بسم هللا الرحمن الرحيم
تفسير الجاللين

سورة الطور ()3
الشيخ  /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
هذا البحث عن حديث(( :لو رأيت مكانهما ألبغضتهما)).
قال :حدثنا عبد هللا في المسند ،قال :حدثني عثمان بنن أبني بنيبة ،قنال :حندثنا محمند بنن فضني  ،عنن محمند بنن
عثمننان ،عننن دانان ،عننن علنني -رضنني هللا عنننه -قننال :سننتلت يدة ننة النبنني -صننلهللا هللا عليننه وسننلم -عننن ولنندين

ماتا لهنا فني ال اهلينة ،فقنال رسنول هللا -صنلهللا هللا علينه وسنلم(( :-همنا فني الننار)) فلمنا أر الكراهينة فني واههنا
قال(( :لو رأيت مكانهما ألبغضتهما)) قالت :ةا رسول هللا ،فولدي منك؟ قال(( :فني ال ننة)) ،قنال :ثنم قنال رسنول
هللا -صلهللا هللا عليه وسنلم(( :-إن المنممنين وأودنهنم فني ال ننة ،وإن المشنركين وأودنهنم فني الننار ،ثنم قن أر رسنول
هللا -صلهللا هللا عليه وسنلمِ -
آمُنوا َو َّاتَب َع ْت ُه ْم ُذ ِرَّي ُت ُهم} [( )21سنور الونور])) ةقنول :هنذا تللينق علنهللا المسنند،
{و َّالذ َ
َ
ين َ
ةقننول :بننلي األرن نموط ،ةقننول :إسنننانض ضننلي ب هالننة محمنند بننن عثمننان قننال :ذه ن فنني المي نيان د ينندر منننه
فتشت عنه في أماكن ،ثم ذكر وساق هذا الحديث ،وقال ابن ال ودي :في اامع المسانيد كما في كني اللمال في
إسنانض محمد بن عثمان ود ةقبن حديثنه ،ود ةصن فني تلنذي

األل نال حنديث ،ةلنني منا ورن فني األل نال سنوا

كانوا أل ال المسلمين المممنين ،أو في أل ال الك ار ،ورن فيهم أحانيث منها منا يندل علنهللا أنهنم كلهنم فني ال ننة،
كلهم في ال نة ،منها ما يدل علهللا التوق

هللا أعلم بما كانوا عاملين.

ابن القيم -رحمه هللا تلالهللا -في لبقات المكل ين ،فني خينر ،فني لبقنات الننا  ،فني خينر لرينق اله نرتين بحنث

المستلة بحثاً ايد ،فمنهم من ةقول :إن أودن الك ار كالم انين وأه ال تنر النذين لنم ينبلغهم نعنو هنمد ةمتحننون،
ةمتحنون ،وعلهللا ك حال الخبر ةسوقه الم سرون د علهللا أنه ايم بتنهم في النار ،وإنمنا ليبيننوا أن أودن المنممنين

والمسلمين قد اا فيهم ما يدل علهللا أنهم في ال نة علهللا سبي ادسنتقالل ،والم سنرون د ةلتننون بصنحة األيبنار
بدقة ،وإنما ة ملون فيها ما ةق ون عليه ،والخبر مثلما ذكر أهن الللنم ضنلي  ،وفينه محمند بنن عثمنان هنذا قنال:

قننالوا عنننه :إنننه م هننول ،الم هننول كمننا هنو مقننرر عننند أهن الللننم فنني مسننتلة ال هالننة هن هنني اننرف فنني النراوي أو
عدم علم بحاله؟ ه هي ارف في الراوي فيضل

ةللننم حالننه؟ وأهن الحننديث حينمننا رتبنوا م ارتن
علننهللا أن الخبننر ةضننل

بسننب

الخبر بسببه ،أو هي عدم علنم بحنال النراوي فيتوقن

وأل نناج ال ننرف والتلنندي  ،واللنوا ال هالننة فنني م ارتن

فينه حتنهللا

ال ننرف هننذا ينندل

نر مننا ةقننول :فننالن م هننول -أي د أعرفننه -وهننذا د
هننذا الم هننول ،وأبننو حنناتم كثين اً

ةقتضي القدف؛ ألنه إن لم ةلرفه قد ةلرفه غيرض ،وابن ح ر في النخبة قال :ومن المهم ملرفة أحوال الروا تلديالً

أو ت ريحناً أو اهالننة ،ف لن ال هالننة قسننيم لل ننرف وليسننت قسنماً منننه ،وعلننهللا كن حننال مثن مننا ذكرنننا أودن الك ننار

اا فيهم أحانيث ،منهم ما يدل علهللا أنهم هم مع أهليهم ،ومنها ما يدل علهللا التوقن

هللا أعلنم بمنا كنانوا عناملين،

ومنها ما يندل علنهللا أنهنم ةمتحننون ،ومنهنا منا يندل علنهللا أنهنم يندم أهن ال ننة ،المقصنون أن مثن هنذض المسنتلة إذا
ذكرت في كت

الت سير فإنهم د يريدون تقرير هذض المستلة بلينها ،وإنما ةتتون بها للددلة علهللا ضدها.

نتتي إلهللا نرسنا.
الحمد هلل رب اللالمين ،وصلهللا هللا وسلم علهللا عبدض ورسوله نبينا محمد ،وعلهللا خله وصحبه أاملين:
ّ سربَنَ َّ ِ
ِ
ّ ََ ََّّرن ُش ْر ِررُنو ََ} [( )43سنور الونور] لمنا قنرر علنهللا
وق نا علهللا قوله -ا وعال{ :-أ َْم َل ُه ْم ِإَل ٌه َغْي ُرر َّ ُ ْ َ َ
السرررَّنو ِ
ِ
اْل َو ْاََْر َ َ ررر َّ
سننبي ادسننت هام اإلنكنناري {أ َْم ُخ ِلُقررروا ِمرررن غير ِررر مر
ررم اْل َ رررنلُقو ََ* أ َْم َخَلُقررروا َّ َ َ
ررم ا أ َْم ُِر ُ
ْ َْ َ ْ
ُيوِقُنو ََ} [( )35-36سور الونور] ،هذض األمور ه يتصور أن أحداً ةقول :يلقت منن غينر بني  ،واندت هكنذا ،أو
ةقننول :إنننه يلننق ن سننه؟ د ةمكننن أن ينندعي هننذا أحنند ،د بنند أن ينندعي لننه يالق ناً ،وال ل ن د بنند لننه مننن فاع ن { ،أ َْم
السَّنو ِ
اْل َو ْاََْر َ َ َّ ُيوِقُنو ََ} [( )36سنور الونور] هن ةسنتويلون أن ةخلقنوا منا نون السنماوات واألرض
َخَلُقوا َّ َ َ
{وإَِ
اج َت ََّ ُعروا َل ُ
من المخلوقات اليسير ؟ {َلن َش ْ ُلُقوا ُذَب ًنبن َوَل ِو ْ
ره} [( )73سنور الح ن ] ،د ةسنتويلون أن ةخلقنوا بنيئاً َ
ِ
نق ُذوه ِمْن ُه َضع َ َّ ِ
ُّ
وب} [( )73سور الحن ] ،ت د الذباب إذ أيذ بنيئاً وفنر
نب َمْيًئن َّ َش ْس َت ُ
ُ
ف الطنل ُب َواْل ََّ ْطُل ُ
َش ْسُلْب ُه ُم الذَب ُ
به ت د الواحد يتبله ،ولذلك ةقول أه الللم :إن الذباب إذا أيذ بيئاً مع أنه ةتيذ بيئاً ةسير اداً ةستحي مبابنر
عننن هيئتننه ،بحيننث د ةمكننن لننو ااتمننع ال ننن واإلنننا علننهللا استخالصننه منننه مننا اسننتواعوا -هننذا فنني هننذض الحشننر

الصغير  ،-د ةستويع المخلوق كلهم من انهم وانسنهم د ةسنتويلون أن ةخلقنوا ذبابناً ،قند ةقنول قا ن  :إنهنم يلقنوا

ما هو أعظم منه من لا رات ،وبواير ،وس ن فضا ية ،وبوارج وغيرها أةضاً هنذض ليسنت بشني -هنذض امنانات،-
{ش ْعَل َُّرو ََ
فليخلقوا بيئاً فيه روف ،فيه حيا د ةستويلون ،منع أن علمهنم بهنذض األمنور علنم بالظناهر د علنم بنالن َ
نِ ار ِمن اْلَي ِ
َ ِ
نة ُّ
ناهر منن الحينا الندنيا ،وهنم وصنلوا إلنهللا
الدْنَين} [( )7سنور النروم] ،قند ةقنول قا ن  :كين ةللمنون ظ اً
ظ ً َ ََ
عمقها وتخومها في أعماق البحار ،وفي األاوا  ،هنذا ظناهر الحينا الندنيا؟ نلنم هنذا ظناهر الحينا الندنيا ،وهللا لنو
علموا بالن الحيا الدنيا ألسلموا؛ لكن عقنولهم لنم تتلند الظناهر ،لنو علمنوا البنالن حقنا ق األمنور وعلنهللا واههنا

لما بقي منهم كافر.
ِ
ِك أ َْم ُِ ُم اْل َُّ َصْي ِطُرو ََ} [( )37سور الونور] عندهم الخ اي ن بحيث يتصرفون فيها ،فيلوون منن
{أ َْم َِ َ
ند ُِ ْم َخ َزائ ُن َرب َ
با ويمنلون من با  ،ه هذا بتيديهم؟ د ،الذي بيدض المال هو م رن قاسنم وهللا هنو الملوني ،بندلي أننه يندي
عليه الشخص ويشرف له ظرفه فيلويه ،ثم يدي اآلير وهو أولهللا منه باللوا وظرفنه أبند والمقتضني أعظنم فنال
ةلويه ،من الذي أعوهللا األول ومنع الثاني؟ هو هللا -ا وعال ،-والنبي -عليه الصال والسنالم -ةقنول(( :إنمنا
نل َّ ِ
وِم ِمن َّم ِ
نك ْم} [( )33سور النننور].
آت ُ
ّ َّال ِذي َ
{و ُ
آت ُ
أنا قاسم وهللا الملوي)) َ
{أَم َلهررم سر َّرلم شسر َرت َِّعو ََ ِفير ِره َفْلي رَ ِ
رين} [( )38سننور الوننور] لهننم سننلم ةصننلدون فيننه إلننهللا
ْْل ُم ْسر َرت َِّ ُع ُهم ِب ُس رْل َ
نَ ُّم ِبر ا
طا
َ
ْ ُ ْ ُ ٌ َْ ُ
السننما ليس نترقوا السننمع ،ويتيننذوا الننوحي قب ن نيولننه علننهللا محمنند -عليننه الصننال والسننالمَ { ،-فْليرررَ ِ
ْْل ُم ْسر َررت َِّ ُع ُهم
َ

رين} ةنتتون بمثن هنذا القنرخن النذي اسنتملوض وصنلدوا إلينه ةنتتوا بح نة بيننة منن اننا هنذا القنرخن النذي
ِب ُسْل َ
نَ ُّم ِب ا
طا
ينيل به ابري  ،من لدن هللا -ا وعال -علهللا نبيه محمد -عليه الصال والسالم.-

نْل َوَل ُك ُم اْلَبُنو ََ} [( )39سور الوور] أم له -ان وعنال -ال ننا األضنل
{أ َْم َل ُه اْلَبَن ُ
فنني الغالن هننن األضننل  ،والبنننون هننم األقننو  ،وإذا كننان األمننر كننذلك فلتتصنندوا لننه إذا كننان ملكننم القننو  ،وناصنرض
رر َف ُهرم ِمرن َّم َْ َررام ُّم ْلَقُلرو ََ} [( )39-40سنور الونور]
َج ًا
ضلي تصدوا لنه {أ َْم َل ُه اْلَبَن ُ
نْل َوَل ُك ُم اْلَبُنو ََ * أ َْم َت ْس َُل ُه ْم أ ْ
ه تستلهم من ا ار نعوتك إةاهم ،ه تسنتلهم أار إذا نعوت أحداً قلنت :هنات ،ت نرض علنيهم أانر فيسنتثقلونها
ولكنم ال ننا األقنو  ،البننات

ولننو قلننت؟ ود بننك أن مننا كننان مننن هننذا النننو ثقين  ،ةلننني لننو تننذه

إلننهللا بلند فقيننر ثننم تنندعوهم وعننندهم مخال ننات،

تدعوهم ادست ابة قليلة ،وإن للبنت مننهم منادً وهنم فني مقابن نعنوتهم فادسنت ابة أقن  ،لكنن إن بنذلت لهنم المنال

فادسننت ابة أكثننر؛ ألنهننم منشننغلون بليشننهم ،فننإذا ك يننتهم الممنننة اسننت ابوا لننك ،وإذا نعننوتهم وبينننت لهننم ،ووضننحت
لهم ما ين لهم وما ةضرهم في نينهم وننياهم است اب من كتن هللا لنه الهداةنة ،وأعنرض منن كتبنت علينه الشنقاو ،
وإذا للبت منهم مادً في ا ار هذا الدعو ادست ابة نانر وقليلة اداً { َف ُهم ِمن َّم ََْرام ُّم ْلَقُلو ََ} ،ت د منا ةولن هلل
-ا ن وعننال -ثقي ن  ،ةلننني مننن الصننل اننداً علننهللا كثيننر مننن األغنيننا واألثريننا إد مننن هللا عليننه ،أن تول ن منننه

اليكا نسنبة اثننين ونصن بالما نة ،لكنن السنلي ت ندض يبذلنه ،والنن ا منشنرحة منقنان  ،اثننين ونصن بالما نة ولنو
للبت أكثر من ذلك لبذل ،ثم إذا حاد هذا المال قلت له :اثنان ونصن بالما نة دكنا تنتير تنرنن { َف ُهرم ِمرن َّم َْ َررام
ُّم ْلَقُلو ََ}.
ِ
رب َف ُهر ْرم َش ْك ُتُبررو ََ} [( )41سننور الوننور] الغين الننذي د ةللمنه إد هللا -ان وعننال ،-هن عننندهم منننه
{أ َْم َنر َرد ُِ ُم اْل ََْير ُ
رب}؟ ةلنني علنم الغين  ،علنم الشني المغين { َف ُه ْرم َش ْك ُتُبرو ََ}
بي كما ةقول الم سر -رحمه هللا{ -أ َْم َِ َ
ند ُِ ُم اْل ََْي ُ
ذلننك حتننهللا ةمكنننهم مننن منادعننة النبنني -عليننه الصننال والسننالم -فنني البلننث وأمننور اآليننر التنني ةخبننر عنهننا مننن
المغيبات ،ةلني أيبر منثالً عنن النداال ،فهن أيبنروا عنن بنخص أينر ةنتتي فني دمنن النداال ،أو قبلنه ،أو بلندض
من المغيبات؟ د ةستويلون ،د ةستويع عما و ار هذا ال دار ،ليا عندهم بني منن علنم الغين

إد باسنتلانتهم

بلد بركهم باهلل -ا وعال -فيمن ةلينهم من ال ن والشيالين ،قند ةلرفنون منا و ار هنذا ال ندار ،أو منا فني البلند

ال الني بواسوة الشيالين التي تلينهم ،لكنن بنذواتهم د ةسنتويلون ،الشنيالين وال نن د ةللمنون الغين  ،لكنن فني
مقنندورهم حيننث الن هللا تلننالهللا فننيهم هننذض القنندر أنهننم يتنقلننون مننن بلنند إلننهللا بلنند ،مننن مكننان إلننهللا خيننر بسننرعة ها لننة

فيتتون بمث هذض األيبار ،وإد فال ةللم الغي

اإل هللا -ا وعال.-

{أ َْم ُي ِرير ُردو ََ َنْير ًردا} [( )42سننور الوننور] مكن اًر بننك ليهلكننوت كمننا توالننم علننهللا قتلننه مننن امننع منننهم مننن قبا ن متلنندن
ليت رق نمه في القبا  ،لكنهم لم ةستويلوا؛ ألن هللا حافظهم وناصرهم.
ِ
ين َن َفرُرروا ُِر ُرم اْل ََّ ِكير ُردو ََ} المغلبننون المهلكننون فح ظننه هللا منننهم ،ثننم أهلكهننم ببنندر وبغيرهننا ،الننذي مننات ببنندر،
{ َف َّنلررذ َ
والننذي مننات علننهللا ف اربننه ،وأسننباب المننوت متنوعننة فهلكنوا ،وقنند تربصنوا بننالنبي -عليننه الصنال والسننالم -وانتظننروا
وفاتننه وهالكننه ،ويوو نوا لننذلك مننن مشننركي اللننرب ،ومننن اليهننون أةض ناً ،لكنننهم لننم ةسننتويلوا ذلننك؛ ألن هللا -ا ن

وعال -تولهللا ح ظه.
ّ َ ََّّن ش ْر ِرُنو ََ} [( )43سور الونور] {أَم َلهم ِإَل ٌه َغيرر َّ ِ
ِ
{أَم َلهم ِإَل ٌه َغير َّ ِ
ّ} ةلبند بحنق ،هنم ةلبندون
ّ ُسْب ََ َ
نَ َّ َ ُ
ُْ
ُْ
ْ ُْ
ْ ُْ
غير هللا -ا وعنال -هنذا واقلهنم ،لهنم خلهنة ،ولهنم أصننام ةلبندونها منن نون هللا ،يندعون لهنا الربوبينة ويصنرفون

لهننا حقننوق األلوهيننة ويلبنندونها ،لكنهننا ليسننت بحننق؛ ألنهننا د تسننمع ،ود تنوننق ،ود تن ننع ،ود تضننر فكين

ةصننر

لهننا بنني مننن اللبننان  ،وتتننرت عبننان الخننالق ال نرادق النننافع الضننار المحينني الممي نت؟ د بننك أن هننذا س ن ه ،وقننال
عمننرو بننن اللننام :لمننا سننئ أيننن عقننولكم حينمننا كنننتم تلبنندون التمننر  ،ثننم إذا الننتم أكلتموهننا؟ فقننال :قضننهللا عليهننا

باريهننا ،أو أيننذها باريهننا ،اللقن بم ننرنض د ينندرت ،نلننم النننا

م وننورون علننهللا ال وننر  ،لكننن إذا ااتننالتهم الشننيالين

ضنناعوا ،إذا انحرفنوا عننن ال وننر  ،ولننم ةننتتمروا بننتمر سننملي ،ولننم ةقتنندوا بشننر فننإن عقننولهم د تنندلهم بن يبقننون فنني

الحير والضالل ،وإذا كان ممن يدعي الللنم ،وممنن ينتسن

إلنهللا الندين ظهنرت علينه الحينر منع أنهنم منن األذكينا

الكب ننار ،وأعون نوا ذك ننا عظيمن ناً ،ولك ننن ل ننم ةلون نوا ذك ننا انحرف ننت به ننم عق ننولهم ،وت نناهوا ف نني الض ننالدت ،والب نند ،
والخ ارف ننات ،ف ننا وا بتفل ننال د ةقره ننا عقن ن ود نقن ن ؛ ألن اللقن ن إذا ل ننم ينق نند ليم ننام الش ننر فإن ننه ةضن ن ص نناحبه،

ادسترسننال مننع اللقن مننن غيننر نظننر فنني نننص ،د بننك أنننه متاهننة ومضننلة وميلننة قنندم ،ولننذا كبننار مننن أهن الللننم
أذكيننا ةقولننون كالمناً مننا ةقولننه ود الم ننانين ،ةلننني مننا تصننور أن م نونناً ةقننول :سننبحان ربنني األسن  ،وقالهننا مننن
قالها ود يتصور أن أبله ةقول :إن األعمهللا في الصين ينر بقنة األنندلا ،ةلنني منن أقصنهللا المشنرق إلنهللا المغنرب
وهو أعمهللا د يبصر يدض ،ك هذا بسب

البلد عن النصنوم واسنتلمال األقييسنة واللقنول فني الغيبينات نون تقيند

بنص ،فللهللا لالن الللنم أن د يتصنر إد عنن أثنر أستمسنك بنه؛ لنئال ةضن كمنا ضنلوا ،ومنع ذلنك ةكنون نيدننه
ره َغيررر َّ ِ
دور
ّ} نلننم ةلبنندون خلهننة ،لكنهننا إنمننا تلبنند اً
الهن بسنمال هللا -ان وعننال -الثبننات علننهللا نينننه{ ،أ َْم َل ُهر ْرم ِإَلر ٌ ْ ُ
وبهتاناً وإن سموها خلهة فليست بآلهة ،د إلنه إد هللا د إلنه غينرض ود رب سنواض ،فهنو النذي يلنق الخلنق ،وهنو النذي
أوانندهم ،وهننو الننذي ردقهننم ،وهننو الننذي ربنناهم بنلمننه ،وهننو المسننتحق لللبننان وحنندض د بنريك لننه {سرربَنَ َّ ِ
ّ ََ ََّّررن
َُْ َ
ُش ْرر ِررُنو ََ} نلننم هننم أبننركوا ،دعم نوا أن ملننه خلهننة ،وأبننركوا هننذض اآلله نة بنناهلل -ا ن وعننال -ص نرفوا لهننا أن نوا مننن
اللبننان  ،لكنننهم هلل -ا ن وعننال -ةلرفننون فنني أوقننات األدمننات مننن يلت ئننون إليننه ،خلهننتهم ةلرفننون أنهننا د تن ننع ود
ّ م ْ ِل ِصررين َلر ِ
ِ
ِ ِ ِ
رنِ ْم ِإَل رى اْلَبر ِرر ِإ َذا ُِر ْرم
ين َفَل ََّّررن َن َّجر ُ
َ ُ
ره الررد َ
تضننر فنني أوقننات األدمننات { َف رذ َذا َركُب روا فررم اْلُفْلررك ََّللا ََر ُروا َّ َ ُ
ُش ْر ِرُنو ََ} [( )65سور اللنكبوت] ولذا ةقول اإلمام الم دن -رحمه هللا تلالهللا -في القاعد الرابلة :إن مشركي دمانننا
أعظم بركاً من األولين؛ ألن بنرت األولنين فني الرينا نون الشند  ،ةلنني إذا أصنابتهم الشند والضن ار رالنوا إلنهللا
هللا -ا ن وعننال ،-وإذا ن نناهم مننن هننذض الشنند رال نوا إلننهللا ملبننوناتهم ،ومشننركوا دماننننا بننركهم نا ننم فنني الريننا
والشد  ،في الريا والشد  ،ت د اإلنسان في أضيق الظرو

يهلكون بين يدةه ،ويولت ،ويدا

وأحلكها ،في أوقات ةغل

فيها الهنالت ،وينر الننا

ويقول :ةا علهللا ،ةا حسين ،ةا بدوي ،ةا ايالني ،ةا فالن ،ةا فالن ،بركهم نا نم

في الريا والشد  -نستل هللا السالمة واللافية.-
{سرربَنَ َّ ِ
ّ} تنيي ن هلل -ا ن وعننال -عمننا د يليننق بننه ،ومننن أعظننم ذلننك الشننرت عمننا ةشننركون بننه مننن اآللهننة،
ُ َْ َ
والشرت نقيض األمنن ،والتوحيند هنو السنب الحقيقني للح ناج علنهللا األمنن َّ ِ
ِ
ِ
ٍْل ارم
شَّرنَن ُهم ِب ُ
{الرذ َ
آمُنروْا َوَل ْرم َيْلب ُسروْا إ َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمًنرن َش ْعُب ُردوَن ِنم َ ُش ْر ِررُنو ََ ِ رم
أ ُْوَلئ َك َل ُه ُرم اَ َْم ُرن َو ُِرم ُّم ْه َت ُردو ََ} [( )82سنور األنلنام] َ
{وَلُيَبردَلَّن ُهم مرن َب ْعرد َخ ْروِف ِه ْم أ ْ
َمر ْريًئن} [( )55سننور الن ننور] فناألمن مقننرون بالتوحينند ،وذهنناب األمننن مقننرون بالشننرت ،مننن أران المحافظننة علننهللا األمننن
فليحننرم علننهللا التوحينند ،ويحمنني اننناب التوحينند ،ويوص ند اميننع األب نواب الموصننلة إلننهللا ضنندض ،هننذا هننو األمننن

الحقيقنني الموعننون بننه فنني أصنندق الكننالم -فنني كننالم هللا -ا ن وعننال" ،-وا سررتفهنم بررَم فررم مواضررعهن ةلننني -

الخمسة عشنر المنذكور  ،-ةقنول :للتقبري والتروبي "؛ ألن كن هنذض التني أسنت هم عنهنا ينذعنون لهنا ،د ةسنتويلون

أن ةقولننون نلننم نسننتويع ذلننك ،نحننن يلقنننا أن سنننا ،أو وانندنا مننن غيننر يننالق ،نحننن يلقنننا السننموات واألرض د
ةستويلون أن ة يبوا بنلم ،ك هذا توبيخ وتقبي ةلني لم ةسنتل اإلنسنان عنن بني يت نق الورفنان علنهللا أننه لنيا

بمقدورض ،ةلني لما ةقال إلنسان عاني قدرته في الخمسنين منن الكيلنوات ،ةحمن يمسنين كيلنو صنخر مرفوعنة ،أو
فنني اب ن دنتننه يمسننما ة كيلننو إذا أران أن يننوبخ صنناحبه أو ةقرعننه أو ليظهننر لننه ضننل ه أنننت الننذي رفلننت هننذا

الح ر ،كلهم ةلرفون أنه ليا هو الذي رفع هذا الح ر ،وهذض الصخر " ،للتقبي "؛ ألن هنذض األمنور القبيحنة التني
وقلوا فيها ةستحقون عليها التقريع والتوبيخ والتقبي .
السرَّن س ِ
ِ
ِ
طن} َلريهم" ،سناق علنيهم
رنق ً
{وإَِ َيَرْوا ن ْس ًفن} { َس ََ ٌ
َ
نب َّمْرُك ٌ
وم} [( )44سور الونور] بعضرنً" ،قولنه {م َرن َّ َ َ
ما ةقولون هنذا عنذاب ،مناذا ةقولنون :سنحاب مرقنوم متنراكم ،سنحاب أمونار ننرو بهنا وتنروي بهنا أرضننا ،ونلني
السرَّن س ِ
ِ
ِ
َس ِرق ْْ َََلْيَنرن ِن َسر ًفن ِم َرن
رنق ً
بسببهاَ ،
طن} علنيهم كمنا قنالواَ { :فَ ْ
{وإَِ َي َررْوا ن ْسر ًفن} ةلنني قولنة بلضناً {م َرن َّ َ َ
الس ََّن } [( )187سور الشل ار ] هنذا منا أورنض الم سنر هننا ،واآلةنة نيلنت فني قنوم بنلي  ،وقن ار التسنكين { ِك ْسر ًفن}
َّ
الس َرَّن } وهنذض
َس ِرق ْْ َََلْيَنرن ِن َسر ًفن ِم َرن َّ
ةلني قولة بلض ،والكس امع ةلني قونع ،ةلنني الم سنر أورن اآلةنة { َفَ ْ
ْ
فنني قننوم بننلي  ،مننا قالننت قنري  :فتسننق علينننا ،إنمننا اآلةننة المناسننبة هنني مننا اننا فنني سننور اإلس ن ار { ،أ َْو ُت ْسر ِرق َ
رَ َََلْيَنررن ِن َس ر ًفن} [( )92سننور اإلس ن ار ] ةلننني قول ناً هننذا الننذي للبننوض ،وهنني المناسننبة للسننياق "أي
َّ
السر َرَّن َن ََّررن َم ََ َّْر َ
وم} متراكم نروى بره و يؤمنروَ" كمنا قالنت عنان لمنا انا تهم النري { َقرنُلوا
تعذيبنً لهمَ{ ،شُقوُلوا} ِذا { َس ََ ٌ
نب َّمْرُك ٌ
َِ ر َذا ََر ِ
رنر ٌ ُّم َّْ ِطُرَنررن} [( )24سننور األحقننا ] فهن هننو عننارض مثن مننا قننال هننمد  ،مثن مننا ةقننول هننمد ؟ ف ننا تهم
الري اللقيم التي تدمر ك بي .

و يؤمنوَ ،متراكم نروى به و يؤمنوَ"؛ ألن من كت

هللا عليه الشنقاو د ينممن ،ومنن كتن

علينه الضنالل د

يهتدي ،ومن مسخ قلبه د يرعوي ،ةلني ذكر ابن القنيم -رحمنه هللا -فني "إغاثنة الله نان" فني خينر اليمنان ةمضني

نر ،فمنناذا عننن الثنناني ،هن ةقننول :الحمنند علننهللا السننالمة ،ويتننوب ،وينين
ادثنننان إلننهللا الملصننية فيمسننخ أحنندهم ينيين اً

إلننهللا هللا -ان وعننال -ويراننع إليننه-؟ ةمضنني فنني ملصننيته ،نسننتل هللا اللافيننة والسننالمة ،ةننا إينوان ،مسننخ القلننوب

أعظم من مسخ األبدان ،كثير من النا ةقول :إنه ة ل الملاصني ،وفنالن ة لن الملاصني ود عوقن  ،قند ةكنون
وبرو ََ} [( )126سنور
ملاق بتعظم اللقوبات في قلبنه {أ ََو َ َيَرْو ََ أََّن ُه ْم ُش ْف َتُنو ََ ِفم ُن ِ ََ ا
نم َّمَّرًة أ َْو َمَّرَتْي ِن ُث َّرم َ َي ُت ُ
التوبة] ،اإلنسان ة تن ويلاق في قلبه ،فت د اإلنسان قلبه ممسوخ وظاهرض ادسنتقامة وهنو د يندري ،ومنا كثينر منن
التصنرفات التنني تننر مننن بلننض المسننلمين ،إد ألنهننم مسننخت قلننوبهم ،ت نند بلننض النننا
عقلننه وربنندض مننا فللهننا ،ومننع ذلننك هننو ملاقن
البدن.

فنني قلبننه وهننو د ةشننلر ،واللقوبننة فنني القلن

ة لن بننيئاً لننو كننان فنني
أعظننم وأبنند مننن عقوبننة

{ َف َذرِم} [( )45سور الوور] أتنركهم {ح َّتى ي َال ُقوا يرومهم َّال ِرذي ِف ِ
يره ُش ْص َرعُقو ََ} شَّوتروَ" ،حتنهللا ةنتتي الينوم الموعنون
َ ُ
ْ ُْ
َْ َُُ
الننذي ةوللننون فيننه علننهللا حقننا ق األمننور ،ثننم ةولبننون الرالننهللا واللتبننهللا ،ومننع ذلننك دت سنناعات مننندم إذا ننندموا د
{وَل ْو ُرَُّّللاوْا َل َعن َُّللاوْا ِل ََّن ُن ُهوْا ََْن ُه} [( )28سور األنلام].
ةمكن أن يرالوا ،ومع ذلك لو مكنوا من الراو للانوا َ
ِ
{ي ْروَم َ ُش َْ ِنرم} فهرم ردل
{ي ْوَم َ ُش َْنم} [( )46سور الونور] ةقول " :دل من يومهم" { َف َذْرُِ ْم َح َّترى ُي َال ُقروا َي ْرو َم ُه ُم}َ ،
َ
من يومهم" .

نصر ُررو ََ}َ { ،كْير ُرد ُِ ْم} الننذي كننانوض لننك د ةغننني عنننهم ،ةلننني ااتمل نوا ،تق نوا بلضننهم
{ ََ رْن ُه ْم َنْير ُرد ُِ ْم َمر ْريًئن َوَ ُِر ْرم ُي َ
ببلض وأرانوا أن ةكيدوت ليهليكوت ،هذا كيدهم د ين لهم ود ةغني عنهم بيئاً.

نصُرو ََ} شَّنعوَ من العرذاب فرم ارخررة" ،ةلنني د يواند منن ينتصنر لهنم ،ةلنني لنه ةسنتويع األب إذا
{ َوَ ُِ ْم ُي َ
ألقي ولدض في النار -فلذت كبدض -ةستويع أن ينقذض وينصرض؟ د ةستويع نصر ن سه ،فضالً عن أن ينصر غيرض.
{وإ َّ ِ ِ
ظَلَّرروا} [( )47سننور الوننور] بكفرررِم" ،والظلننم ةولننق وي نران بننه أعظمننه وهننو الشننرت {ِإ ََّ ِ
ررم
الر ْررر َ َل ُ
َِ لَّلررذ َ
َ
ٍْل ٌ
ين َ ُ
ِ
رريم} [( )13سننور لقمننان] ،ةولننق علننهللا مننا نون ذلننك مننن الملاصنني والكبننا ر وال ن ار م والصننغا ر كلهننا ظلننم مننن
ٍََ ٌ
اإلنسننان لن سننه ،وينندي فنني ذلننك أةض ناً نيننوادً أولي ناً ظلننم اإلنسننان لغي نرض ،وهنننا ةقننول{ :وإ َّ ِ ِ
ظَل َُّ روا} ةلننني
ين َ
َِ لَّلررذ َ
َ
ً
رك} أي فررم الرردنين قب ر مرروتهم" ةلننذبون ،ولننو ظهننرت علننيهم خثننار النلننيم هننم فنني عننذاب،
بكفرررِم { ََ ر َذ ًابن َُّللاو ََ َذ ِلر َ
رك} ةلننني نون اللننذاب
ويلننذبون كمننا عننذبت ق نري "بررنلجوو والقج رْ سرربس سررنين ،وبنلقت ر يرروم رردر" و{ َُّللاو ََ َذ ِلر َ
اب ْاَََّْللاَنرى َُّللاو ََ اْل َعر َذ ِ
{وَلُن ِذ َشقَّن ُهم ِم َرن اْل َعر َذ ِ
اب ْاََ ْكَب ِرر} [( )21سنور السن د ] ،وهنذا ةشنم منا كنان فني الحينا ،
األكبر َ
ْ
ومننا كننان بلنند الممننات فنني القبننر -فنني البننردخَُّ { ،-للاو ََ اْل َعر َذ ِ
اب ْاََ ْكَبر ِرر} الننذي هننو عننذاب انننهم ،نسننتل هللا السننالم
واللافيةَ { ،وَل ِك َّن أَ ْك َلَرُِ ْم َ َش ْعَل َُّو ََ} أَ العذاب ينرزل هرم" ةلنني د ةصندقون بهنذا ،د ةصندقون بنتن هننات بلنث،
وأن هنات ا اي  ،وأن هنات انة ونار َ {،وَل ِك َّن أَ ْك َلَرُِ ْم َ َش ْعَل َُّو ََ} أَ العذاب ينزل هم".
ِرك} [( )48سنور الونور] بذمهرنلهم ،و شضرق صردر " ،ةلنني كثينر منن المسنلمين إذا أر منا علينه
اص ِبْر ِل َُ ْك ِم َرب َ
{و ْ
َ

المسنلمون مننن ذلننة وفقننر فنني بلننض الننبالن ،وبنند وحننروب وقتن فنني بننالن المسننلمين ،وبننالن الك ننار أبننبه مننا تكننون

بال نات بالبساتين ةضيق صدرض ،لكن الذي يوقن ويممن بوعد هللا -ا وعال -وما أعندض لمنن خمنن بنه ،ومنا أعندض
مننن ك ننر بننه النندنيا د تننين عننند هللا اننناف بلوضننة ،ويلننر أن ((النندنيا سن ن المننممن وانننة الكننافر)) ،فننإذا عننر

حقيقة الدنيا وأنها د تين عند هللا اناف بلوضة ،ولو كانت كذلك لما سنقهللا منهنا كنافر بنربة منا  ،لكنن منن يندرت
مث هذا إنسان ةمدون أعينهم إلنهللا منا متنع بنه الك نار ،تنراهم إذا رأوا الكنافر فني رغند منن اللني  ،وفني سنلة ،وفني

رفاهية ةضيق صدرض ةقول :نحن المسلمون المممنون المويلون الممتثلون علهللا هنذض الحالنة والك نار يوسنع علنيهم،
وصننار ذلننك سننب

فتنننة لننبلض المسننلمين ،حتننهللا دعننم مننن دعننم أن النندين هننو الننذي غ ن أهل نه ،وقينندهم عننن لحنناق

الك ار في مظاهر الدنيا ،وألن

فني ذلنك كتابناً أسنماض" :هنذض هني األغنالل" سنمهللا الندين غن  ،وبلضنهم ينبني الندين

بننتنهم أفيننون الشننلوب ةلننني -مخنندر ،-مننع أنننه هننو نيننن الننذي ة مننع بننين النندنيا واآليننر  ،لكننن الهنند

األعظننم

واألسمهللا هو تحقيق اللبونةة هلل -ا وعال ،-وأما بالنسبة للندنيا فهني لم نرن ادسنتلانة بهنا لتحقينق هنذا الهند ،
فننإذا نظننر اإلنسننان إلننهللا هننذض النندنيا بلننين البصننير مننا الت ننت إليننه ،والمتنننت ن سننه وارتنناف قلبننه ،ود ةتسن

علننهللا مننا

فننات ،ود ةحننين علننهللا مننا مضننهللا ،فليحننرم علننهللا مسننتقبله الحقيقنني النندار الحقيقيننة -نار اآليننر  ،-وأمننا هننذض النندنيا

فليست بشي  ،ةقال :أن نوف -علينه السنالم -سنتل لمنا حضنرته الوفنا  ،قين منا مثن هنذض الندنيا؟ قنال :كمثن بينت
نيلت من باب ويرات من باب ،ونوف عاش كم؟ أل
ذلك؟ { َوَل ِك َّن أَ ْك َلَرُِ ْم َ َش ْعَل َُّو ََ} أَ العذاب ينزل هم".

سنة إد يمسين عاماً في الدعو  ،وهللا أعلنم كنم كنان قبن

ََُي ِنَنرن} أي بَّر أرى منرن نر ار ونَفٍرك ،بَّر أرى منرن نر ار
ِك} بذمهنلهم و شضق صدر َ { ،فِذَّن َ
اص ِبْر ِل َُ ْك ِم َرب َ
رك ِبَ ْ
{و ْ
َ
{وِل ُت ْصَن َس َََلى ََْي ِنم} [( )39سور لننه] ةلني بم أر مني ،وفيه إثبنات اللنين
ونَفٍك" كما في قوله -ا وعالَ :-
هلل -ا وعال -والبصر كما يليق ب الله وعظمته ،من ددم هذض الم أر الح ظ واللناةة.
ِ
ِ
نر منا ةقنرن بنين التسنبي والحمند
ِك} ،ةلني تسبيحاً مميواناً بحمند ،وكثي اً
ِك} سب متلبسنً { ِب ََ َّْد َرب َ
{ َو َس ِب ْ ِب ََ َّْد َرب َ
"سبحان هللا وبحمندض"(( ،منن قنال :سنبحان هللا وبحمندض فني ينوم ما نة منر حونت عننه يواةناض ،وإن كاننت مثن دبند

البحر)) { َو َس ِب ْ } تسبيحاً ،نيض ربنك تنييهنا مميواناً بحمندض وبنكرض وادعتن ار
مثلما قلنا من قالها في اليوم ما ة مر حوت عنه يواةاض ،وأما في الركو والس ون فتقنول ":سنبحان ربني اللظنيم،
بنلمنه ،أي قن  :سنبحان هللا وبحمندض،

سبحان ربي األعلهللا" ،وديان وبحمدض هذض ل ظة منكر د تثبت في سنن أبي ناوون ،أنكرها أبني ناوون وحكنم عليهنا
بتنها غير مح وظة ،وكذلك اإلمام أحمد -رحمه هللا.-
ِ
روم} مرن مننمرك أو مرن مجلسرك" ،ةلنني إذا
{ َو َس ِب ْ } متلبسنً { ِب ََ َّْد َرب َ
ِك} أي ق  :سبَنَ هللا وبََّدهِ { ،ح َ
ين َتُق ُ
قمننت مننن نومننك تبننانر بالننذكر بننذكر هللا -ا ن وعننال -علننهللا ذلننك التسننبي والتحمينند وادعت ن ار هلل -ا ن وعننال-

باألولهيننة ،ولنبي نه بالرسننالة ،المقصننون أنننك تكثننر م نن الننذكر د سننيما المنصننوم عليننه ،ال نوارن عننن النبنني -عليننه
الصال والسالم" -من مننمك أو من مجلسرك" ،وفني هنذا إبنار إلنهللا ك نار الم لنا ((منن النا م لسناً فكثنر فينه

لغوننه ،فليق ن  :سننبحان الله نم وبحمنندت ،أبننهد أد إلننه إد أنننت أسننتغ رت وأتننوب إليننك)) هننذض ك ننار لمننا ةحص ن فنني
للحسنات.

الم لا إن حص فيه ما ةقتضي التك ير ،وإن لم ةحص فيه فييان رفلة نراات وكس
ِ
وم} منهم من ةقول :هذا أمنر بالتسنبي حنين القينام للصنال بادسنت تاف ((سنبحانك اللهنم
{و َس ِب ْ ِب ََ َّْد َرب َ
ِك ِح َ
َ
ين َتُق ُ
وبحننم،ن وتبننارت اسننمك وتلننالهللا انندت)) ،وهننذا ادسننت تاف يون بننه عمننر -رضنني هللا عنننه -علننهللا المنبننر كمننا فنني
صننحي مسننلم وهننو المننرا عننند اإلمننام أحمنند ،وإن كننان مننن حيننث الثبننوت مرفوع ناً إلننهللا النبنني -عليننه الصننال

والسالم -حديث أبي هرير (( :اللهم باعد بيني وبين يواةا)) هذا أثبنت مننه فني الصنحيحين مرفوعناً إلنهللا النبني -
وم} من مننمك أو من مجلسك" أو إلهللا الصال أو إلهللا أي بي ةحتمله الل ظ.
عليه الصال والسالمِ { ،-ح َ
ين َتُق ُ
روم} حننين تقننوم حننذ المتللننق إلران التلمننيم ،ةلننني وأنننت اننالا قمننت وق ننت تقننول :سننبحان هللا وبحمنندض
{ ِحر َ
رين َتُقر ُ
امتثادً لهذض اآلةة ،والل ظ ةشم فهو أعم من القيام ،من النوم ،أو من م لا ،أو إلنهللا الصنال  ،أو إلنهللا غينرض ،كن
ما ةحتمله الل ظ ةستح

فيه التسبي المميوج بالحمد.

{و ِم َن َّ
اللْي ِ َف َس ِب َْ ُه} [( )49سور الونور] حقيقة أشضنً" أكثر من التسبي والتنييه والتحميد هلل -ا وعال -فني خننا
َ
اللين وألن ار النهننار ،وعلننهللا هننذا المسننلم أن ةحننرم علننهللا األذكننار ،والننذكر فيننه فوا نند عظيمننة ذكننر ابننن القننيم فنني
مقدمة "الوابن الصني " منا ينناهي الما نة منهنا ،فوا ند عظيمنة عظيمنة لنو لنم ةكنن منهنا إد واحند لك نت ،والنذكر د

ةكل ن بننيئاً ةلننني م ننرن اللسننان د تحتنناج أن تتوضننت لتننذكر هللا ،د تحتنناج إلننهللا أن تشننل المصننابي لتننذكر هللا،
ِ
السَّنو ِ
اخ ِرتالَ ِ
ِ
ِ َّ
رنْل َِ ُْوِلرم اَ ْلَب ِ
اللْير ِ َو َّ
الن َه ِ
ين
رش ا
اْل َواََْر ِ َو ْ
رنب * َّالرذ َ
رنر َ
تذكر هللا علهللا ك حال {ِإ ََّ فم َخْل ِق َّ َ َ
ِ
نمرن َوُق ُعروًَّللاا َو َََلرى ُجُنروب ِِه ْم} [( )190-191سنور خل عمنران] ،فالنذكر منن أعظنم منا ةحني األلبناب
َي ْذ ُكُرو ََ َ
ّ قَي ً
َ
التي هي القلوب ،لكنن ينبغني أن ةكنون النذكر ممنا يتوالنت فينه القلن منع اللسنان ،أمنا إذا كنان بم نرن اللسنان فهنذا

تترت

عليه الحسنات واألاور والح ظ الذي رت

إن با هللا تلالهللا ،وأما ما ين ع القل

عليه من قال كذا فله كذا ،ةصن عننه أننه قنال فيثبنت لنه األانر

من هذا الذكر فإنه د يترت

إد مع استحضارض بقلبه.

{و ِم َن َّ
اللْي ِ َف َس ِرب َْ ُه} حقيقنة بلسنانك ،أو بصنالتك والصنال تسنمهللا سنبحة ،كمنا هنو ملنرو
َ
رنر ُّ
الن ُجررومِ} مصرردر ،أي َقررب غروبهررن سرربَه أشضرنً ،أي َقررب غننروب الن ننوم سرربَه أشضرنً ،أو صر فررم
{ َوِإ َّْللاَبر َ
النافلنة تسنمهللا سنبحة،

اَول العرن ين" ،ةقول :أو ص في األول من اللي فسبحه اللشا ين ،ومنهم من ةقول :إن هذا علهللا حنث علنهللا

اللْير ِ َفس ِرب َْ ُه} ةلنني بنين اللشنا ين ،وهننا ةقنول :صن فني األول {و ِم َرن َّ
كثر الصال بين اللشا ين{ ،و ِم َن َّ
اللْير ِ
َ
َ
َ
رنر ُّ
الن ُجرومِ} ال نر ،وقين  :فني فنرق بنين ال نر والصنب ،
َف َس ِب َْ ُه} اللشنا ين المغنرب واللشنا  ،وفني الثنانيَ { :وِإ َّْللاَب َ
وفم اللننم الفجر وقي  :الصب " ،ك النسخ هكذا ،أيهما عندت ،وي

ملك

طنلب ..................
اآلن نرينند نننص الكتنناب ،د د م نا نرينند الحابننية ،اآلن ركلتنني ال ننر فنني األول أو فنني الثنناني ،قننالوا :وفنني الثنناني

ال ر ،وقين  :الصنب هكنذا عنندكم ،نلنم الثناني ال نر فني مقابن اللشنا ين ،ةلنني أمنر بنتنا ال ن ار ض { َف َس ِرب َْ ُه}

المغرب واللشا صلي المغرب واللشا َ { ،وِإ َّْللاَب َنر ُّ
الن ُجومِ} صال الصب هنذض كلهنا فن ار ض ،ومنن ةقنول :إن المنران
رنر ُّ
الن ُجرومِ} صنلي ركلتني الصنب وهمنا يينر منن الندنيا ومنا فيهنا ،يينر
فسبحه صلي بنين اللشنا ين ،ةقنولَ { :وِإ َّْللاَب َ

مننن النندنيا ومننا فيهننا ،والنبنني -عليننه الصننال والسننالم -كننان د يتننرت ركلتنني الصننب -راتبننة الصننب  -د س ن اًر ود

حضر ،واا التتكيد في بتنها ،ونق
اً

علهللا هذا.

وصلهللا هللا وسلم وبارت علهللا عبدض ورسوله نبينا محمد ،وعلهللا خله وصحبه أاملين.

