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 ...ومراجعةةك ب ة
الرري

ال فسةةير المخ ةةرس ي ةةميع الم عريةةك بررية

اليةةر  ،وي تكرةةش ةةيئع حفظهةةع ةةه  ،ومةةن ب ة

مع طبة يةح حع ةيك المةة ش ،وهةاا ييسةر ثر ةر لكةن ةةراءس جةكء يةح بة يةة بعل سةبك لطعلة

ةريرك بعل سبك لك عب هللا -ج وعال ،-ي يشق عرى طعل

العرةم بهاهةع

العرم ث يجرس بعد صالس الةبح ح ى ترتف الشمس،

وحي ئا ي يسر له ث يية ثر اليةر يةح ةب بمةع ثمةر ال بةح -عريةه الةةالس والسةال  -عبةد هللا نةن عمةرو لةالك حية

ةعل له(( :اة ثر الير لسب وي تكد)) ،وم ةراءته يدو الكرمعت الرريبك ليراج عريهع بعد الفراغ من اليراءس ،ي ارجة
عريهع ب

ال فسير ،يراج عريهع ب

الرري  ،يك عب هللا ي برح ث يكة ع عيك طعل

العرم به ثر ةر ،اعةم يع ةى

بعل فظ ثوي ،ثم بعد ذلةك بعلمراجعةك ،ثةم اليةراءس مةن ثجة ت ةةي ثجةر ال ةرو  ،ال ةدنر وال رتية والعمة بة هةاا
مطرةب بعل سبك لطعل

العرم ،يع ح بعل سبك لرععمح الةا يعةر ث يية ثر اليةر هةاا حةة ثجةر ال ةرو

له يكفح ،ثمع بعل سبك لطعل

بعل سةبك

العرم ي ند ث ي فيه مةن ب ةعب هللا ،وث ية عرم ،وث ية عرم ب ةعب هللا ،ويعرةم ب ةعب هللا

ةير
ةر معةةه تفسةةير مخ ةةةر ،ةةه ث يي ة ثر تفسة ا
بعةةد ذلةةك ،ثمةةع اذا ة ة ثر اليةةر يةةح ةةهر ب ة يةةة جةةكء بإمكعاةةه ث يية ث
ةر يح هر اذا بع ييةل :ثاةع ي ثييةد عرةى جةكء مةن اليةر مة مراجعةك ال فسةير هةاا ي بةه  ،حي ئةا ية عرم
مخ ا
اليةةر عرمةةع وعمةةال عرةةى طرييةةك الة ة عبك -رض ةةا هللا عرةةيهم ،-لكةةن عرةةى اناسةةع ث يس ة ك ر مةةن هةةاا البةةعب
الا ي ح له ممع ييربه الى هللا -ج وعال.-
ال مد هلل رب العةعلمين ،وصةرى هللا و ةرم وبةعرل عرةى عبةدو ور ةةله ابي ةع م مةد ،وعرةى لةه وصة به ثجمعةين ثمةع
بعد:

ن
نن
يمذذٍ} [( )21ةةةرس
{و َّالذذي َ
يييةةةل المفسةةر -رحمةةه هللا تعةةعلى -يةةح ةةلةةه -جة وعةةالَ :-
َناو ذوا َو َّاتَت َه ذ ذ اُ ذ ا نرَّ ذ ا اُ بإ َ
َن َ
ن
الطةةةر] ،ييةةةل " :ن
َناو ذوا نت ذ " ،وال ةةاو حي ئةةا تكةةة ا ة ئ عيع يع ةةح َّ {-الذذي َ
{و َّالذذي َ
َ
َناو ذوا نت ذ "َ {" ،و َّاتَت َه ذ ذ اُ ذ
َن َ
َن َ

نهطوف على َنووا" يع عرى الفع  {" ،ا نرَّ ا اُ
نن
يمٍ} نن الكتٍر" ،ومن اآلبعء يح الةرعر ،الاين م ةا معرو ن ةابعه ولةايمةه
ا
ال س
صرعر بعاةا ثو ببع ار{" ،بإ َ
نن
يمذٍ} نذن الكتذٍر والير ذ "
بهربعاه الس ك ال ةح ي يةةح اي نهةع ،بعلعمة المشة رف ييةه م ةةاَّ {" ،اتَت َهذ ذ اُ ذ ا نرَّ ذ ا اُ بإ َ
يش ةةم الة ةةرعر والكب ةةعر ،يعلكب ةةعر مط ةةعلبة بعنيم ةةع  ،يي ةةةل :وم ةةن اآلب ةةعء يع ةةح -انيم ةةع م ةةن اآلب ةةعء بعل س ةةبك
الصغٍر والكتٍر ،الصغٍر والكتذٍر" ،هةاا اصصة يةح الاريةك ثاهةم

نن
يمٍ} بيش اعةر ايمةع الةةرير مةن ثنةةين مسةرمين؟ م كةة
لرةرعر-؛ صاه ةد ييةل ةعئ َّ { :اتَت َه ذ اُ ذ ا نرَّ ا اُ بإ َ
بإ المه يهة مسرم حكمع مع دا مةجةد نين ثنةين مسةرمين ولةم يبرة  ،هةاا صةرير لك ةه م كةة بإ ةالمه { َّاتَت َهذ ذ اُ ذ

نن
يمذذذٍ} الة ةةرعر والكب ةةعر بإيم ةةع م ةةن الكب ةةعر؛ ص الكب ةةعر مط ةةعلبة بعنيم ةةع يعر ةةيهم ث ي ة ةةفةا ب ةةه،
ا نرَّ ذذذ ا اُ بإ َ
والةرعر حكمهم حكم اصنةين ،يمن ولد نين ثنةين مسرمين يهة مسرم حكمع وثويدهم يح الج ك معهم ،بمع جعءت

يح ذلك اصحعدي

الة ي ك ،الةرير الرير مكرش هاا معرو

مةةن واجبةةعت؛ صاةةه لةةم يجة
ثعج

عريةةه يةةح الشةةر

ثاه ي يؤاخا ييمع يرتكبه من مععصح ،ثو ي ربةه

ةةحء ،لكةةن لةةة ث صةةبيع يةةح العع ةرس مةةن عمةرو نةةين ثنةةةين مسةةرمين

بعل ةراايك؛ ص اصمةر اآل صعرت تة الى ب

حء ،الدعةس الى اصديع  ،وإلى المااه  ،وإلةى الفةر

تة ة الةةى نيةةةت المسةةرمين يةةح ةعرهةةع ،ويطر ة عرةةى هةةاو اصمةةةر الكبةةعر والةةةرعر ،الشةةيةو والعجةةعئك واصطفةةعل،
يهعجب ةةه ال ة ةراايك وةةةعل :هةةة اة ةرااح ،هةةة لةةم يكرةةش ،ه ة ايةةةل :ا هةةاا ي ب ة ثنةيةةه وير ةةق نهةةم ،بعع بةةعر ث
رالم ةةه ه ةةاا لر ةةة؛ صا ةةه ي ةةر مكر ةةش ،ثو اي ةةةل :اا ةةه مؤاخ ةةا ب ةةه م ةةع دا ل ةةيس بم ةةؤمن ،وخرة ة  ...........انيم ةةع

نن
يمذٍ} مةعذا ييةعل يةح م ة هةاا؟ اصصة ث
وان ال من ع يه يمعذا عن م هاا؟ ص الييد {و َّاتَت َهذ ذ اُ ذ ا نرَّ ذ ا اُ بإ َ
هاا ير مكرش ،يع ح لةة اطةق بكرمةك بفةر ،لةة اطرةق بكرمةك ةرل هةاا اصصة المؤصة ع ةد
من لم يبر ال
ثهة ة العر ةةم؛ ص الير ةةم مريةع ةةع ع ةةه(( :رية ة الير ةةم ع ةةن ثالث ةةك)) ،وتةة ةريعته ل ةةه وعم ةةدو ي ةةح حك ةةم الخط ةةه ،ومة ة هم:

((الةبح ح ى يبر )) ولة ث ااسعاع يح م عمه تكرةم بكةال يهةم م ةه الةردس -اسةهل هللا السةالمك والععييةك -مةع يؤاخةا
عريةه ح ةةى يسة ييظ ،وبةةالك المج ةة ي يؤاخةةا ولةة ةةةعل مةةع ةةعل ،يهةةؤيء مريةة عة هم اليرةم يرهةةم حكةم بةةعئهم ح ةةى

يكرفةا.

ن
َناووا نت "" ،خبرو {َذل َح ذقَوٍ نب نُ ذ ا نرَّ ذ َ اُ ذ المذيوور ن -مةن
ومن اآلبعء يح الةرعر ،والخبر خبر المب دث "{ َّالي َ
َن َ
الكبعر والةةرعر -في الجو  ،فيكونو} في درج ُ وإ} ل يهملوا بهملُذ تكرنذ لآلبذٍ بٍج مذٍ اوودد للذيُ "،
ن
{َذل َح ذقَوٍ ب نُ ذ ا نرَّ َ اُ ذ
هؤيء ير ية نةالديهم

ةةاء بةعاةا ببةع ار ثدربةةا و م ةةا وعمرةةا اصعمةعل الةةعل ك اي ثاهةم لةم يبررةةا م ةعيل الةالةدين،
تكرم ةةك له ةةم ،والش ةةرف م ي ةةق يع ةةح -الش ةةرف ي ةةح دخ ةةةل اصصة ة ثصة ة دخ ةةةل الج ةةك-

م يق ،لكن هؤيء يح م كلك الدايع و بةعئهم يةح م كلةك عريةع ير يةة نهةم ،وهةاا مةع يةح ا ةكعل يضة مةن هللا -جة
وعال.-

ييةةل" :فيكونو} في درج ُ وإ} ل يهملوا بهملُذ تكرنذ لآلبذٍ دج مذٍ اوودد للذيُ " ،الةةرير اذا مةعت ولةم
يبر ال

ثيضع ليس لديه من العم مةع يؤهرةه الةى م كلةك ثنيةه يير ةق بةه ،الكوجةك مة يوجهةع بمةع هةة معةرو ،

يهمهةةعت المةةؤم ين م ة ال بةةح -عريةةه الةةةالس والسةةال  -يةةح م كلةةك ،وهةةاا مةةع دعةةع انةةن حةةك ث ييةةةل :ا ثمهةةعت
المؤم ين ثيض من ثنح بكر وعمر ،يع ح ععئشك ثيض من ثنيهع ،وحفةك ثيضة مةن ثنيهةع ،و ةةدس ثيضة مةن

ثنح بكر وثيض من عمر وهكاا ،لمعذا؟ صاهةع يةح م كلةك ال بةح -عريةه الةةالس والسةال  -يةح الج ةك هةاا مةع ييةلةه
انن حك  ،لكن هاا اليةل ليس بة يح.
ليست بهيض من ثنح بكر وي عمر وي من هة يةةةهم مةن الةة عبك ،وبةة الشةحء ي بةت تبعةع يع ةح هةاا ال كةريم
ال بعةةح ي يع ةةح ارتفةةع الم كلةةك ا ة يالي ،يع ةةح بةةة اناسةةع مةةن الطبيةةك العريةةع بعل سةةبك صمةةةر الةةدايع -ثميةةر وإي
وييةةر وإي ببيةةر وإي ثةةر وي ة عم بمرةةاوذات هةةاو الةةدايع ،يسةةكن المسةةعرن الفةةعخرس ،ويربة

الم اررة

الفعرهةك ،ويهرة

المطععم ال عهيك ،وع دو خد السعئق م ال يهر معه ،ويسكن معه يح ني ه ،ه ايةةل :ا هةاا السةعئق ثيضة مةن
الطبيك ال ح ترح هاو من اص يعء ،ومن اصمراء ،من اةاب الةيراء م ال؟ ي.
رةةة اناسةةع يكةةر لري ةرو ي يع ةةح ثاةةه ثيض ة ممةةن دو ذلةةك الريةةر ،تجةةد بعةةخ الخةةد والسةةعئيين يسةةك ة يةةح
مالحق ع د من ي سبة الى خدم ه مالحق ،وهةاو المالحةق ثيضة مةن نيةةت ب يةر مةن ثو ةعف ال ةع  ،ويةهررة

من المطععم ثيض ممع يهرره ب ير من ال ع  ،لكن بة هاا يكر من ثج

يرو ي يع ح ثاه ثرر من يةرو ،ي،

يهنة بكر وعمر ثيض من ثمهعت المؤم ين ،والعشرس ثيضة مةن ثمهةعت المةؤم ين ،ومة ذلةك دواهةن يةح الم كلةك؛
صاهةةن مة ال بةةح -صةةرى هللا عريةةه و ةةرم -يةةح م كل ةةه ،وهةةؤيء الاريةةك مةةن ببةةعر وصةةرعر ليسةةا بهيضة ممةةن دو
بةةعئهم وإ بةةعاةا مة

بةةعئهم يةةح الم كلةةك ،اي ااهةم لةةن يكةاةةا ثيضة ممةةن دو

بةةعئهم ،يع ةةح لةةة اظةةرت الةةى ثربةةر

ععلم يح البرد م ال ععلم ععم  ،يع ح ثيض من يح البرةد وع ةدو ثويد صةرعر وببةعر ،هة ايةةل :ا هةؤيء اصويد
ثيض من الشيخ الا يريه يح المرتبك ي؛ صاهم ثررمةا ي لاواتهم اامع ثررمةا تبعع آلبةعئهم ،وبة هةاا صجة بةال
انن حك يح تفضي ثمهعت المؤم ين عرى ثنح بكر وعمر و يرهمع من الة عبك.

نن
{كذ ُّل َن ذفذٍ نب َمذٍ َو َس َذت ذر َرننيَوذ
يمٍ} لكن اذا لم ت ةبعهم بعنيمةع ا
{ َّاتَت َه ذ اُ ذ ا نرَّ ا اُ بإ َ
ن
ذر [( )56ةةةرس اليةة ] خةةال  ،ةةةد يكةةة الةلةةد يةةح عريةةين ،واصب يةةح ث ةةف
َتَتذتذ َ
{نلَّن ذ َ َد َت ذُ ذ ن َنذ ذذن ذ

[( )38ةةرس المةدثر] مةع ي فة ،
ةةعيرين،

والعكس اذا بع من ثه ال عر لةم ير ةق بإيمةع م ة هةاا اا هةى ،جةعء يةح الخبةر ث خديجةك ةهلت ال بةح -صةرى

هللا عريةةه و ةةرم : -عةةن ولةةدين لهةةع تةةةيح يةةح الجعهريةةك؟ ييةةعل -عريةةه الةةةالس والسةةال (( -همةةع يةةح ال ةةعر)) ،يكهاهةةع
وجدت يح افسهع -تهثرت ،-ييعل لهع ال بح -عريه الةالس والسةال (( :-لو رَ ُمٍ و لو راَ يُمذٍ- ،ايةه عشةع

لة لكع باا رطيك يع ح لو رَ ُمٍ -طي  -وبغض يُمٍ)) م رهع برهع هاو مشكرك ،يع ح لة حة م ةك الرويةع
لهمع ل ة م ك البرخ لهمع؛ ص هللا -ج وعال -ي ك مع يح ةرةب ثه الج ك ممع يةؤثر عريهةع وممةع يكةدرهع،
ولالك لمع ُ ئ

هل خ

ال بح -عريه الةالس والسةال  -ييةعل لةه :ثيةن ثنةح؟ ييةعل(( :ثنةةل يةح ال ةعر)) ي ةهثر،

ييعل ال بح -عريه الةالس والسال (( :-ا ثنح وثبعل يح ال عر)) معتةا يح الجعهريك معتةا عرى الكفةر ،يم ة هةؤيء
نن
يمذذذٍ}  ،هةةاا ي م ةع اتبع ةةا بإيمةةع يعلشةةرف يةةر م يةةق،
ي ير يةةة نةةاويهم يعلشةةرف مةجةةةد { َّاتَت َهذذذ ذ اُ ذ ا نرَّ ذذذ ا اُ بإ َ
"{َذل َح ذقَوٍ نب نُ ذ ا نرَّ َ اُ ذ الميوور ن في الجو  ،فيكونو} في درج ُ  ،وإ} ل يهملوا بهملُ تكرن لآلبٍ بٍج مذٍ
اوودد لليُ ".
طي

هاا بعل سةبك لةالويد يمةعذا عةن اآلبةعء؟ يع ةح اينةن يةح مرتبةك ععليةك جةدا واصب عمرةه ثةة  ،عري ةع ث الاريةك

تر ةق ب ةعصب لكةةن مةةعذا عةةن اصب؟ الاريةةك يشةةم اصصةةةل ،ويشةةم الفةةرو  ،يةةعهر يةةح الفةةرو ذريةةك ،لكةةن يةةح
ن
ن
ذحو ن} [( )41ةةرس ي ةةس] { ا نرَّ ذ َ اُ ذ مةن بعةدو ،وإي الةا مةن ةةبرهم؟ الةاين
{ت َمذلَوٍ ا نرَّ ذ َ اُ ذ فذي اذلافذلذ اذل َم ذُ ا
اصصةل َ
من ةبرهم ،يع ح ثصةلهم -حمر ع ثصةلهم -يهم داخرة يح مسمى الاريك.

ٍن
ٍن [( )21ةرس الطةر] بف ح الالم ووسرنٍ" ،و{ََل ذ َو ا
{و َنٍ ََل ذ َو ا
" َ
بعب عرم عرم يعرم ،ثلت يهلةت "نقصوٍن ن
{ن ذن َع َم نل نُ ننن نن زائذ ة" ،مةع ايةة عهم مةن عمرهةم مةن ةحء ،يع ةح
ثل عهم من بعب ضرب ثلت يهلت ،وبسةرهع مةن

اذا بعاةةت ثمةةةر الةةدايع مب يةةك عرةةى ال سةةعبعت ،اعةةم مب يةةك عرةةى ال سةةعبعت ال اكئةةد وال ةةعة

يةةإ ثمةةةر اآلخةرس ليسةةت

رالك يض هللا وا  ،يع ح لة اي رض ع ث اصب تيد الى نرةد ،و ةكن يةح ي ةد  ،يةح ج ةعا الف ةد ثالثةك ثج ةك
ج ةعا ثلةش وبةعء وجةيم -و ةكن يةح ج ةةعا ثلةش ،ثةم جةعء ثويدو بعةدو يمةع وجةةدوا يةح ثلةش يمةع وجةدوا اي يةح جةةيمم ال ،ب ي

اف رض ث اصب م ثويدو مةرو

لهم كن مةن ةبة الدولةك ،اذا اي رضة ع ث الج ةعا ثلةش -بةهلش

وخمس معئك -الريرك ،وبعء -بهلش ،-وجيم -بخمس معئك -مع وجدوا يح ثلش ،وجدوا يح جيم وهة مةةرو
اصب له كن خع

لهةم،

يح ثلش ،واصويد يةح جةيم هكةاا صةر لهةم ييةعل اصب :ثاةع ثريةدهم معةح يةح ثلةش ةةعلةا :ي

وير ةق اصويد بةهنيهم؟
وهللا ال ةجيه يي ضح ثاهم يح جيم مع هم معك ،بيش ت س ثمةر الدايع عرشع ي عةعدلة ُ ،
ةعل :ي كل الى بعء ويرتفعة هم الى بعء صح ،وإي عرشع تكة بيدر المبر الا خةة لهةم مةن ةبة الدولةك،

ذٍن
{و َنذٍ ََل ذ َو ا
لكن ه هاا يح الج ك  .........ي وهللا ،ثات يح م كلك ععليك جدا تبى ت كل ةرةيال ويريعةة ي ،ي َ
نن ذن َع َم نل نُ ننن َشي مع اية عهم حء هم يح م كل ه.
ذ
ن
ن
ن
ذٍن ايةةةعاهم {نذ ذذن َع َمل نُ ذ نذذن َشذذي ومةةن هةةاو ايئةةدس ،ومةةر ن ةةع مة ار ار ث ييعدتهةةع مةةن حية ثاهةةع لةةة
{و َنذذٍ ََل ذ َوذ ا
َ
ذ
حايت ا يع المع ى ،لكن ي يع ح ثاهع ليست لهع يعئدس ،لهع يعئدس وهح تهريد ال فةح ،تةكاد بعةخ ال ةرو دععمةك
لركال من حء يكاد يةح عمة  ،يةكاد يةح عمة اصويد ،يع ةح اذا تيةرر ثاهةم يريعةة الةى م ةعيل بةعئهم يمع ةعو ثا ةع
يداع يح عمرهم ،يداع يح عرمهم مي ضى الكيعدس يح عمة اصويد ث ية ي

مةن عمة اآلبةعء ،لكةن مةع ثل ةعهم مةن

عمره من حء ،هاا الشحء الا يداعو يح عم اصويد ليس مع عو ثا ع ا سمه من عم اآلبعء ،ير ية نهم يكاد
من عم اصويد.

طي

ةد ييةل ةعئ  :هاا ييه نيع مكيك ويض لمن له ثويد ،يمعذا عن مةن حةر اصويد -ةخ

عيةيم-؟ مةع يةح

ةةك لمةن لهةةم ثويد نيريعةةة ع ةةدو ،لكةةن هةةاا م ةةرو مةةن اصويد ،مةةعذا لةةه حرمعاةةه مةةن اصويد مة صةةبرو واح سةةعبه
ورضعو بيدر هللا ،له من اصجر مع ي يعرمه اي هللا ب عاه وتععلى ،يعريةه ث يةةبر وي سة

وي ي ظةر الةى م ة

هاو اصمةر ،ن يرضح بمع ةدر الرحمن.
وب ة ة ةةن ص ة ة ةةعن ار لرفي ة ة ةةر وادر الرض ة ة ةةى
عريك ث ترضى بمع ب

لمة ة ةةع ةة ة ةةدر ال ة ة ةةرحمن وا ة ة ةةكرو واحم ة ة ةةد

هللا لك.

ذن نذذن عمذذل أيذذر و شذذر {َرننذذين -يع ةةح
ذن َرننذذين [( )21ةةةرس الطةةةر] "{ اكذ ُّ
{كذ ُّ
ا
انذذرنِ نب َمذذٍ َو َسذ َ
انذذرنِ نب َمذذٍ َو َسذ َ
ذل ذ
ذل ذ
خير يخيةر و
ا
مرتهن -نرنو} َؤاأي بٍلُر و جٍزى بٍلخير" هاا هة اصص  ،هاو اليععدس ث ب ععم بعمره ا

انذرنِ نب َمذٍ
ا
{ك ُّ
ار يشر ،لكن يض هللا -ج وعال -ي ي د ،وال ي مةن عمرةه مةن ثجة تسةديد ةحء ثخةر ا
ذل ذ
انذرنِ نب َمذٍ
{ك ُّ
َك َس َن َرننين يع ح لة ث اصب اكل من م كل ه لكع عيعبه بريةر عمرةه ،وهللا -جة وعةال -ييةةل :ا
ذل ذ
انرنِ
َك َس َن َرننين من خير ثو ر مرهة مرتهن ب ي يؤاخا بعلشر ويجعيى عرى الخير ،ويجعيى بةعلخير ا
{ك ُّل ذ
ذل
{ك ُّ
بعلكةعير ا

ذل مةن صةي العمةة ييشةم المسةرم والكةعير ،ومة هم مةن ييةةل :ا هةاا خةع
{ك ُّ
من صي العمة  ،ا
َن ذفذذٍ نب َمذذٍ َو َسذَذت ذر َرننيَوذ [( )38ةةرس المةةدثر] ،اي ثصة عب اليمةةين يإاهةع ليسةةت مرته ةةك يةعلمؤمن ي يةةدخ يةةح هةةاو

اآليك؛ صاه مس ى يح اآليك اصخرى ،ايرتهع معرو ثاه ي فعوتَ{ ،رننذين يع ةح بمةرتهن ثو مرهةة  ،مة هم مةن
ي ةرتهن بعلشةةحء اليسةةير ،وم ة هم مةةن ي ةرتهن بعلش ةحء الكبيةةر يعلكةةعير م ةرتهن بكف ةرو ب ي ة ي يفةةك ث ةرو وي ره ةةه،
والمسةةرم يةرتهن بعمرةةه ((وبة مةلةةةد مةرتهن بعييي ةةه)) يع ةةح -م بةةة

بعلشةةفععك صنةيةةه ح ةةى يعةةق ع ةةه ،-والةةدين

ثيضةةع رهةةن مرهةةة ندي ةةه ذم ةةه معريةةك ندي ةةه مرتبطةةك بةةه ،يةةال ةةك ث الةةرهن وانرتهةةع ثمةةةر اسةةبيك ،لكةةن الةةرهن
وايرتهع بعل سبك لركعير ي ك ثاه ي يكعل م ه؛ ص الكعير مخرد يح ال عر اسهل هللا الععييك.
يئك ثو عم

ر هة مرتهن نهاا الشر ،لكن مهلةو الى ث يفك ع ةه الةرهن ،يعي ة عء {نلَّد

وثمع المسرم اذا عم
ٍب اذلَي نم ن
ين [( )39ةرس المدثر] هؤيء ي ك ثاهم ا ارته ةةا يةرهن مؤةةت يفةك ،وهةة ثيضةع ت ةت المشةيئك ا
ذ
َص َح َ
عء ععةبه ،وإ عء عابه بيدر ذابه ،وإ عء عفع ع ه ،وثمع الكعير يال يرد ييه م هاا.

{وَن ذ َ ذدَنٍن [( )22ةةةرس الطةةةر] "زدنذذٍن فذذي وعذذر به ذ وعذذر" { ،نب َف ن
ٍك َُ ذ َوَل ذح ذ نن َّمذذٍ َي ذُ ذ َ اُو َ} وإ} ل ذ يصذذرتوا
ا
َ ذ
ٍن يع ثمد الربععح والفع ال الثح ثمد.
َن َ ذدَن ا
بطلته" { ،ذ
ٍن  ،وثمةةع بعل سةةبك لة ال
َنذ َ ذدَن ا
ييةةةل ثهة العرةةم :ا الفعة الربةةععح ي يكةةة اي يةةح الخيةةر ،وال الثةةح يةةح الشةةر { ذ
{وَنمذذذُّ َلذ ن
ذذن اذل َهذذذ َي ن
اب َنذذذ ا [( )79ةةةرس م ةريم] -اسةةهل هللا الععييةةك -يةةر نةةين مةةدا وثمةةدا ،وه ةةع الفع ة الربةةععح
ا
ذذه نذ َ
َ ا
" ن دنٍن  ،زدنٍن في وعر به وعر" يع ح م عب يح وةت بعد وةت { ،نب َف ن
ٍك َُذ َوَل ذحذ نن َّمذٍ َي ذُذ َ اُو َ} يع ةح وإ}

لذذذ يصذذذرتوا بطلتذذذه" ،مةةع ي ةةع الةةى ث يطر ة

مجةةرد مةةع يش ة هة  ،ي ة ة لهةةم مةةع يش ة هةاه ،ي ة ة لهةةم مةةع

يشة هةاه ،وهةاا اعةةيم الج ةك الةا ي ييةةدر ةةدرو اي هللا -جة وعةال -ييهةع ((مةةع ي عةين رثت ،وي ثذ

خطر عرى ةر

بشر)) مجرد مع يش هح ي ة له مع يش هح.

جعء يح بعخ اصخبعر م

مع ث راع ةريبع ث صعح

ةةمعت ،وي

الج ك ،المؤمن اذا دخ الج ك يش هح الطةعئر ،يي ةكل عرةى

خةااه جعهك لالر  ،هة طعئر يطير ي كل جعهك لالرة  ،ثةم بعةد ذلةك يهرة م ةه مةع يريةد ،ثةم بعةد ذلةك يطيةر؛ ص
اعم اآلخرس ي ت هح وي تكول ،اعيمهم دائمع ييةل" :وإ} ل يصرتوا بطلته".

ذٍز اعو َ} [( )23ةةةرس الطةةةر] هةةاا لةةيس مةةن ال ة اك والشةةيع ي؛ صاةةه ي يةجةةد يةةح ةرةةةبهم ة  ،واكع ةةع مةةع يةةح
{َ َ َوذ َ
َ
ذٍز اعو َ} َ هذذٍنو} بيذذوُ "
{َ َ َوذ َ
ةرةةةبهم مةةن ة  ،وبة ةةحء مةجةةةد وم ةةةير ب سة الشةةهةس نةةدو طرة ي ةة و" َ
ن
ذسذٍ يع ةح "أمذ اًر" ،والكةه ي ييةعل لةه
ي بعدلة ني هم ب واحد يعطح ال عاح نية هم{" ،ف َ
يُذٍ ث  :فذي الجوذ "َ { ،كأ ً
ره ح ى يكة ممرةءا ييعل له به .
ن
يُذذٍ ن بسذذتن شذذرب يقذذم بيذذوُ "َ{ ،ل ذغذذو رةةال خةةةع ا ة اك  ،بةةال بعط ة  ،بةةال ي خيةةر ييةةه ي مةةع
"{َّد َل ذغذذو ف َ
ن
يٍُ " ن بستن شربٍُ يقم بيوُ " بمع يح خمر الدايع بمع اذا ربهع يح الةدايع -اسةهل هللا
ي ة هااَّ{ ،د َل ذغو ف َ
السالمك والععييك -ثصدر من الكال مع يض ك اصطفعل والمجعاين ،حمكس لمع ربهع م مةن معهةع يةح ثيةع عةر
عرةةح بفعطمةةك ،وعرةةى عم ة واج هةةد يةةح الكس ة

ح ةةى ث ة رى اعةةةك يس ة عين نهةةع عرةةى يواجةةه مه ةرس ووليم ةةه ةةرب

الخمةةر مة مجمةعةةك معةةه ،ييةةعل مةةع ةةةعل وثخةةا وةية لةةه ثي يةةع حمةةك لرشةةر الةةاء يبيةةر بط هةةع ،وةةةعل :مةةع ثاة م اي
عبيد صنح هاو -خمر الدايع تفع بةعحبهع هكاا ،-وهةح ث الخبعئة

ةد يكفر وهة ي يشعر ،ي طق بكال  ،والخال

نين ثه العرم معرو

ييةد يي ة  ،ةةد يكاةح ،ةةد يية عرةى م عرمةه،

يح بة اآلثعر الم رتبك عرةى السةكر يؤاخةا

نهع ،ثوي يؤاخا ،المسهلك معرويةك لكةن اصر ةر عرةى ثاةه مؤاخةا؛ صاةه هةة الةا اخ ةعر هةاا اصمةر بطةعةه واخ يةعرو،
وم هم من ييةل :حكمةه حكةم المج ةة ي يؤاخةا ،عرةى بة حةعل خمةر الةدايع معةرو
ييهةةع -اسةةهل هللا السةةالمك والععييةةك ،-لعةةن ييةةه عش ةرس وهةةح ث الخبعئ ة
اآلخرس)) وثيضع لةة ث اناسةع ثعمة عيرةه لةم يشةربهع ،بيةش بشةخ

حكمهةع وت ريمهةع ومةن لعةن

((مةةن ةربهع يةةح الةةدايع ،لةةم يش ةربهع يةةح
ثاعةم هللا بعلعية ثةم يسةعى ،يع ةح -اذا رثى

مج ةاع حمد هللا و كرو -ا لم يكن مج ةاع ،ثم بعد ذلك يسةعى الةى يوال ذلةك العية ! ثي يخشةى ث يععةة

بعةد

مةن

عةدس عيره اليه -وهح ث الخبعئ  ،-وةد لعن ال بح -عريه الةالس والسال  -ييهةع عشةرس ،وهةح ((ث الخبعئة
ن
يٍُ " ن بستن شربٍُ يقم بيوُ { َوَد َتأ نذثي به َلحقُ بخذالف
ربهع يح الدايع لم يشربهع يح اآلخرسَّ{ ،د َل ذغو ف َ
ربهع اثم ،وجعء مع يدل عرى ث الخمرس يطرق عريهةع اثةم ،يطرةق عريهةع انثةم،
أمر ال نيٍ" يع ح ي ير يهم بسب
وي يةجد ذلك يح خمر اآلخرس.

وخمر اآلخرس تجر ثاهعر من ت هم ثاهعر برير ثخدود -تجر هكاا ،-وي تفيخ يمي ع وي معي
ير ثخدود جرت

ثاهعرهع من

ب ع

اضةعيك الةةى اصاهةةعر اصخةةرى مةةن العسة ومةةن الرةةبن ومةةن المةةعء ،ويطةةة
يخدمةاهم رمةع ثرةةى لهةم ،يطةة

ممسكهع

عن

الفيضع

عرةةيهم لرخدمةةك ،يطةةة

عرةيهم لرخدمةك رمةع لهةم ،مةع ةةعل :رمةعاهم يطةة

عرةةى ثهة الج ةةك

عرةيهم رمةعاهم ،ييةةل:

اناسع مع بع ه يح الدايع من بةع
يطة عريهم لخدم هم رمع لهم ثرةى؛ صاه لة ةعل رمعاهم ي ة
يخدمه يح الدايع يخدمةه يةح اآلخةرس ،ومةن ي يخةد يةح الةدايع ي يخةد يةح اآلخةرس ،لكةن ن
{غذل َمذٍ} َّل اُذ ذ [( )24ةةرس
الطةر] يع ح لرجمي ليست لرمخدو يح الدايع دو يرو ،رمع لرخدمةك ،خدمةك يةح طرة جمية مةع يشة هة  ،يةح
احضعر جمي مع يش هة .

وجةةعء يةةح بعةةخ اآلثةةعر ثاةةه اذا اةةعدى ةةةعل لةةه ثلةةش ةةال عرةةى بعبةةه :لبيةةك ،لبيةةك ،اعةةيم دائةةم ي تبررةةه اصيهةةع  ،وي
تدربةةه اصوهةةع  ،اعةةيم ي يخطةةر عرةةى ةر ة

بشةةر ،وه ةةعل ب ةةعب ا ةةمه -اسةةيت ثول ا ةةمه ،-لكةةن يةةح الةةرد عرةةى

الخةةاطر الشةةيطعايك مةةن بعةةخ الك ةةعب المععصةرين ،ممةةن ا ة ةلى عرةةى ثيكةةعرهم الشةةيعطين ةةةعل :ااهةةم يسة خدمة
هؤيء الررمع يح اي خدا اليبيح يح الةدايع -اسةهل هللا الععييةك ،-وييةلةة  :ااهةم ي م عةة نهةم يةح اآلخةرس ،وهةاا
رال بعط وهة يح الدايع ةبةيح يكيةش بةعآلخرس؟ عرةى بة حةعل هةاا الكةال اامةع ييةعل؛ لةئال ير ةر بةه ،ولةه عريةه رد

طي

ا مه :يح الرد عرى يال يح خةاطر يطعايك ،ثو يةح بعيةد العهةد ع ةح الك ةعب ،لك ةه ةةةل ة ي اسةهل هللا

السالمك والععييك ،وي يظن نهاا اليةل اي ثاه اسهل هللا السالمك والععييك ثاه ممن ي ن نهاا العم .
ف َعَل ذذي نُ [( )15ةةرس اناسةةع ] للخ نذ { نغذل َمذٍ} رعذذٍ {َّل اُذ ذ َوذأََّن اُ ذ تسذذوًٍ ولطٍفذ " يع ةح -يةح حسة هم
{وا َ
طذو ا
" َ
ولطعي هم{ -ال ذؤالؤ َّن ذكاوو} هةؤيء الررمةع "{ َكذأََّن اُ ذ ال ذؤالذؤ َّن ذكاوذو} نصذو} فذي الصذ ف؛ و} اللؤلذؤ المكوذو} فذي
الص ف تسن نوه في غيره" ،الرؤلؤ المك ة يع ح لؤلؤ الدايع المك ة يح صديه ،ثيضة مةن الرؤلةؤ الةا ثنةري
من صديه؛ صاه ي عرض لرم ريرات بعلهةاء والم عو ،ي رير اذا ثخر من ب ه ،ومع يال مك ة يهة ثجمة وثحفةظ،

وهةةؤيء الررمةةع { َكذأََّن اُ ذ ال ذؤالذذؤ َّن ذكاوذذو}  ،وهةةاا معةةرو
والخد يكيش بمن يخد ؟! بيش بمن يخد ؟! اذا بع هاا هة الخعد بهاه لؤلؤ مك ة يكيةش بمةن يخةد ؟! ،يع ةح
ثاةةه م ةةعل تيريبةةح لمةةع يةةح الج ةةك ،وإذا بةةع هةةاا يةةح الررمةةع

ئ ال بح -عريه الةالس والسال  -عةن هةاا السةؤال ييةعل(( :ا صةعح
البدر)) عرى ثة بةب

الج ةك بعل سةبك لخعدمةه بم ة اليمةر ليرةك

الفر ني همع هكاا ،يإذا بع الخعد الرال الا يخد المؤمن يح الج ك هاا وصةفه بهاةه

لؤلؤ مك ة يكيش بعلمخدو ؟!.

ضذ اُ ذ َعَلذى َب ذهذض ََ َ َسذٍ الو َ} يهوذي يسذأ
{وَ ذعَت َذل َب ذه ا
{وَ ذعَت َل َب ذه ا
ض اُ ذ َعَلى َب ذهض ََ َ َسٍ الو َ} [( )25ةرس الطةر] " َ
َ
بهضُ بهضًٍ عمٍ وٍنوا عليه ،ونٍ وصذلوا لليذه تلذي اً واع رافذًٍ بٍلوهمذ " ،ي سةهلة يةعرهين يةرحين يسةهل بعضةهم

بعضع ب ع افع باا ،ب ع افع باا يح الدايع ،ي ابرو ثيععلهم ال ةح ثوصةر هم الةى هةاا المكةع  ،يع ةح مةن اصم رةك
ثاةةه اذا يهةةرت ال ةةعئم واج م ة الم ميةةكو عةةن يةةرهم ،اي ةةرض م ة ال الخمسةةك اصوائ ة ي ةح الرير ةك ال ةةح ثعر ةةت ييةةه
ال ةةعئم ،ثخةةاوا ي عةشةةة وهللا ب ةةع افع ة  ،ب ةةع اةةدر  ،ب ةةع اةةاارر ،يس ة م عة نهةةاا الكةةال  ،لكةةن اذه ة

الةةى اليةةة

ض اذُ ذ َعَلذى َب ذهذض ََ َ َسذٍ الو َ} يسذأ بهضذُ
اآلخرين ال ار بين ،ويش نييةةل يمكةن مةع يج معةة  ،وه ةع "{َ ذعَت َذل َب ذه ا
بهضًٍ عمٍ وٍنوا عليه ونٍ وصلوا لليه تلي اً واع رافًٍ بٍلوهم ".

ن
َن نلَوذذٍ يع ةةح فذذي ال ذ نيٍ"
ذل نفذذي ذ
{ َعذذٍالوا ليمذذٍ للذذى عل ذ الوصذذو " الةةا ثوصةةرهم الةةى هةةاا ال عةةيم "{لَّنذذٍ اوَّوذذٍ َعذتذ ا
" نن
ين أٍئفين نن عذياب ه" وجرةين خةعئفين ،وجرةين مةن عةااب هللا ،يةعلخة مةن عةااب هللا -جة وعةال-
{ن ذُفق َ
ا
ذٍدهن
م ننذذن نعتذ ن
ي ةةك ثاةةه مةةن ثثةةر ال يةةةى ،والخشةةيك مةةن هللا -ج ة وعةةال -مةةن ثثةةر العرةةم ال ةةعي {نلَّن َمذذٍ َي ذخ َُذذى َّ َ ذ َ
اذل اهَل َمٍ [( )28ةرس يعطر] والخة من الجري من ثثر ال يةى ،يكةعاةا خةعئفين مةن عةااب هللا ارجةين لرحم ةه -جة
وعال ،-يهةاا يةدل عرةى اناسةع يةح هةاو الةدايع ي برةح ث يكةة خعئفةع وجةال مةن ةةء الععةبةك ،وي يع مةد عرةى مةع

ن
ذل
ع دو ثو عرم ثو عم ي ير ر نهاا؛ صاه مع يدر يةح ث ل ظةك يسةر هةاا العرةم ،ثو ذلةك العمة {" ،لَّنذٍ اوَّوذٍ َعذت ا
َن نلَوٍ يع ح في ال نيٍ" " ن ن
ين أٍئفين نن عياب ه" ،وجرين من عااب هللا ،وهاو حعل ثه انيمع .
نفي ذ
{ن ذُفق َ
ا

السذ اذمو نم لددولهل في دد ي
اب َّ
اب َّ
السذ اذمو نم [( )27ةةةرس الطةةةر] بذذٍلمغفرة"َ { ،وَوَعٍَنذذٍ َع ذ َي َ
م َعَلذيَوذذٍ َوَوَعٍَنذذٍ َع ذ َي َ
{ َف َمذ َّذن َّ ا
السذ اذمو نم عةةااب السةمة عةةااب ال ةةعر ،والسةمة هةةة ال ةر الشةةديد الةةا يةدخ يةةح مسةةع
اب َّ
المسددف "َ { ،وَوَعٍَنذٍ َعذ َي َ

الجرد ،يع ح هاو الف عت الةريرس ال ح ي يدخ ييهع الهةاء يدخ ييهع هاا السةمة  ،يةدخ يةح مسةع الجرةد ييية

له :مة يع ح لة ثات لة اخفت يدل مع بع لهاا ال فح ثثر ،لة هبت ريح ديدس مع دخ هةةاء لةة مسة هع ييهةع
مةةعء مةةع دخرهةةع مةةعء ،لكةةن م ة ذلةةك يةةدخرهع السةةمة ي فةةا يةةح مسةةع الجرةةد -اسةةهل هللا السةةالمك والععييةةكَ { ،-وَوَعٍَنذذٍ
يضًٍ".

الس امو نم وعٍلوا :ليمٍ
اب َّ
َع َي َ
نن
{نلَّنذٍ اوَّوذٍ ننذن َعتذل َنذ ذ عوه [( )28ةةرس الطةةر] ن فذي الذ نيٍ" ةبة {نلَّنذٍ اوَّوذٍ َعتذل نفذي ذ ن
ين
{ن ذُذذفق َ
ذ ا ا ا
ذ ا
َنلَوذٍ يةح الةدايع ،ا
أٍئفين نن عياب ه" ومشفيين راحمين صهري ع يح الدايع ،يةفك الرحمك والشفيك عرى ال فس وعرى الرير ي ةك
ثاهع صفك المةؤم ين(( :م ة المةؤم ين يةح تةةادهم وتةراحمهم بم ة الجسةد الةاحةد)) يشةفية عرةى ثافسةهم ،يشةفية
ن
ن
ذل " ن
عرى ثهريهم ،يشفية عرى ذويهم ،يشفية عرى يرهم من المؤم ين" ،وعٍلوا يضٍ ليمٍ " {لَّنٍ اوَّوذٍ نذن َعذت ا
وه ن نهت ه نوت َن" ،ادعةو دععء العبعدس ،وثيضع دععء المسهلك ،يسهلةاه دععء يع رب ةع ،يةع رب ةع
في ال نيٍ" {َن ذ اع ا
يسهلة هللا الج ك ،ويس عياو به من ال عر ،يسهلةاه مع ييربهم اليه ،ويس عياو به ممةع يبعةدهم ع ةه {نلَّنذٍ اوَّوذٍ ننذن

وه ث اعبدو ،ث دعع المسهلك ،ودععء العبعدس.
َعذت ال " ن في ال نيٍ" {َن ذ اع ا
"{نلَّن اه بعلكسر ا ئ عيع ،وإ} وٍ} تهليالً نهوى -يع ح الجمرك تعريريك يبعلكسر تعري مع ى ،-وبٍلف ح تهليل لفظ"،

{نلَّن اه به ي ال عري ميدرس؛ صاه يإذا بسرت همكس ا صعرت الجمرك تعريريك من حي
{ن َو اذلَتُّر
ا ئ عييك من حي الرفظ ومع عهع ال عري  ،وإذا ةرت ثاه صعر ال عري لفظح ن يدير الال صاه " ،ا
المحسن الصٍدق في وع ه" ،الم جك لةعدو {اذلَتُّر الا يح جمي خةعل {اذلَتُّر -ج وعال{ ،-نلَّن اه ان َو اذلَتُّر
الر نتي ا الهظي الرتم " بخريه.
الر نتي ا الم سن الةعد َّ {" ،
َّ
{ َف َي نكر الر ةل -عريه الةالس والسال  -يابر هاو وييف ه ييؤمر بعل ابير { َف َي نكر َفمٍ َنر نب نوهم نر ربن نب َك ن
ٍنن َوَد
ذ َ َ ذَ َ َ
ذ
ن ذجاوذذو} [( )29ةةةرس الطةةةر] ويةةح ثخةةر َ { :ف ذ َي نكذر نبذذٍذلاقذر ن
ذٍف َو نعي ذ ن [( )45ةةةرس ] يعل ةةابير ال ةةح هةةح
َ} َنذذن َي َخذ ا
َ
الةةةعظ هةةح وييفةةك اصابيةةعء ،ووييفةةك وراثهةةم وثتبةةععهم ال ةةابير والةةةعظ ،ي ةةيمع بةةعلير مةةن ثعظةةم مةةن يةةةعظ بةةه
المع ى ،وإ بعات

ويةةابر بةةه اليةةر  ،ولري ةراء وصئمةةك المسةةعجد ي ةةيمع الةةاين ي رصةةة عرةةى ت ةكيين وت سةةين الةةةةت بةةعلير لهةةم
اةةةي

مةةن هةةاا اذا ا

ضةةروا هةةاا ،وتجةةد بعضةةهم ع ةةدهم الةةةةت الجمي ة والي ةراءس الجيةةدس ثةةم بع ةد يبخ ة عرةةى

ال ع  ،يي ثر اآليك واآلي ين ثم يرب وال ع

ب عجك الى ال ابير بكال رب الععلمين.

ن
ن
َناوذوذا
{يذٍ ََُّ َُذٍ َّالذي َ
{ َف َيكذر هة يابر هاو وييف ه ،لكن يؤمر نالك لردوا عريه ،بمع ث المؤمن يةؤمر بعنيمةع َ
َن َ
ن
َناووذا [( )136ةرس ال سةعء] يع ح دومةا عرى ايمعاكم ،يعلم ربس بعلشةحء الم ةةش بةه يةهمر بةه مةن ثجة اي ة مرار
عيرهَ {" ،ف َي نكذر دم على تيوير المُروين ود ترجم عوه لقولُ ل وٍنن نجوو}".
َنر نب نو ذه َم نذر َربنذ َ يع ةح بفضة هللا عريةك ،مةع ثاةت بإاععمةه عريةك ،مةع ثاةت بكةعهن ،خبةر مةع بكةعهن ،واة ةر
{ َف َمٍ َ

خبر مع بعلبعء مععمرك لهع مععمرك ليس وهح حي ئةا عرةى هةاا اليةةل حجعييةك ،حجعييةك يع ةح تعمة عمة لةيس ،ثمةع
نر نب نو ذه َم نر َربنذ َ بإنهٍنذه
تميميك يال تعم يهح يح هاو اآليك حجعييك؛ صاه اة رات البعء بخبرهع م ليس "{ َف َمٍ َ َ
علي " { ،نب َك ن
ٍنن يع ح تدعح الري  ،وت ريفه من مس ر السم لست بةالك ،و{د َن ذجاوذو} معطةة عريةه ييةعل:

رعهن ،ييعل :عحر ،ييعل :مج ة  ،لكن الاب يةةش نهةاو اصوصةع

الم عةضةك الم بعي ةك بةعهن يخ رةش تةةر

الكعهن عن تةر المج ة  ،المج ة ي يعح مع ييةل ،والشععر يضبط مع ييةل ،ويك مةع ييةةل ثر ةر ممةع يكاةه
ال عثر ،يكيش مرس ييةلة  :ععر يع ح -رالمه مةيو م ضةبط ،م سةق ،ميفةى ،-ثةم ييةلةة  :مج ةة ي يعةح مةع
ييةل ،ي ك ث هاا تخبط ممع يدل عرى ث ةةلهم ي ثص له ،وي رصيد له من الةاة  ،ن هم يح ةةرارس ثافسةهم
يشةهدو لةه بضةد ذلةك ،يشةهدو لةه بخةال

ذلةك ،لكة هم مةةن بةعب المععاةدس ،ومةن بةعب ال كهيةد ييةه وييمةع جةعء بةةه

يةفةاه نهاو اصوصع َ {" ،وَد َن ذجاوو} نهطوف عليه" ،معطة عرى المجرور مجرور ،ييةل ه ةع { :ذَم بمع ةى
"بذذل" تكةةة اض ةراب ،واصص ة ثاةةه ا ة فهع ااكةةعر  ،يع ةةح بمةةع ةةةعل الخري ة  :ث يةةح ةةةرس الطةةةر برهةةع ا ة فهع ،
ن
ن
ذن اذل َماوذو ن} [( )30ةةرس الطةةر] تذواد
وبررت خمةس عشةرس مةرس يةح هةاو السةةرسَ ،
{ياقوالذو َ} َشذٍعر َّن َ َذرَّب ا
ب نبذه َرذ َ
الذ نر فيُلذ وغيذذره نذذن الُذذه ار " ،وهةةاا ةةععر مةةن الشةةعراء م ة مةةع مةةعت الشةةعراء يهيةةر وةبرةةه امة ثر اليةةيس يهرةةك
ن
ب نب نه َرذ َن اذل َماوو ن} حةاد الدهر ييهرك بريرو من الشعراء.
وارتعا م ه {" ،ذَم َياقوالو َ} َشٍعر َّن ََرَّب ا
ص ذوا [( )31ةةةرس الطةةةر] نالكذذي" اا ظةةروا ،ا ةرب يع ةةح -ا ظةةر اا ظةةروا هالرةةحَ { -ف ذنإنني َن َه اك ذ ننذ َذن
"{ اعذ ذذل َتَرَّب ا
ن
ن
ن
ن
ذين نالكك ذ فهذذيبوا
ذين [( )31ةةةرس الطةةةر] يع ةةح ثاةةع ثيضةةع اا ظةةر هالركةةمَ {" ،ف ذنإني َن َه اك ذ نذ َذن اذل ام ََربنصذ َ
اذل ام ََربنصذ َ
بٍلسيف بوم ب ر ،وال ربب :ادن ظٍر" ،ثا ظر ال بح -عريه الةالس والسال  -هالرهم بمةع اا ظةروا هالرةه ،يكةع
الا حة ث ة

م هم بعة  ،وث ر ةبعة  -وهةاا هةالل ،وثيضةع

رؤو هم وص عديدهم يح معربك ندر -ة

مةت ب واحد م هم هالل ،اضعيك الى الهالل الدائم يح اعر ج هم -اسهل هللا السالمك والععييك.-

َت َال ان اُ ذ [( )32ةةةرس الطةةةر]؟ يع ةةح عيةةةلهم { نب َُ ذ َيا [( )32ةةةرس الطةةةر] حرةةم العية ؛ ص الععة ة عيرةةه
ذناران ذ ذ
{ ذَم َت ذأ ا
َت َال ان اُ ذ يع ةةح عقذذولُ { نب َُ ذ َيا ن عذذولُ لذذه :سذذٍتر،
ذناران ذ ذ
ي ميةةه عةةن الطةةيش الةةا ي ةةعةخ ال رةةم {" ،ذَم َت ذأ ا

كٍنن ،شٍعر ،نجوو}" يع ح لة بعات مةجةدس ،لة بع لهم ثحةال لةم تةهمرهم نةالك؛ ص هةاو ثةةةال م عةضةك مةع
ذناران ذ
ييةلهةةع ععةة  ،يع ةةح اذا بعاةةت عيةةةلهم تةةهمرهم نهةةاا ،اذا بةةعاةا يةةةدرو عةةن عيةةةلهم يرةةيس لهةةم عيةةةل { ذَم َتذأ ا
نٍ اغو َ} [( )32ةرس الطةر] يع ةح نة هةم ةةة طةع ة بمةع ةةعل المفسةر ،يع ةح ثحالمهةم
َت َال ان اُ نب َُ َيا ذَم ان ذ َع ذوم َ
ذ
ي تهمرهم نهاا ،هم يعرية ثاهم يح ة اررس ثافسةهم ثاةه عرةى خةال

وضةد مةع ييةلةة  ،لكة هم ةةة طةع ة مععاةدو

تجعويوا ال د يح طريعاهم ،يع ح اناسع اذا ثراد ث يةش ةيئع بمةع ي فةر بةه ع ةه يةةفه بةهمر يةجةد ثصةره ييةه،
وي يةفه بشحء يكابه ب من معه به ،يع ح بعةخ ال ةع

تجةدو يةةش ااسةعاع ثو يمةدا ااسةعاع بمةع يشةبه الةا ،

ةر مكشةةةيع بشةةحء لةةيس ييةةه ،اذا بةةع عةةعةال وثراد ث يةةا خةةةمه مةةع يامةةه بشةةحء يكابةةه ال ةةع
مةةع يامةةه ذمةع مبع ة ا

ررهم من ثجره ،وإامع يامه نةصش هة م ربس به اذا بع ععةال ،لك ه يضخم هاا الةصش يكة ييه ثص يجعة
ال ع

يةدةةاه ،ويضخم ويفخم هاا الةصش ب ي

ي فةر ال ةع

ع ةه نهةاو الطرييةك ،ثمةع ث يةةفه نةصةش يجةك

نذٍ اغو َ}
ثاه عرى خاليه ،وث ال ع يكانةاه يإاه لن يس فيد اي المععمرك ن ييخ اليةةد ،ولةاا ةةعل { :ذَم انذ ذ َع ذذوم َ
ث تجعويوا ال د يح انةاا بعلس  ،وإ بع هاا الس ي ةيمك له ،يع ح تهتح الى خ ع ةدو مععصةح وثاةت
تريةةد ث تامةةه ي ضةةخم هةةاو المععصةةح وترت ة

ةعر ،لكةةن تةةهتح الةةى ةةخ
عريهةةع ثة ا

يال يشرب الخمر ،ثو يكاح ،ثو يفعة  ،ثو ،بة ال ةع

صةةعلح ،ةةخ

تيةةح ،وتيةةةل:

تيةةل بةانت ،لكةن تةهتح بهعمةعل اذا ةرةت صةعلح يمكةن ث

تةفه بعلررة بعل طر ؛ ص ع دو ثص العبعدس وثات تكيد تامه بم
ععند ،ومالي لرمسجد ،وم يط عن الدايع ،ويمكن ث تس دل ن ةةة

هاا تجد من يةدةك؛ ص الرجة بهاةه رجة
جةعءت يةح الررةة وال طةر ومجةعويس ال ةد

يةةح العبةةعدس تجةةد مةةن يةةةدةك ،لكةةن ث تةةهتح بةةعل ييخ ي تجةةد مةةن يةةةدةك ،وهكةةاا لةةة تةةةش خةةع يع ةةيع بهاةةه
م طر ثو عل يح عبعدته مع صدةةل ،لكن ع دو مععصح -تضةخم هةاو المععصةح -تجةد مةن يةةدةك ،وهةؤيء

وصةةفةا ال بةةح -عريةةه الة ةالس والسةةال  -ن يةةيخ مةةع ي ةةةش بةةه -عريةةه الةةةالس والسةةال  ،-ولةةاا جةةعء اص ةةرةب

َت َال ان اُ ؟ عقولُ " ال ةح ثوصةر هم الةى هةاا ال ةد ،يع ةح م ة مةع ايةةل بعل سةبك لركفةعر الةاين
ذناران ذ ذ
ال هكمح { ذَم َتأ ا
وصةةرةا الةةى مةةع وصةةرةا اليةةه مةةن ثمةةةر ت عرةةق بظةةعهر ال يةةعس الةةدايع ،ايةةةل :ةةة العيةةةل ،العيةةةل ،اصحةةال ال ةةح
ثوصر هم الى مع ثوصرت من حضعرس ،لك هةع ي تةصةرهم الةى اي ة جعء الةا هةة ثخة

بضةةدو ،الظةةعهر ي يس ة جة -ييضةةح حعج ةةه ويري ة

مةن ثخة

مةع ي ةةفة

ةراويره ،-هةةاا العيةةةل ال ةةح ص ة عت ويعرةةت وثدربةةت مةةن

يعهر الدايع مع ا طععت ث ت ظش ثيعنهةع لةالك ،تةا اناسةع بمةع ييةه؛ ل ةةد  ،ثمةع تامةه بمةع لةيس ييةه هةاا مةع
يةدةةاك ال ع .

{تَق َّوَل اه تيةله تفع يع ح تكرش يح
{ ذَم َياقوالو َ} [( )33ةرس الطةر] هؤيء الكفعر لر بح -عريه الةالس والسال َ -
اخ الةه ،وبابه لرير  ،واخ راعه من تريعء افسه ،ومرس يريى اليه ،ومرس ي ريعو عن يرو" ،اأ لق القرَ} والةاة ثاه

{بل َّد اَ ذؤ نناوو َ} اس كتٍ اًر فإ} عٍلوا :اأ لقه" هة عربح من نيئ هم وععش ني هم ،ومع اا ي الى نرد
ل يخ لقه" َ
ثخر ي ريى ع ه مع ي ريى ،هة من نردهم يعريةاه من ويدته الى بع ه ،يع ح لة ث لك ثخع يسكن معك يح البيت
لمدس عشرين

ك ،وتعريه مع يعرةك وي يعر البيت وثات معه فر وحضر ،ثم يجهس ةعل لك :ااح ثحسن الررعت،

يسعر ،بيش يخ رق م ؟ هاا
ا
ثجيد عشرس لرعت من يين ،م ى ،م ى تعرمت؟ هم يعرية حعله مع راا ي يمي ع وي
ا بع اخ ريه وثا م م ره ،ثا م م ره يح العربيك ،يح الفةعحك ،يح البال ك يع ح -مس ةارم مع يي ع ه ،-اي
ثاه -عريه الةالس والسال  -ثوتح جةام الكرم ،لكن م ذلك من الا

تعو جةام الكرم هة هللا -ج وعال ،-ا

ر م تةدةة بم هاا يهم ةا بمن تعو جةام الكرم ،ا ب ت تيةلة ثخ رعه من تريعء افسه ،يها م بم كل ه عرب
تفهمة مع ييةل ،وتس طيعة ث تعبروا عمع يح ثافسكم بهعرى درجعت الفةعحك والبال ك يهتةاَ { ،فذلَيأ اذتوا نب َح ن َث
ن نن
نن
ين [( )34ةرس الطةر] في عولُ " ااه
[( )34ةرس الطةر] ولة نخ لق" من تريعء ثافسهم{ ،ن ذثله نل} َوٍانوا َصٍدع َ
اخ ريهَ { ،فذلَيأ اذتوا نب َح ن َث نن ذث نل نه ت داهم بجمي الير  ،ويع هللا تععواة بركم يع معشر العرب ،ثو يع معع ر العرب
تععواةا وثتةاع بم ره ،وا عي ةا بعلجن ،ت داهم ث يهتةا بم ره يرم يس طيعةا ،ثم ت داهم بعشر ةر يرم يس طيعةا،

ن نن
ن
نن
ين
ثم ت داهم بسةرس واحدس يرم يس طيعةا ،يإ ةعلةا :اأ لقه { َفذلَيأ اذتوا نب َح َث نخ لق {ن ذثله نل} َوٍانوا َصٍدع َ
يع ح في عولُ ".
{ ذَم اأ نلاقوا نن ذن َغذي نر َشي ذَم ان ا اذل َخ نٍلاقو َ} [( )35ةرس الطةر] خريةا من عد  ،من ير ةحء ي خةعلق لهةم ث هةم
ذ
ن
ن
الخعلية صافسهم ،هاو اآليك ومع بعدهع هح ال ح ثثرت يح جبير نن مطعم وبةعد ةربةه يطيةر م هةع { ،ذَم األاقذوا ن ذذن
َغذي نر َشي ذَم ان ا اذل َخ نٍلاقو َ} نن غير أٍلق" ،ه ي ةة ث يئع ي ةر ن فسه من ير ث ي ةر ييه يةرو؟
ذ
لةةة اي رض ة ع ث ةةفي ك بةةعخرس لةةيس لهةةع ةعئةةد هةةح ن فسةةهع ت م ة البضةةعئ  ،وتيةةةد افس ةهع مةةن ةطةةر الةةى ةطةةر ه ة
ي ةةر م هاا؟ الععلم بره بم كلك هاو السفي ك ،مع يمكن ث تيةد افسهع ن ي ند لهع من ةعئد ييةدهع ويسيرهع.
{ ذَم اأ نلاقوا نن ذن َغذي نر َشي ذَم ان ا اذل َخ نٍلاقو َ} م ن الخٍلقو} ونفسُ ؟" ،يع ح ه ي ةةر ث ااسعاع بع
ذ
معدومع ثم ثوجد افسه ،ثو وجد من ير خعلق؟ يع ح مع ثوجدو ثحد ،وجد يجهس باا {،ذَم ان ا اذل َخٍلناقو َ} ونفسُ "؟
ي هاا وي هاا" ،ود يهقل نخلوق بغير أٍلق ود نه وم يخلق ،د نخلوق بغير أٍلق ود نه وم يخلق" ،لة ث

ااسعاع جعلسع من هؤيء يجعء ثخر يضربه عرى يهرو -وي يح يرو مع يح واحد ثعل  -ال فت يإذا به هاا ،ييعل:
لمعذا ضرب ح؟ ةعل :مع ضرب ك! يةد وإي مع يةد  ،ضربك من ير ضعرب يع ثخح ثات تيةل مخرة من
ير خعلق هاو ضربك من ير ضعرب ،يةد وإي مع يةد ؟ مع يةد يع ح اظير ةةل الجبريك ،حي مع ةعلةا:
ا اناسع مع ي ةر وي يؤاخا عرى ثيععله؛ ص مؤاخاته وهة مجبةر يرم ،يع ح لة ضربهم ثحد وةعل :ثاع

مع ثتةر مع ضرب ك ي بعل يح مؤاخاته وثعدو مج ة نهاا ،اذا ثات بيش تفع المععصح ،وتيةل :ثاع مع
تةريت ،ثاع مسير لست بمخير؟ ي مخير يع ثخح ،يهات يح تةريعتك اظير تةر هاا الا ضربك ،لك
حريك واخ يعر ويؤاخا عرى يعره ،وثات لك حريك واخ يعر ومؤاخا عرى يعرك.

وهاا الا ةعل :ثاكر ث يكة له خعلق يسهل خريت من ير حء ،مةن يةر خةعلق ،وجةدت بةاا ،ث ثاةت خريةت

افسةةك؟ يع ةةح هة العةةد

ةةحء ب ية

ي سة

اليةةه يعة ؟ لةةيس بشةةحء" ،ود يهقذذل نخلذذوق بغيذذر بخذذٍلق ود نه ذ وم

يخلذذق ،فذذال ب ذ لُ ذ نذذن أذذٍلق ونذذو ه الوات ذ  ،فل ذ د َوت ونذذه و ؤنوذذو} برسذذوله وو ٍبذذه"؛ صاةةه تفةةرد بةةعلخرق
والري وانحيعء وانمعتك واصمةر برهةع نيةدو -جة وعةال -اذا هةة المسة ق بةعنيراد بعلعبةعدس ،و يةرو ي يمرةك ةيئع

اذا ي يس ق يئع.
السذمٍو ن
َ [( )36ةةرس الطةةر] مةن خريهةم؟ مةن خرةق السةمةات واصرض؟ يع ةح لةة ث الخالئةق
اِ َو ذاوذَر َ
{ ذَم َأَلاقوا َّ َ َ
ررهةةع اج معةةت ل خرةةق ةةمعء م ة السةةمعء المةجةةةدس يسة طيعة  ،هة ت ةةدثهم ثافسةةهم ث يفعرةةا م ة هةةاا الفعة ؟ ي
السمٍو ن
َ وي ييدر عرى خريهمةع اي هللا الخةعلق يرةم
اِ َو ذاوذَر َ
يمكن ث ت دثهم ثافسهم بم هاا الفع  { ،ذَم َأَلاقوا َّ َ َ
{بذذل َّد اَونعاوذذو َ} بذذه" ،وإي صم ةةا ن بيةةه؟ يع ةةح لةةة ا ة عمرةا عيةةةلهم واظةةروا يةةح هةةاو اصمةةةر المركمةةك
ي يعبدواةةهَ ،
صم ةا؛ ص اناسع حي مع ييرر يح ث يعء ي جةاب له ع هع ،وث يعء واةعك ي يس طي ااكعرهع  ..........مخرةة
وإي معهة بمخرة  ،يع ح مةجةد وإي معدو ؟ مةجةد ،من ثوجدو؟ ثوجد افسه وإي ثوجةد مةن يةر مةجةد؟ بة هةاا
ي يكة  ،اذا ي ند له من مةجد ،من المةجد يال وإي عال  ،ثنةو وإي عمه وإي خعلةه؟ هةة م رةه ،اذا المةجةد هةة
هللا -ج وعال.-

السمٍو ن
َ ه هم خريةهع ،ه هةم ثوجةدوهع ،هة يمكةن ث يةدعح ث والةدو هةة الةا خرةق السةمعء ،ثو
اِ َو ذاوذَر َ
{ َّ َ َ
مركه العظيم المعظم ع دو؟ يع ح ه ةعل ثه مةر :ا يرعة خرق السمعء؟ مع ةعلةا ،وي يمكن ث يدعةا ذلةك؛

{بذل َّد اَونعاوذو َ} [( )36ةةرس
صاهم يع رية بيدرته وثاهع م دودس ،م ايمعاهم بإلهي ه وربةبي ه ال ةح ثجبةرهم عريهةع " َ

الطةر] به وإد آلنووا بوتيه -عليه الصالة والسالم."-
{ ذَم نعو َ ان ذ َأ َزنائ ان َربن َ [( )37ةرس الطةر] نن الوتوة والرزق وغيرنمٍ فيخصوا نن شٍؤوا بمٍ شذٍؤوا" ،مةن ثعظةم
الري ث يم ح الم ك انلهيك العظمى "ال بةس" ،لمع بع ال بح -عريه الةالس والسال  -اة را ثهة مكةك ث يكةة
ال بةةح عرةةى رجة مةةن اليةري ين عظةةيم ،امةةع ثنةةة جهة مةةن مكةةك ،وإمةةع عةةروس نةةن مسةةعةد ال يفةةح مةةن الطةةعئش اة رحةةا
ذل نر َسذٍَل َ اه [( )124ةةرس اصاعةع ] ،هةاا مةن هللا -جة وعةال -ي ي ةةر ييهةع ثحةد،
َعَلذ ا َتذي ا
{م ذ
ذث َي ذج َه ا
هاا ،لكةن ا
يعلمر هة الا يخ عر الر ةل.

الري ع دهم خ اكئن الري يس طيعة ث ي كلةا المطر م ى عؤوا ،ل بت لهم اصرض مع يعيشةة بةه وي عةيش بةه
دوانهةةم ،ثصةةيبةا بعلسة ين ،مةةعتةا مةةن الجةةة  ،مةةع ا ة طععةا ث ييةةدمةا وي يةةؤخروا ،ثعظةةم مةةع ع ةةدهم ثنةةة جهة وثنةةة

له

واظرائهم مع ا طععةا ث يةجدوا ليمك عيش يهررةاهع ،يرو الجة برةه دخةع ارئةح جةع مةن الجةة  ،والجةة

نئس الضجي يريك مع ي ترى ،ير عي عل مع ي تراو ،يه ا طععةا ث ي كلةةا المطةر ،هة ا ة طععةا ث يةجةدوا
يئع يهررةاه؟ مع ا طععةا.
"{ ذَم نعو َ ان ذ َأ َزنائ ان َربن َ نن الوتوة والرزق وغيرنمٍ فيخصوا نذن شذٍؤوا بمذن شذٍؤوا"؟ ،اذا بةع ع ةدهم الخةكائن
يخةةةا ،اذ معةةرو ث الةةا ع ةةدو ةةحء مةةن المةةعل ثو مةةن الطعةةع يعطةةح هةةاا الجةةعر ،وةةةد ي يعطةةح هةةاا الجةةعر
َتذون ننذن َّنذٍ ن َّ ن
م
{و ا ا
وهاا مجرد ةسمك ،وإي يةعلمعطح هةة هللا -جة وعةال(( -اامةع ثاةع ةع ةم وهللا هةة المعطةح)) َ
ٍك ذ [( )33ةرس ال ةةةر] ،يع ح وإ بعات ع دو خكي ك وع ةدو مسة ةدععت ،لكةن هةح مةعل هللا ،ومة ذلةك هةة
َت ا
َّال نين َ

ثؤتمن عرى هاا المعل يال يجةي له ث يةريه اي عرى مي ضى اظر الشر  ،ييخةةا من عؤوا بمن عؤوا.
{ ذَم ان ذ ا اذل ام َصذ ذذي نطارو َ} الم سذذلطو} الجتذذٍرو} ،وفهلذذه سذذيطر ،ونثلذذه بيطذذر وبيقذذر" مسةةيطر ،مبيطةةر ،مبييةةر،
مهةةيمن ،مجيمةةر ثو م يمةةر ثو مخيمةةر هةةاا الكرمةةك ضةةبطت بةةعلجيم وال ةةعء والخةةعء ،وةةةعلةا :ي يةجةةد عرةةى ص ةيرك
مفعي اي هاو الكرمعت الخمس.
{اذل ام َصذ ذذي نطارو َ} الم سذذلطو}" وتي ةراء بعلسةةين والةةةعد" ،الم سذذلطو} الجتذذٍرو} وفهلذذه سذذيطر نثذذل بيطذذر" ،نيطةةر
يع ح ععلم ،والبيطعر المععلم ،والبيطر الا يععلم الدواب ،وبيير ثيسد خال ضد ععلم ،نيطر ,ايسد وثهرك.

{ ذَم َل اُ ذ اسَّل
ص السرم يةعد عريه ،ي يةةعد ييةه ،الرهةم اي اذا ةر ةع :ا الةةعةد ،يع ةح ي نةد ث اضةمن ال ةر يةح بمع ةى
ن ن
ن
اصذ نذلَتَّو اك ذ نفذذي اج ذ ايون َّ
الو ذخذ نذل [( )71ةةةرس ط ةةه] يع ةةح عرةةى جةةاو ال خ ة ،
عرةةى {َي ذس ذ َ م اهو َ} فيذذه يع ةةح عريةةهَ ،
{وَو َ
اص نذلَتَّو اك ذ نفذي اجذ ايون
ي ضمن ال ر مع ى حر ثخر ،ثو اضمن الفع مع ى يع خر ي عةدى نة فس ال ةر َ
{وَو َ
[( )38ةرس الطةر] مةعد مرةةى يةةعدو بةه ،ويرتيةة بةه الةى السةمعء ،يسة معة ييةه يع ةح عريةه؛

َّ
الو ذخ نل بهاه ةعل :صدخر كم يح جاو ال خ  ،يع ح بهاه من ةةس الربط ي فة ح الجةا ييةدخرة ييةه هةاو مبعلرةك يةح

الةر  ،وه ع اذا ثمكن تضمين الفع ثولى من تضمين ال ر بمع ةعل يخ ان ال  ،وه ع ضمن ال ةر مع ةى
حر

خر ،بيش ايةل يس معة ييه بهاه م صعةدهم عرى هاا السرم يريدو اي خفعء؟ لئال يةيبهم الشةهعب

الا يةي

الج ح مس ر السم ييس خفة يح هةاا السةرم ،يع ةح ةرم مشة م عرةى ةحء يخفةيهم يكةهاهم دخرةةا
يخ ان ال .

ييه ،هاا اذا ثرداع ث اضمن الفع  ،وهاا ثولى من تضمين ال ر عرى ثر
"{يس َ نمهو َ} نف ن
يه يع ةح عليذه وذالم المالئكذ ت ذى يمكذوُ نوٍزعذ الوتذي بذزعمُ ل} ادعذوا لذ " ،ال بةح -عريةه
َذ ا
الةةةالس والسةةال  -يهتي ةه الةةةحح مةةن السةةمعء نةا ةةطك جبري ة  ،ييةةةل :ا ا ة طع م ث تةةهتةا نةةةحح يهحضةةروا ةةرمع
واصعدوا الى السمعء ،وا معةا بال المالئكك ،واايرةو لر ع ي كة ثتي م بم مع ثتى به { ،ذَم َل اُ ذ اسَّل َي ذسذ َ نم اهو َ}
نف ن
يه َفذليأ ن
طٍ} ُّن نتذين يةهتح
طٍ} ُّن نتذين بحجذ بيوذ واةذح " { ،نب اسذذل َ
ذِ ان ذس َ نم اه اُ ن ن عي ادس مٍ عليه { نب اسذل َ
َ
بحج بيو واةح " يهتح بكال المالئكك هعت مةع ع ةدل ،يع ةح بةة مسةيرمك يةدعح ثاةه ي ةكل عريةه وحةح ،وذبةر
مع ي كل عريه عرى حد يعمه من الةحح الشيطعاح يرمح بعلج ة  ،يةع وبةر ،يةع وبةر ،اامةع ثاةت ثذاةع وصةدر ،ومةع
ثدر ايش ،بال ي مع ى له ،اعم ا بع ع دبم حء من السم ا مع ةو من المالئكك هةعتةا { َفذليأ ن
ذِ ان ذس َ نم اه اُ
َ
طٍ} ُّن نتين بحج بيو واةح " ،هاا تدل عرى ثاه يع ذلك وثصعبه.
نب اسذل َ

ةعل المفسر -رحمةه هللا :-ولُته نيا الزع  ،بذزعمُ } المالئكذ بوذٍِ ه"" ،ولُذتُُ نذيا الذزع بذزعمُ }
ٍِ َوَل اك ا اذلَتاوو َ} [( )39ةرس الطةةر] ن بزعمك "َ { ،وَل اك ا اذلَتاوو َ} تهذٍلى
المالئك بوٍِ ه" ةعل تععلى { :ذَم َل اه اذلَتَو ا
ٍِ َوَل اك ا اذلَتاوو َ} ومعرو ث الب ين ثةةى من الب عت يها م تس عي ة عريه بةعلب ين عرةى
ه عمٍ زعموه"َ{ ،ل اه اذلَتَو ا

حد يعمكم ،ة

يس عين عريكم بعلب عت ،ومي ضى ذلك ثاكم ترربةاه مع دا مع ع ةدو اي ن ةعت وثاة م ع ةدبم ن ةين

ٍِ ن بذزعمك "َ { ،وَل اكذ ا اذلَتاوذو َ} تهذٍلى ه عمذٍ زعمذوه" ،يع ةح
يها م ترربةاه ،لكن هاا الكعم البعطة { ذَم َل اه اذلَتَو ا
ةعلةا المالئكك :ن عت هللا ،وعبدوهم من دو هللا.
ذر علذى نذٍ جئذ ُ بذه نذن الذ َن"
َج ًا
َجًار [( )40ةرس الطةر] على نٍ جئ ُ به نن ال َن { َت ذسأَال اُ ذ ذ
{ ذَم َت ذسأَال اُ ذ ذ
{ َف اُ ننن َّن ذغَرم يع ح من غرم ل { ُّن ذثَقالو َ} " يال يسهلة .
يع ح لة بع ال بح لمع ثر

-عريه الةالس والسال  -يرض عرى من يدخ يح هاا الدين مبررةع ،ليةعل ب يةر مةن

ذر علذى نذٍ جئذ ُ
َج ًا
ال ع مع دا يهخا عري ع هاا المبر ي ثدخ يح الدين؛ صاه ي ير ةع هةا المبرة "{ ذَم َت ذسذأَال اُ ذ ذ
بذذه نذذن ال ذ َن" ،يع ةةح لةةة يةةرض عرةةى ب ة واحةةد ثلف ةع ليةةعل ب يةةر م ة هم ثاةةع وهللا مةةع ع ةةد ثلةةش { َف اُ ذ ننذذن َّن ذغذ َذرم
ُّن ذثَقالذذو َ}  ،مةةن هةاا الرةةر الةةا ثلةةكم هم بةةه م يرةةة  ،يع ةةح ي يسة طيعة ث ي ةةةوا بةةه وي مرةةةو ،يع ةةح لةةة تةةةراع

المسهلك يح جعمعك ثهريك يرضت عرةى بة طعلة

ثربعةين ثلفةع ،هة ي ةةةر ث ال ةع

نيةدخرة يةح هةاا الجعمعةك؟

الفعئدس ثعظم ،يدخ لكن ب ير من ال ع

ييةل :وهللا يع

اعم ةد يدخرهع بعخ ال ع ؛ ص ع دو هاا المبر وي رة
ثخح ،مع اس طي ث اةدخ { ننن َّن ذغَرم ُّن ذثَقالو َ} مةع ايةدر ،مةع ا مة  ،يهة طرة ال بةح -عريةه الةةالس والسةال -
ير؟ ثندا.
ممن ي بعه عرى دي ه مبررع ةريال ثو ب ا
َجًار َف اُ ننن َّن ذغ َذرم ُّن ذثَقالذو َ} يع ةح مةن مرةر  ،مةن الرةر الةا تطربةه مة هم { ُّن ذثَقالذو َ} فذال يسذلمو}"
{ ذَم َت ذسأَال اُ ذ ذ
؛صاه ي يرهم وي يس طيعةاه.
{ ذَم نعو َ ان ا اذل َغذي ان [( )41ةرس الطةةر] ن علمه" ،ث عرةم الرية "{ َف اُذ ذ َي ذك ا اتذو َ} لذ  ،يك بةة ذلةك الرية ت ذى
يمكوُ نوٍزع الوتي -عليه الصالة والسالم -في التهث ،و نور اآلأرة بزعمُ ".

الر ةل -عريةه الةةالس والسةال  -ثخبةر عمةع ةيكة يةح ثخةر الكمةع  ،وثخبةر عمةع يكةة يةح البةريو ،وثخبةر عمةع
يكة بعد البع  ،وب هاا ي ي يمكن ث يطر عريةه ال بةح -عريةه الةةالس والسةال  -ن فسةه ،وإامةع ثطرعةه هللا
السذمٍو ن
ن
َ اذل َغذيذ َ نَّ
اِ َو ذاوذَر ن
م [( )65ةةرس ال مة ] هةؤيء اذا بةةع ع ةدهم عرةم ية
عريةه { اعذل َّد َي ذهَلذ ا َنذن فذذي َّ َ َ
ذن لد َّ ا
يهتةا معذا يكة دا؟ وهللا مع يدور  ،مع الا يكة بعد ك؟ وهللا مع يةدرو  ،مةع الةا يكةة بعةد معئةك ة ك؟ مةع

يدرو  ،مع الا يكة بعد مةت اناسع ؟ مع يدرو .
{ ذَم نعو َ ان ا اذل َغذي ان َف اُ ذ َي ذك ا اتذو َ} [( )41ةةرس الطةةر] ار بةةا ذلةك الرية وهةعتةو ،اعرضةه عرةى مةع ةةررو ال بةح -عريةه
الةالس والسال  -من المريبعت { ،ذَم نعو َ ان ا اذل َغذي ان ن علمه { َف اُ ذ َي ذك ا اتو َ} ل ت ى يمكذوُ نوٍزعذ الوتذي -
عليه الصالة والسالم -في التهث و نور اآلأرة بزعمُ " ،ي حء ع دهم ،ا هلهم عمع يكة بعد ععك مع الةا
يكةةة ؟ ا ةةهل ث مخرةةة

ةعير م ةع الةةا يكةةة
ةةاء بةةع مسةةرمع ثو بة ا

ةةدا -يع ةةح مةةن المريبةةعت الخمةةس ال ةةح ي

ذن دَ ذسذ َ ذك َثذر اِ ننذ َذن اذل َخذيذ نذر [( )188ةةةرس اصعة ار ]؟ هةةاا بةةال
{وَلذ ذذو اووذ ا
ذر ذ
يعمرهةةع اي هللا- -جة وعةةال-؟ َ
َعَلذ ا اذل َغذيذ َ
ن
ذث َوَ ذهَلذ ا َنذٍ نفذي ذاوذَر َتذٍ نم َو َنذٍ َتذ ذ رنن َن ذفذٍ
م نعو َ اه نعذلذ ا َّ
ذٍع ن َوا َو نذز ا اذل َغذي َ
الس َ
ال بح -عريه الةالس والسال { -ل َّ} َّ َ
َّنٍ َ ا َت ذك نس ان َغ ً ا [( )34ةرس ليمةع ] يع ح م تجةعر ببيةر دخرةه عرةى حسة مةع مضةى عشةرس ثلةش يةح الشةهر،
ثو يةةح اليةةة هة يسة طي ث ييةةةل ثاةةح ثرسة

ةةدا عشةرس ثآللةش ،ثو تسةةعك ثي  ،ثو عشةرين ثلةةش ،ثو ثلةةش؟ ي

يسة طي ث ي ةةدد هةةاا برةةه نيةةد هللا ،ةةةد ييةةةل ةعئة  :ثاةةع ثعةةر مةةعذا ثرسة ؟ صا ةةح مةيةةش وراتبةةح معةةرو  ،ويةةح
اهعيك الشهر يهتي ح ال ارتة  ،ةةد ييةةل ةعئة م ة هةاا الكةال  ،يهاةع ثعةر مةع الةا

ةيكة يةح يةة خمسةك وعشةرين
عمةةال

وإ بةةع يب ةع اعريةةه ،ايةةةل :وهللا مةةع تةةدر عةةن ةةحء ،يمكةةن مةةع تةةداو بك ةرس ثةةم  ......عريةةك ،ثو ت ةةد
ن
ةةدا؟ وهللا مةةع تةةدر مةةعذا تكس ة
تفة ة بسةةببه ،ثتةةدر مةةعذا تكس ة
ةةدا { ،ذَم عو ذ َ ان ا اذل َغذي ا
ذذن ن علمذذه { َف اُذذ ذ
َي ذك ا اتو َ} ل ت ى يمكوُ نوٍزع الوتي -عليه الصالة والسالم -بٍلتهث و نور اآلأرة بزعمُ ".

{ ذَم اَ نر ذ ا و َ} َوذيذ ً ا [( )42ةةةرس الطةةر] بذ ليُلكذذو ييةةل :فذذي دار الوذ وة" ،ثوي ث السةةةرس مكيةك ،ودار ال ةدوس اامةةع
صعرت م ى؟ ليرك الهجرس ،يعل يييد ندر ال دوس ي داعح له.
{ ذَم اَ نر ذ ا و َ} َوذي ذ ً ا هةةم يكيةةدو لر بةةح -عريةةه الةةةالس والسةةال  ،-وحةةعولةا وخطط ةةا لي رةةه { ،ذَم اَ نر ذ ا و َ} َوذي ذ ً ا ب ذ
ن
َن َو َفاروا ان ا اذل َم نكي ا و َ} المغلوبو} المُلكذو} فحفظذه ه نذوُ  ،ثذ نلكُذ بتذ ر ،نلكُذ بتذ ر"
ليُلكو { َف ٍَّلي َ
يع ح ثهرك رؤو هم؛ ص الية اذا هرك رؤو ةهم ت طمةةا ،ثهرةك ةبعين مةن رؤو ةهم وصة عديدهم ،ثهرةك رؤو ةهم

وص عديدهم يي

م هم بعة  ،وث ر بعة  ،وإذا هرةك الةرؤو

ااهةك البةعةح ،ومة ذلةك هةم المكيةدو المهركةة

يح الععج ثو اآلج -وهللا ثعرم.-
وصرى هللا و رم وبعرل عرى عبدو ور ةله ابي ع م مد ،وعرى له وص به ثجمعين.

