرج:افسامويٜ أظيؿ افُت

اؿ مقشك اؿ افثالاٜ، أؾوِٓؿ حمّد  اؿ افتقراة اؿ اإلٕجٔؾ، وـذفؽ إٕبٔٚء

إػ اؿ  وـتٚبف اإلٕجٔؾ، ظٔسك ٖصٚر أوٓ إػ، ؾوشِؿصذ اهلل ظِٔٓؿ  ظٔسك

خٚتؿ  حمّدأصٚر إػ ، اؿ وـتٚبف افتقراة افتل هل أؾوؾ مـ اإلٕجٔؾ مقشك

 .وـتٚبف افَرآن أؾوؾ افُتٛ، إٕبٔٚء وأؾوِٓؿ

أي: فَد خَِْٚ هذا هق جقاب افَسؿ،  ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿

 اك يق ىق يف﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .صقرة، وأظدِل هٔئٜإلٕسٚن ذم أحسـ ا
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 ٰذ يي ىي مي خي﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[71:اإلرساء] ﴾ين ىن نن
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 ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .[8-6:إٍٓىٚر]

بسبٛ أي: اؿ رددٕٚ اإلٕسٚن بًد مقتف إػ افْٚر  ﴾رت يب ىب نب مب﴿

 .ـٍره وؾسقؿف

افذيـ  إٓأي:  ﴾ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت﴿

ِٓؿ أجر ـٚمؾ ذم اجلْٜ ؽر ؾ افْٚر، آمْقا وظِّقا افهٚحلٚت ؾال ُيردون إػ

 مل خل حم جم هل مل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  مَْقص، دائؿ ؽر مَىقع.
وؿٚل تبٚرك  .[25-24:إٓنَٚق] ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل﴿وتًٚػ: 
 .[3-2:افًك] ﴾جه ين ىن من

ي: مٚ افذي جيًِؽ تُذب ، أُٚؾرفِاخلىٚب  ﴾يق ىق يف ىف يث﴿

! ؟ة اهللؿدر ـاملُتؿ مع طٓقر ؿدرة اهلل ظذ بًٞ ظبٚده بًد مقبٚفبًٞ، وتُْر 

َّ اخلىٚب فِرشقل ظِٔف افهالة وافسالم، وؿٔؾ:   - افذي يُذبؽ احلَرُ  ـِ أي: ؾ

وـال افَقفغ صحٔح حتتِّف أيٜ، ؾٚفديـ يىِؼ  ؟!احلؼ تبغِ  بًد - رشقل اهلل يٚ

 م افَٔٚمٜ، وُيىِؼ ظذ ديـ اإلشالم.ظذ احلسٚب يق

تَـ احلٚـّغ، وأظدل أي: أفٔس اهلل بٖ ﴾يك ىك مك لك اك﴿

بذ، ؾٚهلل أحُؿ احلٚـّغ، ذم خَِف، وذم ذظف، وذم ؿدره، ٓ ُيِؼ  ؟!افًٚدفغ

ر صٔئٚ إٓ حلُّٜ، ظِؿ ذفؽ َدِّ صٔئٚ إٓ حلُّٜ، وٓ يؼع صٔئٚ إٓ حلُّٜ، وٓ يُ 
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ؾٔام ـٕٚقا ؾٔف  احلُؿ افذي حيُؿ بغ ظبٚدههق ، واهلل مـ ظِّف، وجِٓف مـ جِٓف

 ، ومٚ ربؽ بيالم فًِبٔد.ُيتٍِقن، وحيٚشبٓؿ ظذ أظامهلؿ يقم افَٔٚمٜ
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 صورة العلق دبرث

مْٓٚ إٔزهلٚ اهلل ظذ رشقفف، ؾٚخلّس أيٚت إوػ  هذه افسقرة هل أول شقرةٍ 

ذم فِٜٔ افَدر، وافْبل ظِٔف أول مٚ ٕزل مـ افَرآن، ٕزفٝ ذم صٓر رموٚن هل 

 .ذم مُٜ افهالة وافسالم ذم ؽٚر حراء

 ﴾يل ىل مل خل﴿

مبتدئٚ  افَرآنَ  - أهيٚ افرشقل -أي: اؿرأ  ﴾رن مم ام يل ىل مل﴿

 ملسو هيلع هللا ىلصفِْبل  أمراوإن ـٚن وهذا إمر بٚفَراءة  بذـر اشؿ ربؽ افذي خِؼ ـؾ رء.

، ؾٓق خر مٚ واحد مـ أمتف، ؾًذ ـؾ مسِؿ أن يَرأ افَرآنفُؾ  أمرأوٓ، ؾٓق 

ُيَرأ، وأن يبدأ ؿراءة افَرآن بَقفف: بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ، متزـٚ بٚشؿ اهلل، 

 ومستًْٔٚ بٚشّف شبحٕٚف.

 أي: خِؼ اهلل اإلٕسٚن مـ ؿىًٜ دم جٚمد. ﴾ين ىن نن من زن﴿

َِؼ ذم افرحؿ،  ًٜ تً ًٜ اؿ يُقن ظَِ ـام ؿٚل تًٚػ: ؾٚإلٕسٚن يُقن ذم رحؿ أمف ٕىٍ

-37]افَٔٚمٜ: ﴾جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى﴿

38]. 

أي: اؿرأ افَرآن وربؽ افُثر اإلحسٚن إػ مجٔع  ﴾مي زي ري ٰى﴿

وذم تُرار إمر  .[4:ادزمؾ] ﴾جي يه ىه مه﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  خَِف.

أؾوؾ افُتٛ، ؾٚفَرآن ٓ شٔام ؿراءة افَرآن، بٚفَراءة تٖـٔد ظذ اإلـثٚر مْٓٚ، 
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أن حيرص ظذ ؿراءة مٚ تِّٔس مـ وـذفؽ ظذ ادسِؿ  حٔٚة افَِقب،وؿراءتف 

إػ  ذم تُرار إمر بٚفَراءة إصٚرةٌ ؾٚإلشالم ديـ افًِؿ وافَراءة. و افُتٛ افْٚؾًٜ،

ؾ ظِٔف احلٍظ أمهٜٔ اإلـثٚر مـ افَراءة حلٍظ افًِقم ُٓ ، ؾّـ أدمـ افَراءَة ش

 .واإلتَٚن وافٍٓؿ دٚ يَرؤه

ٕٚتًٍقا اخلط بٚفَِؿ، ؾ افْٚسافذي ظِؿ اهلل أي:  ﴾جئ يي ىي ني﴿

ؾبٚفُتٚبٜ حُتٍظ افًِقم افدئْٜ وافدٕٔقيٜ، وُتوبط  بٚفُتٚبٜ ذم أمقر ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ.

احلَقق ادٚفٜٔ، وفقٓ افُتٚبٜ فوٚع افًِؿ، ودخؾ اخلِؾ ظذ افْٚس ذم أمقر ديْٓؿ 

ودٕٔٚهؿ، ؾٚفُتٚبٜ أمرهٚ ظئؿ، ويْبٌل آهتامم بتًِّٓٚ وتًِّٔٓٚ، وذم إتَٚهنٚ 

 نثىث ﴿َٚل: ء خر ـثر، وؿد أؿسؿ اهلل بٚفَِؿ ومٚ يسىره افْٚس ؾٕحقا وفٌٜ وإمال
يٖمر أصحٚبف بُتٚبٜ افَرآن  ملسو هيلع هللا ىلصوفذفؽ ـٚن افْبل  .[1:افَِؿ] ﴾ىق يف ىف يث

ن افًِامء  ُٜ بًد وؾٚتف ادهحَػ افؼيػ ـٚمال، ودوَّ أوٓ بٖول، اؿ مجع افهحٚب

ٕقا افسرة إحٚديٞ افْبقيٜ، وـتبقا أؿقال افهحٚبٜ وافتٚبًغ ومـ بًده ؿ، ودوَّ

افْبقيٜ وافتٚريخ، وـتبقا أصًٚر افًرب وأخبٚرهٚ وأمثٚهلٚ، وصٍْقا ادهٍْٚت 

افْٚؾًٜ ذم خمتِػ افًِقم، ؾبَل افًِؿ حمٍقطٚ ذم افهدور وذم افسىقر، ؾحٍظ اهلل 

افًِؿ بقاشىٜ افًِامء ومٚ ـتبقه، وإتَؾ افًِؿ إفْٔٚ جٔال بًد جٔؾ، يٖخذه ادتٖخر 

 مـ أظيؿ افًْؿ. فتًِٔؿ بٚفَِؿمنٚؾٜٓ وـتٚبٜ، ؾٚ ظـ ادتَدم،

َِّؿ اهلل اإلٕسٚن افًِقم افُثرة افتل مل  ﴾حب جب هئ مئ خئ حئ﴿ أي: ظ

 مض خض حض جض مص خص حص﴿يُـ يًِّٓٚ. ـام ؿٚل تًٚػ: 
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ؾُؾ ظٍِؿ ٕٚؾٍع هق بتًِٔؿ اهلل فًبٚده، ـٚفًِؿ بٚفَرآِن افُريؿ  .[78:افْحؾ] ﴾حط

بقيٜ وذِحٓٚ، وظِِؿ افٍَف وأصقفِف، وظِِؿ افْحق وتٍسِره، وافًِِؿ بٕٚحٚديٞ افْ

َِؽ وافهْٚظٚت ادتْقظٜ،  وافٌِٜ، وظِِؿ إدب، وظِؿ افتٚريِخ واجلٌراؾٔٚ وافٍ

 وافىٛ واهلْدشٜ وؽر ذفؽ، ـِف ممٚ ظِؿ اهلل ظبٚده، ؾِف احلّد وافنُر.

أي: حَٚ إن اإلٕسٚن  ﴾مث هت مت خت حت جت هب مب خب﴿

إذا  ينُره ظذ ًّٕف، ويتجٚوز احلد ذم ظهٕٔٚف وطِّف يٍُر بربف وٓ بسبٛ جِٓف

 .اهلل رحؿإٓ مـ  يىٌل اإلٕسٚنٚفٌْك ٍٕسف ؽْٔٚ. ؾ رأىـثر مٚفف، و

افىٚؽل،  اإلٕسٚنِ  أي: إن إػ ربؽ مهرَ  ﴾جخ مح جح مج حج﴿

، افٌْل افذي يىٌك بامفف فإلٕسٚنوهذا ُتديد مـ اهلل ظذ أظامفف. اهلل ؾٔجٚزيف 

، ؾ٘ن مرجًؽ إػ اهللّٓام ضٌٔٝ واشتُزت ؾ ،ٚنمـ ظٚؿبٜ افىٌٔفف  وحتذير

 .[28:ظّران آل] ﴾جل مك لك خك﴿ وشٔجٚزيؽ ظذ أظامفؽ،

، فًْف اهلل أبق جٓؾهق افْٚهل:  ﴾مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿

، ؾَد ـٚن أبق جٓؾ يْٓك افْبل ظِٔف افهالة وافسالم ملسو هيلع هللا ىلصحمّد هق فًبد ادهع او

أهيٚ  -: أخزين وادًْك أيٚت.ظـ افهالة ظْد افًُبٜ، ويتقظده، ؾٖٕزل اهلل هذه 

ة وهق حمّد ظِٔف افهال -ظـ افىٚؽٜٔ أيب جٓؾ افذي يْٓك ظبدا هلل  -افرشقل 

 .إذا صذ هلل شبحٕٚف -وافسالم 

يٚ أبٚ جٓؾ  -أي: أخزين  ﴾مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض﴿

إن ـٚن حمّد افذي تْٓٚه ظـ افهالة ظذ احلؼ ذم صالتف فربف، أو أمر افْٚس  -
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يٖمر ؽره و افهالة وهق ظذ احلؼ ذم ٍٕسف، ظـ تْٓٚه اهلل وضٚظتف، ؾُٔػبتقحٔد 

 بتَقى اهلل؟!

 أيب افىٚؽٜٔ ظـ -أهيٚ افرشقل  - أي: أخزين ﴾جم يل ىل مل خل﴿

ب بٚحلؼ  جٓؾ  .اإلشالموأظرض ظـ ؾِؿ يٗمـ بٚفَرآن، افذي ـذَّ

يبك ـؾ رء، وإٔف أي: أمل يًِؿ أبق جٓؾ أن اهلل  ﴾جن يم ىم مم خم حم﴿

 ؟!يسّع أؿقاففويًِؿ أؾًٚفف و يراه

أي: حَٚ ُأؿِسؿ فئـ مل يتٛ أبق جٓؾ  ﴾مه جه ين ىن من خن حن﴿

 ٕٚر جْٓؿ.، وُيَذف ذم إذٓٓ ففرأشف ذم أخرة  بَّدمبقاشىٜ مالئُتِْٚ فْٖخذن 

 ﴾هن من خن حن جن مم خم﴿ـام ؿٚل شبحٕٚف: 

 ﴾جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم﴿وؿٚل تًٚػ:  .[41:افرمحـ]

 .[48:افَّر]

 آاؿٌ و ادراد: ـٚذٌب افْٚصٜٔ هل مَدم افرأس، و ﴾حي جي يه ىه﴿

ِٜ . أي: صٚحبٓٚ ٍٜ  ٕٚصٔ ٍٜ  أيب جٓؾ ـٚذب  ذم أؾًٚهلٚ. ذم أؿقاهلٚ، خٚضئ

 ؾٔف جيتّع افذي فُِّٚن اشؿٌ : افْٚدي ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿

ؿقمف  مـ جمِسف أهؾ جٓؾ أبق أي: ؾِٔدعوافزبٚيْٜ هؿ مالئُٜ افًذاب. . افَقم

َٜ  ،فٔستْك هبؿ روى إن دظٚ أبق جٓؾ ؿقمف.  افندادَ  افٌالظَ  فًذاِب ا شْدع مالئُ

 رأيٝ فئـ وافًزى وافالت: ؿٚل جٓؾ ٚأب أن هريرة ريض اهلل ظْف أيب ظـمسِؿ 

رأى رشقل اهلل وهق يهع ظْد افًُبٜ، ؾ افساب، ذم وجٓف نرَ ٍِّ ظَ ُٕ  حمّدا يهع
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 ٔديف!ب يتَلؾِؿ يتُّـ مـ افقصقل إفٔف، ورجع ؾزظٚ  ،فٔز ؿسّف ؾذهٛ إفٔف

 ؾَٚل وأجْحٜ! وهقٓ ٕٚر مـ خْدؿٚ وبْٔف بْٔل إن: ؾَٚل فؽ؟! مٚ: فف ؾَٔؾ

 وجؾ ظز اهلل ؾٖٕزل ،«ظوقا ظوقا ادالئُٜ ٓختىٍتف مْل دٕٚ فق»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

: ريض اهلل ظْٓام ؿٚل ظبٚس ابـ ظـروى افسمذي هذه افَهٜ و هذه أيٚت.

مـ  ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ؾٕٚكف افهالة،يْٓٚه ظـ  جٓؾ أبق ؾجٚء يهع، ملسو هيلع هللا ىلص افْبل )ـٚن

َٜ ب مٚ فتًِؿ إٕؽ: جٓؾ أبق ؾَٚل ،صالتف ؾزجره : اهلل ؾٖٕزل مْل، أـثر ٕٚدٍ  ُّ

أيٚت ؿٚل افًِامء: هذه  .([18-17:افًِؼ] ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿

بٖن  ٜ اهللضٚظ ظـ ؽره يّْع فُؾ مـظٚمٜ  ؾٓل جٓؾ أيب ذمخٚصٜ ٕزفٝ  وإن

ظبٚدة يثبٝ ظذ يهز وؽره ظـ اخلر بٖن  ، ودـ يًّْفيْزجر ؿبؾ أن يًذبف اهلل

 .، وٓ يىٔع مـ يْٓٚهاهلل

أي: فٔس إمر ـام يزظؿ أبق جٓؾ،  ﴾رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿

ؾٔام يْٓٚك ظـ افهالة، واشجد فربؽ ذم صالتؽ، واجتٓد  -يٚ رشقفْٚ  -ٓ تىًف 

هلل ريض ا هريرة أيب ظـذم صحٔح مسِؿ و ذم آؿساب مـ اهلل بٚفىٚظٜ وافسجقد.

 ؾٖـثروا شٚجد، وهق ربف مـ افًبد يُقن مٚ أؿرب»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظْف أن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل أن ظْف اهلل ريضافٔامين  اقبٚن ظـذم صحٔح مسِؿ أيوٚ . و«افدظٚء

 هبٚ اهلل رؾًؽ إٓ شجدة هلل تسجد ٓ ؾٕ٘ؽ هلل: افسجقد بُثرة ظِٔؽ»: ؿٚل

 .«خىٔئٜ هبٚ ظْؽ وحط درجٜ،
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 لقدرصورة ا دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 فِٜٔ افْبل ذم افَرآن ظذابتدإٔٚ إٕزال أي: إٕٚ  ﴾رب يئ ىئ نئ مئ زئ﴿

مجِٜ افَرآُن ذم فِٜٔ افَدر  ، وؿٚل بًض ادٍِّسيـ: ُإِٔزلافَدر ذم صٓر رموٚن

ؿٚ خالل االث وظؼيـ شْٜ، وـال افَقفغ واحدة إػ افسامء افدٕٔٚ،  اؿ ُإِٔزل مٍرَّ

 .[185:افبَرة] ﴾من زن رن مم ام يل﴿تًٚػ: اهلل ؿٚل  .صحٔح

 ىب نب مب زب﴿ ؾَٚل:هذه افِِٜٔ افتل إٔزل ؾٔٓٚ افَرآن  اؿ ؾخؿ اهلل صٖن
افَدر  فِٜٔ وؿد شّٔٝ يًْل: وأي رء أدراك مٚ ؾوؾ فِٜٔ افَدر؟ ﴾رت يب

ًَِيؿ  إظامر مـ افًٚمذفؽ  ذم يُقن مٚ ؾٔٓٚ رَدَّ يُ  وٕٕف اهلل، ظْد وؾوِِٓٚ ؿدِرهٚ ف

 خن حن يمجن ىم مم خم حم﴿ ل تًٚػ:وؽر ذفؽ ـام ؿٚ وإرزاق
. وهل تتَْؾ ذم افًؼ [4-3]افدخٚن: ﴾جي يه ىه مه جه ين ىن من

 رشقل أن ظْٓٚ اهلل ريض ظٚئنٜ إواخر مـ رموٚن، روى افبخٚري ومسِؿ ظـ

. ؾَد «رموٚن مـ إواخر افقتر مـ افًؼ ذم افَدر فِٜٔ حتروا»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ُٜ ِٜ افَدر ذم فِٜٔ إحدى وظؼيـ، أو فٔ تُقن فِٔ ِٜ  االٍث  ِ  مخسٍ  وظؼيـ، أو فِٔ

 ِٜ ِٜ و شبعٍ  وظؼيـ، أو فِٔ وظؼيـ،  تسعٍ  ظؼيـ، وهل أرجٚهٚ، وؿد تُقن ذم فِٔ
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إواخر مـ رموٚن،  أن يَقم مجٔع افِٔٚيل افًِؼ احلريص ظِٔٓٚ ؾًذ ادسِؿ 

 بَٔغ. فِٜٔ افَدر ُٔقن ؿد ؿٚمؾ

 أؾوُؾ أي: فِٜٔ افَدر افًّؾ افهٚفح ؾٔٓٚ  ﴾زث رث يت ىت نت مت زت﴿

ُٜ  االٌث  افنٓرُ  ذم أفػ صٓر، وإفُػ افهٚفح مـ افًّؾ   واامٕقن شْٜ وأربً

ؾّـ ؿرأ  افهٚفح أضًٚؾٚ ـثرة. افًّؾِ  أصٓر، ؾٓل فِٜٔ مبٚرـٜ، يوٚظػ ؾٔٓٚ أجرُ 

ذم فِٜٔ افَدر مثال مخسٜ أجزاء مـ افَرآن ؾٓق أـثر أجرا ممـ يَرأ مخسٜ أجزاء ذم 

فِٜٔ افَدر ظؼيـ رـًٜ ؾٓق أـثر أجرا ممـ مدة أفػ صٓر، ومـ صذ مثال ذم 

يهع ظؼيـ رـًٜ ذم ـؾ فِٜٔ ذم مدة أفػ صٓر، وهُذا مـ شبح اهلل أو اشتٌٍره 

افهٚفح ذم  أو تهدق، ؾٖجره يوٚظػ حتك يُقن أؾوؾ ممـ ظّؾ ذفؽ افًَّؾ 

ِِٜٔ تِؽ افظّؾ صٚفح ذم أي االث واامٕغ شْٜ، ؾٓق أجر ظئؿ جدا ظذ 

َٜ ، ؾَد رادبٚرـٜ ، ٚبٚفْسبٜ إػ أظامر مـ ؿبِٓ هٚ ؿهرةٌ افتل أظامرُ  حؿ اهلل هذه إم

ًٜ  ِّسِّغؾجًؾ ف بًّر ضقيؾ، ؾّـ ُحرِم خُرهٚ ؾَد  واحدةً  ذم ـؾ رموٚن فِٔ

 افْبل أن ظْف اهلل ريض هريرة أيب ُحِرم اخلُر افًئؿ. روى افبخٚري ومسِؿ ظـ

رؽُ  واحتسٚبٚ إيامٕٚ افَدر فِٜٔ ؿٚم مـ»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلص  .«ذٕبف مـ تَدم مٚ فف ٍِ

أي: ذم فِٜٔ افَدر  ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث﴿

ط ادالئُٜ مـ افسامء إػ إرض مع افروح إمغ جزيؾ ظِٔف افسالم، قهبيُثر 

ِٜ  وٕزول ادالئُٜ يُقن رََ يُ  ب٘ذن رهبؿ، وذم تِؽ افِِٔ أمقرا ـثرة ظئّٜ  اهللُ دِّ

ـام ؿٚل تًٚػ:  ت وإرزاق وأجٚل.ُقن ذم تِؽ افسْٜ مـ اخلرات وافزـٚت

وهذا هق افتَدير افسْقي مـ افسْٜ  .[4:افدخٚن] ﴾جي يه ىه مه جه ين﴿
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إػ مثِٓٚ، ممٚ يىِع اهلل ظِٔف مالئُتف، وهق ؽر افتَدير افذي ـتبف اهلل ذم افِقح 

 حت جت هب مب﴿ادحٍقظ مـ ؿبؾ خِؼ افساموات وإرض، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 ظـ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚصوذم صحٔح مسِؿ  .[22]احلديد: ﴾حض جض

ـتٛ اهلل مَٚدير اخلالئؼ ؿبؾ »يَقل:  ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: شًّٝ رشقل اهلل  ريض اهلل ظْٓام

. ؾال يُقن رء ذم افُقن إٓ «أن ُيِؼ افساموات وإرض بخّسغ أفػ شْٜ

 مغ جغ مع﴿ ٖ مل يُـ،بّنٔئٜ اهلل شبحٕٚف، ؾام صٚء اهلل ـٚن، ومٚ مل ين
، ؾُؾ مٚ يُقن ؿد ظِّف اهلل، وـتبف ذم افِقح [2]افٍرؿٚن: ﴾خف حف جف

 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري﴿ادحٍقظ، ـام ؿٚل تًٚػ: 
، وؿٚل شبحٕٚف: [71]احلٟ: ﴾هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

 .[29]افتُقير: ﴾هل مل خل حل جل مك لك خك حك﴿

أي: فِٜٔ افَدر شٚدٜ مـ ـؾ ذ فُثرة  ﴾يل ىل مل يك ىك مك﴿

ِِّ ٚ وبرـتٓٚ، وتُ خره ُٜ س ؾٔٓٚ ظذ ادهِغ وافذاـريـ، مـ ؽروب افنّس  ؿ ادالئُ

إػ ضِقع افٍجر. ؾِِٜٔ افَدر تبدأ بٌروب افنّس، وتْتٓل بىِقع افٍجر، ؾًذ 

ادسِؿ أن جيتٓد ؾٔٓٚ بٖٕقاع افًبٚدات مـ صالة وتالوة وتسبٔح وُتِٔؾ وحتّٔد 

وصدؿٜ  ملسو هيلع هللا ىلصة وصالة ظذ رشقل اهلل وتُبر واشتٌٍٚر ودظٚء بخر افدٕٔٚ وأخر

 .أظيؿ مـ أفػ صٓروؽر ذفؽ مـ إٔقاع افًبٚدات، ؾٓل فِٜٔ 
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 صورة البينة دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 ﴾ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام﴿
وادؼـقن هؿ ُظبَُّٚد إواِٚن افذيـ فٔس  أهؾ افُتٚب هؿ افٔٓقد وافْهٚرى،

مل يُـ افٍُٚر مـ افٔٓقد  أيٜ:مًٓؿ ـتٚب، ومًْك: مٍُْغ أي: مْتٓغ، ومًْك 

 إصْٚم مْتٓغ ظـ افٍُر اإلٕجٔؾ وادؼـغ ظبدةِ  افتقراة وافْهٚرى أهؾِ  أهؾِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص افذي إٔزفف اهلل ظذ رشقفف حمّدٍ  حتك يٖتٔٓؿ افَرآنُ 

أي: افبْٜٔ  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي﴿ اؿ بغ اهلل مًْك افبْٜٔ ؾَٚل:

ذم  بٖيدي ادالئُٜ ذم صحٍػ  ادُتقَب  ؿِبف افَرآنَ  طٓر رشقٌل مـ اهلل يَرأ ظـ

ـام ؿٚل تًٚػ:  .مـ افُذب وافبٚضؾ ، مىٓرةٌ ذم إرض وأيدي ادسِّغ افسامء،

-13]ظبس: ﴾يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿

16]. 

مستَّٜٔ، أخبٚرهٚ  مُتقبٌٚت  افَرآنأي: ذم صحػ  ﴾مب خب حب جب﴿

 .وافًّؾذم افًِؿ  إػ احلؼ صٚدؿٜ، وأحُٚمٓٚ ظٚدفٜ، ُتدي افَْٚس 

أي: ومٚ  ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب﴿

مٚ اختِػ افٔٓقد وافْهٚرى افذيـ آتٚهؿ اهلل افتقراة واإلٕجٔؾ إٓ مـ بًد 

ِّْٔ ؾِام بًثف ، ملسو هيلع هللا ىلصومـ ذفؽ افبنٚرُة بّحٍّد فِحؼ،  ٜجٚءُتؿ رشِٓؿ بُتٛ اهلل ادب
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ع وضقح م وتٍرؿقا ؾٚختٍِقا، هؿأـثرُ اهلل اختٍِقا ؾٔف، ؾآمـ بف بًوٓؿ، وـٍر بف 

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه﴿ـام ؿٚل تًٚػ: . ذم ـتبٓؿ احلؼ
ؾٕٚمؿ افسٚبَٜ اختٍِقا ذم احلؼ مع وضقحف، وهُذا  .[89:افبَرة] ﴾ٰر ٰذ

اختٍِٝ هذه إمٜ ذم احلؼ افذي جٚءهٚ مـ ظْد اهلل مع ـقن احلِؼ أوضَح مـ 

 مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿افنّس، ـام ؿٚل تًٚػ: 
ؾّـ ضؾ ظـ احلؼ ؾِٔس ضالفف  .[115:ظّران آل] ﴾هت مت خت حت جت

خلٍٚء احلؼ، وإٕام ضؾ فسقء ٕٔتف وؿهده، أو فتًهبف وتَِٔده دظَٚة افوالِل مـ 

صٔٚضغ اإلٕس واجلـ، وإٓ ؾّـ اظتهؿ بٚهلل بدظٚئف وظبٚدتف، واظتهؿ بٚفَرآن 

ف وتدبِره وافًِّؾ بف، واتبع شْٜ رشقفِف ظِٔف افهالة  ِّ ؾتّسؽ بف بتالوتف وتًِ

الم، وشٖل افًِامء افراشخغ ذم افًِؿ ظـ ديْف: ؾٕ٘ف هيتدي إػ احلؼ ب٘ذن وافس

 اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل هريرة ريض اهلل ظْف أيب ظـاهلل. روى افسمذي وصححف 

 اْتغ ظذ افْهٚرى وتٍرؿٝ ؾرؿٜ، وشبًغ إحدى ظذ افٔٓقد اؾسؿٝ»: ملسو هيلع هللا ىلص

رؿٜ افْٚجٜٔ هل ادتبًٜ وافٍ. «ؾرؿٜ وشبًغ االث ظذ أمتل وتٍسق ؾرؿٜ، وشبًغ

ِٜ رشقفف، افتل مْٓجٓٚ مٚ ـٚن ظِٔف افْبل  وأصحُٚبف، ومـ  ملسو هيلع هللا ىلصفُتِٚب اهلل وشْ

: تدبُر افَرآِن وآهتداُء بف، وتًُِؿ شرِة افرشقل وشْتِف وآؿتداُء  ِٜ مْٟٓ افهحٚب

بف، ومـ مْٓجٓؿ: افًُّؾ بٚفًِؿ طٚهرا وبٚضْٚ بَدر آشتىٚظٜ، ومـ مْٓجٓؿ: 

اهلل، وترُك افًجٛ بٚفٍْس، ومـ مْٓجٓؿ: افتٔسُر وظدُم افتْىِع اخلقف مـ 

 ُٜ وافتُِػ، ومـ مْٓجٓؿ: آجتامع ظذ احلؼ، وظدُم افتْٚزع وآختالف، وشً

ومـ مْٓجٓؿ: إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ  افهدور ذم ادسٚئؾ آجتٓٚديٜ،
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بًٓؿ ب٘حسٚن ؾٓق مـ ادُْر، وترُك افتٍُر وافتٍسٔؼ وافتبديع بال برهٚن، ؾّـ ات

 حم جم يل ىل مل خل﴿افٍٚئزيـ، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 .[111]افتقبٜ: ﴾ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه

أي: ومٚ أمر اهلل افٔٓقد  ﴾مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿

، ذم حٚل ـقهنؿ بٚفًبٚدة ؾال يًبدوا ؽرهوافْهٚرى ذم ـتبٓؿ إٓ أن يقحدوا اهلل 

 يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ: . قن بف صٔئٚخمِهغ فف افىٚظٜ، ٓ يؼـ
 .[25:إٕبٔٚء] ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

ُٜ افًِّؾ فِخٚفؼ ظـ مالحيٜ  هق:و أظيؿ افًبٚدات افَِبٜٔ، واإلخالص تهٍٔ

ادخِقؿغ، وختُِٔهف مـ افؼك وافريٚء وافسًّٜ، وظدُم إرادِة رء مـ افدٕٔٚ بف، 

 وإرادة افتَرب بف إػ اهلل وحده.

. أي: مٚئِغ ظـ افؼك إػ افتقحٔد، مستَّٔغ ظذ ديـ اإلشالم ﴾جض﴿

وؿٚل شبحٕٚف:  .[31:احلٟ] ﴾جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

. ؾٖظيؿ افقاجبٚت [36]افْسٚء: ﴾من زن رن مم ام يل﴿

، وهق ظبٚدة وافتقحٔد هق إؾراد اهلل بٚفًبٚدة، وأظيؿ ادحرمٚت افؼك، افتقحٔد

ؿ أن يًبد اهلل وحده، وٓ يدظق ؽر اهلل ـٚئْٚ مـ ؾٔجٛ ظذ ادسِؽِر اهلل مًف، 

ٓ  [18]اجلـ: ﴾يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿ـٚن، ـام ؿٚل تًٚػ: 

َُِٚ وٓ ٕبٔٚ وٓ وفٔٚ وٓ صجرا وٓ حجرا وٓ ـقـبٚ وٓ ؿزا، ٓ تًبْد إٓ اهلل  م
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 مث هت مت هب مب هئ مئ﴿ وحده ٓ ذيؽ فف. ؿٚل اهلل شبحٕٚف:
 .[111]افُٓػ: ﴾مك لك هش مش هس مس هث

أي: وئَّقا افهِقات ادُتقبٜ ذم أوؿُٚتٚ بؼوضٓٚ  ﴾خض حض﴿

 .وأرـٚهنٚ وواجبُٚتٚ

 .ادستحَغ هلٚأهِٓٚ أي: ويًىقا افزـٚة ادٍروضٜ  ﴾حط مض ﴿

ادذـقر مـ افتقحٔد وإؿٚمٜ افهالة وإيتٚء  أي: وذفؽ ﴾مغ جغ مع جع﴿

 .افزـٚة ديـ اإلشالم ادستَٔؿ

أي:  ﴾حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

ذم ٕٚر جْٓؿ يقم افَٔٚمٜ، مٚـثغ ؾٔٓٚ  وادؼـغ وافْهٚرى افٔٓقد مـ ٚرافٍُ إن

إن مل يتقبقا مـ  . وذم هذا دفٔؾ واضح ظذ أن افٔٓقد وافْهٚرى ـٍٚر، وأهنؿأبدا

 ىت نت مت زت رت يب ىب﴿ـٍرهؿ ذم افْٚر. ؿٚل اهلل تًٚػ فِٔٓقد: 
 مي خي حي﴿. وؿٚل شبحٕٚف ظـ افْهٚرى: [41]افبَرة: ﴾مث زث رث يت
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ
 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل
. [74-72]ادٚئدة: ﴾هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

وافذي ٍٕس »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصوروى اإلمٚم مسِؿ ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف أن افْبل 
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ومل  وٓ ٕكاين، اؿ يّقُت  ٕمٜ هيقدٌي مـ هذه ا ٓ يسّع يب أحدٌ ، حمّد بٔده

 ُٝ . ؾال جيقز دسِؿ أن يهحح «بف إٓ ـٚن مـ أصحٚب افْٚر يٗمـ بٚفذي أرشِ

ديـ افٔٓقد وافْهٚرى، ؾَد أخزٕٚ اهلل ذم ـتٚبف ظـ ضالهلؿ، وحذرٕٚ مـ ضٚظتٓؿ 

 ومقآُتؿ.

 وافْهٚرى افٔٓقد مـ افٍُٚر أي: هٗٓء ﴾مه جه ين ىن من﴿

، ؾٓؿ ٌذ مـ افُالب واخلْٚزير وافَردة دخِقؿٚتاهؿ ذ  وادؼـغ

وهق  واحلؼات: ٕهنؿ مل يًبدوا اهلل وحده، ومل يهدؿقا افَرآن، وأظرضقا ظْف

ـالم اهلل، ومل يٗمْقا برشقفف حمٍّد ظِٔف افهالة وافسالم افذي أرشِف اهلل فٔخرج 

 نب مب زب رب يئ ىئ﴿تًٚػ: اهلل ؿٚل . افْٚس مـ افيِامت إػ افْقر
 ٰر ٰذ يي ىي﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[55:إٍٕٚل] ﴾مت زت رت يب ىب
ؾال جيقز فِّسِؿ أن يًيؿ  .[179:إظراف] ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

افُٚؾريـ، حتك وفق ـٕٚقا ظِامء بٚفدٕٔٚ، ؾٓؿ جٚهِقن بٚهلل وديْف، وؽٚؾِقن ظـ 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من﴿أخرة، ؿٚل اهلل تًٚػ: 
يـ وفق ـٕٚقا أؿٚربف، ـام . وٓ جيقز فِّسِؿ أن حيٛ افُٚؾر[7]افروم: ﴾مي خي

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ؿٚل تًٚػ: 
 .[22]ادجٚدفٜ: ﴾جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

أي: إن  ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه﴿

أوفئؽ هؿ  وظِّقا إظامل افهٚحلٜ، ، وبام جٚء بف،افذيـ آمْقا بٚهلل ورشقفف حمّدٍ 

 .ادخِقؿٚتخر 
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 ﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿
 رهبؿذم أخرة ظْد  ؿاقاهب إؿٚمٜ، ؾًّْك أيٜ: :غ، وظدن أيبسٚت أي:جْٚت 

 ٓٚمٚـثغ ذم اجلْٜ أبدا، يتًّْقن ؾٔ ،إؿٚمٜ دمري مـ حتٝ أصجٚرهٚ إهنٚر بسٚتغُ 

 .ؾال يّقتقن ؾٔٓٚ، وٓ ُيرجقن مْٓٚـؾ وؿٝ، 

افذيـ آمْقا وظِّقا  ظـ اهلل أي: ريض ﴾ىب نب مب زب رب﴿

 إلدخٚهلؿ اهلل ظـ هؿ ورضقا ،ورشقفف هلل ٓؿوضٚظتِ  إيامهنؿ بسبٛ افهٚحلٚت

 .جْتف

أي: هذا افثقاب افًئؿ ذم اجلْٜ يُقن دـ خٚف  ﴾ىت نت مت زت رت﴿

 مم خم﴿ـام ؿٚل تًٚػ: . ادحرمٚت، واجتْٛ افقاجبٚتاهلل ذم افدٕٔٚ، ؾٚمتثؾ 
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 .[33-31:ق] ﴾هت مت هب مب
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 صورة السلسلة دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ٝ مجُٔع إرض يقم افَٔٚمٜ،  ﴾نث مث زث رث يت﴿ أي: إذا ُرجَّ

 ﴾مك لك اك يق ىق﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  وحترـٝ بندة، وُتدم ـؾ مٚ ظِٔٓٚ.

 .[21:افٍجر] ﴾خل حل جل مك لك خك جكحك﴿وؿٚل ظز وجؾ:  .[4:افقاؿًٜ]

أي: وأخرجٝ إرض مٚ ؾٔٓٚ مـ إمقات  ﴾يف ىف يث ىث﴿

 ٰر ٰذ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ٔٚمٜ.حغ يبًثٓؿ اهلل أحٔٚء فِحسٚب واجلزاء يقم افَ
 حم جم يل﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[4-3:إٓنَٚق] ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 .[6:ادىٍٍغ] ﴾ىم مم خم

أي: وؿٚل افْٚس يقم افَٔٚمٜ متًجبغ خٚئٍغ: مٚ  ﴾مك لك اك يق ىق﴿

 فألرض ُزفزفٝ وؿد ـٕٚٝ شٚـْٜ؟!

أي: يقم افَٔٚمٜ تتُِؿ إرض بَدرة اهلل بام ؾًؾ  ﴾ىل مل يك ىك﴿

ؾٚهلل جيًؾ إرض  هٚ مـ خر أو ذ، ؾتنٓد ظذ افْٚس بٖظامهلؿ.افْٚس ظذ طٓر

 خم جمحم يل ىل مل خل﴿تتُِؿ يقم افَٔٚمٜ بَدرتف، ـام ؿٚل تًٚػ: 
هريرة  أيب وروى أبق داود ظـ .[21:ؾهِٝ] ﴾خن حن جن يم ىم مم

 صقتف، مدى فف ُيٌٍر ادٗذن»: ؿٚل وآفف وشِؿ ظِٔف اهلل صذ افْبل أن ريض اهلل ظْف

 .«ويٚبس رضٛ ـؾ فف وينٓد
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أي: يقم افَٔٚمٜ حتدث إرض أخبٚرهٚ بسبٛ  ﴾زن رن مم ام يل ﴿

 جس مخ جخ مح جح﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  بٖن تتُِؿ. هلٚ وإذٕف إفٔٓٚ، اهلل وحل
 .[117:افبَرة] ﴾حص مس خس حس

أي: يقم افَٔٚمٜ يْكف  ﴾زي ري ٰى ين ىن نن من﴿

ْقن اجلْٜ، وهؿ ادٗم إػ ؾّْٓؿ مـ يسٚق ـثرة، ؾرؿٚ احلسٚب مقؿػ افْٚس ظـ

افْٚر، وهؿ  إػ ومْٓؿ مـ يسٚق ادتَقن، ويُقٕقن متٍٚوتغ ذم درجٚت اجلْٜ،

، ويُقٕقن متٍٚوتغ ذم درـٚت افْٚر: فرى ـؾ إٕسٚن ٍجٚرافٍُٚر وادْٚؾَقن واف

ظِّف مـ خر أو ذ مُتقبٚ، ويرى جزاء ظِّف مـ افثقاب ذم اجلْٜ أو افًَٚب ذم 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  افْٚر.
 يل ىل مل خل خل حل جل مك لك خك حك

 .[16-14:افروم] ﴾حن جن يم ىم مم خم جمحم

مثَٚل أي: وزن، وافذرة هل صٌٚر  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿

يره مُتقبٚ ذم ـتٚبف،  خر مـ ذرة وزن افدٕٔٚ ذم يًّْؾ  افّْؾ إمحر، وادًْك: ؾّـ

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ذم اجلْٜ. اقابف وجيد
 .[41:افْسٚء] ﴾رت يب

 مـ ذرة وزن افدٕٔٚ ذم يًّؾ أي: ومـ ﴾هب مب خب حب جب هئ مئ﴿

 رت يب ىب﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ذم افْٚر. ظَٚبف يره مُتقبٚ ذم ـتٚبف، وجيد ذ
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
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 ﴾زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك اكلك يق ىق يف

مٚ أظيؿ هذه افسقرة، ؾٓل مقظيٜ ـٚؾٜٔ، وؿد شًّٓٚ بًض  .[49:افُٓػ]

ؾَٚل: حسبل، ٓ أبٚيل أن ٓ أشّع ؽرهٚ، ؾٚدٗمـ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ 

 افًٚؿؾ يتذـر بّقاظظ افَرآن، وهل خر ادقاظظ، وافنَل ٓ يْتٍع بام يسّع.

 

 

 

 



  ثتدبر ضىرة العاديا  
 

- 149 - 

 

 صورة العاديات دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

افقاو هذه واو افَسؿ، وافًٚديٚت هل اخلٔؾ افتل  ﴾خت حت جت﴿

ح: بْ ، وافوَّ ذم شبٔؾ اهللافَتٚل ذم  حغ دمريشبحٕٚف بٚخلٔؾ اهلل أؿسؿ دمري، 

: ُأؿسؿ بٚخلٔؾ وادًْك افنديد، ظْد جرهيٚ صدور اخلٔؾ ُيسّع مـ صقٌت 

وذم هذا بٔٚن ظئؿ مْزفٜ اخلٔؾ، وأمهٜٔ  ُيسّع ذم صدرهٚ. وهلٚ صقٌت  ادِّسظٚت

 افٍروشٜٔ، وؾوؾ اجلٓٚد ذم شبٔؾ اهلل.

بحقاؾرهٚ حغ دمري ذم  افْٚرَ  تقري أي: ؾٚخلٔؾ ﴾مث هت مت﴿

إهدام صدة بسبٛ  ُصِبٜ، ؾ٘ذا رضبٝ بَقائّٓٚ بَقة تيٓر ذارُة ٕٚرٍ  أرضٍ 

 ِبٜ.ؿقائّٓٚ بٚحلجٚرة أو إرض افهُّ 

رشٚن أي: ؾٚخلٔؾ  ﴾جح مج حج﴿ ٍُ تٌر ظذ افًدو افتل يرـبٓٚ اف

 .افبٚـر وهؿ ذم ؽٍِٜ وؿٝ افهبٚح

بسبٛ جرهيٚ ؽبٚرا مرتًٍٚ ذم  اخلٔؾ أي: ؾٓٔجٝ ﴾جس مخ جخ مح﴿

 مقضع افَتٚل.

 إظداء. مجعِ  برـبٚهنـ وشطَ  أي: ؾهٚرت اخلٔؾ ﴾حص مس خس حس﴿
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ؾَد أؿسؿ اهلل ذم هذه أيٚت هذا جقاب افَسؿ،  ﴾جم يل ىل مل خل ﴿

 ،فًْؿ اهلل ظِٔف فٍُقرٌ فُْقد أي: اإلٕسٚن  بٚخلٔؾ ذم ظدٍة مـ أحقاهلٚ ظذ أن

ٚ ، بؾ ضبًٔتٓهلل وفًبٚده مٚ ظِٔف مـ حَققبٖداء ؾىبًٜٔ اإلٕسٚن أن ٍٕسف ٓ تسّح 

ؾٚإلٕسٚن ؿُِٔؾ  ادٚفٜٔ إٓ مـ هداه اهلل،افبدٕٜٔ ومـ احلَقق  ٚدٚ ظِٔٓ وادْعُ  افُسُؾ 

 اخلر، يتُٚشُؾ ظـ ظبٚدة اهلل، ويَُك ذم حَقق ظبٚد اهلل، ٓ ينُر اهلل ظذ ًّٕف،

 ىف يث﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  د ادهٚئٛ، ويْسك افًْؿًُ يَ وٓ يستًِّٓٚ ذم ضٚظتف، و
ُِؼ افزء وهذا .[15:افزخرف] ﴾يق ىق يف  ظذ إٕسٚن فُؾ يًرض اخلُ

ومـ هداهؿ اهلل مـ افهٚحلغ  إٕبٔٚء إٓمْف  يسِؿ وٓ درجٚت متٍٚوتٜ،

َٛ ٍَٕسف،  إٓ دؾًفي ٓ ضبًٜٔ اإلٕسٚن ذم خِؼ متٖصؾ وهق إتَٔٚء، أن حيٚش

َره ؽُره ؾٔتذـُر ويتقب. ِـّ  ويتَل ربف، أو يذ

 فنٓٔدٌ  ره بًْؿ اهلل ظِٔفأي: وإن اإلٕسٚن ظذ ـٍ ﴾يم ىم مم خم حم﴿

ًدم صُر اإلٕسٚن فًْؿ اهلل، وتَهِره ذم أداء حَقق اهلِل وحَقِق بحٚفف وأظامفف، ؾ

 وأؾًٚفف. أؿقافف ذم ظِٔف طٚهرٌ ظبٚده 

 :مَٚومتف ظـ يٌٍؾ أو ويتقإك خىراتف، ذم ٍٕسف مـ بذفؽ حيس واإلٕسٚن

 حؿ اهلل.، ويتبع هقاه ورؽبٚتف، إٓ مـ رٍٕسف ب٘رضٚء ينتٌؾ ٕٕف

ادٚل بٚتٍٚق ادٍِّسيـ هق اخلر ذم هذه أيٜ  ﴾ىن من خن حن جن﴿

رمحٓؿ اهلل، وادٚل يسّك خرا، دٚ حيهؾ بف مـ اخلر افُثر إذا اشتًِّف اإلٕسٚن 

 حف﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  أي: وإن اإلٕسٚن فنديد ادحبٜ فِامل. ؾٔام يريض اهلل.
اإلٕسٚن صديد ادحبٜ أن  بغ اهلل ذم هذه أيٜؾ .[21:افٍجر] ﴾مق حق مف خف
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، إٓ مـ فألمقال، جيًّٓٚ مـ حالل أو حرام، ويبخؾ هبٚ ؾال يٍَْٓٚ ؾٔام يريض اهلل

وؿٚه اهلل صَح ٍِٕسف، ؾَْع بٚحلالل، وأخرج زـٚة مٚفف، وتهدق ظذ ادحتٚجغ، 

 وتَرب إػ اهلل بًٍؾ اخلرات، وًٕؿ ادُٚل افهٚفُح فِرجِؾ افهٚفح.

 افُْقدُ  أي: أؾال يتَٔـ اإلٕسٚنُ  ﴾مي خي حي جي يه ىه مه جه﴿

 ُٛ إوفغ وأخريـ  فِامل، إذا أخرج اهلل مٚ ذم افَبقر مـ إمقات فربف، ادح

ؾال يَُك ذم ضٚظٜ اهلل، وٓ يًيص اهلَل ظذاب اهلل،  ، ؾٔخُٚف فِحسٚب يقم افَٔٚمٜ

 ﴾ين ىن من خن﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ؟!بسبٛ ادٚل، وينُُر اهلَل ظذ ًّٕف

 .[4:إٍٓىٚر]

مـ  افْٚسأي: ومٔز اهلل وأطٓر مٚ ذم ؿِقب  ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿

 يئ ىئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  اإليامن وافٍُر، واخلر وافؼ، وجٚزاهؿ ظذ ُٕٔٚتؿ.
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[9:افىٚرق] ﴾زب رب
 .[89-88:افنًراء] ﴾نئ مئ زئ رئ

بر، خليقم افَٔٚمٜ  هبؿأي: إن رب افْٚس  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

 .ظِٔٓٚ، وشٔجٚزهيؿ وأظامهلؿ افيٚهرِة وافبٚضْٜ  ُيٍك ظِٔف رء مـ أحقاهلؿٓ
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 صورة القارعة دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

مـ ؾٚفَٚرظٜ  .افْٚس بٖهقاهلٚ تَرع ؿِقَب افَٔٚمٜ افتل  أي: ﴾زئ رئ﴿

ره ظبٚده  .أشامء يقم افَٔٚمٜ، ظيَّّف اهلل، وحذَّ

 ؟!هقالإ ِٜ أيُّ رء صٍٜ افَٔٚمٜ افًئّ :يًْل ﴾ىئ نئ مئ﴿

ؾٓق خىٚب فُؾ واحد اخلىٚب فٌر مًغ،  ﴾نب مب زب رب يئ﴿

ؾٖهقاهلٚ صديدة  ؟!ٚافَٔٚمٜ وأهقاهلِ  يقمِ  ؿيَ ًِ بِ  -ٕسٚنأهيٚ اإل - ظرؾؽأي: ومٚ مْٚ، 

ٓ ختىر ظذ افبٚل، ينٔٛ مْٓٚ افقفدان افهٌٚر افذيـ فٔس ظِٔٓؿ آاٚم، ؾُٔػ 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ؟!بْٚ
ُٛ افَْٚس ؾٔٓٚ مـ [18-17]ادزمؾ: ﴾مق حق مف خف جفحف مغ جغ ، يهٔ

 .افُرب وافبالء مٚ ٓ حيتِّقن، ومٚ ٓ ُيىَٔقن

 افُْٚس  يُقن افَٔٚمٜ يقم أي: ﴾نت مت زت رت يب ىب﴿

ٍَ  حغ ُيرجقن مـ ؿبقرهؿ ذم إتنٚرهؿ وحرُتؿ ق افذي يتسٚؿط راشـٚف  ادٍرَّ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .افِّساج ذم
 ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[7:افَّر] ﴾ىم
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
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 ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 .[2-1]احلٟ:

وتُقن اجلبٚل يقم افَٔٚمٜ ذم  أي: ﴾مث زث رث يت ىت﴿

ـام ؿٚل تًٚػ:  .افذي ُيٍْش خٍتٓٚ وضًٍٓٚ وتىٚيرهٚ ـٚفهقف ادْدوف

وؿٚل ظز وجؾ:  .[115:ضف] ﴾يل ىل مل يك ىك مك لك اك﴿

 .[6-5:افقاؿًٜ] ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿

 اَِٝ ؾٖمٚ مـ أي: ﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿

ذم ظٔنٜ ذم اجلْٜ مرضٜٔ، ؿد رضٔٓٚ  شٔئٚتف ؾٓق ظذ ورجحٝ حسْٚتف، مقازيـ

: ؾٍل اجلْٜ مـ افًْٔؿ مٚ ٓ ظٌغ رأت، وٓ أذٌن شًّٝ، وٓ خىَر ظذ ادٗمـ

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ؿِٛ بؼ.
ظـ روى مسٌِؿ  .[118-117]افُٓػ: ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

َٜ  مـ يدخُؾ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصن افْبل أأيب هريرة ريض اهلل ظْف  ٓ يبٖس، ٓ تبذ  يًْؿُ  اجلْ

ظـ أيب شًٔد اخلدري وأيب هريرة روى مسِؿ أيوٚ و .«فف، وٓ يٍْك صبٚبُ أٚبُ 

قا ؾال تسَّقا حُّ يْٚدي مْٚد: إن فُؿ أن تِه »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظْٓام ظـ افْبل 

بقا ؾال ُترمقا أبدا، وإن أبدا، وإن فُؿ أن حتٔقا ؾال متقتقا أبدا، وإن فُؿ أن تِن 

 .«فُؿ أن تًّْقا ؾال تبٖشقا أبدا

 مقازيـ خٍٝ وأمٚ مـأي:  ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿

ؾٔٓٚ،  افبًٔدة افًَر، هيقي جْٓؿَ  ؾّٖواه شٔئٚتف ظذ حسْٚتف ورجحٝ حسْٚتف،
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 خل حل جل مك لك﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .وفدهٚ إمُ  وتالزمف ـام تالزمُ 
مـ أشامء افْٚر،  اهلٚويٜو .[113:ادٗمْقن] ﴾مم خم حم جم هل مل

ؾٚفْٚر حتوـ افُٚؾر مـ  وؿًرهٚ مسٚؾٜ شبًغ شْٜ ـام جٚء ذم احلديٞ افهحٔح،

: ـام ؿٚل تًٚػ إفٔٓٚ، يرجع افتل مٖواههل و ،مجٔع جقإبف ـام حتوـ إم وفدهٚ

 ﴾مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض﴿

 .[21]افسجدة:

َؾؽ  ﴾ين ىن نن من زن﴿ مٚ اهلٚويٜ  - أهيٚ اإلٕسٚن -أي: ومٚ ظرَّ

ؾٓق خىٚب مـ اهلل فُؾ مـ يسّع أو يَرأ هذه أيٜ، ُيقؾْٚ اهلل  !؟افبًٔدة افًَر

 مـ افْٚر، حتك ٓ ُٕقن مـ أهِٓٚ.

َٜ  هل ٕٚر صديدةأي:  ﴾زي ري ٰى﴿ ذم صدة  احلرارة، ؿد بٌِٝ افٌٚي

روى  افْٚر افُزى، وهل أصد مـ ٕٚر افدٕٔٚ بتسًٜ وشتغ مرة. ، ؾٓلاحلرارة

آفف و ظِٔف اهلل صذ افْبل أن هريرة ريض اهلل ظْف أيب ظـاإلمٚمٚن افبخٚري ومسِؿ 

َّْؿَ »: ؿٚل شِؿو َٓ َِٕٚر َج ـْ  َغ ُجْزًءا ِم ًِ ـْ َشْب ْؿ ُجْزٌء ِم ـُ ِٓ ، َُٕٚر ْٔ َِ ْٝ َظ َِ ٍٜ ٚ ُؾوِّ ًَ بِتِْس

َهٚ ،اَوِشتَِّغ ُجْزءً  ّـَ ِمْثُؾ َحرِّ ُٓ ُِّ  .«ـُ
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 صورة الجكاثر دبرث

هذه افسقرة ؾٔٓٚ ظتٚب ووظٔد مـ اهلل فًبٚده، وهل خىٚب مـ اهلل فُؾ واحد 

ًٜ مْٚ،   .اهلل أن جيًِْٚ مـ ادتَغ ادٓتديـ بٚفَرآن ، ؾْسُٖل ََِٓٚ دـ ظَ  وـٍك هبٚ مقظي

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 ظٜ اهلل افتُٚارُ ظـ ضٚ -أهيٚ افْٚس-أي: صٌُِؿ  ﴾ىي ني مي﴿

 ذفؽ مـ متٚع افدٕٔٚ افذي حتبقٕف، وتتٍٚخرون بُثرتف. بٕٚمقال وإوٓد وؽرِ 

مذمقم افتُٚار مـ ؽره، و أن يُقن أـثرَ  ٕسٚنِ ضِٛ اإلهق افتُٚار ؿٚل افًِامء: 

نٌِؽ ظـ ضٚظٜ اهلل، مٚ يُ  ـُؾ  ادذمقمِ  افتُٚار ، ؾٔدخؾ ذمإٓ ؾٔام يَرب إػ اهلل

ُٛ ومـ ذفؽ ذم ظ ـثرة ادًجبغ وادتٚبًغ ذم وشٚئؾ افتقاصؾ  كٕٚ ضِ

، إٓ إن ـٚن يريد ادنٌِؾ ظـ ضٚظٜ اهلل ادذمقمِ تُٚار مـ اف قآجتامظل، ؾٓ

ِِّ ، ـٖن يُ اخلرَ بذفؽ صٚحبف   .«إٕام إظامل بٚفْٔٚت»و مٚ يًٍْٓؿ،  ؿ افَْٚس ً

 ىي ني مي زي ري ٰى﴿ؾٚفتُٚار بٚفدٕٔٚ مذمقم، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 .[14:ظّران آل] ﴾مح جح مج حج مث متهت خت حت جت مبهب

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي﴿وؿٚل: 
 .[21:احلديد] ﴾رئ ّٰ
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أي: صٌُِؿ افتُٚار بٚفدٕٔٚ ظـ ضٚظٜ اهلل إػ أن متؿ  ﴾ خئ حئ جئ يي﴿

يسرة،  ؾِؿ تْنٌِقا بٚفدٕٔٚ افٍٕٜٚٔ ظـ أخرة افبٚؿٜٔ مدةً  وستؿ مـ أهؾ افَبقر.

 ٰر ٰذ يي﴿إػ أن متؿ، ـام ؿٚل تًٚػ مًٚتبٚ ظبٚده: بؾ اشتّرت ؽٍِتُؿ 
ؾٖـثر افْٚس ذم ؽٍِٜ ظـ  .[17-16]إظذ: ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ظبٚدة اهلل، ؿد صٌِتٓؿ افدٕٔٚ ظـ ضٚظتف، وظـ تدبر ـتٚبِف وتًِّف واتبِٚظف، ـام ؿٚل 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿تًٚػ: 
. [3-1]إٕبٔٚء: ﴾حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ؾٓق مزاره، ظـ يْتَؾ أن بد ٓ افزائر أن ظذ تْبٔف ﴾خئ حئ جئ يي﴿: وذم ؿقفف

ادثقى إخر،  :ح أن يَٚل ظـ افَزافبًٞ يقم افَٔٚمٜ، وفذفؽ ٓ يِه  ظذ تْبٔف

 .اجلْٜ أو افْٚروادستَِر  ، ؾدار افَرارِ ثقى إخر بًد افبًٞ مـ افَبقربؾ اد

ٕنٌٚل بٚفتُٚار ظـ آ -أهيٚ افْٚس  -أي: إزجروا  ﴾حب جب هئ مئ﴿

ظـ ضٚظٜ اهلل، شقف تًِّقن بًد مقتُؿ مٚ يٖتُٔؿ مـ افًذاب ذم افَبقر وذم 

ذم هذا دفٔؾ ظذ )ؿٚل صٔخ ادٍِّسيـ حمّد بـ جرير افىزي رمحف اهلل: أخرة. 

ٕن اهلل تًٚػ أخز ظـ هٗٓء افَقم افذيـ أهلٚهؿ افتُٚار أهنؿ  :ظذاب افَز

 .(إذا زاروا افَبقر بمـ افًذا شًِّٔقن مٚ يَِقن

اؿ ُتديد بًد ُتديد، ووظٔد بًد وظٔد، وادًْك:  ﴾حت جت هب مب خب﴿

إزجروا ظـ إٓنٌٚل بٚفتُٚار ظـ ضٚظٜ اهلل، شقف تًِّقن بًد مقتُؿ مٚ 

 يٖتُٔؿ مـ افًذاب ذم افززخ وأخرة ٕٓنٌٚفُؿ بٚفدٕٔٚ ظـ ظبٚدة اهلل.
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. وؿد تُررت ٜ اهللأي: إزجروا ظـ إٓنٌٚل بٚفتُٚار ظـ ضٚظ ﴾خت﴿

)ـال( ذم هذه افسقرة االث مرات، وهل فِزجر ظـ إٓنٌٚل بٚفدٕٔٚ ظـ 

 أخرة.

ظِام ئَْٚ أن اهلل  -أهيٚ افْٚس  -فق تًِّقن  أي: ﴾مج حج مث هت مت﴿

ُؿ: دٚ أهلتُؿ شٔبًثُؿ بًد مقتُؿ، وشٔحٚشبُؿ وجيٚزيُؿ يقم افَٔٚمٜ ظذ أظامفِ 

 ُٜ  اهلل بـ مٚفؽ ريض إٔس روى افبخٚري ومسِؿ ظـة اهلل. ظبٚدظـ  افدٕٔٚ افٍٕٚٔ

 مٚ تًِّقن فق»: ؿٚل ؿط، مثِٓٚ شًّٝ مٚ خىبٜ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل خىٛ: ؿٚل ظْف

 .«ـثرا وفبُٔتؿ ؿِٔال، فوحُتؿ أظِؿ

حمذوف، أي: ُأؿِسؿ  هذه افالم واؿًٜ ذم جقاب ؿسؿٍ  ﴾جخ مح جح﴿

 فسون اجلحٔؿ يقم افَٔٚمٜ.

ؾُؾ افْٚس حتك  .[36:ٚزظٚتافْ] ﴾مت خت حت جت هب﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

ادسِّغ شرون جْٓؿ، ويٍُِقن ادرور ظذ اجلِّس افذي ظِٔٓٚ، ؾروهنٚ حتتٓؿ، 

 اك﴿ؾٔتسٚؿط أـثر افْٚس ذم اهلٚويٜ، وٓ يثبٝ إٓ مـ ابتف اهلل، ـام ؿٚل تًٚػ: 
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك
 .[72-71]مريؿ: ﴾مي زي ري ٰى

ن اجلحٔؿ يقم افَٔٚمٜ رؤيٜ أي: اؿ ُأؿِسؿ فسو ﴾مس خس حس جس مخ﴿

 ًٜ  خٔٚفٜٔ، وٓ مْٚمٜٔ. حََٜٔٔ بٖبهٚرـؿ، فٔسٝ رؤي
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أي: اؿ ُأؿِسؿ فٔسٖفُْؿ اهلل يقم افَٔٚمٜ  ﴾خض حض جض مص خص حص﴿

ظـ مجٔع ًّٕف افتل إًٔؿ هبٚ ظُِٔؿ ذم افدٕٔٚ مـ افؼاب وافىًٚم وادٚل وافهحٜ 

روه؟ ؿٚل اهلل تًٚػ: وإمـ وؽر ذفؽ، هؾ صُرتؿ اهلل ظِٔٓٚ بىٚظتف أو مل تنُ

 ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب﴿

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[243:افبَرة]
 ؿٚل: ؿٚل ظْف اهلل ريض هريرة روى افسمذي ظـ أيب .[34:إبراهٔؿ] ﴾مه جه

 أمل: فف ُيَٚل أن افًْٔؿ مـ افَٔٚمٜ يقم افًبد ظْف ُيسٖل مٚ أول إن»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل

 افَبِٚردِ ُِٕهحَّ َفَؽ ِجْس 
ِ
ـَ ادَٚء ْرِوَيَؽ ِم ُٕ َؽ، َو  برزة أيب . وروى افسمذي أيوٚ ظـ«؟َّ

 افَٔٚمٜ يقم ظبد ؿدمٚ تزول ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل: ؿٚل ظْف اهلل ريض إشِّل

 اـتسبف أيـ مـ مٚفف وظـ ؾًؾ، ؾٔؿ ظِّف وظـ أؾْٚه، ؾٔام ظّره ظـ ُيسٖل حتك

ظبٚس ريض اهلل  ابـ ابـ جرير ظـ . وروى«أباله ؾٔؿ جسّف وظـ إٍَٔف، وؾٔؿ

 صحٜ: )افًْٔؿ: ؿٚل ﴾خض حض جض مص خص حص﴿: تٍسر ؿقفف ظْٓام ذم

 بذفؽ أظِؿ وهق اشتًِّقهٚ، ؾٔؿ افًبٚد اهلل يسٖل وإبهٚر، وإشامعِ  إبدانِ 

 ﴾حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك﴿: ؿقفف وهق مْٓؿ،

ؾٔجٛ  ٕٔٚ(.افد فذة مـ رء ـؾ ظـيسٖفقن ): ؿٚل جمٚهدٍ  وظـ (.[36:اإلرساء]

مـ افىٔبٚت، واشتّتع بِّذات  أـؾ ظِْٔٚ أن ٕنُر اهلل ظذ مجٔع ًّٕف، وَمـ

مذمقم، وافنُر يُقن بٚفَِٛ  اهلل ظِٔٓٚ ؾٓق مـ ؽر أن ينُر افدٕٔٚ احلاللِ 

افًّْٜ بٚفَِٛ أن تًتَد أهنٚ مـ ظْد اهلل وحده،  وافِسٚن وافًّؾ، ؾنُرُ 

أن حتّد اهلل بًد إـؾ مثؾ ِسٕٚؽ، هٚ بٚفِسٚن أن حتّد اهلل ظِٔٓٚ بوصُرُ 
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هبٚ ظذ  افًْؿ بٚفًّؾ أن تستًِّٓٚ ذم ضٚظٜ اهلل، وٓ تستًغُ  وافؼب، وصُرُ 

وفذفؽ أخز اهلل ذم ـتٚبف : نُرهَٚؿ ب، ؾّـ ظل اهلل بٖي ًّٕٜ ؾٕ٘ف مل يادًٚيص

 أن أـثر افْٚس ٓ ينُرون، وأخز أن افنٚـريـ ؿِٔؾ.
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 صورة العرص دبرث

ذه افسقرة ؿٚل ظْٓٚ بًض افًِامء: فق مٚ تدبر افْٚس إٓ هذه افسقرة ه

أؿسؿ مجع اهلل ؾٔٓٚ افديـ ـِف، وؿد فٍُتٓؿ، ؾٓل شقرة ظئّٜ، ومقظيٜ بٌِٜٔ، 

وإػ افْٚر  ،ؿسام ظئام فتٖـٔد خز خمٔػ، وهق أن مجٔع افْٚس خٚرسون ٓٚاهلل ؾٔ

 ؾَٚل شبحٕٚف: إٓ مـ اتهػ بٖربع صٍٚت، صٚئرون

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿
 ﴾جه ين ىن من خن

 ،وافًك افَديؿ ،زمْٓؿ :ـام يَٚل: ظك افهحٚبٜ أي ،افًك هق افزمـ

افزمـ افَديؿ واحلٚرض، أؿسؿ اهلل بٚفزمـ ظذ أن مجٔع  :وافًك احلٚرض أي

إٓ  إػ جْٓؿصٚئرون ، ـؾ افْٚس وهالك ْٚس ذم ضاللافْٚس ذم خسٚرة، ـؾ اف

 ﴾خي حي جي ٰه مه جه هن﴿ٚل اهلل شبحٕٚف: ، ؿافَِٔؾ

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج﴿، وؿٚل ظز وجؾ: [113]يقشػ:
 جس مخ جخ مح جح مج حج﴿، وؿٚل شبحٕٚف: [116]إًٕٚم: ﴾حص
وهؿ افذيـ اتهٍقا بٖربع صٍٚت بْٔٓٚ  ،ؾٚفْٚجقن مـ اخلسٚرة ؿِٔؾ .[24]ص: ﴾حس

 وهل: ،اهلل ذم هذه افسقرة
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بٚهلل ومالئُتف وـتبف  اأي: آمْق ﴾يم ىم مم﴿اإليامن  الصفة األوىل:

 خن حن جن يم﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ورشِف وافٔقم أخر وافَدر خره وذه.
وؿٚل شبحٕٚف:  .[177]افبَرة: ﴾ىه مه جه ين ىن من

حديٞ ظّر صحٔح مسِؿ مـ وذم  .[49]افَّر: ﴾هئ مئ هي مي خي حي﴿

: ملسو هيلع هللا ىلصبـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف ذم ؿهٜ شٗال جزيؾ ظِٔف افسالم، ؿٚل فِْبل 

أن تٗمـ بٚهلل، ومالئُتف، وـتبف، ورشِف، وافٔقم »يامن، ؿٚل: أخزين ظـ اإل

 .«خر، وتٗمـ بٚفَدر خره وذهأ

أي: وظِّقا إظامل  ﴾حن جن﴿افًّؾ افهٚفح،  الصفة الثانية:

ٍٜ  افهٚحلٜ ب٘خالصٍ  ، ؾٚفًّؾ افهٚفح فِرشقل ظِٔف افهالة وافسالم هلل ومتٚبً

ـٚن افًّؾ خٚفهٚ هلل، وفٔس مَٔدا بسْٜ ؾ٘ن  ادَٔد بٚفسْٜ، ،مـ افريٚء سٚملاف :هق

رشقل اهلل ؾٓق بدظٜ، وفٔس ظّال صٚحلٚ، وإن ـٚن افًّؾ مَٔدا بٚفسْٜ، وفُْف 

ؽر خٚفص هلل، ؾٓق ريٚء، وفٔس ظّال صٚحلٚ، ؾال بد فَبقل افًّؾ مـ حتَؼ 

وأظيؿ إظامل بًد افنٓٚدتغ: إؿٚمٜ  اإلخالص هلل، وادتٚبًٜ فرشقل اهلل،

وحٟ افبٔٝ احلرام دـ اشتىٚع إفٔف  ،قم صٓر رموٚن، وإيتٚء افزـٚةوص ة،افهال

 شبٔال.

وأوىص بًوٓؿ بًوٚ أي:  ﴾من خن﴿افتقايص بٚحلؼ،  الصفة الثالثة:

إمر  :ؾٚفديـ افْهٔحٜ، ومـ صٍٚت ادٗمْغ وادٗمْٚت، ىٚظٜ اهلل ورشقففب

 ىك مك لك﴿بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ـام ؿٚل اهلل شبحٕٚف: 
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 ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك
 .[71]افتقبٜ: ﴾يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

وأوىص بًوٓؿ أي:  ﴾جه ين ىن﴿افتقايص بٚفهز،  الصفة الرابعة:

، بًوٚ بٚفهز ظذ ضٚظٜ اهلل، وافهز ظـ مًهٔتف، وافهز ظذ أؿدار اهلل ادٗدٜ

صز ظذ افىٚظٚت، وصز ظـ ادًٚيص، وصز ظذ أؿدار ٚفهز االاٜ أؿسٚم: ؾ

 .اهلل ادٗدٜ

صز ظذ افىٚظٚت: ؾٚفىٚظٚت حتتٚج إػ صز ظذ أدائٓٚ ـام ؿٚل شبحٕٚف: 

 ﴾من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

 .[65]مريؿ:

ؾًذ ادسِؿ أن يْٓك ٍٕسف ظـ  ،صز ظـ ادًٚيص: ؾٚفٍْس أمٚرة بٚفسقءو

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص﴿هقاهٚ، ؿٚل شبحٕٚف: 
 .[41-41]افْٚزظٚت: ﴾خف حف جف مغ

 ين﴿ار اهلل ادٗدٜ، ؾٚهلل يبتع ظبٚده بام ينٚء ـام ؿٚل: صز ظذ أؿدو
 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .[157-155]افبَرة: ﴾نت مت زت رت ىبيب نب مب

وهذه افسقرة تبغ أمهٜٔ افًّؾ افهٚفح، ؾِٔس اإليامن بٚفتّْل، وٓ بٚفتحع، 

إٔف مٗمـ مـ ؽر أن يًّؾ  وفُـ مٚ وؿر ذم افَِٛ وصدؿف افًّؾ، ومـ زظؿ
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افهٚحلٚت ؾٓق ـٚذب ذم إيامٕف، ؾال بد فِْجٚة مـ اخلِّسان أن دمّع بغ اإليامن 

وافًّؾ افهٚفح. وتٖمؾ هذه افهٍٚت إربع، ؾُؾ صٍٜ تدخؾ ذم افتل ؿبِٓٚ، 

وخهٓٚ اهلل بٚفذـر ٕمهٔتٓٚ، ؾٚفتقايص بٚفهز هق مـ افتقايص بٚحلؼ، وافتقايص 

ّؾ افهٚفح، وافًّؾ افهٚفح هق مـ اإليامن، ؾٚإليامن اظتَٚد بٚحلؼ هق مـ افً

 وؿقل وظّؾ.
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 صورة الهمسة دبرث

فٔتّؿ مُٚرم إخالق،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلشالم ديـ إخالق، وؿد بًٞ اهلل ٕبٔف حمّدا 

ـام ابٝ ذفؽ ذم احلديٞ افهحٔح، وؿد جٚء افقظٔد افنديد دـ ـٚن شٔئ 

 :سقرة افُريّٜإخالق، ومـ ذفؽ مٚ جٚء ذم هذه اف

 ﴾يل ىل مل خل﴿

بدأت هذه افسقرة بُِّٜ ويؾ، وهل ـِّٜ  ﴾حي جي يه ىه مه﴿

، فُـ هذا احلديٞ ٓ (ويؾ واد ذم جْٓؿ) :وظٔد، وؿد ورد ذم حديٞ ضًٔػ

ٌٝ يقم افَٔٚمٜ  ظذاٌب صديدٌ  يهح، ؾًّْك أيٜ: دـ يىًـ ذم أظراض وهالٌك اٚب

مـ خِػ  ويٌتٚهبؿفْٚس اؾٚهلامز حيتَر  .ذم ؽٔبتٓؿ، أو ذم حوقرهؿ افْٚس

أمٚمٓؿ، واهلّز وافِّز مـ إخالق بُِّٜ افسقء  ز يقاجٓٓؿطٓقرهؿ، وافِام

 مظ حط مض خض﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  افسٔئٜ، ومـ صٍٚت ادْٚؾَغ
 ﴾مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[79:افتقبٜ]
 .[19:إحزاب] ﴾ىي

ا مـ احلالل واحلرام، افذي مجع مٚٓ ـثر أي: ﴾ٰذ يي ىي مي خي﴿

ـام  .وأحل ظدده مرة بًد مرة خنٜٔ َٕهف، ؾٓق ٓ يٍْؼ مْف ذم ضٚظٜ اهلل شبحٕٚف

وٓ حرج ظذ مـ جيّع ادٚل مـ  .[18:ادًٚرج] ﴾يئ ىئ نئ﴿ؿٚل تًٚػ: 
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احلالل، وُيرج زـٚتف، ويٍْؼ مْف ذم ضٚظٜ اهلل، وإٕام اإلاؿ ظذ افذي جيًّف مـ 

 يت ىت نت مت﴿ف ـام ؿٚل تًٚػ: احلرام، أو ٓ ُيرج زـٚت
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك
 .[35-34]افتقبٜ: ﴾مي زي ري ٰى ين ىن

ييـ هذا افبخٔؾ أن مٚفف افُثر ُيِده ذم  أي: ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

 .افدٕٔٚ فىقل أمِف، واؽساره بامفف

فٔس إمر ـام ييـ هذا اإلٕسٚن أن  أي: ﴾مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ﴿

ّـَ يقم افَٔٚمٜ ذم جْٓؿ افتل حتىؿ وتُِّس مٚ مٚفف ُيِده ذم ا ُٔىرح فدٕٔٚ، ُأؿِسؿ ف

 .ُيَِك ؾٔٓٚ

وأي رء أظِّؽ  :اخلىٚب فُؾ شٚمع، يًْل ﴾زب رب يئ ىئ نئ﴿

 ؟!مٚ احلىّٜ

رة أي: ﴾يب ىب نب مب﴿ ًَّ  ؾٚحلىّٜ مـ أشامء جْٓؿ. ،هل ٕٚر اهلل ادس

 .[14:افِٔؾ] ﴾خي حي جي يه﴿ـام ؿٚل تًٚػ: 

وادْٚؾَغ  فتل تبِغ ؿِقب افُٚؾريـاافْٚر  أي: ﴾ىت نت مت زت رت﴿

، ومع ؾٖدٓٚ وصدة حرهٚ يهؾ إػ افَِقب، بًد إحراؿٓٚ أجسٚمٓؿ افذيـ ؾٔٓٚ

 مم خم حم جم يل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ذفؽ ٓ يّقت افُٚؾر وادْٚؾؼ ذم افْٚر
 .[13-12]إظذ: ﴾ىن من خن حن جن يم ىم
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افُٚؾريـ وادْٚؾَغ  أهِٓٚجْٓؿ ظذ ٕٚر  إنأي:  ﴾مث زث رث يت﴿

ـام ؿٚل  .مٌَِٜ إبقاب، ٓ ُيرجقن مْٓٚ أبدايـ مـ صٍُٚتؿ اهلّز وافِّز افذ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي﴿تًٚػ: 
 نت مت زت رت يب ىب﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[44-43]احلجر: ﴾خت حت
 .أي: شقرهٚ [29:افُٓػ] ﴾ىت

مـ خِػ جْٓؿ مٌَِٜ بٖظّدة ممدودة  أبقابأي:  ﴾ىف يث ىث نث﴿

ب أهؾ افْٚر بٖظّدة ًذَّ ، ويُ واخلروج مْٓٚ ال يتُّـ أحد مـ ؾتحٓٚؾ إبقاب،

 .ضقيِٜ
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 صورة الفيل دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

أبرهٜ  هؿأصحٚب افٍٔؾ،  ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف﴿

شٚروا و افذيـ احتِقا افّٔـ ؿبؾ اإلشالم،احلبنٜ احلبق ومـ مًف مـ ٕهٚرى 

 فؽ ظٚمَ ، وـٚن ذبَدرتف اهلل ٖهُِٓؿؾفٔٓدمقا افًُبٜ،  بجٔش ظئؿ مًٓؿ ؾٌٔؾ 

 ففُْ ٚداٜ، وهق وإن مل ينٓد تِؽ احلملسو هيلع هللا ىلصاخلىٚب فِرشقل و .ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  مقفدِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصفِْبل وإن ـٚن اخلىٚب و ،صٚهد آاٚرهٚ، وشّع بٚفتقاتر أخبٚرهٚ، ؾُٖٕف رآهٚ

ُٝ ٕمتف ظٚم ؾٓق  افذيـ أرادوا هدم افًُبٜ؟ بٖصحٚب افٍٔؾ ، أي: أمل تروا مٚ ؾًِ

ًٔٓؿ ذم هدم افًُبٜ ش اهللُ أي: أمل جيًؾِ  ﴾رن مم ام يل ىل مل﴿

هؿ افذي اجتٓدوا مُرُ  ؾِؿ يتؿَّ  ؟افْٚس ظـ احلٟ إفٔٓٚ ذم ضالل وضٔٚع وسِف 

ُٜ  حتََٔف،ذم  فٔحجقا  بْك ـْٔسٜ ذم صًْٚء، وأراد أن يكف افَْٚس  ؾَد ـٚن أبره

ِٜ ادحرِف بغ افًربإفٔٓٚ بدل افًُبٜ ـَ افْكإٔ  .، وـٚن يريد أن يْؼ دي

َٜ اهلل ظذ أي: وأرشؾ ﴾ين ىن نن من زن﴿ ضٔقرا   جٔش أبره

 ـثرة متٍرؿٜ، يتبع بًوٓٚ بًوٚ، حتّؾ احلجٚرة ذم مْٚؿرهٚ وأرجِٓٚ.

َٜ  أي: ترمل تِؽ افىٔقرُ  ﴾ني مي زي ري ٰى﴿ بحجٚرة  جْقَد أبره

 مـ ضغ متحجر ؾُِٓقا.
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أي: ؾجًؾ اهلل أوفئؽ اجلْقد افذيـ أرادوا هدم  ﴾حئ جئ يي ىي﴿

ٓؿ بتٍرق جسٚمِ أ تَىعَ اهلل صبف . ًتف اؿ رااتفؾَىَّ  أـِتف افدواُب  زرعٍ  افًُبٜ مثَؾ 

 أجزا
ِ
بُٔٚن  وذم هذه افسقرةِ  افزرع حغ تٖـِف افدواب وتَىًف اؿ يُقن رواٚ. ء

 ﴾مخ جخ مح جح مج حج﴿ اهلل، وإٔف يبىؾ ـَٔد افُٚؾريـ بام صٚء، ؿدرةِ  ـاملِ 

َٜ زادهٚ اهلل وأن افْك مـ ظْد اهلل، ، [31]اددار: َٜ ادُرم ِٜ مُ  تؼيٍٚوبُٔٚن حرم

 .وتًئام
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 صورة قريش دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ـُ َظْبِد اهللَِّٓق ؾ، ملسو هيلع هللا ىلصؿريش هؿ ؿبِٜٔ افْبل حمّد  ُد ْب َّّ ـِ  حُمَ ِٛ ْب ِِ ـِ َظْبِد ادُْىَّ ْب

ـِ  ِٛ ْب ـِ َؽٚفِ يِّ ْب َٗ ـِ ُف ِٛ ْب ًْ ـَ ـِ  َة ْب ـِ ُمرَّ ـِ ـِاَلِب ْب ـِ ُؿيَصِّ ْب ـِ َظْبِد َمَِْٚف ْب َهِٚصِؿ ْب

 ْٓ ـِ َِٕزارٍ ؾِ ـِ ُمرَضَ ْب ََٔٚس ْب ـِ إِْف َٜ ْب ـَ ـِ ُمْدِر َٜ ْب َّ ـِ ُخَزْي َٜ ْب َٕ َْٚ
ـِ ـِ  ـِ افَّْرِضِ ْب ـِ َمٚفِِؽ ْب  ِر ْب

ـِ  دِّ ب ًَ ـِ إبراهٔؿ ظِٔٓام افهالة وافسالمظدٕٚن بـ َم  .، وظدٕٚن مـ ٕسؾ إشامظَٔؾ ب

ـُ  ـِ  مٚفِؽ  وؾِٓر ب ـِ ـْٕٜٚ افْرِض  ب ٛ ؿريش، وإ ب ََّ ٔف دمتّع إٔسٚب مجٔع فهق ادِ

ؿبِٜٔ ؿريش، وهؿ خر افَبٚئؾ، وذم صحٔح مسِؿ ظـ وااِٜ بـ إشَع ريض اهلل 

ك ُؿَرْيًنٚ »ؿٚل:  ملسو هيلع هللا ىلصظْف أن افْبل  ٍَ ـْ َوَفِد إِْشاَمِظَٔؾ، َواْصَى َٜ ِم َٕ َْٚ
ك ـِ ٍَ إِنَّ اهللَ اْصَى

ٚ ٍَ ـْ ُؿَرْيٍش َبِْل َهِٚصٍؿ، َواْصَى ك ِم ٍَ ، َواْصَى َٜ َٕ ـْ ـَِْٚ ـْ َبِْل َهِٚصؿٍ ِم  .«يِن ِم

ومـ ًٕؿ اهلل ظذ ؿريش أن بًٞ رشقفف حمّدا ظِٔف افهالة وافسالم مْٓؿ، 

وفُْٓؿ ـٕٚقا ذم أول اإلشالم مـ أصد افْٚس ـٍرا برشقل اهلل، ؾَد ـذبقه وآذوه 

وآذوا أصحٚبف، وأسوا ظذ افؼك بٚهلل، ومل يٗمـ مـ أهؾ مُٜ إٓ افَِٔؾ، وهؿ 

ن ريض اهلل ظْٓؿ، ؾٖٕزل اهلل هذه افسقرة حيٞ أهؾ مُٜ ظذ افهحٚبٜ ادٓٚجرو

أي: اظجبقا ٓجتامع  ﴾ىل مل خل﴿ تقحٔد اهلل واإليامن برشقفف ؾَٚل:

، بخالف ؽرهؿ مـ ؿبٚئؾ افًرب افذيـ ـٕٚقا ذم ؿبِٜٔ ؿريش ذم بِدهؿ مُٜ آمْغ
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 رت يب ىب نب مب﴿خقف ذم أوضٚهنؿ وذم أشٍٚرهؿ، ـام ؿٚل تًٚػ: 
، ؾُٚن افًرب ٓ شٔام بًد [67ًُْبقت:]اف ﴾يت ىت نت مت زت

 َريشٍ حرم اهلل، وـٕٚٝ ف شُٚنُ  : ؿريٌش حٚداٜ افٍٔؾ حيسمقن أهؾ مُٜ، ويَقفقن

 ٌٜ ٌٜ  فنتٚءذم ا رحِتٚن ذم ـؾ شْٜ: رحِ ، ذم افهٔػ إػ افنٚم إػ افّٔـ، ورحِ

وـٕٚقا آمْغ ذم شٍرهؿ، ٓ يًرض هلؿ ؿىُٚع افىريؼ، وـٕٚقا ذم رؽِد ظٍٔش بسبٛ 

رهؿ اهلل هبذه افًّْٜ فٔنُروه ويًبدوه وحدههٚ ّـَ  .تغ افرحِتغ افتجٚريتغ، ؾذ

ِٜ  أي: اجتامعُ  ﴾مم خم حم جم يل﴿ هؿ ؿريش واظتٔٚدُ  ؿبِٔ

 ـؾ ظٚم رحِٜ افنتٚء إػ افّٔـ، ورحِٜ افهٔػ إػ افنٚم فِتجٚرة.

أي: ؾِٔقحدوا اهلل رب افًُبٜ افذي  ﴾خن حن جن يم ىم﴿

ؿٚمتٓؿ وأشٍٚرهؿ، وفٔنُروه ب٘خالص افًبٚدة جًؾ هلؿ بسببٓٚ خرا ـثرا ذم إ

 فف، وٓ يًبدوا ؽره.

أي: اهلل رب افًُبٜ افذي أضًؿ ؿرينٚ بًد  ﴾جه ين ىن من﴿

، مع ـقهنؿ ذم واد ؽر ذي زرع، ؾَد اشتجٚب اهلل جقظٓؿ، ورزؿٓؿ بًد ؾَرهؿ

 لك خك حك جك مق﴿ـام ؿٚل تًٚػ: دظٚء ٕبٔف إبراهٔؿ ظِٔف افهالة وافسالم 
 .[126:افبَرة] ﴾جم هل مل خل حل جل مك

أي: وآمـ اهلل ؿرينٚ مـ ـؾ خقف ذم حرضهؿ  ﴾جي يه ىه مه﴿

ـٌرهؿ مـ افًرب افذيـ ـٚن يَتؾ بًوٓؿ بًوٚ  نُيٚؾق ؿ يُقٕقاوأشٍٚرهؿ، ؾِ

ذم اجلٚهِٜٔ، ويسِٛ بًوٓؿ بًوٚ بٚفٌٚرات ظذ ادَّٔغ، وؿىِع افىرق ظذ 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  .ادسٚؾريـ
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ؾٓام ًّٕتٚن ظئّتٚن إًٔؿ اهلل هبام ظذ ؿريش،  .[57:افَهص] ﴾خت حت جت هب

ُٜ إمـ، ؾِؿ ينُروا اهلل ظذ هٚتغ افًّْتغ، وـٍروا بٚهلل  ُٜ افرزق، وًّٕ ًّٕ

ورشقفف، وحٚربقا أصحٚبف، واضىروهؿ فِخروج مـ مُٜ، ؾسِٛ اهلل ـٍٚر 

َٜ إمـ، ؾهٚروا ذم جدٍب وخقٍف ـام ؿ َٜ افرزق وًّٕ ٚل تًٚػ: ؿريش ًّٕ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه﴿
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
وبًد أن ؾتح اهلل ظذ رشقفف مُٜ، ظٍٚ ظـ ـٍٚر ؿريش،  .[113-112:افْحؾ] ﴾ىت

 مف﴿ؾدخِقا ذم اإلشالم، ووظدهؿ اهلل اجلْٜ وإن تٖخر إشالُمٓؿ، ؿٚل تًٚػ: 
 مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق
. ويستٍٚد مـ هذه افسقرة أن مـ [11]احلديد: ﴾مه جه هن من حنخن جن

أظيؿ واجبٚت وِٓة إمر: تقؾُر افٌذاء، وحتَُٔؼ إمـ، ؾّـ أظيِؿ افًِْؿ 

ِٜ تٔسِر افرزق، وًّٕٜ إمـ.  افدٕٔقيٜ: ًّٕ
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 صورة املاعون دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

فُؾ مـ يتقجف إفٔف  اخلىٚب ظٚم ﴾يي ىي مي خي حي﴿

أخزين، ؾًّْك  :ومًْك: أرأيٝ أي وٕمتف، ملسو هيلع هللا ىلصفِْبل ، ؾٓق خىٚب اخلىٚب

ب بٚفبًٞ واحلسٚب يقم افَٔٚمٜ،  أيٜ: هؾ هق أخزين ظـ افُٚؾر افذي ُيُذِّ

! ٓ صؽ إٔف خمىٌئ أظيُؿ اخلىٖ، وشٔخُِّس اخلِّساَن افًئَؿ خمىئ؟ أومهٔٛ 

 حغ يبًثف اهلل وحيٚشبف ويًذبف ذم جْٓؿ. اؿ ذـر اهلل بًَض صٍٚت افُٚؾريـ

افذيـ ٓ يىًٔقن اهلل، وٓ ُيٚؾقن ظذابف، ؾٓؿ ٓ يرمحقن افٔتٚمك وادسٚـغ، ؾَٚل 

 تًٚػ:

أي: ؾذفؽ افذي يدؾع افٔتٔؿ ظـ حَف  ﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿

 ُّ وافقاجٛ ظذ ادسِؿ أن يُرم افٔتٔؿ افذي  ُرمف.ف وٓ يُ بندة وظْػ، وييِ

 ﴾جت هب مب خب حب﴿ـام ؿٚل تًٚػ: مٚت أبقه وهق صٌر مل يبِغ احلِؿ، 

وأـثر  .[17:افٍجر] ﴾مص خص حص مس خس جسحس﴿، وؿٚل ظز وجؾ: [9]افوحك:

، ؾٔجٛ أو ابـ افًؿ وٕحقِهؿ ؿ، ـٕٚخ افُبر أو افًؿمـ ييِؿ افٔتٚمك أؿٚرهُب 

 زث رث يت ىت﴿حَقؿٓؿ، ؿٚل اهلل تًٚػ:  احلذر مـ طِؿ افٔتٚمك وأـؾِ 
. [11]افْسٚء: ﴾مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث

ؿ ؾِٔحذر أن يَربف إٓ بٚفتل هل أحسـ، وذفؽ بٖن ومـ ـٚن وفٔٚ ظذ مٚل افٔتٔ
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بٚدًروف بال إرساف، أو يتٚجر فف ذم  يٍْؼ ظذ افٔتِٔؿ مـ مٚفِف افذي وراف مـ أبٔف

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿مٚفف فّْٔٔف فف، ؿٚل تًٚػ: 
 .[152]إًٕٚم: ﴾جن

أي: وٓ حيٞ أهِف وؽرهؿ مـ  ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿

وافقاجٛ  .بٚجلزاء تُذيبٚ أو بٚدٚل، بخال ادحتٚجغ افْٚس ظذ إضًٚم ادسٚـغ

ظذ ادسِّغ أن يسامحقا ؾٔام بْٔٓؿ، وأن يىًّقا ادسٚـغ، وخر افْٚس مـ أضًَؿ 

افىًٚم، ومـ مل يستىع أن يىًؿ افْٚس بامفف فٍَره ؾِٔحض ؽره ظذ إضًٚمٓؿ، 

 خض حض جض﴿: َٚل تًٚػوؿد ذم اهلل افذيـ ٓ حيوقن ظذ إضًٚم ادسٚـغ ؾ
 .[18:افٍجر] ﴾مظ حط مض

أي:  ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ﴿

بسـٓٚ أحٕٔٚٚ أو بهالُتٚ ذم  ذم صالُتؿ ، افذيـ يتٓٚوٕقنؾًذاٌب صديٌد فِّهِغ

ٓؿ ظـ صالُتؿ ٓهقن، ٓ حيٚؾيقن ظذ ؽر أوؿُٚتٚ أو بًدم افىّْٖٕٜٔ ؾٔٓٚ، ؾ

ْٓٚ بٌرهٚ فًدم أدائٓٚ ذم أوؿُٚتٚ بؼوضٓٚ وأرـٚهنٚ وواجبُٚتٚ، ويتنٚؽِقن ظ

 يئ ىئ﴿ـام ؿٚل تًٚػ: ، وهذا مـ ظالمٚت افٍْٚق حرصٓؿ ظِٔٓٚ
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مظ حط مض﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[142:افْسٚء] ﴾يث ىث نث مث زث
 .[54:افتقبٜ] ﴾حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ﴿وؿٚل ظز وجؾ: 
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ر افهالة، وأن ؾٔجٛ ظذ ادسِؿ أن ُيًيِّؿ ؿد .[59:مريؿ] ﴾هت مت خت حت

 ظْد جيقزُ  فُـ افهالة ظـ وؿتٓٚ، تٖخرفف  جيقز ٓحيٚؾظ ظِٔٓٚ ذم أوؿُٚتٚ، و

 بغ وجيّعَ  ،إحدامهٚ وؿٝ ذم وافًك افيٓر صاليت بغ ادسِؿُ  جيّعَ  أن احلٚجٜ

، مجَع تَديؿ أو تٖخر، ـٖن يُقن إحدامهٚ وؿٝ ذم وافًنٚء ادٌرب صاليت

، ؾٚدسِؿ ٓ يسك افهالة إظذار مـ ذفؽ وٕحق مسٚؾرا أو مريوٚ أو ظْد ادىر

أبدا وفق ـٚن مسٚؾرا أو مريوٚ، ويستًغ بٚفهالة ظذ ؿوٚء حٚجٚتف وتٍِْٔذ 

 جت هب﴿مٓامتِف، ؾٓل خر مًغ ظذ مجٔع إمقر، ـام ؿٚل تًٚػ: 
. وظذ افرجٚل أن يهِقا افٍرائض مجٚظٜ ذم ادسٚجد، ـام ؿٚل [45]افبَرة: ﴾حت

 جن مم﴿، وؿٚل ظز وجؾ: [43]افبَرة: ﴾زي ري ٰى ين﴿تًٚػ: 
 مل خل مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
أن مـ يتٓٚوُن  -رمحُؿ اهلل  -واظِّقا  .[37-36]افْقر: ﴾يه ىه مه جه

ٍٜ واحدٍة ؾٓق ؾٚشٌؼ جمرم، وؿد تقظده اهلل بٚفًذاب إفٔؿ،  بهالتف وفق بسك ؾريو

 مه جه هن من خن﴿ُِٜٔ ؾٓق ـٚؾر، ؿٚل اهلل تًٚػ: وأمٚ مـ يسك افهالة بٚف
 ﴾مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

افًٓد افذي »: ملسو هيلع هللا ىلصظـ ُبريدة ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل ، و[43-39]اددار:

مل يُـ و رواه افسمذي وصححف. «بْْٔٚ وبْٔٓؿ افهالة، ؾّـ ترـٓٚ ؾَد ـٍر

ـُ يرون صٔئٚ مـ إظامل ت ملسو هيلع هللا ىلصافْبل  أصحُٚب  ؿٚل ابـ افَٔؿ . افهالة ؽرُ  ف ـٍرٌ ر

ِٜ  ٓ ُيتِػ ادسِّقن أن ترك افهالةِ ": ذم ـتٚبف افهالة رمحف اهلل ظّدا  ادٍروض
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افٍْس،  ؿتؾِ  مـ إاؿِ  افُبٚئر، وأن إاّف ظْد اهلل أظيؿُ  مـ أظيؿ افذٕقب، وأـزِ 

ِٜ  إمقال، ومـ إاؿِ  وأخذِ  ًَقبٜ اهلل اخلّر، وإٔف متًرٌض ف ، وذِب افزٕٚ، وافِّسؿ

، وٓ يٍْع ذم . ؾٚهلل خَِْٚ فًْبده وٕهع فف"ف ذم افدٕٔٚ وأخرةف، وخزيِ وشخىِ 

ٕمر اهلل  حغ ترك آمتثٚلِ  مـ ؽر ظّؾ صٚفح، ؾ٘بُِٔس  اإليامن افتهديُؼ 

ِٞ بٚفسجقد ٔدم، فًْف اهلل وؽوٛ ظِٔف فسـف ضٚظتف، مع تهديَف بٚهلل ، وبٚفبً

ظذ افتٓٚون ب٘ؿٚمٜ افهالة  ُك هلل، ويُ  افسجقدَ  ـ يسكُ ُؿ بّ، ؾام بٚفُ يقم افَٔٚمٜ

ؾحٚؾيقا ظذ افهِقات ذم أوؿُٚتٚ، ؾٓل أول مٚ ُيسٖل ظْف  وهل ظّقد اإلشالم؟!

افًبد يقم افَٔٚمٜ، ومـ أظيؿ صٍٚت ادٗمْغ أهنؿ ظذ صالُتؿ حيٚؾيقن، وأهنؿ 

رموٚن، ذم  ظذ صالُتؿ دائّقن، ذم اجلًّٜ وؽر اجلًّٜ، ذم رموَٚن وؽرِ 

 وافرضاء.
ِ
 افِّساء

أي: افذيـ هؿ يراءون افْٚس بهالُتؿ إذا صِقا  ﴾مت زت رت يب﴿

أمٚ ادسِؿ ادخِص ؾٓق يهع هلل حتك  أمٚمٓؿ، وٓ يهِقن خمِهغ هلل شبحٕٚف.

وفق ترـٓٚ مجٔع افْٚس مـ حقفف، ؾٓق حمٚؾظ ظِٔٓٚ ذم أوؿُٚتٚ، وٓ يبٚيل بٚفْٚس، 

 يهع هلل ذم مجٔع أحقافف أيْام ـٚن.شقاء صِقا أو مل يهِقا، ؾٓق 

ذـر ادٍِّسون ؿقفغ ذم مًْك ادٚظقن: افَقل  ﴾يت ىت نت﴿

إول: ادٚظقن افزـٚة، وافَقل افثٚين: ادٚظقن مٚ يتًٚوره افْٚس بْٔٓؿ، وـال 

افَقفغ صحٔح، ؾٚفَٚظدة ذم افتٍسر: أن أيٜ إذا احتِّٝ مًِْٔغ صحٔحِغ أو 

تِؽ ادًٚين، وهذا مـ ظيّٜ افَرآن، ؾٓق محَّٚل أوجف،  أـثر تٍُِّس أيٜ بجّٔع
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مٚ يتًٚوره افْٚس بْٔٓؿ ممٚ يبذفف يًّْقن و ،ويًّْقن افزـٚةؾًّْك هذه أيٜ: 

در وافٍٖسوافْٚس بًوٓؿ فبًض ـٚدٚء وادِح  َِ ؾٚدسِؿ  .واإلبرة وٕحق ذفؽ اف

ٚ ٍُٕسف، ويتهدق حيٛ أن يٍْع ادسِّغ بام يستىٔع، ؾٓق ُيرج زـٚة مٚفف ضٔبٜ هب

ظذ ادسٚـغ وئًْٓؿ، ويٍرح بٖن يًغ افَْٚس ب٘ظٚرُتؿ مٚ يْتًٍقن بف مـ متٚع 

افبٔٝ وٕحق ذفؽ، ؾُؾ مًروف صدؿٜ. افِٓؿ اجًِْٚ مـ ادَّٔل افهالة، ومـ 

ادٍَْغ أمقاهلؿ ابتٌٚء مرضِٚة اهلل. واهدٕٚ ٕحسـ إظامل وإخالق ٓ هيدي 

 ف ظْٚ شٔئٓٚ ٓ يكف ظْٚ شٔئٓٚ إٓ إٔٝ.ٕحسْٓٚ إٓ إٔٝ، واس
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 صورة الكوثر دبرث

 ،أـثر أهؾ افًِؿهذه افسقرة أؿك شقرة ذم افَرآن، وهل شقرة مُٜٔ ـام ؿٚل 

فٝ ٕزِ وافسقر ادُٜٔ هل افتل ُإٔزفٝ ؿبؾ اهلجرة، وأمٚ افسقر اددٕٜٔ ؾٓل افتل أُ 

بًض افسقر اختِػ أهؾ وؿٚل بًض افًِامء: هل شقرة مدٕٜٔ، ؾ بًد اهلجرة،

 ًٜ أـثر اظِؿ بٚرك اهلل ؾٔؽ أن وافُقار،  ةأو مدٕٜٔ، مثُؾ شقر افًِؿ ذم ـقهنٚ مُٔ

ُٜ  مُٜٔ، وافسقرُ  افَرآنِ  شقرِ  ٌٜ  أؿؾُّ ظددا، وهذه ؾقائدُ  اددٕٔ فتٔسر مًرؾٜ  مّٓ

 :بحسٛ ترتٔٛ ادهحػ افسقر ادُٜٔ واددٕٜٔ

1-  ِٜ  مُٜٔ. شقرة افٍٚحت

افبَرة وآل ظّران وافْسٚء وادٚئدة وإًٕٚم وإظـراف افىقال هل:  افسبعُ و -2

وافتقبٜ، ـِٓٚ شقر مدٕٜٔ مٚ ظدا شقريت إًٕٚم وإظراف ؾُّٔتٚن، وشـقرة 

ٓٚ ذم ترتٔٛ ادهحػ ؿبؾ شقرة افتقبـٜ، وهـل  إٍٕٚلِ  ًُ تتًِـؼ بٌـزوة مقض

 مدٕٜٔ بال إصُٚل.شقرة بدر، ؾٓل 

قامٔؿ ـِف مُل مٚ ظدا شقريت افْـقر مٚ بًد افسقر افسبع افىقال إػ آخر احلو -3

وشقرة افْقر ٓ ُيٍك ـقهُنٚ مدٕٜٔ، ؾٍٔٓٚ ذــر بـراءة أم وإحزاب ؾّدٕٔتٚن، 

ادٗمْغ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ، وـذفؽ شقرة إحزاب ٓ ُيٍك ـقهنُٚ مدٕٜٔ، 
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ِٞ ظذ اجلٓٚد، ممـٚ  ؾٍٔٓٚ ذـر أمٓٚت ادٗمْغ، وؾٔٓٚ ذـر ؽزوِة إحزاِب واحل

 ؽـٚؾرٍ  تبدأ بحؿ، وهل: شقرةُ  شقرٍ  واحلقامٔؿ شبعُ  أهنٚ شقرٌة مدٕٜٔ، يدل ظذ

 ْٝ ِٜ  وافدخٚنِ  وافنقرى وافزخرِف  وؾهِ ، وـِٓـٚ شـقٌر وإحَـٚف واجلٚأ

 .مُٜٔ

مل و ضف و يـس و ن و ق أـؾ شقرة تبدأ بحروف مَىًٜ مثؾ حؿ و واظِؿ أن  -4

 مـدٕٔتٚن ــام وؽرهٚ ؾٓل شقر مُٜٔ، مٚ ظدا شقريت افبَرة وآل ظّران ؾٓـام

 تَدم.

، وهـل افسقر افثالث ادتتٚفٜٔ: حمّد وافٍـتح واحلجـراتوبًد احلقامٔؿ تٖيت  -5

 .، ـِٓٚ ُذـِر ؾٔٓٚ اجلٓٚد، واجلٓٚد إٕام ُذِع ذم ادديْٜ بًد اهلجرةمدٕٜٔ شقر

 مُٜٔ. ؾ مـ شقرة ق إػ شقرة افقاؿًٜ شقرٌ أول ادٍهَّ و -6

 .ٜمدٕٔ شقرٌ فٜ ـِف احلديد مع جزء ادجٚدِ  شقرةُ و -7

ُِ  تبٚركَ  جزءُ و -8  ف مُل.ـ

ِٜ  ـِف مُلٌّ  جزء ظؿَّ و -9 ، ظذ خـالف وافْٚس وافٍِِؼ  وافِْك  مٚ ظدا شقرة افبْٔ

 .ذم بًوٓٚ



  تدبر ضىرة الكىثر  
 

- 179 - 

 ﴾يل ىل مل خل﴿

 مث زث رث ﴿ يَقل اهلل تًٚػ فْبٔف حمّد ظِٔف افهالة وافسالم:
ذم اجلْٜ  أي: إٕٚ أظىْٔٚك اخلر افُثر ذم افدٕٔٚ وأخرة، ومـ ذفؽ هنرٌ  ﴾نث

جٚء وصٍف ذم إحٚديٞ افهحٔحٜ بٖٕف أحذ مـ افًسؾ، وأبُٔض ّف افُقار، اش

مـ افِبـ، وضُْٔف ادسؽ، وحٚؾتٚه ؿبٚب افِٗفٗ، وحهٚه افِٗفٗ، وصٚضئٚه ظِٔف درٌّ 

 ريض مٚفؽ بـ إٔسمـ تِؽ إحٚديٞ: حديٞ و .جمقف، وإُٓٔتف ظدُد افْجقم

 اهلل :ؾَِْٚ «افُقار؟ مٚ تدرونأ»: ؿٚل ؿرأ شقرة افُقار اؿ ملسو هيلع هللا ىلصأن افْبل  ظْف اهلل

هذا  أخرج. «ـثر خر ظِٔف وجؾ، ظز ريب وظدٕٔف هنر ؾٕ٘ف»: ؿٚل أظِؿ، ورشقفف

 َٞ ٌٜ  ذم صحٔحف، وؿد رواه ظـ إٔسٍ  مسِؿٌ  احلدي  راٍو مـمـ أصحٚبف، وتٍرد  مجٚظ

 إٔسٍ  أصحِٚب  بذـر أن هذه افسقرة ٕزفٝ ذم ادديْٜ، وأحٍظُ  أصحِٚب إٔسٍ 

ٍٝ  ـَتٚدةَ  ِٞ هذا ْٚين مل يذـروا ذم افبُ  واٚب وهلذا اختِػ : ٚ ذم ادديْٜٕزوهلَ  احلدي

ًٜ شقرًة ذم ـقهنٚ  افًِامءُ   أو مُٜٔ، واهلل أظِؿ. مدٕٔ

َٜ  افهِقاِت  -يٚ رشقل اهلل  -أي: ؾهؾ  ﴾يف ىف يث ىث﴿  افٍريو

 َٜ خمِهٚ فربؽ، وإحر فف إضٚحل إلضًٚم ادسٚـغ: صُرا هلل ظذ ًّٕتف  وافْٚؾِ

إلضًٚم  ؾٖمره اهلل أن جيّع بغ ظبٚدة افهالة، وظبٚدة افذبح هلل ربٚ إفٔف.ظِٔؽ، وتَ

 ﴾جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت﴿، ـام ؿٚل تًٚػ: افْٚس

ف، ؾٚفْحرُ  افْحرو .[162]إًٕٚم: َِ  ُيتص يُقن بىًـ افبًر ذم َفبَّتف أشٍَؾ ُظُْ
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 مـ إٍٔعُ  اإلبؾ ٕن ذم هذه أيٜ: افْحر اهلل ذـر وؿد وافٌْؿ، فِبَر وافذبُح  بٚإلبؾ،

 : فُثرة حلّٓٚ.دسٚـغإلضًٚم ا ؽرهٚ

 ومبٌَض  - ٕبلَّ اهلليٚ  -أي: إن مبٌوؽ  ﴾مك لك اك يق ىق﴿

مـ ـؾ خر، افذي ٓ ُيذـر إٓ  افذفٔؾ، ادَْىعُ  افذي جئٝ بف هق احلَرُ  احلِؼ 

 ﴾هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  بٚفسقء.

ف حٌَر ذفٔؾ، ؾٕ٘ ومُٚنٍ  ذم أي زمٚنٍ  وظٚداه أبٌض افرشقَل  مـ ؾُؾ .[21:ادجٚدفٜ]

ومَْىٌع مـ ـؾ خر، ويّحُؼ اهلُل حَٔٚتف، وٓ ُيذـر إٓ بٚفسقء، ـهْٚديِد ؿريٍش 

ؿ، وهُذا مـ هأارَ  حمَؼ و ؿ،هدابرَ اهلل  ىعوظَٚدوه، ؾَ ملسو هيلع هللا ىلصافذيـ أبٌوقا افْبل 

ؼون ُيبٌوقن افْبل ظِٔف افهالة وافسالم ذم زمْٕٚٚ، ويسخرون مْف، وَيْ

ٓؿ اهلل،  ُُ ُِِٓٔ َٜ فف، ؾٓؿ مَْىًقن مـ ـؾ خر، وإن مل يتقبقا ؾس افرشقمِٚت ادسٔئ

ؾ وٓ هُيّؾ. ِٓ ودٚذا يبٌوقن افْبلَّ ظِٔف افهالة وافسالم افذي أرشِف اهلل  واهلل يّ

ُِ  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼيًتف  ؟رمحٜ فًِٚدغ ف ف رمحٜ، وأؾًٚفُ ف رمحٜ، وأؿقافُ ٓٚ رمحٜ، ودظقتُ ـ

ُِ  ظِٔف افهالة وافسالم وجقبٚ أو اشتحبٚبٚ بف افْبُل رمحٜ، وـؾ مٚ أمر  ف رمحٜ، ؾًٍ

ـُ  وـؾ مٚ هنك ظْف حتريام أو تْزهيٚ  ْٚس ظّقمٚبٚفرمحٜ بٚف ملسو هيلع هللا ىلص جٚء افْبُل  ف رمحٜ.ؾس

  وافهٌٚر، وإؿٚرِب  وافْسٚء، وافُبٚرِ  افرجٚلِ 
ِ
وافٍَراء،  وإبٚظد، وإؽْٔٚء

 
ِ
 وافًبٔد، وادسِّغ وافُٚؾريـ. إحرارِ وافرظٜٔ، و وافوًٍٚء، وافقٓةِ  وإؿقيٚء

ِِّ  ملسو هيلع هللا ىلصجٚء افْبل  اجلحٔؿ،  ٕٚرٓٚ ذم افدٕٔٚ وأخرة، حيذرهؿ مـ بٚفرمحٜ بٚفبؼيٜ ـ

 ويدظقهؿ إػ ضريؼ جْٜ افًْٔؿ، ؾّـ أضٚظف ؾَد اهتدى، ومـ ظهٚه ؾَد ؽقى.

 ،ٚهؿ برهٕٚ، وأطٓرُ مًجزةً  افرشؾِ  هق أـثرُ و ملسو هيلع هللا ىلص حمّدٍ ومٚ هلؿ ٓ يٗمْقن بٚفْبل 
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 مًجزاتِف ودٓئَؾ ٕبقتِف ؾبٌِٝ أـثَر مـ أفٍػ وأربع مٚئٜ 
ِ
وؿد مجع بًض افًِامء

 ٕبقتف: ف ودٓئؾِ ؾّـ مًجزاتِ  مًجزة،

 ُٜ َٜ ؿبؾ اهلجرة، ؿٚلافَّر،  إنَِٚق حٚدا اهلل شبحٕٚف:  افتل وؿًٝ ذم مُ

رِ » ًْ ًٜ ُي ُر * َوإِْن َيَرْوا آَي َّ ََ َْٕنؼَّ اْف ُٜ َوا َٚظ ِٝ افسَّ َب رٌّ * اْؿَسَ
ِّ قُفقا ِشْحٌر ُمْسَت َُ ُضقا َوَي

رٌّ 
َِ ؾُّ َأْمٍر ُمْسَت ـُ قا َأْهَقاَءُهْؿ َو ًُ َب ُبقا َواتَّ ذَّ ـَ ، وؿد رأى ذفؽ ـٍُٚر [3-1]افَّر: «َو

دٚ  افَّرِ  ، ؾِق مل يُقٕقا رأوا إنََٚق مْٓؿاؿ أشِؿ ـثر ؿريش وادظقا إٔف شحر، 

ِٝ  اإلرساءُ  جزاتف:. ومـ مًفآمْقا بٚفَرآن افذي ُيثبٝ إنَٚؿَ  َٜ إػ بٔ مـ مُ

ٍٜ واحدة! ومـ ذفؽ: وادًراُج ادَدس،   افسٚبًٜ، ـؾ ذفؽ ذم فِٔ
ِ
 تُثرُ  إػ افسامء

  ٕبعُ ومـ ذفؽ:  مـ مرة. حتك يٍُل ادئٚت، وؿد وؿع هذا أـثرَ  افَِٔؾِ  افىًٚمِ 
ِ
 ادٚء

ًِ  مـ بغِ  افْبل أن ومـ ذفؽ:  حرضًا وشٍرًا. ف، وؿد وؿع هذا أـثر مـ مرةٍ أصٚب

ًِد ظِٔف ، ؾِام ُصِْع فف مْزٌ ذم مسجده ـٚن ُيىٛ إػ جذعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ـّ اجلذعُ ص  ، ؾح

، وشّع ذفؽ ـؾُّ مـ ذم إفٔف حتك شُٝ ملسو هيلع هللا ىلص وّف افْبُل ؾ افهبِل  وصٚح صَٔٚح 

ُٜ ومـ ذفؽ:  .ادسجد ذم أمقٍر صتك، مثؾ شٗافف اهلل إٕزال ادىر، ه ءَ دظٚ اهللِ اشتجٚب

ادرىض ظذ يديف ـثٍر مـ  إبراءُ دظٚئف مبٚذة. ومـ ذفؽ: ؾْٔزل ادىُر ب٘ذن اهلل بًد 

ِٞ افهحٔحٜ ٍٜ ذم إحٚدي مـ  ف اهللًِضأمٚ ومـ ذفؽ:  .ذم ؿهٍص ـثرٍة مًروؾ

ِٝ  ف ووظدهؿ بٍتِح أصحٚبَ  أخزافٌٔقب ومٚ يُقن، ؾَد  ـِ  مُٜ وبٔ  ادَدس وافّٔ

ٍٛ  خٔزَ  وافًراق، وأخز بٍتِح  وافنٚمِ   ريض اهلل ظْف ذم ؽدِ  ظذ يد ظع بـ أيب ضٚف

ذم افبؼيٜ، ؾَد  ملسو هيلع هللا ىلصآاٚر افرشقل ومـ ذفؽ:  يقمف، وؽر ذفؽ ممٚ وؿع ـام أخز بف.

ٍٜ  خرَ  واحتك صٚر ؿمـ افيِامت إػ افْقر، وزـٚه أخرج ادسِّغ ٝ َج خرِ أُ  أم



  رة الكىثرتدبر ضى  
 

- 182 - 

ومـ مًجزاتف ظِٔف افهالة وافسالم شرُتف ادؼؿٜ،  .حغ آمْقا بف واتبًقه فِْٚس

ٖمِٓٚ ظِؿ أهنٚ شرُة ٕبلٍّ ـريؿ. ومـ أظيؿ مًجزاتِف ظِٔف افهالة ؾّـ ؿرأهٚ وت

وافسالم افَرآُن افُريؿ، وهق مًجزُتف اخلٚفدة، افتل ٓ يستىٔع اإلٕس واجلـ أن 

ِٛ افتل  يٖتقا بّثِف، أخبُٚره صٚدؿٜ، وأحُُٚمف ظٚدفٜ، وبرـُٚتف ـثرة، ؾٓق خُر افُت

وُؾ افًِقم، بغ اهلل ؾٔف ـؾَّ مٚ حيتُٚج إفٔف إٔزهلٚ اهلل ظذ إٔبٔٚئف، وافًِؿ بف أؾ

ادسِّقن ذم ـؾ زمٍٚن ومُٚن، ؾٓق هيدهيؿ إن اتبًقه فِتل هل أؿقم ذم مجٔع 

أمقرهؿ افدئْٜ وافدٕٔقيٜ، آجتامظٜٔ وآؿتهٚديٜ وافسٔٚشٜٔ، ؾُؾ مٚ حيتٚج 

ّف مـ ظِّف، افْٚس إفٔف بْٔف اهلل ذم ـتٚبف افًئؿ ًٕهٚ أو َدٓفٜ أو اشتْبًٚضٚ، ظِ

دٚ ذم صدور ادتدبريـ، وهدًى  مقظيٜ فِّتَغ، وصٍٚءٌ  ؾٓق ،وجِٓف مـ جِٓف

 ٌٜ  .ٓ تَْيض ظجٚئبف، وٓ حُتل ؾقائده فِّٗمْغ، ورمح
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 صورة الكافرون دبرث

ِٜ  ملسو هيلع هللا ىلصهذه افسقرة ـٚن افْبل  مع شقرة  يُثر مـ ؿراءُتٚ ذم صالتف افْٚؾِ

افقتر، ؾُٚن يَرؤهٚ ذم  افِٔؾ، وذم صالةِ  لِ افْٓٚر، وذم أو اإلخالص، ذم أولِ 

 افقتر. ادٌرب، وذم صالةِ  صالةِ  افٍريوٜ، وذم افرـًتغ بًدَ  رـًتل افٍجر ؿبَؾ 

وهذه افسقرة ؾٔٓٚ براءٌة مـ مجٔع افُٚؾريـ، مـ افٔٓقد وافْهٚرى وشٚئر 

 ادؼـغ ظذ اختالف أديٚهنؿ افبٚضِٜ.

 ﴾يل ىل مل خل﴿

فْبٔف وجلّٔع أمتف، أي: ؿؾ  مـ اهلل هذا أمرٌ  ﴾ىليل مل خل﴿

 جلّٔع افُٚؾريـ مـ افٔٓقد وافْهٚرى وشٚئر ادؼـغ: يٚ أهيٚ افُٚؾرون بٚهلل

 ىٌٚب وهق ِخ  .ي مُْؿ ومـ ـٍرـؿؤاشًّقا تز وبرشقفف وبام إٔزل ذم ـتٚبف

ويٗخذ مـ هذا  ٓؿ، مـ مٙ مْٓؿ ومـ شٖٔيت مْٓؿ إػ يقم افَٔٚمٜ.فٍُِٚر ـِِ 

 ُٜ ِٜ وافقضقِح ذم افًَٔدة، وظدُم مداهْٜ افُٚؾريـ حتك اخِلىِٚب مؼوظٔ افكاح

 َٜ ذم حٚل آشتوًٚف، ؾٓذه افسقرة مُٜٔ، ومع هذا أمَر اهلُل ٕبٔف أن يبغ ٕهِؾ مُ

أهنؿ ـٍٚر، ويتزأ مْٓؿ ومـ ديْٓؿ، وهُذا جيٛ ظذ ادسِؿ أن يًِـ ظَٔدتف 

ُٜ تسّٔ ِٜ إمقِر بّسُّٔٚتٚ وديْف، ويتزأ مـ مجٔع افُٚؾريـ. وذم هذا أمهٔ

ِٜ افُٚؾِر ـٚؾرا، ؾّـ اجلٓؾ افًئؿ أن يتحرج  افهحٔحٜ، ؾال جيقُز ترُك تسّٔ
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ادسُِؿ مـ وصػ افُٚؾريـ بٚفٍُر ـام شامهؿ اهلل ذم ـتٚبف، ؾٓؿ يٍُرون بٚهلل ؾال 

يًبدوٕف وحده، ويٍُرون برشقفف ؾال يهدؿقٕف وٓ يىًٔقٕف، ويٍُرون بٚفَرآِن 

مـ ظْد اهلل، وٓ يتبًقٕف، ومـ ـٚن يريد اخلر فُِٚؾر ؾِٔدُظف إػ ؾال يٗمْقن إٔف 

 اإلشالم، وفٔبٌِف ـتٚب اهلل، وفٔخقؾف مـ ظذاب اهلل.

أن ٓ أظبد مٚ يٚ أهيٚ افُٚؾرون إٔٚ أي:  ﴾ىم مم خم حم جم﴿

 ٍٜ ٍٜ  تًبدون مـ آهل  .افًبٚدة، ٓ تستحؼ بٚضِ

متؿ أهيٚ افُٚؾرون مٚ د -أي: وٓ إٔتؿ  ﴾ىن من خن حن جن يم﴿

 افُاملِ  بهٍِٚت  ظٚبدون اهلل افقاحد افذي أظبده، ادتهَػ  -ـ ظذ ضالفُؿ كيم

 .شبحٕٚف

أهيٚ  -مٚ ظبدتؿ  أي: وٓ إٔٚ ذم ادستَبؾ ظٚبدٌ  ﴾جي يه ىه مه جه ين﴿

ُِ مـ آهلتُؿ وظبٚدتِ  مـ أهلٜ افبٚضِٜ، ؾٖٕٚ متزؤٌ  -افُٚؾرون  ٓٚ ُؿ افبٚضِٜ، وٓ أؿب

 .وٓ ذم ادستَبؾمٚ حٔٔٝ، ٓ ذم احلٚرِض  أبدا

أهيٚ افُٚؾرون مٚ دمتؿ  -أي: وٓ إٔتؿ  ﴾ٰذ يي ىي مي خي حي﴿

ؾٚفٔٓقد ٓ يًبدون اهلل ادتهَػ  .ظٚبدون اهلل افذي أظبده -مكيـ ظذ ضالفُؿ 

بهٍِٚت افُامل، بؾ يًبدون إهلٚ يهٍقٕف بٚفَْٚئص وافًٔقب ـٚفتًٛ وآشساحٜ 

تُِٔؼ بٚهلل افًئؿ، وافْهٚرى يقم افسبٝ وؽِر ذفؽ مـ صٍٚت افَْص افتل ٓ 

يًبدون إهلٚ يهٍقٕف بٖن فف وفدا وصٚحبٜ، وإٔف اٚفٞ االاٜ، وادؼـقن يًبدون 

 أصْٚمٚ وؽرهٚ، ؾُِٓؿ ٓ يًبدون اهلل شبحٕٚف بام ذع فًبٚده.
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 ، وهقديُُْؿ -أهيٚ افُٚؾرون  -أي: فُؿ  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿

وظِّف، ومًْك  ال مْٚ ظذ ديْفـ وشٔجٚزي اهللُ، اإلشالم ل وهقديْ ، ويلَ افٍُر

اإلشالم: آشتسالم هلل بٚفتقحٔد، وإَٓٔٚد فف بٚفىٚظٜ، وافزاءة مـ افؼك 

 مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه﴿تًٚػ: اهلل ؿٚل  .وأهِف
 خص حص مس خس﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[41:يقٕس] ﴾مس هث مث هت مت هب

 أيٜ هذه ذم فٔسو .[84:اإلرساء] ﴾جع مظ حط مض خض حض جض مص

 ،افبٚضؾ ٓؿديِْ  مـ افزاءة ؾٔٓٚ بؾ ادِحديـ، بًُض  ييْف ـام ٍٚرافُ بديـ افرضٚ

 ديـ مـ ٕتزأ أن ٔجٛؾ أظامُل افُٚؾريـ إذا تزأ مْٓٚ، ادسِؿَ  رُض ي ٓ إٔفبُٔٚن و

، وافزاءُة مـ ادؼـغ هق وحغ وؿٝ ـؾ ذم ومجِٔع ادؼـغ وافْهٚرى افٔٓقد

ُٟ مجِٔع إٕبٔٚء، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ:   خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي﴿مْٓ
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 .[4]ادّتحْٜ: ﴾حص مس خس حس جس مخ جخ مح

ربْٚ ٓ دمًِْٚ ؾتْٜ فِذيـ ـٍروا، واؽٍر فْٚ ربْٚ إٕؽ إٔٝ افًزيز احلُٔؿ. ربْٚ ٓ 

 دمًِْٚ ؾتْٜ فَِقم افيٚدغ، وٕجْٚ برمحتؽ مـ افَقم افُٚؾريـ.
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 صورة النرص دبرث

آخر شقرة ؿهرة إٔزهلٚ اهلل ظذ رشقفف ظِٔف افهالة شقرة افْك هل 

ٍٜ إٔزهلٚ اهلل   ؾٓل شقرة افتقبٜ.ظذ رشقفف وافسالم، وأمٚ آخر شقرٍة ضقيِ

 ﴾يل ىل مل خل﴿

أي: إذا جٚء ٕك اهلل بًّقٕٜ ادٗمْغ  ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿

ٓٚ ذم رموٚن ذم افسْٜ افثٚمْٜ مـ مُٜ، وـٚن ؾتحُ  ؾتُح  ظذ افُٚؾريـ، وحتََؼ 

يَقفقن: إن طٓر ومُٜ،  ب٘شالمٓٚ ؾتَح تْتير افًرب  وؿد ـٕٚٝ ؿبٚئؾ رة.اهلج

ظذ ؿقمف ؾٓق ٕبل، ؾِام ؾتح اهلل ظِٔف مُٜ دخِقا ذم ديـ اهلل أؾقاجٚ، ؾِؿ حمٌّد 

وذم هذه أيٜ بٔٚن أن افْك  .ٜٔزيرة افًرباجل أشِؿ مًيؿ أهؾمتض شْتٚن حتك 

افتٍريؼ بغ وذم هذه أيٜ  ينٚء. مـ ظْد اهلل، يْك مـ ينٚء، ذم افقؿٝ افذي

ٚفْك ؿد يُقن مـ ؽر ؾتح فبالد افُٚؾريـ، ـْك ادسِّغ ذم افْك وافٍتح، ؾ

وؿد  ؽزوة بدر، وؿد يُقن افْك مع افٍتح، وهق أـّؾ، ـام حهؾ ذم ؾتح مُٜ.

افْٚس ذم ديـ اهلل أؾقاجٚ، ؾٔٗخذ مْف أن افْك  ذـر اهلل بًد هذه أيٜ دخقَل 

 ٌٛ ٌٛ فٍ شب  فدخقل افْٚس ذم ديـ اهلل أؾقاجٚ. تح بالد افُٚؾريـ، وأن افٍتح شب

يٚ  -أي: ورأيٝ  ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ﴿

ؿبٚئؾ افًرب يدخِقن ذم ديـ اإلشالم مجٚظٚت ـثرة، ؾبًد أن ـٚن  -رشقل اهلل 

يسِؿ افقاحد وآاْٚن، صٚر يسِؿ ادئٚت وإفقف، وذم ظٚم تسًٜ مـ اهلجرة 
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ب٘شالم أؿقامٓؿ، افرشقل ؾ افًربٜٔ إػ ادديْٜ افْبقيٜ ُيزون وؾقد افَبٚئ تجٚء

حجٜ افقداع ٕحق مٚئٜ أفػ مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوذم شْٜ ظؼ مـ اهلجرة حٟ مع افْبل 

وؿد أخز اهلل أن مجٔع افهحٚبٜ افسٚبَغ وافالحَغ مـ  افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ.

 خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف﴿أهؾ اجلْٜ ؾَٚل ذم ـتٚبف: 
 .[11]احلديد: ﴾مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل

 ِّ ُّ﴿: ٕزفٝ )دٚ هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل: روى أمحد ذم مسْده ظـ أيب
 ؿِقبٚ، أرق هؿ افّٔـ، أهؾ أتٚـؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ؿٚل ﴾مئ زئ رئ ّٰ

. وؿد اختِػ افًِامء ذم وؿٝ ٕزول شقرة «يامٕٜٔ احلُّٜ يامن، افٍَف يامن، اإليامن

ذم افسْٜ افسٚبًٜ فِٓجرة، وـٚن أول جملء افْك، ؾَٔؾ: ٕزفٝ بًد ؽزوة خٔز 

أهؾ افّٔـ إػ ادديْٜ بًد ؽزوة خٔز، حغ جٚء أبق مقشك إصًري وأصحٚبف، 

مُٜ، واهلل  بًد ؾتِح  وـذفؽ أبق هريرة ريض اهلل ظْٓؿ، وؿٔؾ: ٕزفٝ هذه افسقرةُ 

 واإلشالم هق ديـ اهلل افذي ذظف فًبٚده، ؾِٔس اإلشالم ديْٚ مبتدظٚ مـ أظِؿ.

، وافدخقل ؾٔف أمٚن ملسو هيلع هللا ىلصآراء افبؼ، بؾ هق ديـ اهلل افذي أرشؾ بف رشقفف حمّدا 

 مـ افوالل وافًذاب.

 زت رت يب﴿ اؿ ؿٚل اهلل فْبٔف حمّد ظِٔف افهالة وافسالم:
أي: ؾْزه ربؽ ظـ افَْٚئص بتسبٔحف ذم افهالة وذم ؽر افهالة، مع  ﴾مت

واشتًد فَِٚئف بًد افثْٚء ظِٔف وصُره ظذ ًّٕف، واضِٛ مْف شس ذٕقبؽ، 

وذم افهحٔحغ ظـ ظٚئنٜ  إتٓٚئؽ مـ تبِٔغ افْٚس مٚ أرشِؽ اهلل بف مـ ديْف.

ذم رـقظف  أن يَقلبًد ٕزول هذه افسقرة ـٚن يُثر  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظْٓٚ أن افْبل 
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ؾُٚن جيّع بغ  .«شبحٕٚؽ افِٓؿ ربْٚ وبحّدك، افِٓؿ اؽٍر يل»: وشجقده

 .أمره اهللتسبٔح اهلل بحّده واشتٌٍٚره ـام 

أي: إن اهلل ـٚن ومل يزل ـثر افتقبٜ ظذ ظبٚده  ﴾زث رث يت ىت﴿

ؾّـ أشامء اهلل احلسْك: افتقاب، ؾّـ  افتٚئبغ ادىًٔغ، يرمحٓؿ، ويَبؾ تقبتٓؿ.

ل شٔئٚتف حسْٚت برمحتف وـرمف، ؿٚل اهلل تًٚػ: تٚب تٚب اهلل ظِٔف، وبدَّ 

 ﴾نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ﴿
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف﴿حٕٚف: وؿٚل شب .[71]افٍرؿٚن:
 َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿وؿٚل اهلل ظـ ظبٚده ادتَغ:  .[25:افنقرى] ﴾يك
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
]آل  ﴾مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث

واهلل يٍرح بتقبٜ ظبده ـام أخز بذفؽ افْبل ظِٔف افهالة  .[136-135ظّران:

وافذٕٛ إمٚ أن يُقن بسك  مـ ـؾ ذٕٛ،ِؿ ظذ ـؾ مسافتقبٜ واجبٜ و وافسالم.

واجٛ، أو بًٍؾ حمرم، ؾًذ ادسِؿ أن يتقب مـ افتَهر ذم افقاجبٚت، ومـ 

ض ٍٕسف فًذاب اهلل، ـام ؿٚل تًٚػ: افقؿقع ذم ادحرمٚت، ومـ مل يتٛ ؾَد ظرَّ 

 .[11]احلجرات: ﴾مب هئ مئ هي مي خي حي﴿
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ؾِٓٚ  آدمٍل   ٓ تتًِؼ بحِؼ إن ـٕٚٝ ادًهٜٔ بغ افًبد وبغ اهللؿٚل افًِامء: 

 االاٜ ذوط:

 أن يَِع ظـ ادًهٜٔ. - 1

 أن يْدم ظذ ؾًِٓٚ. - 2

 أن يًزم ظذ أن ٓ يًقد إفٔٓٚ أبدا. - 3

: أن يزأ ؾٔزاد ذط رابع فتهح تقبتف، وهق إذا ـٚن افذٕٛ يتًِؼ بحؼ آدملو

ؽٔبٜ رده إفٔف، وإن ـٚن  مِّسوؿٚ أو مٌهقبٚؾ٘ن ـٚن مٚٓ  ،مـ حؼ صٚحبف

وإن مل يُّْف اشتٌٍر فف، ودظٚ فف، وأاْك ظِٔف ظْد افْٚس افذيـ  اشتحِف مْٓٚ،

أن يتقب مـ مجٔع افذٕقب، ؾ٘ن تٚب مـ بًوٓٚ ظذ ادسِؿ وجيٛ  اؽتٚبف ظْدهؿ.

، وبَل ظِٔف أن يتقب مـ افذٕقب إخرى، ؿٚل صحٝ تقبتف مـ ذفؽ افذٕٛ

 ﴾جن مم خم حم جم هل مل خل حل﴿اهلل تًٚػ: 

 جب هئ﴿ؾٚفتقبٜ شبٛ فٍِالح ذم افدٕٔٚ وأخرة، ؿٚل اهلل تًٚػ:  .[31]افْقر:
 .[3]هقد: ﴾مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

افِٓؿ وؾَْٚ فِتقبٜ افْهقح، وحبٛ إفْٔٚ اإليامن وزيْف ذم ؿِقبْٚ، وـره إفْٔٚ 

افِٓؿ اجًِْٚ مـ افذيـ إذا  افٍُر وافٍسقق وافًهٔٚن، واجًِْٚ مـ افراصديـ.

 ُتِقا صزوا، وإذا َأذٕبقا اشتٌٍروا.ُأظىقا صُروا، وإذا اب
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 صورة املضد دبرث

يقمٚ  خرج ملسو هيلع هللا ىلص افْبل أن ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ابـ روى افبخٚري ومسِؿ ظـ

 ًِ  يدي بغ فُؿ ٕذير إين»: ؿٚل ؾِام اجتًّقا ؿرينٚ، ؾْٚدى اجلبؾ إػ دذم مُٜ ؾه

 مث﴿: وجؾ زظ اهلل ؾٖٕزل فؽ، تبٚ مجًتْٚ؟! أهلذا: هلٛ أبق ؾَٚل ،«صديد ظذاب
 آخرهٚ، ؾٓل مـ أوائؾ افسقر ادُٜٔ. إػ ﴾يف ىف يث ىث نث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

، واشّف ظبد افًزى ملسو هيلع هللا ىلصأبق هلٛ هق ظؿ افْبل  ﴾يف ىف يث ىث نث مث﴿

، وـٍر ااْٚنِ  أربًٜ مـ أظاممف، ؾٖشِؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصبـ ظبد ادىِٛ، وؿد أدرك بًثٜ افْبل 

ٚفٛ، وـٚن أبق ، وـٍر أبق هلٛ وأبق ضريض اهلل ظْٓام ااْٚن، أشِؿ محزة وافًبٚس

أمٚ أبق هلٛ  وفُْف مل يسِؿ، مـ ـٍٚر ؿريش، ويداؾع ظْف، ملسو هيلع هللا ىلصضٚفٛ حيّل افْبل 

، وذم هذا ظزٌة دـ يًٚديف بًض أؿٚربف، ملسو هيلع هللا ىلصِْبل افًداوة فافٍُر وؾُٚن صديد 

 ادحٚريب ضٚرق روى ابـ أيب صٔبٜ ظـ .ظذ ظّف ملسو هيلع هللا ىلصؾًِٔف أن يهز ـام صز افْبل 

 بٖظذ يْٚدي وهق ادجٚز، ذي بسقق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل رأيٝ: ريض اهلل ظْف ؿٚل

 بٚحلجٚرة، يتبًف وظّف أبق هلٛ ،«تٍِحقا اهلل إٓ إفف ٓ ؿقفقا: افْٚس، أهيٚ»: صقتف

 مث﴿ـذاب. ومًْك  ؾٕ٘ف تىًٔقه: ٓ افْٚس، أهيٚ يٚ يَقل: وهق ـًبٔف، أدمك ؿد
 ﴾يف ىف﴿ وهذا دظٚء ظِٔف، وؿقفف: أي: خِّست يدا أيب هلٛ، ﴾يث ىث نث

 .، وهذا خز بٖن أبٚ هلٛ ؿد خِّسخِّس وصَل فٍُره بٚهلل ورشقفف أي: وؿد



  تدبر ضىرة المطد  
 

- 191 - 

ف وافذي : أيُّ رء دؾع ظْف مٚفُ يًْل ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق﴿

 جم يل﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ؟!إذا مٚت ظذ ـٍره ـسبف مـ إوٓد واجلٚه وإمقال
، ؾّـ ـٚن ـٚؾرا، ومتتع ذم افدٕٔٚ شْغ، ؾحغ [11:افِٔؾ] ﴾يم ىم مم خم حم

افدٕٔٚ وأخرة، ؾٚهلل ؿد يًىل افُٚؾر إمقال وإوٓد اشتدراجٚ يّقت ُيِّس 

 هن من خن حن جن مم خم حم﴿فف، وفتُثر آاُٚمف ـام ؿٚل تًٚػ: 
 .[217-215]افنًراء: ﴾خم حم جم يل ىل مل خل ٰه مه جه

ٍٛ  ﴾مم ام يل ىل مل﴿ ٕٚرا ظئّٜ آصتًٚل،  أي: شٔدخؾ أبق هل

 .صديدة اإلحراق، حتٔط بف مـ مجٔع جقإبف

ُٝ أم مجٔؾ رأة أيب هلٛ هل ام ﴾نن من زن رن﴿ حرب،  أروى بْ

وـٕٚٝ متق بغ افْٚس بٚفّّْٜٔ، وافّّْٜٔ مـ ـبٚئر افذٕقب، وهل َٕؾ افُالم 

أي:  ﴾نن من زن رن﴿ ؿٚل اهلل شبحٕٚف: بْٔٓؿ. إلؾسٚدبغ افْٚس ف

وشتدخؾ افَْٚر أيوٚ زوجتف افتل ـٕٚٝ متق بغ افْٚس بٚفّّْٜٔ، وتقؿد بْٔٓؿ 

َٜ  .َِْف إفٔٓؿ مـ افُالمبسبٛ مٚ ت افًداوات ادٍِّسيـ،  بًُض  هُذا ؾِّس أي

وٓ مٕٚع مـ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل افْبل ضريؼ ظذ َِٔفافنقك ؾتُ  حتّؾ ـٕٚٝ وؿٚل بًوٓؿ:

صحٜ افَقفغ، ؾتُقن ؿد مجًٝ بغ هٚتغ افسٔئتغ: ادق بغ افْٚس بٚفّّْٜٔ، 

فَقل إول افًؾ و ورمل احلىٛ وافنقك ذم ضريؼ افْبل ظِٔف افهالة وافسالم،

: ؾالن حيىٛ يَقفقنافًرب َد ذـر ظِامء افٌِٜ وافتٍسر أن واهلل أظِؿ، ؾ، أصح

 ظذ ؾالن إذا ٕؿ بف، ومْف ؿقل افنٚظر:
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ٌَ ذم افرِّ  صٚةُ افقُ  ؿُ ق احلىٛ ... هُ ٚفُ محَّ  بْل إدرمِ  إنَّ   َٛو ضٚ وذم اف

 ،ٕبقتف مـ دٓئؾ ودفٔؾ ،ملسو هيلع هللا ىلصفِْبل  طٚهرة مًجزة افسقرة هذه ذم: افًِامء ؿٚل

ٍٛ  ؾَد أخز . حتك مٚتٚؾًِال يٗمْٚ  ومل ،أهنام مـ أهؾ افْٚرف وامرأتِ  اهلل ظـ أيب هل

دفٔؾ ظذ اإليامن بٚفَوٚء وافَدر، ؾَد ظِؿ اهلل مقُتام ظذ افٍُر،  هذه افسقرة وذم

ًّؾ ظبٚده، ٓ ُيٍك ٚهلل يًِؿ مٚ شٔؾوأهنام مـ أهؾ افْٚر، وـتٛ ذفؽ ذم ـتٚبف، 

 هث مث هت﴿، ـام ؿٚل تًٚػ: دٚيض وٓ مـ ادستَبؾظِٔف رء مـ ا
أي: يًِؿ متَِبُؿ ذم افدٕٔٚ، ويًِؿ مثقاـؿ ذم أخرة ذم  [19]حمّد: ﴾هس مس

 اجلْٜ أو ذم افْٚر.

ٍٛ  ﴾مي زي ري ٰى ين ىن﴿ حبؾ ؽِٔظ  أي: ذم ظْؼ امرأة أيب هل

ب بف ذم ٕٚر جْٓؿ  وهذه افسقرة تبغ أن إٕسٚب ٓ تٍْع ظْد اهلل، .صديد ُتًذَّ

 ٍٛ ، ؾّٔزان افتٍٚضؾ ظْد اهلل افتَقى، ملسو هيلع هللا ىلص افْبلِّ  ظؿَّ مع ـقٕف  مـ أهؾ افْٚر ؾٖبق هل

 ﴾يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب﴿ـام ؿٚل شبحٕٚف: 

، وؿد أخزٕٚ اهلل ذم ـتٚبف أن ابـ ٕقح افذي ـٍر وأبك أن يرـٛ مع [13]احلجرات:

افهالة  ادٗمْغ افسٍْٜٔ مـ أهؾ افْٚر، وـذفؽ آزر أبق افْبل إبراهَٔؿ ظِٔف

 مثنث زث رث يت﴿وافسالم مـ أهؾ افْٚر، وؿٚل اهلل شبحٕٚف ظـ إبراهٔؿ: 
ؾبًض ذريٜ ، [113]افهٚؾٚت: ﴾اك يق ىق يف ىف يث ىث

ؾٚفًزة ظْد اهلل بٕٚظامل ٓ بٕٕٚسٚب، ؿٚل اهلل إٕبٔٚء حمسْقن، وبًوٓؿ طٚدقن، 

 ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض﴿تًٚػ: 
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رواه مسِؿ مـ  «ٖ بف ظِّف، مل يِّسع بف ٕسبفمـ بى»: ملسو هيلع هللا ىلصوؿٚل افْبل ، [111]ادٗمْقن:

 .حديٞ أيب هريرة ريض اهلل ظْف

ِّٔؽ ظِٔف افهالة ؽ افُريؿـتٚبِ  افِٓؿ ؾَْٓٚ ذم افديـ، وظِّْٚ تٍسرَ  َٜ ٕب ، وشْ

 .وافتسِٔؿ
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 صورة اإلخالص دبرث

ـام ابٝ ذفؽ ظـ افْبل  تًدل اِٞ افَرآنهلٚ ؾوؾ ظئؿ، ؾٓل هذه افسقرة 

ـقهنٚ اِٞ افَرآن أن أجر تالوُتٚ يًدل أجر تالوة اِٞ افَرآن، فُـ ، ومًْك ملسو هيلع هللا ىلص

مـ ؿرأ اِٞ افَرآن ؾِف أجر موٚظػ، ؾّـ ؿرأ اِٞ افَرآن يًْل ظؼة أجزاء مـ 

افَرآن أـثر أجرا ممـ ؿرأ شقرة اإلخالص مرة واحدة مـ جٜٓ افتؤًػ، وؿراءة 

افًِامء: افَرآن  شقرة اإلخالص تًدل اِٞ افَرآن مـ ؽر تؤًػ، وؿٚل بًض

ـِف االاٜ أؿسٚم، تقحٔد وأحُٚم وجزاء، ؾٓق إمٚ آيٚت ذم تقحٔد اهلل، وإمٚ آيٚت 

ذم بٔٚن إحُٚم مـ احلالل واحلرام، وإمٚ آيٚت ذم ذـر افقظد وافقظٔد ذم أخرة، 

واهلل  وشقرة ؿؾ هق اهلل أحد ـِٓٚ ذم افتقحٔد، ؾٓل اِٞ افَرآن مـ هذه اجلٜٓ،

افهحٚبٜ  بًض ادٍِّسيـ مـهلٚ شبٛ ٕزول، ؾَد ذـر قرة أظِؿ. وهذه افس

ظـ ربف، مٚ هق؟ ؾٖٕزل اهلل هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوافتٚبًغ أن مؼـل ؿريش شٖفقا افْبل 

مـ  شقر افَرآن مْٓٚ مٚ فف شبٛ ٕزول، ومْٓٚ مٚ ٕزل ابتداءو .افُريّٜ افسقرة

 .فٔس هلٚ شبٛ ٕزول خٚص افَرآن ، وأـثر شقرؽر شبٛ

 ﴾يل ىل مل خل﴿

فِّؼـغ افسٚئِغ ظـ  -يٚ رشقل اهلل  -أي: ؿؾ  ﴾جم يل ىل مل خل﴿

 صٍٜ اهلل: هق اهلل ادستحؼ فًِبٚدة وحده، ادتٍرد بٚفقحدإٜٔ ذم ذاتف وصٍٚتف.
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. أي: اهلل افُٚمؾ ذم صٍٚتف، ادَهقد ذم حٚجٚت ظبٚده ﴾مم خم حم﴿

 ؾٚهلل: افُٚمؾ ذم صٍٚتف، فف مًْٔٚن: ادًْك إولؾٚفهّد مـ إشامء احلسْك، و

هق افسٔد افُٚمؾ ذم مجٔع صٍٚتف، ؾٓق افسّٔع افذي ـّؾ ذم شًّف، افبهر افذي 

ـّؾ ذم بكه، افًِٔؿ افذي ـّؾ ذم ظِّف، احلُٔؿ افذي ـّؾ ذم حُّتف، وهُذا 

شٚئر صٍٚتف، ؾُؾ صٍٜ مـ صٍٚتف بٚفٌٜ افٌٚيٜ ذم افُامل وافًيّٜ، وادًْك افثٚين: 

 .ده افًبٚد ذم ؿوٚء حٚجُٚتؿ، ؾٓق افذي يَهادَهقد ذم حٚجٚت ظبٚده

، ٓ أي: اهلل مل يِد وفدا مـ اإلٕس واجلـ وادالئُٜ ﴾خن حن جن يم ىم﴿

ؿبؾ خَِف، فد، ؾِٔس فف أٌب وٓ أم، ؾٓق إول مل يِده وااهلل ، وظٔسك، وٓ ؽَره

وذم هذا رٌد ظذ افْهٚرى افذيـ يًتَدون  .يّقت شبحٕٚففدائؿ افذي ٓ ٔخر ااو

ـَ اهلل  خب﴿شبحٕٚف: اهلل ؿٚل ، تًٚػ اهلل ظام يَقفقن ظِقا ـبرا. أن ظٔسك اب
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 .[95-88:مريؿ] ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

وؿٚل تبٚرك  .[58:افٍرؿٚن] ﴾ٰذ يي ىي مي خي حي﴿ وؿٚل ظز وجؾ:

 .[3:احلديد] ﴾هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق﴿وتًٚػ: 

 وٓ ذم أي: وفٔس هلل أحد مثٔال فف ذم ذاتف، ﴾ىه مه جه ين ىن من﴿

 يه مهىه جه ين﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  أؾًٚفف. ذم وٓ صٍٚتف، ذم وٓ أشامئف،
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، وـؾ مٚ خىر ٓ ياماِف رء مـ خمِقؿٚتفؾٚهلل  .[11:افنقرى] ﴾خي حي جي

ـ ٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ ببٚفؽ ؾٚهلل خالُف ذفؽ، وٓ جيقز ختُٔؾ ـٍٜٔٔ صٍٚت اهلل، ؾْح

افروح افتل خَِٓٚ اهلل ؾْٔٚ، وٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ ًٕٔؿ اجلْٜ وظذاب افْٚر، وٓ ـٍٜٔٔ 

ادالئُٜ، وهل أصُٔٚء خمِقؿٜ، ؾّـ بٚب أوػ ٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ صٍٚت اخلٚفؼ شبحٕٚف، 

ؾال ٕحٔط ظِام  ،[111]ضف: ﴾مظ حط مض خض حض﴿ـام ؿٚل اهلل تبٚرك وتًٚػ: 

َٕيَر فف، وٓ َوَفَد فف، ف شبحٕٚ بذاتف، وٓ بهٍٚتف، ٓ إفف ؽُره، وٓ صبَٔف فف، وٓ 

، هق إول ؾِٔس ؿبِف رء، وأخر وٓ َوافَِد فف، وٓ صٚحبٜ فف، وٓ ذيَؽ فف

روَن ؾِٔس بًده رء،  ُِّ ٍَ تِف إََوٌٚء، َيًَتِزُ ادت َّٔتِِف ابتداٌء، وٓ ِٔخِريَّ
فِ فٔس َٕوَّ

رونَ ّخِقؿٚتفب َُّ  يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن﴿ ذم ذاتِف، ، وٓ َيَتٍ
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ
 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث

 جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس
 .[24-22]احلؼ: ﴾خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ
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 صورة الفلق دبرث

افٔٓقد اشّف فبٔد بـ  مـ شحره رجٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلص جٚء ذم احلديٞ افهحٔح أن افْبلَّ 

ذم  بئر مقضقع ذم وأخزه بٖن افسحر ؾ،جزي ؾٖتٚه ،ملسو هيلع هللا ىلصإظهؿ، ؾّرض افْبل 

َده، وصٍٚه اهلل شبحٕٚف ملسو هيلع هللا ىلصؾٖمر افْبل  ادديْٜ، ََ رواه  .ب٘خراج افسحر مْٓٚ، وحؾ ُظ

ريض اهلل ظْٓٚ، ورواه أمحد ذم مسْده مـ  حديٞ ظٚئنٜافبخٚري ومسِؿ مـ 

ـٚن يَقل  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديٞ أن افْبل هذا فٔس ذم و حديٞ زيد بـ أرؿؿ ريض اهلل ظْف.

 ًٚ وٓ يريد ؿقفف، أو يْسٛ إػ افديـ مٚ مل يٖمره بف اهلل، ومل يستّر هذا افسحر صٔئ

َد دظٚ افْبل ربف ـثرا حتك صٍٚه، وٓ يقجد دفٔؾ يّْع مـ إمُٚن وؿقع ؾ ،ضقيال

بؾ يقجد دفٔؾ ذم افَرآن  ،ظِٔف افهالة وافسالم وؽره مـ إٕبٔٚءافسحر بٚفْبل 

 من خن﴿الة وافسالم ُشِحر، ؿٚل اهلل تًٚػ: مقشك ظِٔف افهافْبل افُريؿ ظذ أن 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين
 .[68-66]ضف: ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ﴾يل ىل مل خل﴿

أي: ؿؾ متًقذا بٚهلل وحده: أشتجر بخٚفؼ  ﴾مي خي حي جي يه﴿

وهذا  .[96:إًٕٚم] ﴾مي خي﴿افهبح، ؾٚفٍِؼ هق افهبح، ـام ؿٚل تًٚػ: 

 أمتِف. وجلّٔع ملسو هيلع هللا ىلصِْبل فىٚب اخل
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أي: أظقذ بٚهلل رب افٍِؼ مـ ذ ـؾ خمِقق ؾٔف  ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿

ذ، مـ اإلٕس واجلـ واحلٔقإٚت وإمراض وإوبئٜ وافريٚح وافهقاظؼ وٕٚر 

 ظذ دافٜ أيٜ وهذه افدٕٔٚ وٕٚر جْٓؿ، ومـ ـؾ خمِقق ؾٔف ذ ذم افدٕٔٚ وأخرة.

 اك يق﴿شبحٕٚف: رء مـ اخلر وافؼ، ـام ؿٚل  ـؾِّ  خٚفُؼ  شبحٕٚف اهلل أن
، ؾٚهلل ُيِؼ افؼ حلُّٜ، ـام خِؼ إبِٔس ٓختبٚر ظبٚده، [62]افزمر: ﴾مك لك

ٌٛ دقت ـثر مـ افْٚس، حتك  وـام ُيِؼ إمراض حلٍُؿ ـثرة، مْٓٚ: أهنٚ شب

ُيِػ افْٚس بًوٓؿ بًوٚ ذم هذه افدٕٔٚ، ؾِق بَل مجٔع افْٚس أحًٔٚء مـ وؿٝ 

رض بٖهِٓٚ، ومْٓٚ: أن إمراض تىٌٓر آدم ظِٔف افهالة وافسالم فوٚؿٝ إ

ٌٛ فتقبٜ ـثر مـ افٌٚؾِغ، ومْٓٚ: أن ذم إمراض  فِّٗمْغ مـ افذٕقب، وشب

ٌٛ فتحهٔؾ  ًٜ فُثر مـ افْٚس، ؾّهٚئٛ ؿقم ظْد ؿقم ؾقائد، ؾٕٚمراض شب مًٍْ

وذم صحٔح مسِؿ ظـ  أرزاق إضبٚء وافهٔٚدفٜ وؽرهؿ، واهلل أحُؿ احلٚـّغ.

، «وافؼ فٔس إفٔؽ»ؿٚل ذم دظٚئف:  ملسو هيلع هللا ىلص ضٚفٛ ريض اهلل ظْف أن افْبل ظع بـ أيب

ؾٔف اإلرصٚد إػ إدب ذم افثْٚء ظذ اهلل بٖن  افًِامء ذم ذح هذا احلديٞ:ؿٚل 

ـُ  ٓ  أي: (وافؼ فٔس إفٔؽ) :ؿقفف ومًْك ،إمقر دون مسٚوهيٚ يوٚف إفٔف حمٚش

افُِؿ  إػ اهلل إٕام يهًد ،ٔؽوافؼ ٓ يهًد إف :مًْٚهوؿٔؾ:  ،يتَرب بف إفٔؽ

ؾٕ٘ؽ  ،وافؼ فٔس ذا بٚفْسبٜ إفٔؽ :مًْٚه وؿٔؾ: ،افىٔٛ وافًّؾ افهٚفح

 .وإٕام هق ذ بٚفْسبٜ إػ ادخِقؿغ ،خَِتف بحُّٜ بٚفٌٜ

أي: وأظقذ بٚهلل مـ ذ افِٔؾ إذا دخؾ،  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

فِٔؾ أـثر مـ افْٓٚر، ؾٔؼع فْٚ آشتًٚذة بٚهلل مـ ذ افِٔؾ، ؾٚفؼور تَع ذم ا
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مـ احلٔقإٚت ادٗذيٜ ـٚحلٔٚت وافًَٚرب  خترج ـثرو ،ؾٍل افِٔؾ تْتؼ افنٔٚضغ

 وافسبٚع، وتُثر افِّسؿٚت واحلرائؼ.

أي: وأظقذ بٚهلل مـ ذ افسٚحرات  ﴾يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿

يَرأ  يزال وٓ خٔىٚ، يٖخذ ؾٚفسٚحر ذم ظَد اخلٔقط بَهد افسحر. يٍْخـافاليت 

ظذ اخلٔط ظَدة بًد ظَدة،  افنٔٚضغ وؽر ذفؽ مـ افىالشؿ، ويًَدؾٔف أشامء 

افًَد، وؿد يٗار شحره ذم ادسحقر مرضٚ أو جْقٕٚ أو  تِؽ ذم ويٍْٞ ويتٍؾ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ﴿تٍريَٚ بغ ادرء وزوجف ـام ؿٚل تًٚػ: 
 .[112]افبَرة: ﴾زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب

وشحر ختٔٔؾ، ؾٖمرٕٚ اهلل بٚٓشتًٚذة  ؾٚفسحر فف حََٜٔ، وهق ٕقظٚن: شحر تٖار،

مـ افسحر وافسحرة، شقاء ـٚن شحرهؿ يٗار ذم ادسحقر بّرض أو ؽر ذفؽ، 

وؿراءة هذه  وحده. ؾال يدؾع ظْٚ ذ افسحرة إٓ اهللأو ـٚن شحرهؿ ختٔٔال، 

افسقرة مع شقرة افْٚس مـ أظيؿ أشبٚب احلٍظ مـ ذ صٔٚضغ اإلٕس واجلـ، 

دون افٍْٚاغ: ٕن  ﴾مئ﴿ ذـر اهلل وؿد خص ٖؾوؾ مْٓام.ؾام تًقذ افُْٚس ب

يًْل  ﴾مئ﴿: وؿٚل بًض ادٍِّسيـ يستًّؾ افسحر افْسٚء، مـؽٚفٛ 

 .افْسٚءافسٚحراِت مـ و ،افرجٚلافسحرَة مـ افٍْٚاٚت، ؾٔنّؾ  إٍَٕس 

أي: وأظقذ بٚهلل مـ ذ ـؾ حٚشد مـ  ﴾يب ىب نب مب زب رب﴿

ه بسقء بَقفف أو بًٍِف أو بًْٔف اإلٕس واجلـ إذا حسد صٚحٛ افًّْٜ وأراد

 إٕام احلٚشد وذ اخلبٔثٜ، واحلٚشد هق افذي يتّْك زوال ًّٕٜ اهلل ظـ ادحسقد.
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ؾ٘ن  بٚفًغ، ب٘صٚبتف أو بًٍِف أو بَقفف يرض ؾحْٔئذ أطٓر حسَده وأظِّف، إذا يَع

احلٚشد ؿد مُترض اإلٕسَٚن أو  وظغ افًغ حؼ، ـام جٚء ذم إحٚديٞ افهحٔحٜ،

ِف أو تتِػ مٚ مًف مـ مٚل ومتٚع، ؾٖمرٕٚ اهلل أن ٕستًٔذ بف مـ ذ احلٚشد إذا تَت

 ؾام أظيؿ هذه افسقرَة افتل هل حرز ظئؿ مـ مجٔع افؼور! حسد.

ويستحٛ اإلـثٚر مـ ؿراءة هذه افسقرة، ٓ شٔام ذم أول افْٓٚر وآخره، وبًد 

ريض  ظٚئنْٜغ أم ادٗمظـ ـؾ افهِقات اخلّس، وظْد افْقم، روى افبخٚري 

ـٚن إذا أوى إػ ؾراصف ـؾ فِٜٔ مجع ـٍٔف، اؿ ٍٕٞ ؾٔٓام  ملسو هيلع هللا ىلص: أن افْبل اهلل ظْٓٚ

وؿؾ أظقذ برب افْٚس، اؿ  ،وؿؾ أظقذ برب افٍِؼ ،ؾَرأ ؾٔٓام: ؿؾ هق اهلل أحد

 ،يّسح هبام مٚ اشتىٚع مـ جسده، يبدأ هبام ظذ رأشف ووجٓف ومٚ أؿبؾ مـ جسده

ؿٚل:  ريض اهلل ظْف ظـ ظَبٜ بـ ظٚمرأبق داود  وروى .يًٍؾ ذفؽ االث مرات

 .(أن أؿرأ بٚدًقذات دبر ـؾ صالة ملسو هيلع هللا ىلصأمرين رشقل اهلل )
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 صورة الناش دبرث

 ﴾يل ىل مل خل﴿

ؿؾ متًقذا بٚهلل وحده: أشتجر بخٚفؼ أي:  ﴾ىت نت مت زت رت﴿

ؾٔجٛ ظِْٔٚ أن ٕستًٔذ بٚهلل وحده، ـام ؿٚل  ْٚس ومٚفُٓؿ ومدبر أمقرهؿ.اف

، وٓ جيقز [56:ؽٚؾر] ﴾جت هب مب خب حب هئجب مئ﴿تًٚػ: 

آشتًٚذة بٌر اهلل، ؾبًض افْٚس يستًّؾ احلروز وافتامئؿ فالشتًٚذة هبٚ، ؾًَِٔٓٚ 

، ويًتَد أهنٚ تدؾع بًض إًٕٚمظذ ٍٕسف أو أوٓده أو ظذ شٔٚرتف أو بٔتف أو ظذ 

 شبحٕٚف. ك، ؾال يدؾع افرضَّ ظْٚ إٓ اهللافؼ، وهذا مـ افؼ

مِؽ مجٔع اإلٕس، ومـ أشامء اهلل احلسْك:  أي: ﴾زث رث يت﴿

يتكف ؾٓؿ ظبٔده،  ادِؽ: ؾٚخلِؼ ـِٓؿ حتٝ شِىٕٚف وتدبره وؿدرتف وؿٓره،

 .ؾٔٓؿ بام ينٚء

أي: مًبقد افْٚس ادستحؼ فًِبٚدة وحده، وـؾ مًبقد  ﴾ىث نث مث﴿

 شقاه بٚضؾ.

أي: مـ ذ افنٔىٚن ادقشقِس  ﴾يق ىق يف ىف يث﴿

 يب ىب نب﴿ـام ؿٚل تًٚػ:  ا ذـر افًبُد ربف.فِْٚس بٚفؼ، افذي ُيُْس إذ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
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ؾٖمرٕٚ اهلل أن ٕستًٔذ  .[17-16:إظراف] ﴾مل يك ىك مك لك يقاك ىق

بف مـ ذ افنٔىٚن، ؾٚفنٔىٚن حريص ظذ إضالفْٚ بقشقشتف، ؿٚل شبحٕٚف: 

 ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب﴿
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 .[212-211:إظراف] ﴾نن من زن رن مم ام يل

أي: افذي يقشقس ذم ؿِقب  ﴾مل يك ىك مك لك اك﴿

افْٚس بُالٍم خٍل، ؾٔزيـ هلؿ افبٚضَؾ، وينُُٓؿ ذم احلؼ، وحيثٓؿ ظذ ادًٚيص 

ِٓؿ ظـ افىٚظٚت افقاجبٜ وادستحبٜ، ويزر هلؿ ترـٓٚ سِّ َُ افيٚهرة وافبٚضْٜ، ويُ 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث﴿بٖظذاٍر واهٜٔ. ؿٚل اهلل تًٚػ: 
 ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك
 ين ىن نن من زن رن﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[27:إظراف] ﴾ري ٰى ين

وروى  .[98-97:ادٗمْقن] ﴾جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 افنٔىٚن إن»: ؿٚل ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل ظْٓٚ أن افْبل  حٔل بْٝ افبخٚري ظـ صٍٜٔ

 اهلل ريض هريرة وروى افبخٚري ومسِؿ ظـ أيب .«افدم جمرى آدم ابـ مـ جيري

 مـ ـذا؟ خِؼ مـ: ؾَٔقل أحدـؿ افنٔىٚن يٖيت»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ؿٚل ظْف ؿٚل:

ووشقشٜ  .«وفْٔتف بٚهلل ؾِٔستًذ بٌِف ؾ٘ذا ربَّؽ؟! خِؼ مـ: يَقل حتك ـذا؟ خِؼ

 اإليامن، افقشقشٜ إلؾسٚد: مْٓٚ تُقن بٖمقر ـثرة، افْٚس صدور ذم افنٔىٚن

 مل ؾ٘ن ر واإلحلٚد،افًَٚئد، حتك ُيرج اإلٕسٚن مـ اإلشالم إػ افٍُ ذم وافتنُٔؽ

ؾٚفهٌٚئر، ؾ٘ن مل  ذفؽ ظذ يَدر مل ؾ٘ن ،افُبٚئر حثف ظذ ادًٚيص ذفؽ ظذ يَدر
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 ذم افريٚء ظِٔف أدخؾ ذفؽ ظذ يَدر مل ؾ٘ن افىٚظٚت، ظـ ابىف يَدر ظذ ذفؽ

 يثر إٔف وشٚوشف ومـ بٍْسف، افًجٛ ظِٔف أدخؾ ذفؽ مـ شِؿ ؾ٘ن افىٚظٚت،

 إظامل افسٔئٜ، إػ اإلٕسٚنَ  يَقد حتك افٌوٛ،و واحلَد، احلسد، افَِٛ ذم

 ؾًْقذ بٚهلل مـ ذه.

أي: مـ صٔٚضغ اجلـ واإلٕس افذيـ  ﴾مم ام يل ىل﴿

 مـ اجلـ، وؿد تُقن مـ ؿد تُقن يقشقشقن بٚفؼ ذم صدور افْٚس. ؾٚفقشقشٜ

مـ ؾٖمرٕٚ اهلل أن ٕستًٔذ بف  وؽرهؿ، وإوٓد إصحٚب وإزواج مـ اإلٕس

، ؾّـ اإلٕس صٔٚضغ، ـٖصدؿٚء افسقء، ؾال تهٚحٛ جلـ واإلٕسصٔٚضغ اذ 

إٓ مٗمْٚ، ؾٚفهٚحٛ شٚحٛ، ومـ صٔٚضغ اإلٕس دظٚة افسقء، افذيـ يدظقن 

افْٚس إػ افنٓقات وافنبٓٚت، ومٚ أـثرهؿ هذه إيٚم ذم افنٚصٚت وذم وشٚئؾ 

 ٰر ٰذ يي ىي﴿ؿٚل اهلل تًٚػ:  .افتقاصؾ آجتامظل، واهلل ادستًٚن
 ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىن نن من زن رن مم ام يل﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[112:إًٕٚم]
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
وؿٚل  .[29-27]افٍرؿٚن: ﴾مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب

 ﴾نث مث زث رث يت ىت نت مت زت﴿ظز وجؾ: 

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿وؿٚل شبحٕٚف:  .[67]إحزاب:
ؾًذ ادسِؿ أن يستًٔذ  .[27]افْسٚء: ﴾من خن حن جن يم ىم مم

وؿد ختؿ اهلل ـتٚبف بٚٓشتًٚذة مـ  .هلل مـ وشٚوس صٔٚضغ اإلٕس واجلـبٚ
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 ؿراءتف أول دـ يَرأ افَرآن ظْد بٚهلل آشتًٚذة افؼور افيٚهرة واخلٍٜٔ: فتحهؾ

 .ادهحػ مـ يَرأ مٚ آخر وظْد

افِٓؿ اجًؾ افَرآن ربٔع ؿِقبْٚ، وٕقر صدورٕٚ، وجالء مهقمْٚ، وارزؿْٚ يٚ 

إٕؽ إٔٝ وارزؿْٚ ضٚظتؽ وضٚظٜ رشقفؽ، ره وافًّؾ بف، رمحـ تالوتف وتدب

 افقهٚب ادْٚن، يٚ ذا اجلالل واإلـرام.

وصؾ افِٓؿ وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وأهؾ بٔتف وأزواجف وذريتف، وارض ظـ 

أصحٚبف، واؽٍر فْٚ وإلخقإْٚ افذيـ شبَقٕٚ بٚإليامن، وٓ دمًؾ ذم ؿِقبْٚ ؽال 

 .فِذيـ آمْقا، ربْٚ إٕؽ رءوف رحٔؿ
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 61 ............................................................. تدبر شقرة ادىٍٍغ

 69 ............................................................ تدبر شقرة إٓنَٚق
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